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Slovo starosty a zástupců obce
Pavel Škoda
starosta obce

rozhodl zůstat členem zastupitelstva a nadále se podílet na všech
projektech. Je pro mne velkým vzorem.
Za sebe bych Vám rád slíbil, že
jako Váš starosta udělám vše dle
svých možností a schopností, aby
se nám zde společně žilo co nejlépe.

Vážení spoluobčané,
v první řadě bych zde chtěl poděkovat bývalému starostovi panu
Ing. Zdeňku Medovi za jeho dosavadní přínos, kterého si velmi vážím. Mrzí mne, že musel ukončit
funkci starosty, ale jsem rád, že se

Ing. Zdeněk Med
zastupitel obce

Uplynul rok od komunálních voleb a nastal čas malého bilancování.
Od listopadu 2018, kdy začalo
pracovat nově zvolené zastupitelstvo, a od ledna též nově zvolené osadní výbory, došlo k následujícím aktivitám. V oblasti
investičních akcí to bylo dokončení
a zkolaudování komunikace kolem
kompostárny v Horním Poli, kde
byl též zhotoven pokračující úsek
k Hornímu Bolíkovu a silnice 4C.
Byla provedena obnova veřejného
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Blíží se čas Vánoc, svátky klidu
a míru. Proto Vás prosím, zastavme
se v tomto vánočním shonu a užívejme opravdu klidné svátky s našimi nejbližšími v krásné atmosféře
Vánoc.
Se Silvestrem je tradičně spojen výstup na Javořici. Ten letošní
jsme bohužel byli nuceni malinko
pozměnit. Lesy ČR nám nepovoli-

osvětlení ve Světlé a Velkém Jeníkovu, ve Světlé proběhla 1. etapa rekonstrukce vodovodu a v Maršově
obnova chodníků, v Horním Bolíkově byla zbudována nová autobusová zastávka. Ve Studené proběhla
obnova plynovodu v ulici Mlýnská,
v základní škole bylo zrekonstruováno sociální zázemí v přízemí
a v sokolovně č. p. 208 byla instalována odpružená podlaha, vyhovující náročným normám pro multisportovní využití. Největší akcí
byla zásadní rekonstrukce pavilonu
č. 1 mateřské školy, a to včetně přebudování bývalé knihovny, které
bylo ukončeno v říjnu.
V současné době probíhá konečná fáze zpracování nového územního plánu Studené a místních částí.
Je připraven dopravní projekt na
změnu parkování u mateřské školy
umožňující parkovat rodičům, kteří vozí své děti do školky. Byla pořízena nová sanitka, nové plynové

ly organizovaný výstup na Javořici.
Les je napadený kůrovcem a z důvodu těžby je vstup pouze na vlastní nebezpečí. Pro zachování této
dlouholeté tradice jsme se společně
se všemi organizátory domluvili,
že stanoviště s knoflíky a občerstvením bude přesunuto na louku
u Světlé.
Na závěr mi dovolte pozvat Vás
1. 1. 2020 na novoroční ohňostroj.
Místo a čas ještě určí pyrotechnici,
o všem budete včas informováni.
Přeji Vám všem krásný zimní čas
a rád se s Vámi potkám na počátku nového roku, abychom společně
vykročili tou správnou nohou.
Pavel Škoda

kotle pro obecní byty v domě č. p.
24. Po konečné kolaudaci všech přípojek u stavebních pozemků v lokalitě k Domašínu byly všechny
parcely prodány studenským občanům k výstavbě rodinných domů.
Bohužel stále vázne rekonstrukce
ulice Vrší, kde je připraven projekt
na výměnu plynovodu, vodovodu
a kanalizace, ale stále se nám nedaří
zajistit dopravní projekt na obnovu
silničního povrchu.
V kulturní a společenské oblasti
jsme pokračovali v pořádání tradičních akcí, jako byly Adventní
trhy, Vánoční koncert na obecním
úřadě, Živý betlém, Silvestrovský
výstup na Javořici, závod v klasickém lyžování Studenská patnáctka,
setkání seniorů v základní škole,
cykloturistických 5 P Jana Satrapy,
Dětský den 1. června, Studenský
jarmark s výstavou výrobků místních spolků a od dětí z mateřské
školy a s koncertem Festivia Chotep studenska

rus z Velké Lhoty. Na našem dopravním hřišti jsme uspořádali
okresní kolo dopravní soutěže mladých cyklistů a v Komunitním centru, mimo značné množství přednášek, též několik velmi úspěšných
výstav a vzpomínkové setkání ke
40. výročí úmrtí Vlasty Javořické.
V multifunkční místnosti obecního úřadu pak proběhlo mimo jiné
divadelní představení „Krásná řeč“.
Obec se též letos podílela na velmi
zdařilém srazu skútrů Čezeta, kde
byl vytvořen rekord v počtu zúčastněných, který byl následně zapsán
agenturou Dobrý den z Pelhřimova
do knihy rekordů. K výročí 17. listopadu jsme odhalili památník 30
let svobody ve studenském parku

a v ten samý den uzavřeli partnerskou dohodu se západoslovenskou
obcí Limbach.
Vážení spoluobčané, 2. prosince tohoto roku jsem byl nucen ze
zdravotních důvodů rezignovat na
funkci starosty Studené. Chtěl bych
všem, kteří mi byli nápomocni ve
výkonu této funkce, velice poděkovat a nastupujícímu starostovi
popřát mnoho úspěchů v této činnosti. Vám všem pak přeji nejen do
nového roku hodně zdraví a spokojený život v našem krásném kraji
pod Javořicí.

Poděkování
Zastupitelstvo obce děkuje všem spolkům a organizacím za celoroční aktivní
činnost.
Zvláště patří poděkování za
příkladnou práci s naší mládeží. I nadále budeme podporovat a rozvíjet vaše aktivity.
Přejeme všem, ať vám vydrží chuť a energie i v roce 2020.
Vaši zastupitelé

Krásné prožití svátků vánočních.
Ing. Zdeněk Med

Deštivý Vánoční trh ve Studené

Informace z obce a ze zastupitelstva
Ze zasedání zastupitelstva obce Studená
V následujících odstavcích uveřejňujeme pravidelně nejdůležitější informace z jednání zastupitelstva v uplynulém čtvrtletí. Vzhledem k obsáhlejším příspěvkům jednotlivých členů vedení obce je
zde tentokrát pouze odkaz na zápisy, protože bychom
vlastně dublovali informace. Celé zápisy z jednotlivých jednání zastupitelstva jsou uveřejněny na webu
obce Studená.

www.studena.cz nebo použijte odkaz z QR kódu.
září 2019
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Obec Studená vyhlašuje
výběrové řízení na pozici

Technik obce

Kontakty vedení obce Studená
a úřední hodiny
Pavel Škoda – starosta
tel.: 602 674 735
Pavel Tichý – technické služby, sport
tel.: 725 307 040

Požadavky: středoškolské vzdělání s maturitou
technického směru, znalost práce s PC, řidičský
průkaz skupiny B, výhodou zkušenost s provozováním vodohospodářského majetku, vedením lidí.
Nástup možný od 1. 2. 2020. Plný pracovní úvazek.
Své životopisy zasílejte nejpozději do 31. 1.
2020 na adresu: Obecní úřad Studená, Nám. sv.
J. Nepomuckého 18, 378 56.

Z osadního výboru obce
Horní Bolíkov

Miloš Brada – kultura, investice
tel.: 725 343 878
e-mail: mistostarosta@ou-stu.cz

Úřední hodiny Obecního úřadu
Studená v závěru roku:
Pondělí 23. 12.		 – zavřeno
Úterý 24. 12.		 – zavřeno
Středa 25. 12.		 – zavřeno
Čtvrtek 26. 12.		 – zavřeno
Pátek 27. 12.		 – zavřeno
Pondělí 30. 12.		 – otevřena pouze podatelna
				9:00–12:00
Úterý 31. 12.		 – zavřeno
Středa 1. 1. 2020 – zavřeno

Dobrý den.
Za osadní výbor obce Horní Bolíkov bych chtěl
poděkovat obecnímu zastupitelstvu ve Studené,
zvláště panu Škodovi za rychlé zhotovení přístřešku u autobusové zastávky.
V případě deštivého počasí se místní občané a hlavně
školáci neměli kde schovat, a tak jsme podali žádost,
která byla velmi brzy zrealizována.
Děkujeme.
Za osadní výbor
Miloš Satrapa

Vodné a stočné
Přibližně před rokem jsme
v zastupitelstvu stanovovali
cenu vodného a stočného pro
rok 2019. Stejný úkol, pro rok
2020, máme před sebou i nyní,
a to na zasedání zastupitelstva 16. 12. 2019.
Pro letošní rok jsme byli nuceni pro tvorbu ceny poprvé využít tzv. sociálně únosnou mez, která je vyhlašována každý rok pro jednotlivé kraje. Pro rok 2019 byla
tato mez určena na 93,24 Kč/m3.
Pro rok 2020 je, bohužel, nově vyhlášena ve výši
103,10 Kč bez DPH.
Je důležité připomenout, že veškerý vodohospodářský majetek je obce a v současné době je pronajatý
firmě Čevak a.s., která majetek spravuje. Pronájem byl
schválen minulým zastupitelstvem, a to do roku 2025.

Nová autobusová zastávka v Horním Bolíkově
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Naše obec je nyní hodně zatížena minulou dobou,
kdy Masna provozovala jatka a její výroba byla výrazně
větší. I čistírna odpadních vod je po nedávné rekonstrukci hodně předimenzována. V současné době by
tep studenska

stačila necelá polovina kapacity možné výroby a čistění
vody.
Pokusím se teď vysvětlit, z čeho se cena vodného
a stočného skládá.
Nákup surové vody od Povodí Vltavy cca 5 %. Náklady na úpravu pitné vody a vyčistění odpadních vod cca
61 %. Zbývajících 34 % je nájemné odváděné obci. Nájemné vypočítané a určené Státním fondem životního
prostředí. V případě, že zastupitelstvo obce odsouhlasí
cenu vodného a stočného ve výši 103,10 Kč bez DPH,
bude nájemné odvedené obci činit 4 837 042,- Kč za rok
2020. Je to pevně daná částka, obec ji má na zvláštním
účtu a tvoří rezervu, která se dá použít pouze na obnovu a opravu vodohospodářského majetku obce. Je
sice možné nájemné rozhodnutím zastupitelstva snížit,
a tím zlevnit vodné a stočné pro rok 2020, ale toto snížení bude muset do rezervního fondu obec v dalších
letech doplatit. Myslím si, že není rozumné využít tuto
možnost a vlastně tak žít na úkor dalších let.

V prvním čtvrtletí roku 2020 dojde k periodickému
přezkoumání nájemní smlouvy s Čevak a.s. a jednání
se Státním fondem životního prostředí. Je možné, že se
podaří sjednat nižší nájemné, které doposud bylo vypočítáno z podstatně větší výroby vody a nepočítalo se
s menším odběrem Masny Studená. Pokud se to podaří,
může se cena vodného a stočného na nějaký čas ustálit
a hlavně nezvyšovat.
Prozatím to vypadá, že od nového roku budeme za
1m3 vody platit 118,57 Kč s DPH. Trochu potěšující je,
že od 1. 5. 2020 bude snížena sazba DPH z 15 % na
10 %, a cena by tak klesla na 113,41 Kč.
Pokud bude někdo mít zájem o podrobnější informace k této problematice, velmi rád je, na obecním úřadě,
poskytnu.
Přeji všem krásné, pohodové vánoční svátky a hodně
zdraví do nového roku.
Miloš Brada
místostarosta obce

Vítání občánků
V neděli 24. 11. 2019 proběhlo
na Obecním úřadě ve Studené
slavnostní vítání nových občánků Studené a místních částí.
Přivítáni byli: Adam Bucko, Eliška
Lehejčková, Lukáš Čurda, Šarlota
Lojková, Kristýna Lacinová, Patrik
Hybášek, Oscar Browne, Ondřej
Švec, Lenka Foglová a Martin
Volavka. Pro nové občánky si krátký
program připravily děti z Mateřské
školy ve Studené.

září 2019
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Informační služba pomocí SMS
Služba je určena pro občany obce Studená ve věku nejméně 16 let.
Registrací do služby souhlasíte se zpracováním Vašich osobních
údajů za účelem informování o činnosti obce a jejích orgánů, např.
o jednáních zastupitelstva, místních poplatcích apod.; informování během krizových situací, při haváriích a jiných mimořádnostech;
informování o dalším dění v obci a činnostech komerčních subjektů a neziskových organizací, jako jsou prodejní akce, veřejné sbírky,
kulturní a další akce.
Svůj souhlas nejste povinni udělit, bez něj však není možná Vaše
registrace do služby. Souhlas můžete kdykoli odvolat, a to písemným zrušením registrace zaslaným
na adresu: Obecní úřad Studená,
Nám. sv. J. Nepomuckého 18, 378 56
Studená. Odvolání souhlasu nemá
zpětné účinky.
Zpracovávány budou Vaše jméno,
příjmení, telefonní číslo, adresa, dat.
narození (tzv. „Povinné informace“). Vaše osobní údaje budou předány provozovateli služby a v případě potřeby zpřístupněny rovněž
dalším subjektům zapojeným do
procesu informování (např. orgánům krizového řízení).
Záznamy o rozeslaných zprávách
budou uchovávány po dobu 5 let od
rozeslání, a to pro účely prokázání,
že byly rozeslány. Záznamy budou
uchovány na základě oprávněného
zájmu obce prokázat plnění svých
povinností. Proti uchování těchto
záznamů můžete vznést námitku
a žádat jejich výmaz.
Pro účely plnění povinnosti dle
zákona o elektronických komunikacích budou provozovatelem služby po dobu 6 měsíců uchovávány
také provozní a lokalizační údaje
o zprávách zaslaných na Vaše telefonní číslo.
Máte právo požadovat poskytnutí
informací, které jsou o Vás zpracovávány v rámci služby, a požadovat
jejich opravu v případě nepřesnosti
či jejich přenos. Proti zpracování
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můžete podat stížnost u Úřadu pro
ochranu osobních údajů.

Přihlášení a odhlášení
odběru informačních
SMS
Služba je poskytována všem zaregistrovaným občanům ve stejném
rozsahu a zdarma. Stačí odeslat jedinou textovou zprávu z mobilního
telefonu, na který chcete zprávy zasílat, a registrace je hotova. Stejným
způsobem můžete službu kdykoli
zrušit.

Přihlášení:
Odeslat textovou zprávu ve znění:
IK STUD REG jméno příjmení
město ulice na telefonní číslo +420
736 301 599
Příklad registrační SMS:
– IK STUD REG Jan Novak Studena Komenskeho
– IK STUD REG Jan Novak Horni
Bolikov
Prostřednictvím webového formuláře:
http://www.infokanal.cz/cweb/reg/
STUD
Nutno zatrhnout tlačítko „Souhlas se zpracováním...“ a uložit.

Odhlášení:
Odeslat textovou zprávu ve znění:
IK STUD ODREG
na telefonní číslo +420 736 301 599
Prostřednictvím webového formuláře:
http://www.infokanal.cz/cweb/reg/
STUD
Osobně:
na Obecní úřad Studená, Nám. sv.
J. Nepomuckého 18, 378 56 Studená, doneste nebo jinak doručte žádost o zrušení využívání této služby.

Informace ke zpracování
osobních údajů:
Ohledně zpracování osobních
údajů v rámci služby a uplatnění
Vašich práv můžete kontaktovat
Obecní úřad Studená, Nám. sv. J.
Nepomuckého 18, 378 56 Studená,
tajemník Ing. David Fogl, tel. 384
401 912, e-mail tajemnik@ou-stu.
cz, nebo pověřence pro ochranu
osobních údajů, kterého vykonává
společnost Schola Servis GDPR,
s.r.o., IČ: 04223748. Osoba určená
pro jednání za pověřence je pan
JUDr. Ing et Ing. Roman Ondrýsek,
Ph.D., MBA, ID datové schránky
5b36car, adresa sídla: Palackého
150/8, 796 01 Prostějov, telefonní číslo: 732 657 386, 733 281 378,
732 464 854, e-mail: poverenec@
gdprdoskol.cz. Ohledně uchování
provozních a lokalizačních údajů
můžete kontaktovat provozovatele služby, společnost KONZULTA
Brno, a.s., info@infokanal.cz, tel.:
+420 541 128 530.

Osobně:
na podatelně Obecního úřadu Studená vyplňte a podepište souhlas
se zpracováním osobních údajů (ke
stažení formát pdf nebo docx).

tep studenska

17. listopad 2019 ve Studené
Vážení a milí spoluobčané,

17. listopad
1939–1989–2019

V parku ležícím v prostorách někdejšího Zákostelního rybníka byl
toho dne v 10:30 odhalen pomník
ve tvaru svazku klíčů znázorňující symbol sametové revoluce. Jde
o originální projekt Petra Racka ve spolupráci s Tomášem Tichým. Slavnostního ceremoniálu
se zúčastnilo na 150 lidí z naší obce
a okolí. Nechyběli zde ani zástupci

září 2019

dne 17. listopadu tohoto roku jsme si ve Studené připomněli dvě významná kulatá výročí. Jednak 80 let od nacistické agrese proti českým vysokoškolským studentům v roce 1939 a rovněž tomu bylo na
den 30 let, co u nás započaly události tzv. sametové revoluce, které
následně vedly k pádu komunistického režimu a nastolení demokracie v naší zemi.
naší nové partnerské obce Limbach
(samozřejmě včetně paní starostky)
nebo první porevoluční starosta
Studené Jiří Klang.
Hlavní řeč pronesl náš starosta
Zdeněk Med. Promluvili rovněž
čestní hosté – poslanec za KDU-ČSL Jan Bartošek a senátor za ODS
Miloš Vystrčil – oba mající silnou
vazbu k našemu regionu. Krátkou

řeč pronesla rovněž starostka Limbachu paní Adriana Čechovičová.
Celou akci provázela velice příjemná a přátelská atmosféra, odpovídající významu a poselství obou
výročí. Nechť se tento pomník stane ve Studené připomínkou svobody a demokracie a také ozdobou
a čestným místem naší obce!
Petr Bartušek
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tři otázky pro...
Adrianu Čechovičovou,
starostku obce Limbach
(SR)
text: Libor Svoboda (ls)
fotografie: © obec Limbach (SR),
© Adriana Čechovičová, © Martina Svobodová

Vážení čtenáři, v neděli 17. listopadu 2019 byla
podepsána „Dohoda o partnerství mezi obcemi
Studená (ČR) a Limbach (SR)“ starostou Studené
panem Ing. Zdeňkem Medem a starostkou Limbachu paní Bc. Adrianou Čechovičovou.
Požádali jsme nejpovolanější osobu pro představení Limbachu – starostku Limbachu paní Adrianu
Čechovičovou.
(ls): Paní starostko, řekněte, prosím, našim čtenářům pár
slov o sobě.
Adriana Čechovičová: Na úvod pozdravujem všetkých
čitateľov. Teším sa, že sme podpísali zmluvu medzi našimi
obcami nakoľko je toto cesta jako nadviazať spoluprácu
a možno aj priateľstvá vo všetkých oblastiach nášho žitia.
Som starostkou v Limbachu už druhé volebné obdobie.
Predtým som pracovala na veľvyslanectve Rakúska v SR
a aj v prezidentskej kancelárii. Starostovať v obci s niečo
viac jako 2200 obyvateľmi je však práca, kde máte každý
deň nové výzvy. Limbach je pôvodne nemecká obec do
ktorej sa po vysťahovaní veľkej časti pôvodného obyvatelstva prisťahovali ľudia z rôznych častí Slovenska a aj zahraničia. Ja pochádzam z rodiny pôvodných nemeckých
obyvateľov.
Skĺbiť obyvateľov z rôznych končín a hlavne v dnešnej,
na spoluprácu a vztahy náročnej dobe v našej malej obci
je náročným predsavzatím.

(ls): Poprosím tedy o malý historický exkurz s přesahem
do přítomnosti.
Adriana Čechovičová: Naša obec sa po druhej svetovej
vojne ťažko zviechala z nepriaznivej situácie. Domy boli
prázdne po vyvezených nemeckých obyvateľoch a tých
pár čo zostalo iba ťažko mohli obec budovať. Začala sa
preto prvá fáza prisťahovalectva. Oslovení boli evanjelici
z Myjavy, Turca a aj zo zahraničia, aby im bola ponúknutá možnosť nasťahovať sa do prázdnych domov a začať
nový život v Limbachu. Vinohradníctvo, ako hlavný zdroj
obživy stagnovalo a bolo preto dôležité, obec znova postaviť na nohy. Túto históriu asi všetci poznáme, nakoľko
v podobnej situácii boli viaceré dediny a mestá v bývalom
Československu.
V osemdesiatych rokoch mal Limbach zhruba 800 obyvateľov a po roku 1989 začal stúpať počet až do dnešních
viac jako 2200 oficiálne prihlásených. Okrem toho tu žijú
aj takí, ktorí majú trvalý pobyt v inom meste ale bývajú
u nás, ktorých je asi tak tisíc. Pred dvadsiatimi rokmi sa do
Limbachu presťahoval aj vtedajší prezident Slovenskej republiky pán Ivan Gašparovič a býva tu do dnes. Limbach
je satelitom Bratislavy.
(ls): Pokud odhlédneme od suché statistiky a složité
historie, pak se naskýtá otázka na současný život.
Adriana Čechovičová: Život sa snažíme si osviežiť mnohými podujatiami ktoré počas roka robíme – naskytáva sa
pri tom príležitosť obyvateľov sa stretávať a spoznať, možno niekedy aj vlastného suseda. Úspešne pracujú u nás
spolky vinárov, vinohradníkov a športové kluby a v neposledním rade aj občianske združenia, ktoré poriadajú
mnohé zaujímavé akcie. Teší ma, že mám okolo seba ľudí,
ktorí ako sa hovorí sú rovnaká „krvná skupina“ a záleží
im na obci aj na úkor vlastného súkromia. Vždy myslíme
na to, že je lepšie si navzájom pomáhať.
Mnoho krát mám na jazyku slávnu Kennedyho vetu –
parafrázujem: „Nepýtaj sa čo Limbach urobil pre teba, ale
čo si urobil ty pre Limbach“.
Děkuji za rozhovor.
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Studenský jarmark
V sobotu 28. září uctila Česká republika památku sv. Václava. Při této
příležitosti se na náměstí ve Studené každoročně konají trhy s přívlastkem svatováclavské. K této události byla opět přidružena tradiční výstava na obecním úřadě a nově jsme zařadili koncert sboru
Festivia Chorus v místním kostele. Nově jsme akci pořádali v sobotu
odpoledne, namísto již zavedené neděle dopoledne. Zda jsou tento den a čas dobré řešení, nechám na každém z Vás, avšak u prodejců jsme se setkali s dobrou odezvou. Čím jsme však nevybočili, byla
volba hudby; návštěvníkům hrála k poslechu legendární Počátecká
dechovka.
Podařilo se nám pro návštěvníky
zajistit pestrou škálu prodejců. Kdo
chtěl, mohl utratit poměrně hezkou
finanční částku a podpořit ty, kteří
fungují právě v našem regionu. Ne
vždy to byly firmy nebo živnostníci,
ale v mnoha případech i lidé zabývající se těmito aktivitami volnočasově. Na své si přišli milovníci sýrů,
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pečených čajů, domácí kávy, palačinek nebo perníčků. Oko návštěvníka mohlo nahlédnout pod ruce
uměleckému kováři nebo košíkáři.
Podzimní čas vybízí k různým dekoracím, proto jsme přizvali stánkaře nabízející svíčky, věnce, ozdoby. Svého kupce si našly i stánky
s rukodělnými výrobky, ponožkami, hračkami,
patchworkem.
Pro nejmenší
byla k dispozici
dílnička od Dačického okénka
nebo
krásné
malování
na
obličej.

Od sobotního dopoledne se občané scházeli na obecním úřadě
v zasedací místnosti a měli možnost si prohlédnout výrobky žáků
ZŠ a MŠ Studená a Svazu tělesně
postižených, dále byla k vidění výstava myslivců, včelařů a chovatelů
drobného zvířectva.
V minulém roce přispěla Obec
Studená finanční částkou sboru
Festivia Chorus z Velké Lhoty. Tato
částka napomohla sboru k nahrání
a vydání dalšího CD. Na oplátku
nám hudebníci připravili krásný
koncert, který se konal od 17 hodin
v kostele sv. Prokopa.
Chtěl bych poděkovat všem, kteří se podíleli na hladkém průběhu celého dne. Poděkování míří
prodejcům a vystavovatelům, dále
pracovníkům obce za technickou
přípravu (stánky, stan, pódium),
kolegům z kulturního výboru za
celkové naplánování akce. Nakonec
patří dík zejména vám, návštěvníkům. Počasí nám přálo, a tak se
vás sešlo skutečně velké množství.
Věřím, že za rok budou trhy stejně
úspěšné.
Mgr. Ondřej Dokulil
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Ta naše škola
Základní škola informuje
Podzim na základní škole byl letos opravdu pestrý. Vedle toho, že průběžně samozřejmě plníme Školní vzdělávací program a naplňujeme projekt Šablony II, jsme se
zapojili i do dalších aktivit.
V říjnu nás zaujala mezinárodní
akce Slovenské pedagogické knižnice v Bratislavě a Knihovny Jiřího
Mahena v Brně s názvem „Záložka
do knihy spojuje školy: List za listem – baví mě číst. Přihlásili jsme se
a žáci měli za úkol vyrobit záložky
do knihy a ty odeslat škole, která se
stala naším partnerem, a to Základní škole M. Rázusa ve Zvolenu. Žáci
první až osmé třídy vyrobili celkem
143 záložek. Ti starší přiložili k záložce i svůj kontakt na sociální sítě
s nadějí, že se jim jejich slovenští
kamarádi ozvou, a navážou tak případné přátelství. Ze Slovenska jsme
na oplátku obdrželi také obálku plnou záložek a rozdali je dětem. Práce na záložkách děti velmi bavila.
S knihou a čtením souvisí další
vylepšení ve škole. Podařilo se nám,
za největšího přičinění p. učitele
Dokulila, zprovoznit školní knihovnu. Bylo třeba přebrat všechno, co
se v knihovně našlo a nastřádalo za

mnoho let, roztřídit, seřadit, zkrátka uklidit. Přidali jsme koberec, dovybavili nábytkem a sedacími vaky,
nakoupili jsme i nové knihy, o které
mají žáci zájem. Naším snem bylo,
aby knihovna nesloužila jen jako
půjčovní místo, ale aby to bylo
místo, které bude žákům přístupné i o přestávkách jako oáza klidu
a odpočinku. Myslím, že se to daří.

lou školu rozhlasovou relaci a žákům druhého stupně celá třída
prezentovala dění kolem 17. listopadu 1989. Zavzpomínali i na rok
1939 a zavření vysokých škol, také
co předcházelo 17. listopadu, připomněli osobnosti revoluce, a hlavně
nezapomněli na možnosti, které se
lidem naskytly po listopadu 1989.
V uplynulých měsících proběhla školní kola různých olympiád –
z dějepisu, z matematiky, z českého
a anglického jazyka. Výherci školních kol postupují do okresních
kol, která se budou konat na začátku roku 2020 v Jindřichově Hradci.

Ze světa knih jsme se vrátili do
tvrdé reality a chtěli se více dozvědět o finanční gramotnosti. Zapojili
se všichni učitelé a žáci 8. a 9. třídy.
Poučení se nám všem dostalo o právech kupujícího jak v kamenných,
tak i v internetových obchodech,
o reklamacích, půjčkách i úvěrech.
Dozvěděli jsme se víc o praktikách
tzv. „šmejdů“ a o možnostech, jak se
jim bránit. Bylo to velmi poučné.

Uskutečnilo se i školní kolo pěvecké soutěže.

V listopadu jsme nemohli zapomenout na 30. výročí sametové
revoluce. Ujali se toho žáci deváté
třídy. Děvčata si připravila pro ce-

Podzim ve škole byl náročnější
i po stránce organizační. Kvůli rekonstrukci jednoho pavilonu v mateřské škole musela být jedna třída

S blížícím se adventem měly děti
možnost vyrobit si nějaké ozdobičky ve vánočních dílničkách, které
tradičně pořádají učitelé prvního
stupně spolu s asistenty pedagogů.
Letos se konaly ve čtvrtek 28. 11.
Přišlo hodně dětí s rodiči a to je
dobře. Společné tvoření mají děti
rády.

Akce „Záložka do knihy spojuje školy: List za listem – baví mě číst“
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školky v budově školy a zbylé dvě
třídy ve školce fungovaly v jiném
složení, než by bylo obvyklé. Ve
čtvrtek 24. října jme mohli otevřít.
Tady se sluší poděkovat zastupitelům a vedení obce za to, že rekonstrukci pavilonu schválili a financovali. Poděkování za trpělivost patří
i rodičům. Odměnou jim i dětem
jsou krásné, nově vybavené třídy.
Ještě se krátce vrátím k pátku
11. 10., kdy po havárii vodovodu
netekla téměř celý den voda. Ve škole se nemohlo vařit,
netekla voda na sociálních zařízeních. Z těchto důvodů
jsem musela vyhlásit ředitelské volno. Ještě jednou tímto děkuji všem rodičům za pochopení a stoprocentní
součinnost. Jen díky vám se podařilo celou situaci v tak
krátkém čase zvládnout.
Všem čtenářům Tepu přeji klidný advent, krásné
a spokojené Vánoce a v novém roce hlavně hodně zdraví.
Za kolektiv základní školy
Jitka Bučinová
Nová školní knihovna

Pěvecká soutěž
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Merkur

Recyklohrani

Jarmareční výstava

Pomozte chránit
ohrožené druhy živočichů a rostlin
navštivte

Putovní výstavu
velkoformátových fotografií
v galerii Základní školy ve Studené

Vánoční dílničky
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6. ledna – 29. února 2020
každé úterý 15:00–16:00 hod.
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Dění v mateřské škole
Mateřská škola tento školní rok zahájila dvakrát.
Poprvé 2. září ve dvou třídách v MŠ a v jedné v ZŠ
a podruhé 24. října, kdy se otevřely po rekonstrukci i další dvě třídy a děti se již rozdělily do čtyř stávajících tříd. Tímto bych ráda poděkovala rodičům,
kteří vyčkali a jejichž děti nastoupily do školky až
do nových prostor. V MŠ proběhl 6. listopadu den
otevřených dveří.
V podzimních měsících nás ve
školce navštívilo několik divadel s pohádkami. Pro rodiče jsme
uspořádali besedy s poradkyní firmy Just p. Janou Krejzovou, která
rodiče seznámila, jak předcházet
dětským nemocem, a s fyzioterapeutkou p. Petrou Lustigovou, která hovořila o přirozeném vývoji,
pohybu dětí a vhodném obutí dětí.
S dětmi jsme přivítali nové občánky v obřadní síni obecního

úřadu a vystupovali jsme na adventních trzích. V prosinci za námi
přišel Mikuláš s čertem a andělem
– tímto děkuji všem provozním zaměstnancům, kteří dětem ukázali,
že se vůbec ničeho nemusí bát.
V tomto měsíci nás čeká vystoupení na vánočním koncertě a pro
Svaz tělesně postižených. Do školky za dětmi nezapomene zaskočit
Ježíšek a pro rodiče máme připravenou vánoční besídku. Již tradičně

navštívíme dům s pečovatelskou
službou, abychom babičkám a dědečkům zpříjemnili předvánoční
čas koledami a vánočním přáním.
Na závěr přeji všem krásné prožití vánočních svátků, zdraví a pohodu.
Za mateřskou školu
Jana Zachová

Komerční sdělení

přijme do pracovního poměru:

•
•
•
•

všeobecné sestry
praktické sestry
pracovníky v přímé péči
uklízečky

nástup možný ihned
Pro bližší informace volejte:
606 803 536		
Sylva Fröhlichová
Vrchní sestra
Nově zrekonstruované třídy v mateřské škole
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Knihovna Vlasty Javořické
Po prázdninové pauze proběhlo
v Komunitním centru opět několik akcí.
První se zúčastnily hlavně ženy,
ač podle názvu „Oblékáme svou
duši podle metody Octo Codes“ to
nebylo povídání jen o módě. V názvu Octo Codes, tedy osm kódů,
se zjednodušeně řečeno skrývá
informace, že nejsme všichni stejní, nemůžeme mít tím pádem stejné vlastnosti, touhy, sny, priority,
a proto se nemůžeme ani stejně oblékat. Kdo tuto informaci pochopí,
může ve svém životě ledacos změnit.
Zpěvačku Evu Pilarovou, myslím, není třeba nikomu představovat, ale že kromě zpívání také fotí,
už každý neví. Její sestřenice paní
Helena Štefanová, která přes léto
pobývá v Sumrakově, nabídla již
podruhé ve Studené uspořádat výstavu těchto jejich společných „fotoobrázků“. Vernisáž této výstavy

proběhla bohužel bez účasti paní
Pilarové ze zdravotních důvodů, ale
malou satisfakcí pro zúčastněné byl
krátký telefonický pozdrav zpěvačce a popřání jí brzkého uzdravení.
Tajemství a záhady lákají člověka
od nepaměti a nebudu, myslím, daleko od pravdy, když řeknu, že na
slovo vzatý odborník na toto téma
je Arnošt Vašíček. Studenou navštívil již počtvrté, tentokrát s „Českým
tajemnem“
a
opět s velkým
úspěchem.

knížka pro prvňáčka“. Děti během
roku vypilují své čtenářské dovednosti a při slavnostním pasování na
konci první třídy dostanou zdarma
knížku, kterou nelze jinde koupit.
Pro letošní školní rok se bude jmenovat „Katka a klokan ze šuplíku“.
Jaké další akce nás čekají, se dočtete v kalendáři akcí.
Soňa Jírová

Na začátku
října navštívili
knihovnu žáci
první třídy, nejen proto aby
se seznámili s
knihovnou, ale
abychom
se
opět zapojili do
projektu „Už
jsem
čtenář,

Arnošt Vašíček – „České tajemno“

HLEDÁME
řidiče nákladních vozidel řid. skupiny C, C+E,
automechanika pro servis vozidel,
dispečera nebo dispečerku s praxí.

Komerční sdělení

Jedná se o práci ve vnitrostátní i mezinárodní dopravě.
Platové podmínky + ostatní info při osobním jednání.
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kontakt Milan Novák +420 602 532 099
tep studenska

Z historie Satrapovy továrny, část 1.
V následujících čtyřech pokračováních se podrobněji seznámíme s historií nejvýznamnějšího podniku v dějinách naší obce, tedy Satrapovy továrny na
masné výrobky. Podniku, který se postaral o míru
zaměstnanosti ve Studené během celé 1. poloviny
20. stol.

Velký rozkvět
podniku započal
rokem 1904. Byla
postavena strojní
dílna, kde byly
do výroby zavedeny řezací, krájecí
a mísicí stroje.
Zboží se tou dobou již dopravovalo až do Vídně.
Tento rok lze nejspíš považovat za
počátek skutečné
tovární
výroby
Satrapova
podniku ve Studené.
V roce 1905 nastoupil do podniku úředník František
Zezulka (manžel spisovatelky Vlasty Javořické), který se stal později v továrně druhým nejdůležitějším
mužem.

Ve vedení továrny se postupně vystřídali tři Satrapové – František, Jan a Jan ml. Nejvýznamnější
zůstane v naší obci i mimo ni zajisté jméno prostřední, tedy Jan Satrapa. Naše povídání však začneme
u jeho otce Františka Satrapy (nar. 29. srpna 1849).
Po vyučení působil nějaký čas jako tovaryš ve Vídni.
V roce 1875 založil ve Studené řeznictví, které se sestávalo z jeho osoby, jednoho zaměstnance a učně.
Od počátku uměl odhadnout správný poměr ceny
a kvality, což bylo příčinou, že měl dobrý odbyt nejen ve Studené, ale i v okolních vsích. Než F. Satrapa
zavedl a rozšířil v obci výrobu, panovala zde chudoba a někdy i skutečná bída. Rok 1875 byl však milníkem, který odstartoval velké zlepšení životní úrovně
ve Studené.

-1-

Nové příběhy na pokračování
z historie Studené
Společnost Krahulík – MASOZÁVOD Krahulčí, a.s.
přijme na hlavní pracovní poměr pracovníka na pozici:

Vážení čtenáři,

Údržbář strojů a zařízení

zatímco v minulých čtyřech číslech jsme se v celkem
sedmi kapitolkách seznámili se životem spisovatelky
Vlasty Javořické, v číslech následujících se blíže zaměříme na další významné osobnosti a podniky z historie
Studené. A nelze začít jinde než u Satrapovy továrny na
masné výrobky. Význam tohoto podniku je natolik důležitý, že mu budeme věnovat rovnou čtyři následující
díly. Rovněž pak opět najdete v tomto čísle desky, do
kterých si můžete jednotlivé kapitoly vkládat. Takže už
nezbývá než Vám popřát příjemné počtení!
Petr Bartušek

Místo pracoviště: Studená
Náplň práce:
• údržba a seřizování výrobních strojů a technologií
• 1–2 směnný provoz
• nástup možný ihned
• bez omezení věku
Požadujeme:
• minimálně vyučení technického typu
• kvalifikace dle vyhlášky č.50/1978 Sb. je výhodou
• samostatnost a zodpovědnost
• manuální zručnost
• praxe v oboru výhodou
Nabízíme:
• zaměstnání ve stabilní společnosti
• finanční ohodnocení odpovídající pozici a šikovnosti, po zapracování zvýšení mzdy
• přátelský kolektiv
• pracovní smlouva na HPP, po zapracování na dobu neurčitou
• možnost zkrácené pracovní doby (6 hod)
• zaměstnanecké benefity:
– prémie
– 25 dní dovolené
– příspěvek na závodní stravování
– sleva na firemní výrobky
– příspěvek na penzijní připojištění
– odměny při pracovních a životních výročích
– další zaměstnanecké benefity (vitalita, zvýhodněný tarif O2 Family)

Komerční sdělení

Mzda 20 000–24 000 Kč měsíčně dle výkonů a schopností.
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Pro více informací kontaktujte Ing. Kláru Novotnou – tel.: 384 455 144 nebo se můžete
informovat na mzdovém a personálním oddělení v Krahulčí.
Životopisy zasílejte na e-mail: klara.novotna@krahulik.cz
Krahulík-MASOZÁVOD Krahulčí, a.s., č.p. 10, 588 56 Krahulčí, Česká republika
IČO: 25586823, DIČ: CZ 25586823, te.: 00420 567 145 111, www.krahulik.cz
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Jan Satrapa se narodil 21. června 1880 a vychodil obecnou školu ve Studené a dvě třídy měšťanské
školy v Nové Bystřici. Roku 1894 nastoupil do učení
a o dva roky později se stal tovaryšem, přičemž také
vstoupil do řeznického cechu. Do výrobních procesů
se zapojil krátce před rokem 1900. V tomtéž roce
přišel s nápadem na tzv. peklované maso (technika,
kdy se vepř po zabití vychladil, rozporcoval a nasolil).
Stále se navyšoval počet objednávek a došlo ke změně názvu na „Vývozní řeznictví“.
Od svého otce převzal Jan Satrapa podnik v roce
1907. Posléze změnil název na „Jan Satrapa, velkouzenářství a výroba šunek ve Studené“. František Satrapa (jenž se po volbách roku 1905 stal v obci II.
radním) se ženou však i dále Janovi v podniku vypomáhali. Ještě před tím téhož roku se Jan oženil
s Marií Prušákovou a tento sňatek mu přinesl ve formě věna částku 40 000 korun, která umožnila další
rozvoj podniku.
Během roku 1908 proběhla další výstavba nových
prostor a podnik zaměstnával již 40 dělníků. Téhož
roku Jan Satrapa obdržel titul c. k. dvorní dodavatel, což bylo pro podnik velkou reklamou a zvýšilo to
i úctu ostatních obyvatel k mladému podnikateli. Po

roce 1909 dochází u Satrapy k první výrobě konzerv.
Právě v této produkci viděl továrník potenciál úspěchu celé továrny.
Během 1. sv. války byly pro podnik stěžejním příjmem dodávky konzerv pro armádu. Sám Satrapa
v roce 1914 v armádě sloužil, ale díky této zakázce
se mohl z války vrátit a věnovat se podniku. Továrna
tehdy vyráběla 5 000 gulášových konzerv denně. Postupně se počaly zvyšovat nároky na kvantitu a Satrapa byl okolnostmi donucen k riskantním postupům,
kvůli kterým se zhoršila kvalita výrobků. Nakonec byl
obviněn z použití zdravotně závadného masa a vody,
pročež bylo továrně zabaveno skoro 50 000 konzerv
a rovněž proběhlo trestní řízení.
Všechny tyto události způsobily Satrapovu finanční tíseň a továrník opět narukoval. Roku 1915 dokonce zaslal okresnímu hejtmanství v Dačicích oznámení
o tom, že se vzdává provozování živnosti. Naštěstí jen
o něco málo později si vymohl prozkoumání závadnosti u c. k. všeobecného ústavu pro zkoumání potravin v Praze a stále ještě roku 1915 byl stav konzerv
uznán za nezávadný a zboží mohlo být nakonec prodáno. O dalších osudech Satrapovy továrny si však
více povíme až v dalším čísle.

-2-

POJĎTE S NÁMI POMÁHAT
Jsme dívky z výchovného ústavu v Janštejně. Chtěly jsme nějak smysluplně využít čas tady, a tak ve volném čase jezdíme do rodinného
azylu Dej pac! v Častoníně venčit psy. Nečekaly bychom, jak krásná
budou naše setkání s nimi.
Tito psi nám velmi pomáhají.
Kdykoliv za nimi přijedeme, jsou
šťastní, že nás vidí a že mohou dovádět s námi na procházce. Společný čas si užíváme i my. Na chvíli
totiž zapomeneme na naše životní
trápení a těžkosti. I oni mají ty své.
Někteří z nich byli týraní, jiní zanecháni na odlehlých místech. Ne
vždy se k nim majitelé dobře chovali. Jeden pes přišel i o zrak.
Na procházky s námi chodí i dvě
kozy. Jedna je trojnohá. I tak si to
s námi užívá, je skvělá společnice.

16

Našim zvířecím kamarádům bychom za to rády poděkovaly. Potřebují pravidelnou veterinární péči,
která je však velmi drahá. Někteří
musí na operace, jiní na chemoterapie. Na psí kašel berou antibiotika.
Azyl Dej pac! má průběžně 30–40
psů a potřebuje Vaši pomoc.
Jsme členy projektu DOBRO-DRUZI 2019 a ve spolupráci s NADACÍ VIA PRAHA jsme uspořádaly již několik benefičních akcí na
jejich podporu. Podívejte se na náš
FB, co všechno
děláme: https://
www.facebook.
com/VUVMOPJanstejn/.

tep studenska

Také jsme založily online sbírku.
Vyberme společně částku 40 000
Kč potřebnou na jeden měsíc jejich
veterinární péče. Pokud vybereme
víc, budeme Vám velmi vděčné.
Zvířata si to za svou lásku k lidem
zaslouží!
Zde je odkaz a postupné kroky
v případě Vašeho příspěvku:

https://www.darujme.cz/
projekt/1202006

Zdravý pes si nový
domov najde lépe.
Moc děkujeme za Vaši pomoc a
přejeme Vám, abyste vánoční svátky prožili ve zdraví a radosti s Vašimi blízkými.
patron projektu DOBRO-DRUZI 2019
Mgr. Marie Tůmová
etoped VÚ Janštejn

Chtěla bych Vám říct …

Psí noviny

Než se Vaše oči rozečtou a rozpláčou, tak Vám z celého srdce chceme
povykládat o pejscích v azylu, kteří
neměli moc hezký život u svých páníčků. Jenže se z nějakého důvodu
sem dostali a za to jsme moc rády
a šťastné, protože se teď mají moc
hezky.

Ahoj, já sem RUM, chtěl bych mít
svůj dům.

Vždy, když za nimi jedeme, s velkou radostí myslíme na to, jak se s
námi budou cítit, a vždy doufáme,
že se jim bude s námi líbit tak stejně jako nám s nimi. Jen když se na
ně podíváme a jsme blízko nich,
tak jsme v tu chvíli nejšťastnější
na světě. A víte proč? Protože pejsek je nejlepší přítel člověka. Nikdy
Vás nezklame ani nerozpláče. Vždy
Vám vykouzlí úsměv na tváři. Nikdy neřeší, jakou má kdo náladu,
jak kdo vypadá, a nejhezčí na tom
je, že nedokáže odsuzovat.

Dům jsem našel v azylu, poskytli
mi rodinu.
Je tu se mnou ŠPUNTÁNKA,
máme spolu hafánka.
Jmenuje se KLOFÁNEK, je to
malý rafánek.
Konečně jsem našel dům, ale
chtěl bych pomoc jiným psům.
Pomáhejte psům s námi, milé
dámy, milí páni.
Michaela

Pejsci nám dávají lásku pokaždé,
od našich blízkých ji kolikrát nedostaneme.
I když pro ně nemáme moc
pamlsků a hraček, přesto si nás
váží a mají nás rádi, tak jako my je.
Každé pohlazení pejska nás zahřeje
u srdíčka. Když nejsme s pejsky,
tak se cítíme, jako byhom byly
úplně
samy.
Každý pejsek
nám nahrazuje
rodinu, kterou
nemáme nebo
nemůžeme mít.
Vanesa

září 2019
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Poděkování

PRODÁM

PALIVOVÉ DŘEVO

K 31. 8. 2019 byla ukončena sbírka pro Enigmu v řeznictví. Posílám fotky. Vybralo se 4 650 Kč.
Moc děkujeme všem lidem,
kteří přispěli do
sbírky pro azyl
Enigma.
Vybrala se krásná
částka,
která
byla odeslána
na jejich účet.

jedná se o dvoumetry a čtyřmetry

Komerční sdělení

cena dohodou
Tel.: 608 632 616
Hana Ichová,
Tyršova 182, 394 68 Žirovnice

Chlupáči děkují
studenským dárcům.
Alena Marešová

Z redakční pošty
Vážená redakční rado,

Na žádost některých našich spoluobčanů zveřejňujeme pro porovnání náklady na přípravu, tisk
a distribuci Tepu Studenska.

dovoluji si vám napsat, protože se mi náhodou dostal do rukou „obecní časopis” Tep.

Tep ročník 2017

Tep poslední ročník

2017/1 – 12 stran
2017/2 – 12 stran
2017/3 – 12 stran
2017/4 – 8 stran

2018/4 – 24 stran
2019/1 – 28 stran
2019/2 – 24 stran
2019/3 – 28 stran

Průměrná cena za 1 kus
časopisu: 15,89 Kč

Průměrná cena za 1 kus
časopisu: 20,85 Kč

Průměrná cena za
1 stránku časopisu:
1,45 Kč

Průměrná cena za
1 stránku časopisu:
0,8 Kč

Jakožto „Pražák”, který se do vašeho krásného kraje
jezdí pouze rekreovat, musím ocenit jeho překvapivě
vysokou kvalitu. Slovo „překvapivě” používám zcela záměrně a v kontextu srovnání Tepu s podobnými
magazíny vydávanými pražskými městskými částmi.
A v tomto srovnání Tep obstojí na výtečnou. A to nejen
svým kvalitním zpracováním, ale také obsahem.
Je potěšující vidět, jak je v Tepu kombinovaná hrdost
na místní historii a vážené rodáky spolu s pohledem
„za humna”, blízká i vzdálená. Je to dobře, protože při
svých cestách do České Kanady velmi často vnímám
u místních obyvatel obavy až strach z nepoznaného,
z toho velkého světa, který se zdá od Studené tak daleko. A je to velká škoda, protože jedině vzdělání, touha
po poznání a porozumění zbytku světa nás posouvá dál
jakožto celou společnost.
Přispění magazínu, jakým je Tep, je těžko měřitelné,
ale zcela nepopiratelné.
Proto vám za něj děkuji a přeji vám všem, aby se i nadále dílo dařilo.
S úctou,
Jakub Malík
Radíkov
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Náklady Tepu

Do výpočtu nákladů na výrobu časopisu byly zahrnuty veškeré odměny redaktorům, náklady na tisk
a odměny pro distributory časopisu. Zároveň byl do
nákladů posledního ročníku započten vložený tisk kalendářů v čísle 2018/4 a vložený tisk obálky k seriálu na
pokračování o Vlastě Javořické. Z nákladů byl odečten
příjem obce za zveřejnění placených reklam v časopisech. Ve výpočtu nebyl zohledněn fakt, že časopis byl
v dřívějších ročnících částečně jen černobílý a nyní je
celobarevný.
Případné další dotazy ohledně nákladů na Tep Studenska rádi zodpovíme. Můžete nás kontaktovat na redakční e-mail, telefonicky či osobně.
redakční rada
tep studenska

Co jste hasiči, co jste dělali...
Závěrečné shrnutí
sezóny 2019
Letošní rok byl povedený, závody nás bavily. Na samotnou
„bednu“ jsme dosáhli hodněkrát.
Přesněji holky pětkrát, kluci sedmkrát. Nastaly změny členů, neminuly nás ani zranění a nemoci.
O našem celkovém umístění rozhodly až poslední propršené závody v Dolním Ždáru. Kluci díky výtečným útokům vybojovali celkové
třetí místo v lize, ale bylo to těsné.
Holkám ale mokrá trať nepřála, nastalo uklouznutí a z možné „bedny“
se stalo i tak pěkné celkové čtvrté místo. Děkujeme všem, co nás
podpořili, zaběhli za nás nebo nám
fandili. Nastal hasičský odpočinek a čekání na vyhlášení. To letos
proběhlo opět v Kunžaku. Krásný
sál plný lidí jen podtrhoval dobře
zorganizované vyhlašování jednotlivých družstev, pouštěla se týmová
videa. K tomu dobrá hudba, jídlo
a pití. Večer jsme si zkrátka užili.
Kdo by chtěl vidět naše videa, pobavit se, stačí na serveru Youtube.
com vyhledat – SDH Horní Pole
2019, je tam video kluků i holek.
Příští rok se s vámi rádi uvidíme
na travnatých plochách hasičských
tratí a nejen tam.
Za SDH Horní Pole
Miroslav Švehla

září 2019
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Kultura ve Studené
HILDEGARDA jela do Prahy
Pro divadelní soubor HILDEGARDA byl přelom měsíců října a listopadu tohoto roku opravdu nabitý.
HILDEGARDA junior hrála dne
25. 10. 2019 školní představení
v Orlovně v Telči pro místní gymnázium. Byla to vlastně generálka
na vystoupení v Praze.
HILDEGARDA „starší žákyně“
měla dne 27. 10. 2019 premiéru hry
Akt. Soubor přivítal ve svém středu novou členku, a tak vedle Petry „Sedmičky“ Havlíkové, Renaty
Tunklové, Jany Novákové, Martiny Antoňů, Petry „Jasmíny“ Pízové a Daniely Tunklové hrála ještě
Lucie Hochmanová. Herečky, štáb
a samotnou hru uvedla video projekce promítaná zvenku na objekt
hospody v Horním Bolíkově, kterou připravil Tomáš Tunkl. Všechny herečky podaly profesionální
výkon, což se od nich ostatně očekávalo. Bravo!
Dne 3. listopadu 2019 nastal pro
celou HILDEGARDU dlouho očekávaný, sváteční den – stanout na
prknech přední české divadelní
scény, Činoherního klubu v Praze.
Autobusem s příjemným a vstřícným řidičem se celý soubor včetně rodičů a přátel přepravil spolu
s kulisami a rekvizitami do Prahy.
Vzhledem k tomu, že do ulice Ve
Smečkách nelze autobusem zajet,
musel každý přiložit ruku k dílu,
abychom přenesli kulisy a rekvizity
ze Štěpánské ulice do Činoherního
klubu. V divadle jsme byli očekáváni. Všichni byli ochotní a přátelští.
Herečky a herec obsadili šatny, kde
jindy přebývají jejich profesionální kolegové, pánové Sokol, Taclík,
Nárožný, Vetchý a dámy Chýlková,
Boudová a další.
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Odpoledne proběhla generálka a od 19. hodin začalo před vyprodaným hledištěm představení
hry Rychlé šipky. Častý potlesk na
otevřené scéně odměnil herečky
a herce za několika měsíční poctivou práci. Opakovaný potlesk na
závěr znamenal, že HILDEGARDA
junior obstála na výbornou. Svědčí
o tom i pozvání od vedení divadla
sehrát v Činoherním klubu další
hru, kterou soubor nastuduje, což
je velikým závazkem pro soubor do
budoucna.
Pisatel tohoto články chce poděkovat všem, kteří se na vzniku
inscenace podíleli – spoluautorce
scénáře,
autorce
scény
a plakátu Renatě Tunklové,
ch ore o g r a fc e
Petře „Sedmičce“ Havlíkové,
muzikantům
Františku Havlíkovi a Jiřímu
Havlíkovi, ale
také
Monice

Novákové a panu Františku Dědinovi, nápovědě a kostymérce Lence
Vejmělkové, Pavlu Vázlerovi, Lence a Martinovi Macků a Daniele
a Tomáši Tunklovým. Děkuje také
všem rodičům a učitelům za trpělivost a shovívavost a také Obci Studená za materiální pomoc a vypravení autobusu. Dík patří také všem
mecenášům našeho divadelního
souboru.
Závěrem bych chtěl zdůraznit, že
HILDEGARDA junior byla prvním
dětským souborem, který kdy hrál
v Činoherním klubu v Praze na
prknech, kde se před 30 lety rodila naše svoboda. Za to patří všem,
kteří se na tom podíleli, ať už jsou
zde uvedeni nebo ne, velký dík.
Antonín Tunkl
režisér

tep studenska

Krásná řeč
text: Libor Svoboda

V neděli 24. listopadu se uskutečnilo představení členů Činoherního
klubu Otmara Brancuzského, Nely Boudové, Roberta Neuberta
a Sofie Filippi s pořadem „Krásná řeč“ v multifunkční síni obecního
úřadu ve Studené.
Kunderův román „Nesnesitelná
lehkost bytí“ jako definice cílů pořadu KRÁSNÁ ŘEČ? – tedy naplnit
některá vybraná slova, která tvoří
základní kameny lidského bytí (Setkání, Zamilovanost, Láska, Pravda,
Smutek, Vzdor, Pochopení) pomocí příběhů a veršů, spolu s dialogy
a zamyšleními „Tomáše a Terezy“
jako propojení jednotlivých témat?
Především si myslím, že se Nele
Boudové a jejím kolegům z Činoherního klubu podařilo zajímavým
způsobem uchopit poezii a díky
pečlivému dramaturgickému plánu, do kterého musíme zařadit
i hudební a taneční doprovod, se
pak bavíme nejen o Krásné řeči,
ale o krásném večeru pro všechny návštěvníky zaplněné obřadní
síně. Jestliže román začíná úvahou
nad lehkostí a tíží lidské existence,
a Nietzschova filosofie Věčného návratu přikládá každému lidskému
rozhodnutí osudovou váhu, jelikož
se každé takové rozhodnutí bude
opakovat znovu a znovu, pak ale
opozici k tomuto pohledu na svět
přivádí Kundera druhým pojetím,
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ve kterém se vše žije jen jednou, a v
souladu s německým příslovím Einmal ist keinmal však tvrdí, že takový
život nemá velkou váhu, je nesnesitelně lehký.
A tuto nesnesitelnou lehkost popsali třeba syrovými, až tvrdými
texty Františka Gellnera na straně
jedné, a na druhé straně krásnou
a jemnou poezií Jana Skácela.

Tomáš: „Terezo, poslání je
blbost. Nemám žádné poslání.
Nikdo nemá žádné poslání. A je to
ohromná úleva zjistit, že jsi volná,
že nemáš poslání.“
Milan Kundera:
Nesnesitelná lehkost bytí

Román
zahrnuje
období
od šedesátých let dvacátého
století v Evropě, především
v Československu, tedy i události
roku
1968
a
nastupující
normalizaci.

Život:
Vždycky jsem přemýšlel, co vlastně chci od života, někdy jsem si už docela myslel, že
to vím, ale nakonec to taky nebyla pravda. Nedávno mne v tomhle přemýšlení vyrušili
a svěřili mně malého chlapce, abych ho večer hlídal a zbytečně nepřemýšlel, protože
viděli že nedokážu nic kloudného vymyslet.A zrovna tohle způsobilo, že jsem na to
najednou přišel. (Oni seděli zatím v divadle a nic zlého netušili.)
Bylo to takhle: Osvícení na mne sestoupilo, když jsem se toho malého kamaráda
optal, co chce k večeři.
Pravil, že neví, ale rozhodně něco jiného.
Trvalo mi dobrých pět minut, než jsem znova nabral dech. Pak jsem jednal, jak život
vyžaduje. Láskyplně jsem mu jednu vrazil a uvařil mu krupičnou kaši. Trochu se mi připálila, ale takový je život. Něco jiného. A tak tomu je až do smrti. Od té také chceme
něco docela jiného.
Chlapec trochu popotahoval, tak jsem ho uložil do postele a přečetl jsem mu z Knihy džunglí kapitolu o tom, jak se dostal Mauglí mezi opice. Usnul blaženě.
A já jsem si sedl k nočnímu oknu a díval jsem se na krásný strom, který stál na ulici
a nechtěl nic jiného než být krásným stromem.
Záviděl jsem mu všechno. Listí, haluze, vítr, hudbu i kulatá léta. Byl výraznější než já.
Jan Skácel:
Jedenáctý bílý kůň

21

Křest nového CD
skupiny Harp Rock
Trio Můra
V sobotu 23. listopadu pokřtilo Harp Rock Trio Můra posílené
o pianistu a houslistu své cédéčko Volume 01.

Sdílení
V nejtěžších chvílích jsme tu pro vás
Mobilní hospic Sdílení zajistí rodinám, které zasáhla nevyléčitelná diagnóza, aby nepřišly o vzácný čas, který mohou ještě strávit
spolu. Díky našim lékařům a sestřičkám pozná nemocný člověk
i jeho blízký, že umírání nemusí znamenat utrpení a lze ho prožít
doma, bez bolesti, důstojně a v klidu.
Sdílení sídlí v Telči na poliklinice a mobilní hospicovou péči poskytuje i ve Studené a jejím okolí.
Součástí péče je i bezplatné poradenství a zapůjčení vhodných pomůcek. Rodinu doprovázíme i po
úmrtí nemocného. Další informace
naleznete na www.sdileni-telc.cz
nebo na tel. čísle 777 574 975. Informační letáky jsou k dispozici na
podatelně OÚ Studená.
V roce 2019 nás finančně podpořil Jihočeský kraj a opakovaně
i obec Studená. Moc si této podpory vážíme a děkujeme za ni.
Prosím, podpořte nás i vy jakoukoliv částkou a pomozte s námi těžce nemocným a umírajícím lidem
zůstat doma až do konce v sepětí

Ve zcela zaplněném sále restaurace U Šebestů ve Studené vládla skvělá nálada, zazněly všechny
skladby z nového CD, které pokřtily
děti muzikantů a jejich kamarádů.
Slavnostní koncert odstartoval
vánoční turné
tria po jižních
Čechách. Termíny vystoupení najdete na
www.martina-harfa.cz

s rodinou. Číslo účtu veřejné
sbírky je 100011997/7940. Děkujeme.
Jana Bělíková
zástupkyně ředitelky Sdílení o. p. s.

„Život píše kapitoly každého z nás bez ohledu na naše
přání a plány. Za poslední rok mi život napsal dvě opravdu
osudové. Narození syna a smrt tatínka. Obě tyto kapitoly
se psaly paralelně vedle sebe, nezávisle jedna na druhé. Po
náhlé a velmi těžké mozkové příhodě mého tatínka, několikaměsíční rekonvalescenci v nemocnici jsme společně se Sdílením, díky jejich možnostem, převezli
tatínka zpět domů. Upoután na lůžko a odkázán na 24hodinovou péči společně
se sestřičkami oslavil narození svého vnoučka, mého syna. Za několik dnů se jejich životy protnuly osobně, byl to ten nejdojemnější pohled. A právě díky Sdílení, celému týmu odlehčovací a hospicové péče jsem mohla alespoň pár měsíců
zamilovaně koukat na ty velké, avšak slábnoucí ruce, které mě vždy ochraňovaly,
jak chovají ten křehký mlaďounký život. Jak dříve drsný chlap brouká tichounce
malému chlapečkovi ukolébavky…
Jeden život odešel, druhý přišel a já přes všechny zkoušky z celého srdce znovu děkuji tam nahoru za to, jak krásný život je, když máme kolem sebe ochotné,
empatické profesionály s velkým srdcem, kteří nám umožní i ty nelehké kapitoly
zvládnout.“
Lenka Přibylová, Studnice

22

tep studenska

Spolky a sport
STUDENSKÝ ČTYŘLÍSTEK
Podzimní činnost Čtyřlístku jsme zahájily workshopem pro tvořivé ruce, kdy jsme si vyráběly podzimní dekoraci za pomoci floristky z Telče Hanky
Hinterholzové.
Na konci října proběhlo tradiční
„Dýňování“ s lampiónovým průvodem. Začátkem listopadu se konal
v pořadí již druhý „Večer pro ženy“,
kapacita byla opět zcela naplněna.
Povídaly jsme o ženské kráse, začaly jsme kosmetikou Mary Kay, dále
potravinovými doplňky společnosti JUST a zpestřením celého večera byla módní přehlídka oblečení
značky STROMLI a kabelek GALAJANA. Zajímavou tečkou byla
přednáška fyzioterapeutky Šárky
Vrbenské na téma „pánevní dno“.
Rády bychom všem poděkovaly za úžasnou atmosféru. Poslední
plánovanou akcí tohoto roku byly
adventní trhy, které proběhly poslední pátek v listopadu, kde jsme
společným zpěvem koled rozsvítili
stromeček. Rády bychom vám tímto popřály krásný a pohodový adventní čas.

ky a hlavně nápady na další
využití prostor
tohoto centra.
O všech akcích vás budeme informovat
pomocí našeho
facebooku a plakátků.
Nově si můžete také naše fotky
prohlédnout na rajce.net – Studenský Čtyřlístek.

Těšíme se na setkání s vámi v roce
2020.
Romana Počátecká

Připomínáme! Ve vestibulu komunitního centra je umístěna nepřehlédnutelná schránka, kam můžete
vhazovat (i anonymně) připomín-

Drakiáda v Bolíkově
Dne 5. 10. 2019 jsme dle plánu
osadního výboru v Horním Bolíkově zorganizovali Drakiádu
2019.
I když nám počasí nepřálo, účast
byla dobrá. Do oblak se vzneslo asi
15 draků, různých dravců a jiných
pohádkových postav. Po hodině
jsme v teple klubovny odměnili
září 2019
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všechny účastníky a pak následovalo sportovní klání v
stolním tenise.
Touto cestou chci poděkovat paní Lence Novákové za
zajištění různých pamlsků a odměn pro děti. Všichni se
již těší na příští Drakiádu 2020.
Miloš Satrapa

Přijmu jednoho až dva

TRUHLÁŘE
Komerční sdělení

do našeho týmu.
Bližší informace na tel.:

606 609 798

Pouštění draků ve Studené.
V sobotu 12. 10. 2019 se poprvé uskutečnilo pouštění draků pod záštitou FK Studená. V brzkém odpoledni jsme se sešli na louce za fotbalovým hřištěm, počasí nám přálo a vítr se nám také krásně rozfoukal.
Z rukou dětí i dospělých do
vzduchu vzlétlo na čtyřicet draků
různých podob. Na obloze se objevili draci v podobě pohádkových
postav, zástupci zvířecí říše a nechyběli ani tzv. sportovní draci.
Každý majitel vzlétnuvšího draka
si odnesl balíček s odměnou a měl
možnost si s námi u společného
ohniště opéct buřtík a zakončit
tak příjemně strávené odpoledne.
Tímto bych chtěla poděkovat FK
Studená za zajištění občerstvení
a odměn. Pevně věřím, že si každý
tuto krásnou podzimní tradici užil,
a těším se, že za rok naši draci opět
vzlétnou.
Šárka Dokulilová
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Výsledky soutěže ve vaření hovězího
guláše
Dne 5. října 2019 proběhl v Mlýnské ulici ve Studené již 3. ročník soutěže ve vaření hovězího guláše.
I přes nepřízeň počasí se zúčastnilo deset týmů, hodnocení vzorků
probíhalo, jako vždy, anonymně.

Doufáme, že se všem zúčastněným soutěž líbila a že si odnesli nejen kladné dojmy, ale i plná břicha.

Jako doplněk soutěže se také soutěžilo v pojídání knedlíků a pití
piva na čas.

Všem děkujeme za účast a těšíme
se na další ročník.
S pozdravem všem
SK Mlýnská

Výsledková listina
1. místo – Cyril Tichý, Josef Mrkva
– 205 b.
2. místo – Zdeněk Brada, Pavel
Doskočil, Jára Nosil –
201 b.
3. místo – Lukáš Čurda, Karel Taras, Jan Karpíšek – 198 b.
4. místo – Erik Poslušný, Lukáš
Mach, Hana Kopřivová –
186 b.
5. místo – Jiří Jech, Mirek Jech,
Mirka Klíchová – 183 b.

Soutěž v pojídání
klendlíků na čas:
zvítězil Miroslav Švehla ml.

Soutěž v pití piva na čas:
zvítězil Miloš Herman

Venkovní nohejbalová sezóna ve Studené
přinesla letos hned dva turnaje
5. ročník nohejbalového turnaje trojic v SK Mlýnská
V pátek, netradiční to den, 5. 7. 2019, ve svátek slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje, uskutečnil Sportovní klub v Mlýnské ulici
ve Studené již 5. ročník nohejbalového turnaje trojic.
Oproti předchozím ročníkům se
tentokráte v areálu SK Mlýnská sešel historicky nejmenší počet týmů.
Po odhlášení čtyř týmů na poslední chvíli, se zde sešla rovná polovina z osmi původně přihlášených.
Konkrétně se na turnaji představily
týmy Horních Dubenek, Jihlávky,
SK Mlýnské „A“ a SK Mlýnské „B“.
Při takto nízkém počtu byla základní část turnaje odehrána dvoukolově formátem každý s každým, načež
září 2019

třetí se čtvrtým hrál o třetí místo
a první s druhým o celkové vítězství.
Po základní části bylo pořadí
následovné: 1. NK Jihlávka, 2. SK
Mlýnská „A“, 3. Horní Dubenky,
4. SK Mlýnská „B“. V utkání play-off o třetí místo porazilo domácí
„Béčko“ trojici Horních Dubenek
a polepšilo si v konečném pořadí
na bronzovou pozici. Ve finále, hraném již tradičně na tři vítězné sety,
došlo na souboj NK Jihlávky ve

složení: Z. Březina ml. – V. Skála –
R. Soukal se silnou domácí sestavou
SK Mlýnská „A“ v sestavě s O. Dokulilem, J. Jechem a nahrávačem
z Nové Bystřice. Domácí vedli již
2:0 na sety, a vše tak nasvědčovalo
jejich hladkému vítězství. Finále se
však proměnilo v pětisetové drama, na jehož konci se radovalo po
vítězství 3:2 (8:10, 7:10, 10:7, 10:9,
10:7) družstvo NK Jihlávky, jež tak
zkompletovalo hattrick, když se na
tomto turnaji radovalo třetí rok za
sebou. Celá akce byla pod záštitou
SK Mlýnská, speciální dík patří
Janu Ondráčkovi, jenž byl hlavním
organizátorem turnaje. Všichni zúčastnění získali věcné ceny. Turnaj
byl odehrán v přátelské atmosféře
a za pěkného počasí.
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15. ročník nohejbalového turnaje trojic
„O Putovní pohár Nohejbalového oddílu
TJ Studená“
Tři roky čekal tradiční podzimní nohejbalový turnaj
trojic ve Studené na své 15. pokračování. Jubilejní
ročník se nakonec přeci jen uskutečnil, a sice předposlední zářijovou sobotu 21. 9. 2019.
Hlavním rozdílem oproti uplynulým ročníkům bylo místo, kde
se turnaj uskutečnil. Doposud se
všechny ročníky odehrály výhradně na antukových kurtech TJ Studená, při nepříznivém počasí pak
v tělocvičně ZŠ Studená. Patnáctý
ročník tradičního klání však své
dějiště přesunul na hřiště v Mlýnské ulici, kde pořádajícímu Nohejbalovému oddílu TJ Studená poskytl své prostory místní sportovní
klub. Turnaje se zúčastnilo celkem
sedm týmů z blízkého okolí. Jmenovitě Heřmaneč „A“, Heřmaneč
„B“, Janštejn, NK Jihlávka, Přespolní Mrákotín a dvě domácí formace NoKaBra a TJ Studená. Turnaj
se hrál systémem každý s každým
na dva vítězné sety. Z konečného
vítězství v turnaji se nakonec radovala neporažená trojice NK Jihlávky. Na druhém místě se umístilo
družstvo Heřmanče „A“. Bronzový
stupínek pak patřil týmu Přespolní
Mrákotín. Nejlepší domácí sestava
NoKaBra obsadila 4. místo, hned za
nimi následovaly trojice TJ Studené, Janštejna a na samém chvostu
pak Heřmaneč „B“. I přes chladnější

počasí byly podmínky pro nohejbal
takřka
ideální. Po skončení
turnaje
všichni zúčastnění zasedli ke společnému stolu,
kde pro ně pořadatel připravil výborný guláš. Všechny týmy obdržely věcné ceny, za což patří dík sponzorům. Speciální poděkování pak
zaslouží pořadatelé turnaje, pánové
Vilém Novák a Jaroslav Nosil, jež

Valná hromada TJ Studená
Dne 19. 11. 2019 byla svolána výborem TJ Studená z. s. mimořádná
Valná hromada téhož spolku.
VH se zúčastnil výbor TJ Studená, členové kontrolní komise TJ, zástupci jednotlivých oddílů. Celkem
tedy 16 členů. VH byla tudíž usnášení schopná.
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Jako hosté se zúčastnili zástupci tenisového oddílu Sokol II p.
F. Podhrázský a p. P. Kyba a FK Studená p. M. Lindourek a p. R. Šára.
Hlavním a jediným bodem této

celý turnaj zorganizovali, a také SK
Mlýnská, jenž poskytl studenským
nohejbalistům zázemí svého klubu
pro uspořádání celé akce.
NOHEJBALU ZDAR!
Zdeněk Březina

VH bylo projednání a schválení
prodeje a převodu fotbalových kabin na OÚ Studená, včetně energií
a vody. Tento bod byl jednohlasně
odsouhlasen.
Výbor TJ Studená děkuje všem za
účast a podporu.
Za TJ Studená
Irena Píšanová
tep studenska

Začátek basketbalové sezóny
studenských basketbalistů
Po létě a streetballové sezóně se nám rozběhla i sezóna týmového basketbalu. Tímto článkem
bych Vás rád, jménem všech mladých basketbalistů ze Studené, seznámil se začátkem naší sezóny.
Michaela Čurdová, nejmladší
z nás, hraje za tým BC Vysočina
Jihlava. Zde s ní v kategorii U15
hraje žákovskou ligu Zuzana Bártů,
která je členkou reprezentace České
republiky v kategorii U15. Tímto jí
blahopřeji k tomuto fantastickému
úspěchu a doufám, že bude i nadále
pokračovat ve svých úspěších. Další je Zlata Dvořáková. Ta také hraje
v Jihlavě, ale juniorskou ligu U19.
Ty započaly sezónu třemi výhrami
z deseti zápasů.
Filip Štěpán hraje také v Jihlavě.
A to celostátní ligu U19 a Jihomoravskou ligu společně s jihlavskými
muži “B”. V celostátní lize juniorů
se potkává s Janem Bártů. Ten hraje již zmiňovanou celostátní ligu
juniorů, kde týmy Jihlavy a Pelhři-

mova zahájily
sezónu pěti výhrami z deseti
zápasů. A dále
Jihočeskou ligu
v
Pelhřimově. Jihočeskou
ligu hraje také
Zleva: Zlata Dvořáková, Michaela Čurdová, Zuzana Bártů, Jan Bártů, Filip Štěpán,
Vladislav DvoRostislav Štěpán, Vladislav Dvořák
řák v týmu BK
Lions Jindřichův Hradec. Týmy
z nás basketbalově vychoval a otez Jindřichova Hradce i z Pelhřimovřel nám dveře do basketbalového
va mají shodnou bilanci tří výher
světa, se potkali na derby v Jihlavě.
a dvou proher.
Užili jsme si kvalitní basketbalový
zápas, který dopadl lépe pro tým
Všichni tři mladíci hrají společně
z Pelhřimova.
se zkušenějšími spoluhráči oblastní
přebor zde ve Studené. Sezónu začali dvěma výhrami ze dvou zápasů.
Všichni mladí basketbalisté a náš
trenér Rosťa Štěpán, který všechny

Děkuji za Váš čas, který jste strávili u tohoto článku.
Jan Bártů

Tenis ve Studené…
I když už je prosinec a Vánoce se kvapem blíží,
nedá mi to, abych alespoň na chvíli nevzpomněl
na teplé léto a, myslím, po dlouhé době tenisově
vydařené léto.
Prázdniny začaly turnajem komBrada ml., na
binovaných čtyřher. Hned prvdruhém místě
ní prázdninovou sobotu jsme se
skončili Vojtěch
všichni sešli na oddílových kurtech. Pazour, Adam
Rozlosovali jsme sedm dvojic, po
Brada a třetí
krátkém úvodu a určení pravidel
místo obsadila
turnaje se o půl desáté začalo hrát. dvojice Jan NoPro většinu dětí to byl první turnaj
vák, Aleš Brada st.
tohoto typu a jsem rád, že k němu
12.–13. července jsme na kurtech
přistupovaly zodpovědně a chtěly
připravili pro děti tréninkové souukázat, co se přes zimu v tělocvičně
středění. V pátek odpoledne pronaučily. V krásném letním dni se
běhl klasický trénink, po tréninku
nakonec z vítězství radovala dvojsme probrali údržbu a úpravu kurjice Edita Podhrázská a Miroslav
tů, večer ogrilovali maso a připrazáří 2019

vili klubovnu na spaní. Před večerkou jsme ještě stihli zajímavou hru,
která byla zakončena sladkým překvapením. Sobotní dopoledne nám
uteklo velice rychle – po snídani,
rozcvičce a třech hodinách tréninku na antuce si děti začali vyzvedávat rodiče.
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V srpnu se po několikaleté pauze vrátil na studenské kurty tradiční Brada-cup. Oblíbeného turnaje
čtyřher se zúčastnilo čtrnáct hráčů
z blízkého i širokého okolí. V největším letošním tenisovém turnaji
ve Studené se po celodenním boji
nakonec na prvním místě umístili
Pokorný Michal, Dvořák Jiří – hráči
z Dačic, pořadí na dalších místech:
Straka Václav, Krejčí Miroslav druzí,
Mátl Karel, Komprda Tomáš třetí,
Brada Aleš, Krejčí Zdeněk čtvrtí…
S novým školním rokem jsme
začali trénovat s další skupinkou
nováčků, a protože mladých tenistů máme již dvě desítky, požádali
jsme paní ředitelku ZŠ Mgr. Bučinovou o další volné termíny v tělocvičně základní školy. Díky tomu
jsme mohli rozdělit tréninky do
více skupin, což je pro práci s dětmi velice přínosné. Nováčci (Eliška
Němcová, Andrea Kovářová, Adéla
Nováková, Michal Krákora, Tomáš
Pazour, Jonáš Vrátil) trénují v pátek
od 16.15 do 18.00 hod., dorost (Marie Krizanová, Zuzana Podhrázská,
Tomáš Kyba, Aleš Brada ml., Adam
Brada) má možnost trénovat v neděli od 9.00 do 10.30 hod. a starší
žáci (Iva Smetanová, Eliška Dubová, Edita Podhrázská, Vojtěch Matějka, Jan Novák, Vojtěch Pazour,
František Podhrázský ml., Petr
Novák a Miroslav Podhrázský ml.)
v neděli od 10.30 do 12.00 hod. Aby
měli prostor i dospělí členové oddílu, domluvili jsme ještě termín
v neděli 12.00 až 15.00 hod.

pořídili novou
tenisovou síť,
sadu
tréninkových míčů,
tři tréninkové
rakety a dva
členové oddílu
absolvovali pětidenní kurzy
trenérů III. třídy v Plzni.
V neděli 1. prosince nás při předvánočním dětském turnaji navštívil Mikuláš, aby odměnil balíčkem
ovoce a čokoládovým překvapením
nadšení pro sport našich mladých
borců. Mladší žáci soutěžili v dovednostních disciplínách a musím
uznat, že všichni obstáli na jedničku.
Starší žáci si po letních čtyřhrách
vyzkoušeli turnaj v singlech, po téměř tříhodinovém klání se nakonec
z vítězství v turnaji radoval Vojta
Matějka, na druhém místě Iva Smetanová, na třetím Honza Novák, na
čtvrtém Petr Novák atd. V kategorii dorost soutěžili: jedna dívka a tři
chlapci. Mládenci ukázali, že mají
smysl pro fair play a že jsou správní
„gentlemani“ (za což jim patří palec
nahoru), a možná i proto skončilo
pořadí „na bedně“ takto: 1. Zuzka
Podhrázská, 2. Adam Brada, 3. Aleš
Brada, 4. Tomáš Kyba.

Vítězům gratulujeme, poraženým
a nováčkům přejeme, aby je tenis
bavil i nadále…
… a co říci na závěr? I když byl
původní letošní plán akcí trochu
jiný, nakonec jsme se na všem domluvili a vše proběhlo hladce. Věřím, že příští rok zopakujeme vše,
co jsme zvládli letos, a že ještě něco
přidáme.
Před koncem roku bych chtěl ještě poděkovat všem, kteří podporují tenis ve Studené: zastupitelstvu
obce Studená, vedení ZŠ a MŠ Studená, SK Mlýnská, dalším sponzorům, kteří si nepřejí být jmenováni,
a v neposlední řadě za spolupráci
aktivním členům oddílu.
S přáním klidných Vánoc za tenisový oddíl
starosta jednoty
František Podhrázský st.

V tréninku s dětmi nám velice
pomáhá nahrávací stroj Spinfire
Pro 2, který jsme zakoupili z dotací Jihočeského kraje. Tento stroj
se zásobníkem na dvě stě míčů dokáže vystřelit „tenisák“ rychlostí až
130 km/hod až 40krát za minutu.
Plný výkon samozřejmě při tréninku v tělocvičně nepoužíváme :-).
Dále jsme si z dotací do tělocvičny
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Fotbal
Podzimní část sezóny je za námi, nastává tedy čas bilance. Prozatimní průběh soutěže naznačil, že by nám úroveň 1. B třídy mohla dlouhodobě sedět, neboť se v tabulce nacházíme na krásném 3. místě
(se skóre 42:19 a bilancí 9 výher a 4 prohry), tři body od vedoucího
Suchdola nad Lužnicí.
Mimořádně se nám dařilo v domácích zápasech. Vyhrát zde dokázala jen Kardašova Řečice, jinak se
z našeho hřiště stala těžko dobyvatelná tvrz. Kupředu nás hnali skvělí diváci. Každý zápas jich fandilo
zhruba 150 a v tabulce návštěvnosti jsme na nejvyšší příčce. Kvalitu
z domácího prostředí jsme přenesli
i do některých venkovních zápasů.
Podařilo se nám zvítězit na půdě
Třeboně, Českých Velenic a také
lídra soutěže Suchdola nad Lužnicí. Každá taková výhra je neuvěřitelně cenná. Disponujeme druhou
nejkvalitnější obranou v soutěži,
nejlepším útokem a suverénním
vládcem střelců je Libor Dvořák
s 20 brankami, zdatně mu v této dovednosti sekunduje Josef Šimánek
s 12 zásahy. Trenérský štáb zatím
dokáže míchat ten správný koktejl,
přesto se však snažíme držet nohama na zemi a vězte, že to není vždy
jednoduché.
Šárka Dokulilová za podpory FK
Studená zorganizovala velmi úspěšné pouštění draků, kterých vzlétlo z
rukou dětí různého věku a za podpory rodičů snad kolem čtyřiceti.
Jednalo se o velmi příjemné odpoledne s občerstvením zakončené vítězným fotbalovým kláním.
Na podzim odehrála své zápasy
i naše fotbalová mládež - starší přípravka, starší žáci a dorost. U starší
přípravky není k dispozici tabulka,
bilanci máme 1–5. Starší žáci hrají
ve společenství se Strmilovem, v tabulce se nachází na 3. místě. Dorost
je sloučen s Kunžakem, po omlazení
kádru a odchodu starších kluků jim

září 2019

patří 9. místo. Silnou stopu v těchto
týmech máme i díky trenérům, kteří kluky vedou ke sportu. Za tuto
práci si zaslouží poděkování.
Nic z výše uvedeného by se neodehrálo bez osobností studenského
fotbalu, velká část z nich svoji aktivní kariéru ukončila. Přesto připravují zázemí všem těmto našim
týmům nedocenitelnou prací. Dlužíme široké veřejnosti přehled činností, které se na našem hřišti pravidelně vykonávají. Vegetační období
je zhruba 32 týdnů, péče o trávník
v tomto čase je nutná přibližně 2×
týdně po 3 hodinách (u těchto činností se většinou střídají jen dva
lidé). V roce 2019 proběhlo celkem
44 sečení (jedno sečení zhruba 1,5
hodiny), 13 přihnojení, 5 postřiků,
6× se vyhrabávala a sbírala stařina,
2× se válcovalo. V příštím roce nás
čeká prořezání trávníku do 15 cm,
aby došlo k provzdušnění kořenů,
zlepší se tím odvod vody z hrací
plochy. Dále rozhození 30 tun písku
z důvodu sterilizace proti plísním.
V okolí hřiště svých změn dostála
i garáž, na níž je již fasáda, a před
garáží je nový
vjezd ze zámkové dlažby. Na
budově
vrtu
přibyla
střecha a rovněž
nová fasáda. V
současné době
řešíme převod
pozemků pod
stávajícími kabinami a zároveň převod samotné stavby.

Sehnat úzkou skupinu lidí, kteří by na úkor volného času a bez
nároku na odměnu dělali něco pro
druhé, není opravdu jednoduché.
My jsme rádi, že takové osobnosti
ve svém středu máme a právě oni
jsou těmi tahouny, díky nimž tento
tým může zdravě fungovat a dosahovat žádoucích výsledků. Všichni
cítíme, že fotbal ve Studené jde opět
nahoru, a věříme, že tomu tak bude
i v následujících letech a vy nám
zachováte přízeň. Děkujeme i těm,
kteří nás finančně nebo materiálně
podporují, Obci Studená a dalším.
Mgr. Ondřej Dokulil
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Blahopřejeme jubilantům
Významné životní jubileum (80, 85 a více let) oslavili
v září 2019

v říjnu 2019

v listopadu 2019

Snížek Jaroslav
Turzó Karel
Benešová Jiřina
Gavlasová Marie
Mifková Hedvika
Havlík František
Dušková Ludmila
Vávra Jaroslav

Nováková Zdeňka
Novák Miroslav
Šimánková Drahoslava
Macháčová Anna
Čech Jan
Dušková Ludmila
Mikolášková Libuše
Martinů Marie
Kolařík František

Srb František
Hembera Karel
Hartmann Zbyněk

Obec Studená zve všechny občany na

ela

kap
e
j
a
hr

OBECNÍ PLES
13. března 2020 od 19:30 hod. v kulturním domě v Jilmu

RE
A
B

T

Obec Studená nabízí

VÝKUP

POZEMKŮ
za účelem rozvoje obce
Studená a jejích místních částí.
Cena dle znaleckých posudků nebo dohodou.
Bližší informace:
Pavel Tichý, tel. 606 609 798
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Kam za kulturou a sportem
v prosinci 2019, v lednu, únoru a březnu 2020
prosinec

název akce

místo konání

pořadatel akce

21. sobota

Turnaj v šipkách

Hospoda U Šebestů

Gold Darts Studená

22. v 16:00
neděle

Živý betlém

Náměstí Studená

Magdalena Zámostná

24. v 13:30
úterý

Živý betlém

Horní Bolíkov

Divadelní spolek
HILDEGARDA

25. středa

Tradiční nohejbalový turnaj trojic

Tělocvična ZŠ

31. úterý

Silvestrovský výstup pod Javořici
– tentokrát do Světlé

Světlá

obec Studená, městys
Mrákotín, KČT Telč

Novoroční ohňostroj ve Studené

park ve Studené

Obec Studená

Svět kostiček – výstava hraček

Komunitní centrum – galerie

Knihovna V. Javořické

Novoroční nohejbalový turnaj trojic

Tělocvična ZŠ

Nohejbalový oddíl
Studená

17. od 17:00
pátek

Makedonie a severní Řecko – přednáška archeologa Mgr. Vladislava Buriana

Komunitní centrum
– přednáškový sál

Knihovna V. Javořické

25. od 20:00
sobota

Myslivecký ples – hraje Scarlet

KD Jilem

Myslivecký spolek
Javořice – Studená

14. od 17:00
pátek

Deník raka – beseda s Terezou Schillerovou,
autorkou knížek Deník raka a Princezna Psycho

Komunitní centrum
– přednáškový sál

Knihovna V. Javořické

17. od 17:00
pondělí

Austrálie a Tasmánie – cestovatelská beseda Jiřího
Máry

Komunitní centrum
– přednáškový sál

Knihovna V. Javořické

28. od 17:00
pátek

Nový Zéland – cestovatelská beseda Petra
Nazarova

Komunitní centrum
– přednáškový sál

Knihovna V. Javořické

Sportovní ples

KD Jilem

TJ Studená

Kapřík Metlík – beseda o knížce pro první stupeň ZŠ

Komunitní centrum
– přednáškový sál

Knihovna V. Javořické ve
spolupráci se sdružením
rodičů při ZŠ Studená

Obecní ples Studená – hraje kapela Baret

Kulturní dům v Jilmu

Obec Studená

leden
1. v 18:00
středa
6.–24.
11. sobota

únor

28. pátek

březen
3. úterý
13. od 19:30
pátek

Redakční rada Tepu Studenska vám přeje
spokojené, láskou a porozuměním
naplněné vánoční svátky,
hodně zdraví, štěstí a úspěchů v novém roce.
tep studenska

září 2019
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Plamínek zažehnutý v Betlémě, symbol vánočního
pokoje a míru, doputuje letos i k nám do Studené
u příležitosti tradičního

Fotografie z akcí uskutečněných
po uzávěrce časopisu

ŽIVÉHO BETLÉMA
v neděli 22. prosince 2019 v 16 hod.
na náměstí ve Studené

Přijďte si se svíčkou pro

BETLÉMSKÉ SVĚTLO
a vyslechněte příběh o narození Ježíška.

Peklo 7. 12. 2019 v Mlýnské ulici ve Studené

Obecní vánoční koncert 13. 12. 2019 v obřadní síni OÚ Studená

Použité odkazy z QR kódů v tomto vydání Tepu:
https://www.studena.cz/radnice/zapisy-zastupitelstva/seznam-zapisu/
http://www.infokanal.cz/cweb/reg/STUD
https://www.facebook.com/VUVMOPJanstejn/
www.martina-harfa.cz
https://studenskyctyrlistek.rajce.idnes.cz/
Tep Studenska, obecní zpravodaj, vychází 4krát ročně, tisk: Nová tiskárna Pelhřimov, ročník II (XXXVII), číslo 4/2019, vydán 19. prosince 2019,
reg.: MK ČR E 23479, vydává Obec Studená, IČ: 00247545, náklad 1140 ks, zdarma. Uzávěrka příštího čísla: 28. února 2020.
Redakční rada: Libor Svoboda, Pavel Tichý, Mgr. Hana Karpíšková, Mgr. Petr Bartušek Ph.D., Martina Svobodová – grafika a layout.
Titulní fotografie: Roman Krafka
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