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Spolky a sport
Stolní tenis, FK Studená, Pod Maršovskou
třešní, Klubíčko, Ledax, SK Mlýnská

Slovo starosty
Pavel Škoda
starosta obce

firmě Pyro JiVa a panu ing. Václavu Halfarovi za mimořádný zážitek
a hasičům za zabezpečení prostor.
Bylo příjemné se s Vámi potkat
v počátku nového roku.

Veřejné osvětlení

Vážení čtenáři, milí Studeňáci.
Vítám Vás v novém roce 2020,
který má být šťastný a tvůrčí. Tak
se nechme překvapit, co zajímavého nám přinese.
V rámci zimy jsme si letos užili
všechna roční období až na klasickou zimu. Milovníci zimních sportů museli za sněhem vyrazit do hor,
ale ani tam se mnohdy sněhu nedočkali. Oproti loňskému roku, kdy
jsme sníh mohli vyvážet, jsme si ho
u nás letos dlouho neužili.

Javořice
Rozloučení se starým rokem tradičně – netradičně „pod Javořicí“ si
opět nenechala ujít spousta z Vás.
Jsme rádi, že Vás neodradil ani zákaz Lesů ČR a přišli jste si pro svůj
22. knoflík. Děkujeme hasičům ze
Studené a H. Pole za přípravu občerstvení a všem, kteří se jakkoli na
výstupu podíleli. Velký dík patří firmě STAGRA za povolení pořádání
akce na jejich pozemku.

Ohňostroj
1. ledna jsme se společně sešli
v parku ve večerních hodinách na
novoroční ohňostroj. Počasí nám
přálo a za sebe mohu říci, že to byla
velice krásná podívaná. Doufám, že
i Vám se ohňostroj líbil. Díky patří
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Jednou z hlavních priorit je příprava na rekonstrukci veřejného
osvětlení ve Studené a přilehlých
místních částech. S firmou E.ON
jsme se dohodli na přípravě pasportizace – zjištění stavu veřejného osvětlení, a tím získání dokumentace pro projekci osnovy.
V loňském roce se nám podařilo
zrekonstruovat veřejné osvětlení ve
Světlé a ve Velkém Jeníkově, což by
nám mělo přinést nemalé finanční
úspory.

Sběrný dvůr
Stále hledáme vhodné prostory pro umístění nového sběrného
dvora. Současné prostory jsou již
nevyhovující a nedostatečné. Momentálně probíhají jednání s vlastníky pozemků.

Technik obce
Jedna z dalších důležitých věcí,
která probíhá a bude ukončena až
po
uzávěrce
Tepu, je výběrové řízení na
pozici „technik
obce“. Do výběrového řízení
se přihlásilo 9
uchazečů. Jeden byl vyřazen
pro nesplnění
podmínek výb.
řízení a jeden

odstoupil sám, zůstalo 7 uchazečů. Do užšího výběru postoupili 3
uchazeči. Nový technik by měl nastoupit na HPP od 1. 5. 2020. Apeluji na všechny obyvatele Studené,
že výběrové řízení ještě není ukončeno!!!

Výstavba a rekonstrukce
Čeká nás spousta investic, ať už
chodník v Zákostelní ulici, který
čeká na schválení stavebního povolení, tak ulice ve Vrší, kde jednáme
s projektantem na přípravě rekonstrukce povrchu. Další je v ulici
Mírová u MŠ, kde chceme ještě letos realizovat výstavbu parkoviště
a rekonstrukci chodníku. Rád bych
prosadil vybudování workoutového hřiště v parku u zdravotního
střediska.

Ples
Doufáme, že se nám povede obnovit tradice obecního plesu, a kdy
lépe začít než od nuly. K tomu nám
dokonale poslouží nový rok 2020.
K tanci a poslechu bude hrát kapela Baret, občerstvení zajistí v KD
Jilem paní Radka Hybášková, čeká
na Vás půlnoční překvapení a svoz
obstarají hasiči. Na Vás už je, abyste
se přišli pobavit a něco vyhrát.

tep studenska

Blíží se nám konečně jaro, děti
si užívají jarních prázdnin a my se
můžeme pustit do úklidu po zimě.
Sem tam už vykukují první jarní kytičky a švitoří ptáci, kteří se

k nám pomalu vracejí. Ale u nás
ve Studené si zima ještě počká, než
předá vládu jaru, o tom vypovídá
samotný název obce. Přesto Vám
přeji spoustu krásných jarních dnů

plných sluníčka, veselé Velikonoce
a těším se s Vámi na viděnou na některé z plánovaných akcí.
Pavel Škoda

Silvestrovský výstup pod Javořici

Srdečné blahopřání
k 98. narozeninám
nejstaršímu občanovi obce
Studená.
24. 12. 2019 oslavil 98. narozeniny
náš nejstarší občan, pan Karel Geist.
Za obec Studená gratulujeme
a přejeme hodně zdraví, štěstí a další
dlouhá léta strávená se všemi lidmi
zde ve Studené.

Vichřice Sabine
Živelná pohroma, kterou Studená nepamatuje.
Zapsala se nemile do našich duší a napáchala
ohromné škody, které jdou do milionů korun.
Bylo to ale obrovské štěstí v neštěstí, je to frekventovaná cesta, kterou chodí děti s rodiči do školy i do školky. Při tom pomyšlení mi běhá mráz po zádech. Naštěstí
nikdo nebyl zraněn a škody jsou napáchané „pouze“ na
majetku. Vím, že těm, kterých se to týká, není do zpěvu.
Střecha, která se prohnala ulicí 1. máje, brala s sebou
úplně všechno, co jí stálo v cestě. Naše veliké poděkování patří sboru dobrovolných hasičů, kteří až do ranních
hodin odklízeli následky vichřice, a stejně tak ostatním
občanům Studené, kteří přidali ruku k dílu.
Pavel Škoda
březen 2020
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Poděkování

Poděkování

Děkujeme tímto za pomoc Sboru
dobrovolných hasičů ve Studené,
obci Studená, Stagře Studená a dále
všem, kteří nám jakýmkoliv způsobem pomáhali při likvidaci následků pádu střechy na našem bytovém
domě. Dále bychom chtěli poděkovat firmě Kazava z Bílkova u Dačic,
která se pustila do opravy střešního
pláště.
Obyvatelé BD Studená čp. 422.

plk. Ing. Lubomír Bureš
ředitel HZS Jihočeského kraje
Vážená paní starostko, vážený pane starosto.
Bezmála 1000 vícečetných událostí eviduje Operační a informační středisko Hasičského záchranného sboru Jihočeského kraje v souvislosti s orkánem Sabina, který se přehnal přes naše území v pondělí dne 10. února
2020.
Od čtvrté hodiny ranní byly nasazovány do akce jednotky požární ochrany napříč celým krajem až do pozdních nočních hodin s tím, že spousta
práce na ně čekala i den následující, tedy 11. února 2020. V terénu byly
stovky jednotek profesionálních a dobrovolných hasičů. Na operačním středisku pracovala posílená směna
s maximálním nasazením a vypětím. Všichni zasahovali s jediným cílem: likvidovat následky silného větru, předcházet dalším škodám na majetku a újmě na
zdraví. V terénu na hasiče čekaly stovky popadaných
stromů, odtržené střechy, uvolněné billboardy.
Dovolte mi, vážená paní starostko, vážený pane starosto, abych jménem svým i jménem Hasičského záchranného sboru Jihočeského kraje poděkoval za
obětavou práci členů Vaší zásahové jednotky. Práce
v takových podmínkách je nebezpečná a Vaši hasiči
prokázali velký kus odvahy, zdatnosti a umu. Patří jim
za to naše profesní díky a díky všech, kterým pomohli
při obnově průjezdnosti komunikací, odstranění ohrožení jejich nemovitosti, zajistili průjezd sanitních vozidel a při celé řadě dalších činností.
V neposlední řadě chci poděkovat velitelům jednotek za vzornou spolupráci s Operačním a informačním střediskem HZS Jihočeského kraje, která výrazně
usnadnila operační řízení takového počtu jednotek
v terénu.
Jsme si vědomi, že bez prokázané akceschopnosti jednotek sboru dobrovolných hasičů obcí by řešení události takového rozsahu nebylo možné.
Vážená paní starostko, vážený pane starosto, věřím,
že naše poděkování budete členům Vaší zásahové jednotky tlumočit.
V Českých Budějovicích dne 12. února 2020
S úctou
Lubomír Bureš
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Informace ze zastupitelstva a z obce
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.
16. prosince 2019
29. 11. 2019 došlo k převzetí dokončených chodníků
v Maršově. 29. 11. 2019 proběhl adventní trh na náměstí ve Studené, pan starosta poděkoval všem, kteří se na
přípravě podíleli. 13. 12. 2019 proběhl vánoční koncert
v multifunkční místnosti obecního úřadu.
Předseda finančního výboru informoval, že na zasedání dne 16. 12. 2019 měl výbor také na programu
projednání rozpočtu obce Studená na rok 2020. Navržený rozpočet po konsolidaci počítá s celkovými příjmy ve výši 55 703 490,21 Kč, s celkovými výdaji ve výši
79 464 668,17 Kč a splátkami úvěrů ve výši 3 226 158
Kč. Rozpočet je tedy sestaven jako schodkový ve výši
23 761 177,96 Kč a rozdíl bude pokryt z prostředků minulých let ve výši 26 987 335,96 Kč. Rozpočet byl schválen (usnesení 4.1).
Byly schváleny návrhy na poskytnutí finančního daru
ve výši 3 000 Kč na pořádání 13. silvestrovského výstupu na Čeloudův vršek pro SDH Maršov, Římskokatolické farnosti Olšany finanční dar ve výši 80 000 Kč na
opravu kostela v Olšanech. (usnesení 6.1 a 6.2).

hodobého pronájmu. U společnosti E.ON je objednána
pasportizace veřejného osvětlení, na základě které by
měl být zjištěn stav veřejného osvětlení, a tím získána
základní dokumentace pro projekci obnovy veřejného
osvětlení.
Byly schváleny dotace pro Místní organizaci tělesně postižených Studená ve výši 50 000 Kč, pro TJ Sokol Studená II. ve výši 36 000 Kč, pro Divadelní spolek Vojan Studená ve výši 10 000 Kč, pro Farní sbor
Českobratrské církve evangelické v Strmilově ve výši
15 000 Kč na opravy kostela, pro Sbor dobrovolných
hasičů Sumrakov ve výši 5 000 Kč na krytí části nákladů spojených s pořádáním sumrakovského masopustu,
pro Oddíl košíkové TJ Studená ve výši 12 000 Kč, pro TJ
Sokol Studená I. ve výši 70 000 Kč na financování akce
s názvem „Činnost oddílu stolního tenisu“ (usnesení
6.1, 6.6, 6.7, 6.9, 6.11, 6.12, 6.13).

24. února 2020
Proběhlo jednání se zástupci Jednoty s.d. ohledně odkupu bývalé restaurace Tango.

Byl schválen návrh na podání žádosti o dotaci z grantu Program obnovy venkova Jihočeského kraje na akci
„Oprava místních komunikací v Olšanech III. etapa“.
(usnesení 7.1.2).

Připravuje se přezkum koncesní smlouvy uzavřené
s provozovatelem vodohospodářského majetku a bude
snaha vyjednat jak u provozovatele, tak u poskytovatele dotace nové příznivější podmínky na dalších pět let
smlouvy.

20. ledna 2020

Byly schváleny návrhy na dotace pro SDH Studená ve
výši 40 000 Kč, pro SK Mlýnská, z.s. ve výši 25 000 Kč,
pro ZO Českého svazu chovatelů Studená ve výši 6 000
Kč, pro FK Studená ve výši 120 000 Kč, pro Studenský
Čtyřlístek ve výši 30 000 Kč.

Dne 22. 12. 2019 se pod vedením Mgr. Magdaleny
Zámostné uskutečnil Živý betlém na náměstí ve Studené, kde návštěvníci měli možnost odnést si betlémské
světlo. Dne 31. 12. 2019 proběhl tradiční silvestrovský
výstup tentokrát s cílem na louce nad Světlou. Dle dostupných informací se zúčastnilo 2 400 návštěvníků.
Připravuje se obnova tradice obecního bálu, který se
uskuteční 13. 3. 2020 v KD Jilem. Hledá se místo pro
umístění nového sběrného dvora. Probíhají jednání
s vlastníky pozemků ohledně odkupu či alespoň dloubřezen 2020

Byla zamítnuta žádost o finanční dar pro Hospic sv.
Jana N. Neumanna.
Byl schválen návrh finančního daru pro pana Bohumila Pidrmana ve výši 20 000 Kč na provoz pojízdné
prodejny v roce 2020, pro obec Jilem ve výši 2 000 Kč na
pořádání tradičního masopustu dne 15. 2. 2020.
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Paní Ing. Kateřina Podhrázská, členka finančního výboru, informovala, že zřízená příspěvková organizace
ZŠ a MŠ Studená předložila účetní závěrku za rok 2019
ke schválení. Navrženo rozdělení hospodářského výsledku ve výši 38 461,51 Kč tak, že 33 461,51 Kč bude
převedeno do rezervního fondu a 5 000 Kč do fondu
odměn. Tato účetní závěrka zřízené příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Studená za rok
2019 včetně rozdělení hospodářského výsledku ve výši
38 461,51 Kč dle návrhu byla schválena.

Byl schválen návrh na vyvěšení tibetské vlajky dne
10. 3. 2020 v rámci mezinárodní kampaně „Vlajka pro
Tibet“.
Pan MUDr. Vladislav Dvořák znovu upozorňoval na
neutěšený stav na pozemcích p. č. 1502/1 a p. č. 2548
v k. ú. Studená. Zrovna tak upozorňoval na díru vedle
chodníku v ulici Ludvíka Svobody před čp. 305.

Sběr objemného a nebezpečného odpadu
Vážení občané,
obec Studená ve spolupráci s firmou ČECH – ODPADY, s.r.o. uskuteční sběr objemného a nebezpečného odpadu.

Svoz uvedeného odpadu se uskuteční:
18. dubna (sobota) 2020
Stanoviště v místních částech:
Domašín – náves

08:00–08:20 hod.

Horní Pole – náves

08:30–08:50 hod.

Světlá – autobus. zastávka

09:00–09:20 hod.

Horní Bolíkov – náves, u KD

09:30–09:50 hod.

Sumrakov – náves, u prodejny

10:00–10:20 hod.

Skrýchov – náves

10:30–10:50 hod.

Maršov – náves

11:00–11:20 hod.

Velký Jeníkov

11:35–11:50 hod.

Olšany – náves

12:00–12:20 hod.

Jalovčí – u křížku

12:30–12:45 hod.

V uvedeném čase budou přistavena vozidla s kontejnery. Odpad budou občané předávat osobně a bezplatně obsluze vozidel. (Je nutné předložit doklad o zaplacení poplatku za odpad na rok 2019).

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

Den Země ve Studené a místních částech
Letos slaví myšlenka Dne Země již padesát let, zaměřuje se na ekologii a ochranu životního prostředí. Událost každoročně připadá na
22. dubna, hlavní jarní úklidový den je tento rok vyhlášen na 4. dubna.
Lidé si tuto myšlenku připomínají a zároveň ji podporují různými
způsoby: úklidem v okolí zástavby,
říček, potoků, odstraněním černých
skládek, sázením stromů atd. Zapojují se jednotlivci, ale i organizace,
např. školy, spolky, dále firmy nebo
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obce. Místní ZŠ a MŠ opět plánuje projektový den pro celou školu
a letos se ve větším měřítku zapojí
i obec Studená.
Akce s názvem Ukliďme Studenou a místní části se bude konat

v sobotu 25. dubna od 10 hodin.
Ve Studené je sraz před obecním
úřadem, v ostatních částech dle
domluvy občanů. S sebou si vezměte pevnou obuv a rukavice. Obec
Studená vám zajistí pytle (k vyzvednutí za každou místní část na
podatelně) a jejich následný odvoz,
proto odpad soustřeďte na konkrétní místa v obcích.
Prosím, vytipujte ve vašem okolí
kritická místa, která je třeba uklidit.
tep studenska

Budeme rádi, když se zapojíte v samotný den, ale vůbec nevadí, pokud úklid vykonáte kdykoliv jindy.
V případě, že by se vyskytlo místo,
které není ve vašich silách uklidit,
nahlaste jej OÚ Studená. Na webo-

vých stránkách www.uklidmecesko.
cz je vytvořena událost přímo pro
Studenou a okolí. Můžete si ji najít na mapě a kliknout na Připojit
se k akci. Na tomto webu naleznete i dostatečné množství informací

k tématu Den Země. Právě iniciativa Ukliďme svět, ukliďme Česko nabízí například pytle a rukavice, aby
podpořila jednotlivé organizace.
Věřím, že se zapojíte, a dovolím si
předem děkovat za součinnost.
Mgr. Ondřej Dokulil

Ta naše škola
Ze života školy
Vrátím se ještě krátce k poslednímu měsíci uplynulého
roku, tedy k prosinci.
Ten byl, jako všude, ve znamení
čertů, ale hlavně Vánoc. Žáci 9. třídy se ve čtvrtek 5. 12. stylizovali do
rolí Mikuláše, andělů a čertů, aby
své spolužáky mohli obdarovat balíčky, které zajistilo sdružení rodičů
při naší škole. Jejich mise byla i částečně výchovná, neboť někteří žáci
slíbili, že už budou opravdu hodní.
Jak dlouho jim jejich předsevzetí
vydrželo, vědí jen oni sami. Před
Vánocemi uspořádaly některé třídy na 1. stupni vánoční odpoledne
pro rodiče, všichni žáci školy si vyslechli vánoční koncert dětí ze ZUŠ
v Dačicích a příchod Vánoc oslavili
na třídních besídkách.
V lednu jsme zahájili opět projekt
Děti do bruslí na zimním stadionu
v Telči, kterého se účastní děti z mateřské školy a žáci z 1. a 2. ročníku
základní školy. Právě u žáků školy
je znát, že díky „školkové“ průpravě
jim bruslení jde a velmi je baví.

březen 2020

Uskutečnili jsme také sérii preventivních programů. Do 2. třídy
zavítala pětkrát p. Davidová z Pedagogicko psychologické poradny v J. Hradci
s programem
na
stmelení
kolektivu, na
druhém stupni
žáci absolvovali programy s
tématy Skrytá
nebezpečí internetu, Závislosti, Bolest, nemoc zvaná šikana
aj., které vede p. Strojek, pracovník
společnosti ACET ČR, z.s. Tímto
cílíme na prevenci různého rizikového chování žáků a myslím, že se
nám to vyplácí. Zatím nemusíme
řešit příliš problémů.
V lednu a v únoru se uskutečnila okresní kola olympiád, v nichž
si naši žáci nevedli
vůbec
špatně.
Největšího úspěchu
dosáhla
žákyně 9. třídy
Aneta Němcová v okresním
kole
dějepis-

Ukázka a seznámení s dravci

né olympiády. Skončila na třetím
místě a postupuje do krajského
kola, které se uskuteční v březnu
v Českých Budějovicích. Okresního kola olympiády v českém jazyce
se zúčastnily Kristýna Adamcová
a Zuzana Bártů, okresního kola
matematické olympiády Blanka
Čurdová a Aneta Němcová a okresního kola olympiády v anglickém
jazyce opět Aneta Němcová a Lucie
Pekárková. Všem žákům děkuji za
reprezentaci školy a její zviditelnění
v rámci okresu i kraje.
K závěru 1. pololetí nepatří jen
předávání hodnocení za uplynulé
období, ale patří k němu i zábava.
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Žáci 1. stupně nadšeně absolvovali
sportovní dopoledne a žáci 2. stupně se náramně bavili u tradiční akce
Třída baví třídu, jejíž organizace
se s vervou ujali deváťáci. Ostatní
třídy si připravily krásné a vtipné
příspěvky. Mnozí žáci mají v sobě
velký komický potenciál, který ve
vyučovacích hodinách úspěšně tají.
Po celé dva měsíce letošního roku
probíhala v prostorách galerie školy výstava fotek ohrožených druhů
zvířat, která byla přístupná i široké
veřejnosti.
Ve zbylých čtyřech měsících školního roku nás čeká ještě spousta
aktivit, ale nyní bych zmínila pouze
tři. Začnou intenzivní přípravy na
zápis do základní i mateřské školy, žáci druhého stupně vyjedou
v květnu na poznávací zájezd do
Londýna a vrcholí všechny aktivity spojené s dotačním programem
Šablony II, který skončí 31. srpna
2020.
Přeji vám krásné jarní měsíce.
Za kolektiv základní školy
Jitka Bučinová

Začátek nového roku v mateřské škole
Hned po vánočních prázdninách jsme zahájili kurz „Děti do bruslí“
na zimním stadionu v Telči. Do tohoto kurzu se přihlásilo 35 dětí.
Poté jsme v mateřské škole začali připravovat maškarní karneval, který jsme pro děti uspořádali
v kulturním domě Jilem. Tímto děkujeme všem sponzorům, kteří nás
podpořili při této akci, a našim milým důchodkyním, které nám s organizací pomáhaly.
V rámci týdne věnovanému povolání jsme navštívili květinářství
Andrey Telal, místní lékárnu a hasičskou zbrojnici ve Studené. Rádi
bychom poděkovali za krátké před-
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stavení a názornou ukázku jednotlivých povolání.
V zimních měsících ve školce
hodně žijeme pohádkami, a tak nás
potěšila návštěva divadla „Sluníčko“ s pohádkou „O Červené Karkulce, aneb jak na vlka.“ Pořádali
jsme besedy pro rodiče s p. spisovatelkou Pavlou Teplou Janákovou
o četbě a dětské literatuře a p. logopedkou Mgr. Veronikou Miklíkovou o vadách a nápravě řeči u dětí
předškolního věku. K příležitosti
tep studenska

MDŽ vystoupily děti s krátkým
programem v pečovatelském domě.
V mateřské škole proběhlo screeningové vyšetření očí a předběžné
pedagogicko-psychologické
vyšetření předškoláků. O obě
akce byl velký
zájem. V těchto
měsících máme
v mateřské škole zcela naplněnou kapacitu,
a to devadesát
dětí.

Za spolupráci při akcích v mateřské škole děkuji všem kolegyním
a provozním zaměstnancům.
Za MŠ
Jana Zachová

Základní škola a Mateřská škola Studená, okres Jindřichův Hradec
Komenského č. 446, 378 56 STUDENÁ, IČO 75000938

Základní škola a Mateřská škola Studená, okres Jindřichův Hradec
Komenského č. 446, 378 56 STUDENÁ, IČO 75000938

telefon: +420 384 490 020, mobil: +420 721 191 361,
e-mail: j.bucinova@zsstudena.cz

telefon: +420 384 490 020, mobil: +420 721 191 361,
e-mail: j.bucinova@zsstudena.cz

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

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

zápis do
PRVNÍCH TŘÍD

zápis do
MATEŘSKÉ ŠKOLY

pro školní rok 2020/2021 se uskuteční

pro školní rok 2020/2021 se uskuteční

ve čtvrtek 23. dubna 2020

ve dnech 11. a 12. května 2020

od 13.30 do 16.00 hodin.

od 12.30 do 15.30 hodin.

K zápisu se dostaví děti narozené v období od 1. 9. 2013
do 31. 8. 2014 včetně těch, kterým byl odložen začátek povinné
školní docházky o jeden rok.
K zápisu přineste s sebou rodný list dítěte a občanský průkaz rodiče.

Mgr. Jitka Bučinová
ředitelka ZŠ a MŠ Studená

březen 2020

Mgr. Jitka Bučinová
ředitelka ZŠ a MŠ Studená
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Knihovna Vlasty Javořické
Knihovna Vlasty Javořické nabízí
zájemcům z řad seniorů studium Virtuální univerzity
třetího věku, tzv. VU3V.
Naše obec by se ráda stala dalším konzultačním střediskem VU3V
a nabídla ve spolupráci s Provozně ekonomickou fakultou České zemědělské univerzity v Praze kvalitní vzdělání pro seniory.
Využijte této možnosti a rozšiřte
si své znalosti z mnoha oborů. Více
informací a přihlášky v Knihovně
Vlasty Javořické ve Studené. Konec
přihlášek do konce května, abychom věděli podle počtu zájemců,
zda kurs otevřeme.

Výuka by probíhala v multifunkčním sále Obecního úřadu
ve Studené, začínalo by se v říjnu
2020, první kurz neboli semestr
probíhá od října do prosince a druhý od února do dubna. V každém
kurzu je 6 přednášek po 14 dnech.
Poplatek za kurz činí 300 Kč.

Motto:

„Výuka přichází
za seniorem“.

Výsledky Tříkrálové sbírky 2020
Studená

27 760 Kč

Býkovec

4 350 Kč

Doubrava

1 640 Kč
6 075 Kč

Palupín

1 105 Kč

Horní Meziříčko

3 055 Kč

Olšany

1 870 Kč

Heřmaneč

3 143 Kč

Maršov

1 900 Kč

Horní Němčice

1 233 Kč

Skrýchov

3 593 Kč

Sumrakov

12 815 Kč

Kaliště

3 286 Kč

Horní Bolíkov

4 327 Kč

Horní Pole

2 916 Kč

Světlá

1 475 Kč

Domašín

1 582 Kč

Panské Dubenky

5 316 Kč

Jilem

3 463 Kč

Brandlín

2 625 Kč

Velká Lhota

4 740 Kč

Horní Olešná

1 958 Kč

Klátovec

1 892 Kč

Popelín

3 420 Kč

Bořetín

1 050 Kč

Ve Studené a okolních
obcích se celkem vybralo
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784 Kč

Zahrádky

107 373 Kč

Komerční sdělení

Horní Dvorce

tep studenska

Seznam velikonočních bohoslužeb pro rok 2020
5. 4. – Květná neděle/pašijová

11. 4. Bílá sobota

13. 4. – Pondělí velikonoční

(Světí se kočičky a čtou se pašije.
Vstupujeme do svatého týdne velikonočního.)

(vigilie Slavnosti Vzkříšení Páně)

Bohoslužby
Studená – 8:00,
Panské Dubenky – 10:00

Bohoslužby
Studená – 8:00,
Palupín – 9:45,
Popelín – 11:00 (v Popelíně slouží
dr. Max Kašparů).

9. 4. – Zelený čtvrtek

Bohoslužby
Studená – 20:00

12. 4. – Boží hod velikonoční
Bohoslužby
Studená – 8:00,
Palupín – 9:45,
Popelín – 11:00

Přijmu

Bohoslužby
Studená – 18:00

TRUHLÁŘE

10. 4. – Velký pátek
(postní den)

Bližší informace na tel.:
Komerční sdělení

Bohoslužby
Studená – 18:00

606 609 798

Co jste hasiči, co jste dělali...
Sbor dobrovolných hasičů Studená
Stručně o činnosti SDH Studená v roce 2019.
V květnu jsme pomáhali s organizací okresního kola dopravní soutěže mladých cyklistů ve Studené.
1. června se konal za hasičárnou
dětský den, při kterém jsme pomáhali zabezpečit občerstvení účastníků.
Tradiční akcí bylo pořádání pouťového posezení, kdy se nám po
dlouhých letech povedlo uskutečnit
taneční zábavu i v pátek, kdy hrála
kapela KDOSSI, a v sobotu kapela
Stonožka.
O letošní pouti bude rovněž zábava v pátek i v sobotu.
V poslední den roku 2019 jsme
se tradičně zúčastnili výstupu na
Javořici (tentokrát pod), kde jsme
prodávali klobásy.

březen 2020

Soutěžní družstvo mužů se zúčastnilo 11 soutěží Jindřichohradecké hasičské ligy, z nichž jedna
se uskutečnila ve Studené 10. 8.
jako 5. ročník memoriálu Tomáše
Čelouda, kterého se zúčastnilo 21
družstev mužů a žen. V celkovém
součtu JHHL naše družstvo obsadilo 10. místo.
Zásahová jednotka v loňském
roce vyjížděla na vyžádání krajského operačního střediska v Českých
Budějovicích celkem k 35 zásahům.
Z toho bylo 7 požárů (například
požár kulturního domu v Budči,
požár osobního automobilu, požáry v lesích), 1 dopravní nehoda a 27
technických zásahů.

Za únor letošního roku jsme vyjížděli ke dvěma dopravním nehodám a 13 technickým zásahům
– převážně spadlým stromům na
silnicích. Nejnáročnějším zásahem
byla likvidace následků bouře Sabine, která odnesla střechu i s krovem
z panelového domu v Komenského
ulici ve Studené. Pozůstatky byly
rozmetány po ulici i na autobusovém nádraží. Byly poškozeny 4
garáže a 10 automobilů. Členové
naší jednotky odklízeli následky do
nočních hodin i celý druhý den po
události.
Chtěl bych všem hasičům poděkovat za všechnu práci jak při
zásazích, tak při pořádání společenských a kulturních akcích, soutěžích a jiné.
Za SDH Studená
Miroslav Pospíchal
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Silvestrovský výstup na Čeloudův vršek
Za krásného slunečného odpoledne se dne 31. 12. 2019 sešlo téměř
400 účastníků z blízkých i vzdálenějších obcí na Čeloudově vršku,
aby se zúčastnili 13. ročníku tohoto recesistického silvestrovského
výstupu.
Setkání měl zahájit Jára Cimrman, ovšem z nám neznámých důvodů se nedostavil, proto bylo zahájeno starostou SDH Maršov, poté
promluvil i maršovský ponocný.
Oba popřáli přítomným do roku
2020 vše nejlepší. Odpoledne proběhlo ve velmi přátelské atmosféře.
Přítomní si navzájem sdělili své zážitky z roku končícího i své plány
do roku následujícího. Maršovští
hasiči ukázali i hasičskou stříkačku,

kterou vyrobila firma Vystrčil a syn
z Telče v roce 1903. Kolem 16.00
hod. se účastníci rozešli do svých
domovů s přáním všeho dobrého
a slibem, že se na Čeloudově vršku
sejdou opět za rok.
Miloslav Zahálka
starosta SDH Maršov

Pozdrav maršovského
ponocného při 13. výstupu
na Čeloudův vršek.
Třináctka je pro pověrčivé dost nešťastné číslo,
přesto Vás sem k mé radosti zase hodně přišlo.
Letošní rok už dal své dny minulosti napospas,
jeden z nich sítem zapomnění ale nikdy nepropad,
byl to den, kdy začala revoluce – sedmnáctý listopad.
Od roku čtyřicet osm vše řídila jedna politická strana,
před třiceti lety jí konečně zazvonila hrana.
Sametová revoluce rozmetala její vládu na kusy,
podařilo se také poslat domů okupanty Rusy.
Svobodně jsme se nadechli, nebylo už všechno rudé,
společnost se však brzy rozdělila na hodně bohaté
a chudé.
Bylo to tak odjakživa, je zbytečné nad tím brečet,
buďme šťastni z toho, co máme
a že nemusíme, jako někde, před beznadějí klečet.
Bohatý je každý, kdo vnímá svět a krásu kolem,
ty zážitky nevezme mu ani mýtický Golem.
Může v lese sbírat houby nebo pozorovat, jak veverky
luští šišky,
a na jaře zas, jak příroda řídí svou továrnu na pampelišky.
Naše krásné lesy mizí, může za to kůrovec,
věřme, že se najde způsob, jak ho zničit nakonec.
Ať tedy rok před námi je přívětivý k přírodě a dobrým
lidem
a ať se tu zas všichni sejdem zdraví, spokojení a v duši
s klidem.

V Maršově 31. 12. 2019
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Pořadatelé děkují obci
Studená a obci Heřmaneč
za spolupráci.
Dne 31. 12. 2019 se uskutečnil 13. jubilejní výstup
na Čeloudův vršek, který pořádal SDH Maršov
a obec Heřmaneč.
Výstup měl zahájit Jára Cimrman, ale nestihl to, tak
jej zahájil starosta SDH Miloš Zahálka, který popřál cca
400 účastníkům výstupu pěkný nový rok 2020 a konstatoval, že na výstupu vládla příjemná pohoda také
díky pěknému počasí.
Za SDH Maršov
starosta Miloš Zahálka
Milan Moravec
tep studenska

Spolky a sport
Dva krajské tituly do Studené
– Filip Korbel vyhrál Krajský
přebor stolních tenistů.
V sobotu 18. 1. se sešla ve Vyšším Brodě kompletní jihočeská špička stolních tenistů na nejprestižnějším turnaji
sezony. Z našeho oddílu se jej zúčastnili Filip Korbel, Ondřej Doležal a Jan Ondráček. Tato malá výprava byla velmi úspěšná.
Filip nastupoval do turnaje jako
nasazená čtyřka a až do semifinále prošel bez ztráty jediného setu.
V semifinále se utkali čtyři nejvýše nasazení hráči. Filip ve více než
hodinovém zápase přehrál Michala Vávru 4:3 a následně ve finále
porazil i Milana Zaunmüllera 4:2.
Výborné je také šesté místo Ondry Doležala. Ondra měl pak i velký

Krajští přeborníci ve čtyřhře mužů: zleva Filip Korbel a Ondřej Doležal
foto: J. Holakovský

podíl na vítězství ve
čtyřhře, kde naše dvojice musela zvládnout
tři těžké pětisetové zápasy včetně
finále.

Výsledky: 1. F. Korbel (Studená),
2. Zaunmüller, 3.–4. Vávra (oba
v zahr.) a Slapnička (ČZ Strakonice), 5. Duspiva (v zahr.), 6. O. Doležal (Studená), 7. M. Bauer (v zahr.)

8. P. Kortus ml. (Pedagog ČB), debl:
1. F. Korbel, O. Doležal (Studená),
2. Zaunmüller, Heinzl (Vodňany),
3.–4. M. Bauer, Kaštánek (Prachatice) a Slapnička, Novotný (ČZ Strakonice).
Tomáš Mastný

Stolní tenis – Jaroslav Novák nejlepším
veteránem v kategorii M80 v ČR
Stolní tenista Jaroslav Novák patří dlouhá léta k úspěšným hráčů TJ
Sokola Studená. Jako každý rok se vedle mistrovských utkání, hrajících v dlouhodobých soutěžích za náš oddíl, zúčastňuje všech turnajů pořádaných Českomoravským klubem veteránů (cmkv.cz).
Tento klub sdružuje nejlepší veteránské hráče (nad 40 let věku) z celé
ČR. Hráči jsou rozdělení po pěti
letech do jedenácti věkových kategorií. Klub tvoří v současné době
něco málo přes 600 hráčů, včetně
bývalých reprezentantů. Někteří se
účastní i MS a ME veteránů. Jarda
má za sebou čtyři evropské šampionáty a zúčastnil se i dvou mistrovství světa. V loňském roce startoval v kategorii M80. Celá sezona
je vždy v prosinci zakončena turnajem v Hluku, kde se koná tradiční
Turnaj mistrů. Zde se sešlo v každé
veteránské kategorii nejlepších osm
hráčů celé turnajové sezony.
V kategorii M80 startoval i Jarda
březen 2020

Novák. Během sezony se zúčastnil
všech sedmi turnajů a ve velmi vyrovnané konkurenci českých hráčů
držel před tímto závěrečným turnajem velmi těsně druhé místo, před
libereckým Mikulou a za nedostižným slovenským reprezentantem
Holodou. V Hluku se mu podařilo
tuto pozici obhájit. S bilancí 5 vítězství a dvou porážek obsadil vynikající druhé místo. Jarda se dokáže na
tyto turnaje vždy svědomitě připravit a nepodcení žádný detail. I díky
tomu patří mezi vítěze. Lepší byl
opět pouze Slovák J. Holoda, a tak
Jarda potvrdil pozici nejlepšího
českého hráče této věkové kategorie. Během sezony mu bylo za sou-

peře postupně dalších 18 nejlepších
českých hráčů této věkové kategorie. A věřte mi, že by se mnozí divili, co tito zkušení hráči za stoly
předvádí!
Jménem celého oddílu mu gratuluji k tomuto opravdu mimořádnému úspěchu a přeji mu do dalších
sezon hodně zdraví a vitality, kterou nás všechny neustále překvapuje.
Tomáš Mastný
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Krátce z činnosti FK Studená
Muži A
Zimní období je pro fotbalisty nejméně oblíbená část
roku; místo trávníku tělocvična, místo fotbalu zejména
cvičení, posilování a běhání. Přesto každý fotbalista ví,
že bez tréninku není dobrého hráče. I mužský A-tým
tento čas zastihl. Od 1. prosince jsme si plnili běžeckou
výzvu, která pokračuje až dodnes. Po téměř třech měsících víme, že se do výzvy zapojilo celkem 24 kluků a ti
naběhali něco přes 2 300 km! Běhání probíhalo většinou individuálně. Společně se scházíme páteční večery
v tělocvičně při kruhovém tréninku, případně v neděli
při výběhu do terénu. Vrcholem zimní přípravy bylo
soustředění v Kardašově Řečici (středa večer – neděle
ráno). Absolvovali jsme třífázové tréninky (například
běhání na čas – trénink herních situací – spinning),
při nichž velká část hráčů překonávala své limity, a tak
mohl být náročný trenérský štáb při odjezdu částečně
spokojený.
V současnosti máme za sebou dva přátelské zápasy.
Jarošov nad Nežárkou (okresní přebor) jsme porazili

6:1 a s Žirovnicí (krajský přebor) jsme remizovali 3:3.
Čekají nás ještě přípravné zápasy s Dačicemi A a Černičí A. První ostrý zápas jarní části sezóny nás čeká v sobotu 21. 3. v Lomnici nad Lužnicí.

Mládež
Starší přípravka chodí trénovat každé úterý od 16:30
do místní tělocvičny, zápasy se začínají hrát od konce
dubna.
Mladší a starší žáci ve spojenectví Strmilov/Studená
trénují každý čtvrtek. Letos se zapojili do Zimní halové
ligy na Jindřichohradecku, kde prozatím odehráli 4 zápasy.
Nadále funguje i dorost ve spojenectví Kunžak/Studená, první jarní utkání odehrají v sobotu 28. března.
Děkujeme všem, kteří nám zachovali přízeň, a věříme, že se na našich zápasech budeme opět pravidelně potkávat. Poděkování patří těm, kteří nás finančně
nebo materiálně podporují, zejména obci Studená.
Mgr. Ondřej Dokulil

Klub „Pod Maršovskou třešní“
Neb nám bylo dovoleno užívat a obývat krásný kousek přírody a místa je tu dost, rozhodli jsme se o tu radost dělit i s ostatními. Začalo to
před pár lety drakiádou, v loňském roce již proběhlo několik akcí pro
děti i dospělé ve spolupráci se spolkem Maršováci z.s. a nyní jsme
se rozhodli založit spolek a klub „Pod Maršovskou třešní“, kde jste
všichni srdečně vítáni.
Akce se odehrávají ve velké přírodní zahradě na polosamotě v
Maršovském dvoře, vždy je připraven cca od 14 hodin bohatý program pro děti, hry, dětské výtvarné
dílny, hudba a po té následuje živé
vystoupení kapel dle aktuálního
programu v prostorách stodoly
a chystáme i venkovní pódium.
V roce 2020 plánujeme tyto akce:

18. duben – VÍTÁNÍ JARA
dětské divadlo, dílničky, hry, kapela
Vichrberry – bluesrock

20. červen
OSLAVA SLUNOVRATU

spělé, výroba dětských bubínků, vystoupení Miris – didgeridoo, David
– bonga, Miguel Montañero – hangdrum, dílničky, večerní koncert
Lucie Kosáčkové (kytara + zpěv).

24. červenec – IVO JAHELKA

Tento program je informativní,
o podrobnostech vás ještě budeme
informovat buď prostřednictvím
TEPU, plakátů, nebo nás můžete
sledovat na fb stránkách Přírodní
zahrada „Pod Maršovskou třešní“,
kdybyste měli zájem u nás účinkovat – divadlo, muzicírování, fantazii se meze nekladou, neváhejte
nás kontaktovat, kontakt na nás
je: simona.vondrova@centrum.cz
nebo +420 607 659 006.
Děkujeme.

ZPÍVAJÍCÍ PRÁVNÍK –
večerní koncert

8. srpen – INDIÁNSKÉ
LÉTO
divadelní vystoupení Taška Kladno, večerní koncert
Vichrberry,
lukostřelba,
koně, výroba čelenek, malba na obličej…

bubenický workshop pro děti i do-
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Z historie Satrapovy továrny, část 2.
Stále ještě v období 1. světové války se vracíme
k povídání z historie Satrapovy továrny – a rovnou
tedy tam, kde jsme skončili minule. V roce 1916, po
zažehnání první velké krize, došlo ke znovuzahájení
Satrapovy živnosti. Továrník měl tentokrát již společníka Richarda Spitzera. O rok později Satrapa se
společníky založil také známou továrnu v Kostelci.
V roce 1918 zde však po neshodách se společníky
postoupil svůj podíl R. Spitzerovi, který se ještě tentýž rok vzdal svého podílu ve Studené. Jan Satrapa
tak byl opět jediným vlastníkem studenské továrny.
Po válce musela firma reagovat na fakt, že po změně hranic ztratila svá největší odbytiště v Rakousku,
ale i s tímto problémem se nakonec Satrapa úspěšně
vypořádal. Podnik tedy úspěšně překonával překážky a i nadále vzkvétal. Továrník zanedlouho přišel
s vynálezem „Nejjemnější lahůdkové játrové paštiky“.
Dále se vyrábělo mnoho druhů gulášů oblíbených
v celém ČSR. V Rakousku nebo Švýcarsku pak byla
značná poptávka po uzených šunkách „PRAGO“.
Dne 16. února 1920 přišla smutná zpráva, jelikož

zemřel zakladatel
podniku František
Satrapa. Shodou
okolností se jednalo o týž rok, kdy byl
v továrně jmenován
ředitelem František
Zezulka.
V roce 1922
podnik zaměstnával 120 dělníků a 9
úředníků. Tentýž
rok přišla zakázka
vojenské správy na
500 000 konzerv hovězích a vepřových gulášů a za
pouhé 3 měsíce byla splněna. Továrníkovi se v tomto
roce také konečně narodil mužský potomek a dědic
podniku Jan Satrapa ml. V té době měli manželé Satrapovi již čtyři dcery.
Jelikož si to rostoucí zakázky žádaly, přešel roku
1924 podnik na kotle pracující na principu páry.

-3-

Karnevalové hraní a tvoření v Klubíčku
Rok se s rokem sešel a my slavíme, že Klubíčko otevírá už celých
dvanáct měsíců své dveře pro děti a jejich rodiče. Velice mě těší
přízeň maminek, které hojně využívají této možnosti a Klubíčko navštěvují. Proto neváhejte i vy, kteří jste u nás ještě nebyli,
a přijďte každý pátek od 9:30 do Komunitního centra ve Studené
a užijte si s námi příjemné dopoledne plné her, říkanek, písniček,
tanečků a v neposlední řadě také tvoření, které zahrnuje jak jemnou, tak hrubou motoriku (kreslení, stříhání, lepení, práce s barvou atd.). Vítané jsou všechny děti od půl roku do tří let v doprovodu rodičů/prarodičů.

Pod Maršovskou třešní

březen 2020

Hned při prvním setkání po
Vánocích jsme se v Klubíčku dali na tvoření. Bylo právě
období Tří králů, proto jsme
s dětmi tvořili podobizny právě
těchto tří pánů – Kašpara, Melichara a Baltazara. Dětem šla
práce krásně od ruky a jejich
výtvory se jim velice povedly.
Letos jsem se rozhodla, že taková tvoření zavedeme jednou

do měsíce, a proto jsme vytvářeli
i v únoru. Tentokrát na téma karneval. Jeho typickým symbolem je
šašek a přesně takového jsme si vyrobili z papíru. A aby toho nebylo
málo, ještě jsme si na sv. Valentýna
užili maškarní na vlastní kůži. Děti
dorazily v převlecích, navštívily nás
dvě kočičky, jedna princezna Elsa,
Ferda Mravenec a dokonce i hrabě
Drákula. Pro děti bylo připraveno
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V roce 1925 mimo jiné přibyly stáje pro jatečný dobytek a došlo k rozšíření udíren. Cílem zmíněných
úprav bylo především vytvořit podmínky pro výrobu
konzervovaných párků, které v praxi dosahovaly až
několikaleté trvanlivosti. Pověst podniku byla v té
době opravdu na výši. V roce 1926 nechal Satrapa
vybudovat novou dílnu pro 40 osob. Investice do
stavebních prací v letech 1925–1926 činily přibližně
335 000 korun.
V roce 1927 J. Satrapa se společníky založil také
továrnu v Hodicích. V roce následujícím došlo k další velké modernizaci výroby ve Studené. Tehdy také
Satrapa odkoupil zkrachovalou textilní továrnu bratří
Lannerů v Krahulčí. Ta měla později sloužit mimo
jiné k výrobě plechových obalů pro výrobky z továrny studenské. Roku 1929 byla společnost zapsána do
obchodního rejstříku a rovněž dostala potvrzenou
ochrannou známku na své výrobky s názvem „JASA“
(zkratka jména Jan Satrapa). Povolení k výrobě masových konzerv obdržela v roce 1930. Za první rok
se v Krahulčí vyrobilo plechových krabic za 1 000 000
korun. Výroba plechových obalů se však v roce 1937
přesunula na Rozkoš.

V roce 1929 bylo zaměstnáno v podniku ve Studené 178 dělníků. Tentýž rok přišla komplikace, jelikož
byla firma obviněna pro daňové přestupky (zatajování příjmů). Jan Satrapa a ředitel František Zezulka
tehdy měli pravděpodobně na té věci spoluvinu. Pokuta měla být několik set tisíc korun, ale F. Zezulkovi
se podařilo na ministerstvu zařídit její značné snížení.
V Německu továrník nakoupil olejové automatické narážečky a párkovačky. Došlo rovněž k odkoupení německého patentu na stříkání šunek lákem
po krevních cestách, což byl velký progres ve výrobě
šunky. Hlavními artikly Satrapovy továrny bylo tehdy
cca 300 druhů konzerv a šunka.
V červenci 1938 se začalo s výstavbou nového
traktu ve Studené. Továrník zde tehdy zaměstnával
195 zaměstnanců. Po roce 1938 bylo vystřídáno chlazení ledem chladírnou se čpavkovým chlazením. Došlo tak k celkovému zlepšení hygieny a kvality výroby.
Byla možnost v továrně uskladnit až 400 000 kg masa
a kapacita porážkové linky byla minimálně 1 000 vepřů a 150 ks hovězího týdně. Ze zapadlé obce se tak
před druhou světovou válkou stalo skutečné průmyslové středisko.

-4mnoho her, tanečků, říkanek a za
jejich krásné počínání dostaly malou odměnu.
V Klubíčku se nám za ten rok
nahromadilo velké množství hraček, plyšáků, knížek, skládaček
atd. Po řízené půl hodince, kde si
říkáme říkanky, zpíváme písničky
atp., a krátké pauze na svačinku si
s nimi děti krásně vyhrají. Vyloženě
se na ně těší, jakmile do Klubíčka
přijdou. Tímto bych chtěla všem,
kteří nám tyto věci darovali, ze srdce poděkovat, velice si toho vážím.
V neposlední řadě patří velké díky
i panu starostovi, který zařídil, abychom měli v Klubíčku malé stolečky se židličkami, u kterých děti budou moci během svačinky a tvoření
krásně sedět. Děkujeme!
Šárka Dokulilová
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Vánoční posezení ve Studené

Komerční sdělení

I ve Studené se připravujeme na
Vánoce. 16. 12. 2019 jsme pro naše
uživatele uspořádali vánoční posezení při kafíčku a cukroví. Popovídali jsme si o vánočních zvyklostech, o tom, jak kdo tráví Vánoce,
a došlo dokonce i na zpěv vánočních koled.
Za Pečovatelskou službu Ledax o.p.s. středisko Dačice
Marie Cimbůrková – vedoucí střediska
Eliška Mandátová, DiS. – sociální pracovnice

březen 2020

Vánoční posezení

Živý betlém v Horním Bolíkově

Živý betlém ve Studené

Živý betlém v Horním Bolíkově
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Společenská kronika
Významné životní jubileum (80, 85 a více let) oslavili
v prosinci 2019

v lendu 2020

v únoru 2020

Zdeněk Makovička
Marie Švehlová
Milada Chalupská
Karel Geist

Miroslav Ryneš
Jarmila Kollmannová
Marie Němcová
Karel Matoušek
Anežka Frühaufová
Božena Mitasová
Libuše Pikalová
Marie Šteflová

Jaroslava Kovandová
Jaroslava Nováková
Jiřina Doudová
Oldřich Sedmík
Zdeněk Kolářík
Adéla Adamcová

Noví občánci obce
Studená a místních
částí v roce 2019
Mia Čechová
Ryan Semsei
Daniela Kuchařová
Lukáš Čurda
Eliška Lehejčková
Adam Bucko
Šarlota Lojková
Jiří Weber
Kristýna Lacinová
Ondřej Švec
Oscar Browne
Patrik Hybášek
Lenka Foglová
Martin Volavka
Gita Valentová
Veronika Nováková
Matěj Pricl
Lilien Dušková
Vladimír Vondruška
Anežka Tichá
Marek Rajšl
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V roce 2019 nás opustili:
Jan Novák, Studená

Božena Kainová, Studená

Jan Štefl, Domašín

Josef Bártů, Skrýchov

Walburga Šteflová, Domašín

Zbyněk Čeloud, Studená

Josef Matoušek, Horní Pole

Konrád Všohájek, Domašín

Zdeněk Novák, Studená

Miroslav Domecký, Studená

Milan Juránek, Studená

Marie Havlíková, Studená

Josef Beneš, Studená

Ludmila Matoušková, Studená

Božena Balatá, Studená

Jaroslava Štěpanovská, Studená

Eva Jilečková, Studená
Miluše Jirotková, Studená
Miloslav Chalupník, Studená
František Bartůšek, Studená
Marie Kryzanová, Horní Pole
Marie Plíhalová, Studená
Milan Obrin, Horní Bolíkov
Jaroslav Růžička, Maršov
Ladislav Melichar, Studená
Miroslava Nováková, Sumrakov
Eva Křikavová, Studená
Jarmila Buzková, Studená

tep studenska

Kam za kulturou a sportem
v dubnu, květnu a červnu 2020
duben

název akce

místo konání

pořadatel akce

4. sobota

Setkání občanů důchodového věku

ZŠ Studená

Obec Studená

18. sobota

Divadelní představení
– „Láska, sex a finanční úřad“

KD Jilem

Divadelní spolek Vojan

18. sobota

Vítání jara (dětské divadlo, dílničky, hry, kapela
Vichrberry – bluesrock )

Maršovský dvůr

Pod Maršovskou třešní

24. pátek

Čarodějnice

Dvůr Komunitního centra

Studenský Čtyřlístek

25. sobota

Den Země

30. čtvrtek

Pálení čarodějnic

neupřesněno

Obec Studená
Za hasičárnou ve Studené

Obec Studená ve spolupráci s místními spolky
a oddíly

Vycházka po Strmilovsku

STP Studená

20. středa

Celodenní zájezd – Dačicko

STP Studená

30. sobota

Mezinárodní den dětí

Za hasičárnou ve Studené

Obec Studená ve spolupráci s místními spolky
a oddíly

Otevírání šoupátek

Restaurace U Šebestů

Veterán spolek Studená

2. v 18:00
úterý

Kino – „V síti“

Multifunkční sál OÚ Studená

Obec Studená

20. sobota

Jistuza Cup

Fotbalové hřiště

FK Studená

20. sobota

Oslava slunovratu (více viz článek str. 14)

Maršovský dvůr

Pod Maršovskou třešní

27. sobota

Studenský tenisový turnaj

Kurty TJ Sokol Studená II.

TJ Sokol Studená II.

květen

neupřesněno

červen

neupřesněno

Zájezd do Jaroměřic nad Rokytnou

STP Studená

20. června ve 12 hod.
se ve Ctiboři u Počátek koná 11. ročník

Česko-slovenských závodů
motorobotů PF-62.
Pro diváky je opět připravena atraktivní podívaná na
členitém přírodním okruhu a bohaté občerstvení.
Během dne doplní program také závod Jawa 50 Pionýrů a vystoupení kapely
FEVERBAND Miroslava Bárty. Pro děti bude připraven skákací hrad.
Večer posezení s kapelou LEGENDA, ve 23 hod. ohňostroj.
Podrobnější informace na www.pfmotorobot.cz
nebo na tel.: +420 721 546 825, +420 733 140 246.

březen 2020
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Přilétlo k nám
Nabarvené ptáče

fotografování
a natáčení videí

text: Petr Bartušek; foto: © Vojtěch Svoboda
Během soboty 29. února došlo v klubu v Mlýnské
ulici k nevšednímu kulturnímu zážitku. Proběhlo zde
promítání slavného filmu Nabarvené ptáče režiséra
Václava Marhoula (Divadlo Sklep, Pražská pětka).

Ondřej Dohnal

Studenou při této příležitosti navštívil sám režisér
Václav Marhoul spolu s vedoucí kostymérkou Helenou
Rovnou, architektkou Janou Noskovou a herečkou
Michaelou Doležalovou.

Václav Marhoul při besedě v klubu v Mlýnské ulici

e-mail:
ondrejdohnalphoto@gmail.com
www.ondrejdohnalphoto.cz
Komerční sdělení

Václav Marhoul film uvedl a poté došlo k vlastnímu
promítání. Po promítání byla zahájena beseda se všemi
čtyřmi hosty. Režisér i všechny tři dámy ve velice příjemné atmosféře téměř dvě hodiny odpovídali na mnoho
dotazů diváků a vyprávěli také plno zajímavostí spojených jak s filmem samotným, tak s jejich profesemi.
V režisérské židli dal o sobě Václav Marhoul více vědět
už v roce 2008 válečným filmem Tobruk, ale Nabarvené
ptáče se stalo dosavadním vrcholem jeho režisérské tvorby. Film podle slavného románu
Jerzyho Kosińského vyvolal
mnoho emocí po celém světě
a získal si řadu diváků, byť jej
provází pověst filmu, „který
nezvládne každý“. V Mlýnské
však promítání náročného snímku skutečně
zvládli všichni přítomní a závěrečné titulky byly
doprovázeny
potleskem.

tel.: +420 723 085 199

Děkujeme tímto návštěvníkům, kteří na besedu s promítáním dorazili, a především všem hostům, že vážili
cestu až do naší obce a zúčastnili se tohoto příjemného
a podnětného večera.

Jana Nosková, Michaela Doležalová, Helena Rovná

Ocenění Nabarveného ptáčete Českými lvy
Václav Marhoul – za práci na filmu Nabarvené ptáče; Helena Rovná –
kostýmy; Jan Vlasák – scénografie; Ivo Strangmüller – masky; Luděk
Hudec – střih; Pavel Rejholec – zvuk; Vladimír Smutný – kamera;
Václav Marhoul – nejlepší režie; Vaclav Marhoul – nejlepší film

Použité odkazy z QR kódů v tomto vydání Tepu:
https://www.studena.cz/radnice/zapisy-zastupitelstva/seznam-zapisu/ • www.pfmotorobot.cz
Tep Studenska, obecní zpravodaj, vychází 4krát ročně, tisk: Nová tiskárna Pelhřimov, ročník III (XXXVIII), číslo 1/2020, vydán 13. března 2020,
reg.: MK ČR E 23479, vydává Obec Studená, IČ: 00247545, náklad 1140 ks, zdarma. Uzávěrka příštího čísla: 29. května 2020.
Redakční rada: Libor Svoboda, Pavel Tichý, Mgr. Hana Karpíšková, Mgr. Petr Bartušek Ph.D., MUDr. Vladislav Dvořák,
Martina Svobodová – grafika a layout.
Titulní fotografie: Ondřej Dohnal ©; fotografie z natáčení filmu Nabarvené ptáče: Jan Dobrovský ©.
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