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Slovo starosty
Pavel Škoda
starosta obce

Máme za sebou období, na které nikdo z nás nebyl připravený.
Tak jako celá republika i Studená
sháněla dezinfekci, v té době nedostatkové zboží. Povedlo se a díky
dobrovolníkům se rychle dostala
do všech domácností. Velké díky
patří Vám všem, co jste šili roušky
pro své příbuzné, známé i neznámé.
Díky za Vaši obětavost a solidaritu.
Děkuji také oběma místostarostům,
kterým se podařilo sehnat respirátory alespoň pro naše důchodce.
Dobu koronavirovou jsme, věřím,
přečkali bez větší újmy. Snažili se
dodržovat vládní nařízení a učili se
žít trochu jiným způsobem života
v izolaci domova. Smutní byli jistě obyvatelé pečovatelského domu,
kteří přišli o kontakt se svými příbuznými, a tím byli odříznuti od
světa. Zvládli to ale na výbornou
a odměnou za to jim je jejich stálé zdraví. Toto období nás naučilo,
že nic není samozřejmostí a že si
máme vážit lidské práce a svobody.
Život ve Studené se ale i přes
všechna nutná opatření úplně nezastavil.

Úprava stromů
V loňském roce jsme oslovili arboristy, kteří by nám ošetřili stromy a postarali se o jejich údržbu.
Některé stromy potřebovaly vy-
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Ošetření stromů ve Studené

šetřit tomografem, který odhalí
zdraví kmene stromu. Ostatní svázat za účelem prodloužení jejich
života nebo upravit kvůli provozní bezpečnosti. Momentálně jsou
již všechny prořezány, ošetřeny
a zpevněny.

Opravy
Po vichřici Sabrině je potřeba
opravit chodníky a zároveň veřejné
osvětlení v ulici 1. máje. Výběrové
řízení vyhrála firma Sates a práce
započnou v polovině června.

Školka

Vyšetření stromů v Sumrakově

Uzavření školky jsme využili
k rekonstrukci vodovodní přípojky,
která zůstávala původní. Spojovací
chodba mezi pavilony se vymalovala a položila se nová dlažba. Zbývá už pouze zrekonstruovat hospodářský pavilon.

Maršov
Na návsi v Maršově probíhá odbahnění a oprava rybníků. Práce
provádí firma HYDROKOV Třeboň. Součástí revitalizace návsi je
výměna veřejného osvětlení. Sou-

Maršovský horní rybník před rekonstrukcí

tep studenska

běžně s tím probíhá odvlhčení základů kulturního domu.

Světlá
Ve Světlé začala druhá fáze výměny vodovodního řádu. Ten by měl
být do září kompletně zrekonstruovaný.

Sběrný dvůr
Opět jsme otevřeli sběrný dvůr ve
středu 14:00–18:00 hod. a v sobotu
8:00–12:00 hod. Prosím Vás, abyste jej maximálně využívali zejména
při likvidaci kartonových krabic.
Kontejnery ve Studené zbytečně
přetékají, protože jsou přeplněny
kartony, které patří na sběrný dvůr.
Pokud máte problém s odvozem
kartonů většího množství, kontaktujte prosím pana Hemberu.
Stejný problém je s kontejnery
na použité oblečení. Vlastní je firma, která si je i sama vyváží. Pokud
přijdete k naplněnému kontejneru,
prosím Vás, abyste zavolali na telefonní číslo, které je na něm uvedené. Nečekejte, až to udělá někdo
za Vás! Neustále se okolo hromadí
pytle s oblečením, které můžete odvézt i do sběrného dvora.
Děkuji.

Maršovský horní rybník při rekonstrukci

Maršovský horní rybník po rekonstrukci

Odvlhčení základů KD v Maršově

Maršovský spodní rybník při rekonstrukci

Květen je měsíc
velkých oslav.
Ty letošní měly poněkud trpkou
příchuť. Nestavěly se májky, nepálily čarodějnice, svátek práce nikdo
neslavil a věnce k výročí 75 let od
konce 2. světové války byly pokládány bez fanfár. Přesto věřím, že
každá maminka dostala alespoň
kytičku a poděkování a že lásky čas
kvete i v této podivné době.
Přeji Vám především zdraví, hodně energie, optimismu, lásky a krásné letní dny.
Připomínka 75. výročí konce II. světové války

červen 2020
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Informace ze zastupitelstva a z obce
Ze zasedání zastupitelstva obce Studená
17. zasedání Zastupitelstva obce Studená proběhlo s tříměsíčním
zpožděním kvůli koronavirové pandemii dne 25. 5. 2020, a to za přísnějších hygienických podmínek – v rouškách a rozestupech všech
přítomných.
Na začátku starosta obce pan Pavel Škoda informoval
o přijatých opatřeních v rámci vyhlášeného nouzového
stavu, o tom, že obec v rámci prevence v boji s novým
typem koronaviru vynaložila ze svého rozpočtu prostředky ve výši cca 200 000 Kč. Přesto se v této nelehké
době podařilo zahájit rekonstrukci rybníčků v Maršově, zrekonstruovat přípojku vody do mateřské školy
a následně tam vydláždit spojovací chodbu.
V dalším bodu jednání byl schválen střednědobý
výhled rozpočtu obce Studená na roky 2021–2023.
Největší část programu byla věnována majetkovým
dispozicím. Byly schválené záměry prodeje či směny
pozemků nebo jejich částí v katastrálních územích Skrýchov, Horní Pole, Olšany u Dačic a Studená. Dále byl
schválen prodej částí pozemků v katastrálním území
Horní Bolíkov a uzavření několika smluv o věcných
břemenech ve prospěch společnosti E.ON.
Během měsíce května se podařilo domluvit a v rámci tohoto zasedání i schválit koupi pozemků v katastrálním území Studená, které jsou dle územního plánu
obce vhodné pro její další rozvoj v oblasti rodinného
bydlení či občanské vybavenosti.

V další části programu bylo schváleno poskytnutí
dotace ve výši 20 000 Kč pro TJ Studená a poskytnutí
finančního daru ve výši 16 000 Kč pro Nadační fond
nemocnice Dačice.
Taktéž bylo schváleno přidělení veřejné zakázky na
dokončení opravy vodovodu ve Světlé s nákladem do
970 000 Kč bez DPH, kterou provede instalatérství Petr
Jebavý, poskytnutí území pro místní akční skupinu
Česká Kanada, díky které může obec žádat o dotace
převážně z evropských fondů, a přidělen byt v domě
s pečovatelskou službou.
Úplné znění zápisu je dostupné v anonymizované
podobě na webových stránkách obce nebo je pro občany obce či vlastníky nemovitých věcí v úplném znění dostupné v úředních hodinách, po
domluvě i mimo úřední hodiny, na
obecním úřadě Studená, kancelář tajemníka.

www.studena.cz

Voda
Efektivní využití vody
Apeluji na zdravý rozum a ohleduplnost nás všech, kteří
tady trvale žijeme či trávíme chvíle odpočinku.
Vyzývám všechny občany a chalupáře, aby ve svých domácnostech šetrně hospodařili s pitnou i
užitkovou vodou, ať už se jedná o
vodu z obecního vodovodu nebo
ze soukromých či obecních studní.
Zkusme se nad tím všichni zamyslet a naučit se využívat jiné lokální
vodní zdroje. Nejjednodušším řeše-
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ním je dešťovka z okapu
do zásobníku.
Děkuji Vám všem za
pochopení a respektování výzvy.
Pavel Škoda
starosta obce.
zdroj : www.intersucho.cz

tep studenska

Každý může ušetřit trochu vody…

Svejl, průleh (angl. swale) je rýha vedená po vrstevnici. Cílem je zadržet dešťovou vodu na území, zabránit jejímu
stékání po povrchu do údolí a zajistit
vsáknutí do půdy. Definici a konstrukci
svejlů můžete najít velmi pěkně a odborně popsané například na stavební
fakultě ČVUT. Rozměry svejlu lze spočítat. Je potřeba znát různé veličiny: průměrný déšť, sběrnou plochu, vsakovací
koeficient zeminy… Šířka svejlu může
být od několika decimetrů po několik
metrů. Délka je omezena buď terénem
nebo designem. Hloubka je dána výpočtem, pro velká množství vody, nebo
terénními omezeními (skalnaté podloží). Můžete počítat nebo můžete použít
zdravý selský rozum, přiměřený odhad a znalost vodních poměrů při a po
dešti na pozemku.

Milí vlastníci či uživatelé jakéhokoli kousku půdy naší společné krásné krajiny.
Něco jsme zdědili, něco nám bylo
svěřeno, něco jsme koupili a to něco
jednou předáme dál a je jen na nás,
v jakém stavu tato půda bude.
Můžeme kritizovat, soudit, spoléhat se, že to někdo vyřeší za nás…
Ale to se nestane! Vody ubývá
a všichni už to víme. Můžeme to
svést na všechny kolem nás, někdo
má bazén, někdo zalévá, někdo orá
z kopce dolů, ale ti z nás, co mají ten
dar užívat kousek půdy, hospodařit,
relaxovat, zahrádkařit, my všichni
jsme zodpovědni. Nikdo není dokonalý, ale každý z nás může pomoci. Když máme půdu, bývá tam
i budova, kde je okap. Dejme pod
něj sud, nádrž, cokoli, jen nechť
voda neuteče hned do kanálu. Pak
ji můžeme využít na zalévání a vracet ji zpět. Je tu ale spousta dalších

možností, jak dát prostor vstřebávání dešťové vody. Například mulčování záhonů (vyschlá a holá půda
téměř nic nevstřebá a vše odteče),
omezit sekání krátkého trávníku na
relaxační prostor a cestičky a zbytek nechat vysokou trávu (možná
v okolí bude farmář, co si rád trávu poseká), tvoření sadů a velkých
travnatých ploch, zalesňování (zapichovat na podzim s dětmi kaštany, žaludy, oříšky je celkem legrace
a vždy něco vzroste), tvorba svejlů,
tůní, pastvin, remízků, alejí…
Jo toho spousta, čím každý z nás
může přispět. Je to jediný způsob,
jak zachránit naše vrty, studně, rybníky a tůně.
Pokud vás toto téma zaujalo,
prosím neváhejte nás kontaktovat (tel.: 607 659 006), Spolek Pod

Maršovskou třešní, z. s. je tomuto
tématu nakloněn a v naší přírodní
zahradě vám můžeme ukázat, jak
využít potenciál děšťové vody, ale
ještě ne na maximum, neb je stále
se co učit a zkoušet.

JE TO VÝZVA.
Pod Maršovskou třešní, z. s.

Vichřice Sabine
Ještě dnes nám běhá mráz po zádech, když si vybavíme datum
10. února 2020. Vichřice Sabine se prohnala přes naše území a brala
s sebou vše, co jí přišlo do cesty. Stromy, billboardy, střechy…
A tak jsem se i my ocitli bez střechy nad hlavou.
Nebylo nám do smíchu, ale zase
na druhou stranu – nikdy neprošlo
kolem naší bytovky tolik lidí jako
po téhle životní pohromě.

Díky profesionálnímu přístupu
firmy Kazava Bílkov a stavební firmy Arnošt Štefl z Dívčích Kop byla
oprava střechy a fasády provedena
během poměrně krátké doby. Ještě

Bytový dům po zásahu vichřice Sabine 10. 2. 2020

červen 2020

jednou všem, i těm, kteří nám alespoň drželi palce, velký dík.
Prošli jsme si velkou zkouškou,
ale všechno zlé je k něčemu dobré.
Naše bytovka svítí do dálky novou
střechou, před vchodem se objevila
nová skalka, která pohladí oko.
Jsme rádi, že dnes již zase bytovka vypadá tak, jak má.
Obyvatelé BD Studená čp. 422

Bytový dům s novou střechou
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Koronavirus
U nás na středisku …
Je tomu několik měsíců, co se v naší zemi objevilo a začalo více omílat slovo coronavirus.
Zdravotníci o tomto problému věděli o něco
málo déle, zhruba od Vánoc, kdy prosákly informace z Číny o novém respiračním onemocnění.
Všichni jsme očekávali s většími
či menšími obavami, co přijde. Ani
odborníci si nebyli jisti, do jakých
rozměrů se problém rozroste. Bylo
jen jisté, že problém přijde i k nám.
Od půlky března začala platit poměrně rozsáhlá opatření, která se
dotkla celé naší země, všech vrstev
společnosti, všech lidí. Co člověk, to
názor k tomu, jak moc byla nařízení
potřebná, oprávněná a efektivní.
A nyní z pohledu zdravotníka v
prvním kontaktu. Omezení zasáhla i do našeho oboru, do naší práce.
Úvodem bylo nutné upravit způsob
poskytování zdravotní péče tak,
aby se vykompenzoval nedostatek ochranných pomůcek, které již
od ledna nebyly nikde k dispozici.
Způsob poskytování péče odpovídal i nedostatku informací o novém
onemocnění. Ordinace praktiků,
a tedy i naše ordinace ve Studené,
se neuzavřely, naběhly však na přísný objednávkový systém. Pacienti

s námi své zdravotní problémy nejprve konzultovali telefonicky. Některé problémy jsme takto na dálku
vyřešili radou, předpisem léků elektronickou cestou… Závažnější problémy jsme pak řešili při klasické
návštěvě v ordinaci za zpřísněných
hygienických opatření. Od nás do
odběrového střediska jsme odeslali
pacienty pouze dvakrát – naštěstí se žádný případ neobjevil. Tedy
žádný klinický případ, prokázaný
případ – nikdo neví, kolik pacientů
onemocnění prodělalo bez příznaků.

zahraničí nebo z jiné rizikové oblasti se telefonicky u nás hlásí a my jej
konzultujeme s hygienou. K minimalizaci zdravotních rizik autority
důrazně doporučují očkování proti
chřipce a pneumokokům seniorské
a rizikové populaci a v podstatě pak
celé populaci!
Musím vyjádřit díky našim občanům, kteří se podvolili všem
nařízeným opatřením a kteří dokázali za těchto podmínek vzorně
spolupracovat. Díky patří dalším
občanům, kteří nám nezištně nabídli ochranné pomůcky a dezinfekci. Díky patří i obci, která nám
ochranné pomůcky zajistila a dodala. A zvláště chci pak poděkovat
všem dobrovolníkům, kteří v této
těžké době nezištně pomáhali nám
všem.
MUDr. Vladislav Dvořák

Co bude dále?
Očekává se další vlna onemocnění. Proto některá, u nás zavedená,
opatření zůstávají i nadále v platnosti. Pacienti se na návštěvě naší
ordinace nejprve telefonicky domluví, přichází jednotlivě. Roušky
jsou stále povinné. Jakýkoli kontakt
s nemocným Covid-19, návrat ze

Krahulík – masokombinát ve Studené
v době koronavirové krize
V této nelehké době každý z nás ve větší či menší míře čelí nákaze
novým koronavirem COVID-19. Mnoho společností v České republice i ve světě pozastavuje nebo výrazně omezuje výrobní činnost, minimalizuje přítomnost zaměstnanců na pracovištích a odkládá některé své aktivity na dobu, kdy bude riziko šíření infekce nižší.
Pracovníků potravinářského průmyslu se tato preventivní opatření
netýkají, jejich prvořadým úkolem
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je zajistit dostatečné zásobování
domácností potravinami. Zaměstnanec, který vyrábí masné výrob-

CORONAVIRUS?

Vyřeší jedině doktor House.
tep studenska

ky, si zkrátka nemůže vzít „home
office“. V souvislosti s nepříznivým
vývojem epidemiologické situace
a mimořádnými nařízeními vlády jsme byli nuceni ze dne na den
přijímat nová a nová bezpečnostní
a hygienická opatření. Jako výrobci
potravin jsme si uvědomovali velkou zodpovědnost za zdraví našich
zaměstnanců, jejich rodin a v neposlední řadě i našich zákazníků.
Abychom plně uspokojili potřeby
odběratelů, přistoupili jsme nad
rámec přísných hygienických standardů k dalším mimořádným krokům.
Zaměstnanci byli rozděleni do
dvou směn s prodlevou tak, aby

se nepotkávali. Mezi jednotlivými
směnami se provádí dezinfekce
společných prostor a po ukončení
denní výroby celková dezinfekce
provozu včetně jídelny a administrativní budovy. Základem boje
proti této nákaze je dostatečná dezinfekce. Všichni naši zaměstnanci
mají k dispozici dostatečné množství dezinfekce na ruce dle doporučení Světové zdravotnické organizace (WHO). Zároveň obdrželi
ochrannou roušku a osobní balení
dezinfekce k použití mimo náš závod, toto balení je lidem průběžně
doplňováno dle potřeby. V celém
areálu byly instalovány další nové
dávkovače dezinfekce a vyvěšeny

plakáty s hygienickými instrukcemi. Mezi další mimořádná opatření
patří zejména využívání komunikace pomocí moderních technologií,
nastavení zpřísněných pravidel pro
dodavatelské firmy a služby s cílem
minimalizace osobního kontaktu
mezi lidmi.
Velký dík patří především našim
zaměstnancům za to, jak zvládají
současnou situaci spojenou s mnoha opatřeními proti šíření koronaviru. Přejeme všem čtenářům pevné zdraví!
Za kolektiv vedoucích pracovníků provozovny Studená
Viktor Vláčil,
ředitel provozu

Ta naše škola
Ze života školy
Článek v posledním vydání TEPu jsem končila výčtem
nejdůležitějších aktivit, které nás do konce června čekaly. Od středy 11. března se život školy ale radikálně
změnil. Školy byly ze dne na den zavřené, žáci zůstali doma a nastal
čas učit na dálku.
Zpočátku jsme pro zadávání učiva a úkolů využívali e-maily a školní webové stránky, postupně jsme
začali využívat výhody programu
Microsoft Teams. Žáci se mohli
zúčastňovat tzv. videokonferencí,
které jak oni, tak vyučující ve velké
míře využívali. Díky dobré technice,
kterou ve škole máme, on-line spojení fungovalo velmi dobře. Velice
se zdokonalila počítačová gramotnost všech a také došlo k velkému
posunu v komunikaci mezi učiteli
a žáky na druhém stupni. Prostřednictvím videokonferencí probíhaly
i porady pedagogů.
V dubnu v řádném termínu proběhl zápis do 1. třídy, tentokrát
pouze s rodiči bez přítomnosti dětí.
červen 2020

V příštím školním roce budeme
otevírat dvě první třídy, protože je
zapsáno 38 dětí.
Na květen jsme plánovali studijní
pobyt v Londýně pro žáky druhého stupně. Všichni se velice těšili,
ale byli jsme nuceni ho ze známých
důvodů bohužel zrušit. Snad se to
podaří na druhý pokus příští školní
rok.

z projektu Šablony III, který zahájíme 1. 9. 2020 a peníze na aktivity
pro děti a žáky budeme moct čerpat až do konce srpna 2022.
Nepřítomnosti žáků ve škole jsme
využili pro důkladný úklid některých prostor v budově školy a na
rekonstrukci kabinetu na 1. stupni. Vybavení bylo staré více než 40
let, proto si kabinet novou podobu
určitě zasloužil. Také jsme vybrali

Také aktivity naplánované z projektu Šablony II nemohly být pro
nepřítomnost dětí ve škole uskutečněny. Bylo možné realizaci projektu prodloužit o dobu, kdy byly
školy zavřené. My jsme toho využili
a projekt Šablony II jsme si prodloužili do konce října 2020. Zároveň jsme si podali žádost o peníze
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dělí 8. června 2020. Asi 66 % žáků
1. stupně se vrátilo do školy 25. 5.
2020. Většina se do školy velmi těšila a nemá problém s dodržováním všech hygienických opatření.
Žáci mají možnost používat při
výuce i ochranné štíty, které nám
u firmy PETMAT z Prahy zajistila
MAS Česká Kanada o.p.s. Na žáky
druhého stupně se budeme těšit od
8. 6. 2020.
Připravujeme se na nový školní
rok a pevně věříme, že už vše bude
jako dřív.
nábytek do prázdné třídy, ve které
bude od září „doma“ jedna první
třída, objednali nové skříňky do
další první třídy a multimediální
učebnu jsme vybavili novými lavicemi.
Od pondělí 11. 5. 2020 se začali
žáci do školy postupně vracet. Nejdříve to byli žáci 9. třídy, kteří se
připravují na přijímací zkoušky na
střední školy. Ty proběhnou v pon-

Chtěla bych na závěr poděkovat
všem pedagogům a provozním zaměstnancům za to, že se tak rychle
dokázali adaptovat na novou situaci, a zvlášť děkuji rodičům za to, že
zvládli převzetí velkého dílu zodpovědnosti při vzdělávání svých
dětí.
Přeji vám krásné léto ve zdraví
a v pohodě.
Jitka Bučinová

Jaro v mateřské škole
Než začalo pořádné jaro, mateřská škola 17. března provoz přerušila
z důvodu šíření koronaviru.
V době přerušení se v MŠ zhotovila nová přípojka vody a zrekonstruovala se spojovací chodba
(nová dlažba, vymalování). Také
proběhl zápis do ZŠ, z naší mateřské školy odchází 25 dětí. Při zápisu
do MŠ se na nový školní rok zapsalo 16 dětí. Mateřská škola 18. května opět zahájila provoz. Je nutné
ovšem dodržovat daná pravidla
a zvýšená hygienická opatření. Na
konci června nás čeká tradičně rozloučení s předškoláky, letos bohužel v omezeném počtu. Za mateřskou školu přeji všem pevné zdraví
a plno slunečných dnů.
Jana Zachová
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tep studenska

Z historie Satrapovy továrny, část 3.
Během 2. světové války se Jan Satrapa i jeho
podnik vyvarovali větších kontroverzí i komplikací,
ač továrník údajně pomáhal zásobovat regionální
partyzánskou skupinu. Podnik během válečných let
i nadále produkoval. Roku 1940 byl továrně udělen
patent na „Způsob výroby tovaru pro rychlou výrobu masové polévky“. V roce 1945 pracovalo v závodě Studená 250 pracovníků a roční produkce činila
2 500 tun výrobků. Tentýž rok byl podniku definitivně udělen patent na udírenskou hůlku párkovou.
V krátkém čase po roce 1945 došlo v továrně
k prvním, tehdy ještě neúspěšným, pokusům o částečné znárodnění. Zatímco vedení továrny tedy pokračovalo beze změn, na dělnických a nižších postech se
již začaly objevovat první politicky motivované iniciativy. Již po válce začala řada dělníků apelovat na své
spolupracovníky (dokonce i na ředitele Zezulku), aby
vstoupili do KSČ. Bylo to také právě v Satrapově podniku, kde se roku 1947 utvořila místní lidová milice.

jednalo o zlomový rok pro
Jana Satrapu,
jenž oficiálně
předal podnik
svému synovi.
Satrapa ml. si
však
vedení
podniku neměl příliš dlouho užít, jelikož v tomto
období již v zemi značně kulminovalo politické napětí a blížil se konec soukromých továren, což bylo
stvrzeno v období bezprostředně po 25. únoru 1948.
Vznik tohoto podniku je typickým příkladem možnosti vykořisťování pracujícího lidu v době vzrůstu
kapitalismu. „…Satrapa je pravým vzorem velkokapitalisty, který v krátké době stal se mnohonásobným
milionářem a to jen na úkor pracujících.“ Toto je
pouze ukázka z několika vyjádření na adresu Jana
Satrapy, zapsaných v pamětní knize MNV 50. let.

V roce 1947 pracovalo ve Studené, Krahulčí a na
Rozkoši dohromady 700 zaměstnanců. Zároveň se

Sám Satrapa ani jeho syn reálnou hrozbu před
rokem 1948 neviděli. Právní poradci Satrapu st. na-

-5-

Před 75 lety…
Dne 8. května jsme si po celé zemi připomínali tři čtvrtě století od konce 2. světové války a v naší obci tomu
nemohlo být jinak. Je velká škoda, že vše kvůli okolnostem muselo proběhnout v tichosti a značně komorním způsobem. Před 75 lety došlo k osvobození
Studené a na těchto řádcích si připomeneme, kterak
nejen příjezd Rudé armády do naší obce probíhal.
Už několik týdnů před koncem
války bylo mezi občany ve spojitosti s informacemi o postupech
spojeneckých vojsk poměrně rušno.
Přes Studenou prchalo velké množství německých civilistů z východněji ležících oblastí, kteří se zde na
nějaký čas usídlili. Při pohledu na
nákladní auta a povozy plné prchajících Němců pocítila většina obyvatel první vlnu naděje. „Naše česká
srdce tlukou radostně při pohledu
na ty prchající Němce,“ zaznamenačerven 2020

la např. spisovatelka Vlasta Javořická do obecní kroniky. Tito uprchlíci
(včetně žen a dětí) zůstali pak po
několik týdnů v obci ubytováni.
Nikdo však pochopitelně ještě
nevěděl, zda vše dobře dopadne
a budeme skutečně osvobozeni.
Mnozí tvrdili, že fronta půjde přes
Studenou, ostatní zas, že se jí vyhne.
Cenné věci tak řada lidí zakopávala
na zahradách a po stodolách měla
schované nejnutnější živobytí. Rolníci sice zasévali a téměř všichni

pracovali, ale přesto panovalo nesmírné napětí. Vystěhovalci se rojili
stále více a silnice přes obec byla
neustále plná automobilů a povozů.
Nebyli to však pouze civilisté,
kdo tehdy do Studené přišel. Současně totiž dorazilo i německé vojsko, které se rovněž ubytovalo po
domech místních občanů. Naštěstí tato posádka působila k radosti
místních obyvatel již spíše poraženecky. Vojáci však přivezli značné
množství střeliva, které uskladnili
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bádali, ať uloží peníze ve Švýcarsku nebo aby část
výroby přesunul do Rakouska. Továrník však žádnou
z těchto rad neuposlechl. Počátkem roku 1948 měl
v plánu založit ve firmě organizaci na stíhání krádeží a František Zezulka mu vysvětloval, vědom si asi
lépe vážnosti situace, že pozice dělníků je již jiná, než
tomu bývalo, a Satrapu před tímto krokem důrazně
varoval.
Během celého února 1948 se ve všech podnicích továrny konaly celozávodní schůze a byly sepisovány rezoluce, v nichž dělníci požadovali znárodnění. Ty byly
odesílané jak do kanceláře prezidenta, tak Ústřednímu výboru KSČ. Dne 26. února tak začal v podniku
definitivně proces znárodňování. Již v prvních dnech
vlády nového režimu docházelo k propouštění nepohodlných úředníků. Jan Satrapa ml. byl pochopitelně
ihned sesazen a řediteli Zezulkovi byl zaslán telegram,
aby přijel převzít továrnu. Lze předpokládat, že nové
vedení potřebovalo alespoň do začátku skutečného
odborníka pro chod závodu. Jen tak lze vysvětlit tuto
žádost vůči bývalému dlouholetému řediteli, který byl
navíc drobným statkářem a manželem nepohodlné
spisovatelky Vlasty Javořické. Je stejně tak jasné, že

by doba, po kterou by podnik vedl, byla velice krátká.
František Zezulka však odmítl jít takto proti Satrapově rodině, navzdory tomu, že Jan Satrapa st. jej údajně také sám poprosil, aby továrnu převzal, snad kvůli
lepšímu vlivu, kterým by působil na dělníky. To opět
naznačuje, že si továrník ještě zcela neuvědomoval,
jak vážná celá situace je.
„V naší vrstvě bylo zděšení, dělníci jásali. Všechno
bylo v jejich rukou, továrna, veškerý průmysl, pozemky, prostě všechno,“ popsala situaci v továrně bezprostředně po „Vítězném únoru“ V. Javořická. Vzpomíná i na samotného Satrapu, kterak si byl sobě
nepodobný a zcela zoufalý. Aby zde bylo zastoupeno
rovněž svědectví z druhé strany pomyslné barikády,
lze pro zajímavost zmínit vzpomínku z pamětní knihy MNV 50. let, kde je psáno, že majitel se „zuby,
nehty“ bránil znárodnění, až konečně po porážce
fašismu r. 1948 byla továrna znárodněna. Novým ředitelem továrny se nakonec stal někdejší tovární řezník Oldřich Havlíček. Bývalý továrník Satrapa st. byl
kvůli nervovému vypětí rodinou poslán do lázní, kde
mělo dojít k postupnému zotavení. Ovšem opak byl
pravdou…

-6na východním okraji obce. Lidé si
pochopitelně kladli otázky, zda nechtějí klást odpor a nedojde u nás
dokonce k ozbrojenému konfliktu.
V úterý 8. května večer místní posádka sebrala to nejnutnější a velmi rychle se dala na útěk, což celá
obec sledovala sice s napětím, ale
i s pocitem značné úlevy a radosti.
Velitel místní jednotky nařídil zapálit chrastí a slámu, jež přikrývala
zmíněnou munici, ale muži z obce
oheň brzy uhasili, bez větších škod.
Největší strach nadešel tehdy,
když i další německé jednotky prchali jihozápadním směrem přes
Studenou. Ti, kdo již vyvěsili vlajky, rychle je zase stáhli. Mnoho lidí
(hlavně matky s dětmi) rovněž vyhledalo úkryty v okolních lesích.
Přímo v obci panovalo hrobové
ticho. Řada domů měla zabedněná
okna a na ulici nebylo živé duše.
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A najednou se ozval hluk a projížděli prchající Němci. Okamžik,
o kterém studenští snili více jak
pět a půl roku. Celou noc jezdili
němečtí vojáci přes obec. Až když
9. května nad ránem konečně vše
utichlo, spadla z místních obyvatel
ona hrozná tíž. Při tomto německém úprku zde nedošlo k žádné
střelbě, a dokonce tehdy nepřišel
o život jediný občan.
Dopoledne 9. května se již lidé
shlukovali na náměstí. Vlajky opět
visely na většině budov a, kdo ji
neměl, barvil do národních barev
různé látky i hadříky. Praporky
a mávátka v národních barvách
nechyběly ani v dětských rukou.
Poté se opět ozval blížící se hluk
a lidé srdečně a v euforii počali vítat Rudou armádu, coby definitivní
stvrzení konce války. Dívky a ženy
v národních krojích podávaly vojá-

kům květiny či džbánky s pivem.
Po několik dnů pak lidé nepracovali a pouze slavili a velebili sovětské vojáky, které vítali jako rodné
bratry a osvoboditele. Nutno dodat,
že navzdory euforii a všeobecnému
veselí došlo i u nás (podobně jako
na mnoha místech na našem území)
k několika incidentům i nehodám,
jako byla například poprava bezbranného německého zajatce přímo
před radnicí či ataky vůči několika
skutečným i domnělým kolaborantům. Navzdory těmto kaňkám či
faktu, že Rudá armáda nepřinesla
do budoucna až takové osvobození, jak se tehdy drtivá většina lidí
domnívala, se jednalo před 75 lety
o skutečně nádherné dny plné veselí, radosti a naděje. Připomínejme si
i do budoucna takto důležitá výročí
a važme si jak míru, tak svobody!
Petr Bartušek
tep studenska

Knihovna Vlasty
Javořické

Pouť
Studená
Římskokatolická farnost
ve Studené Vás zve na poutní
slavnost v neděli 5. 7. v 8.00
hod. do kostela sv. Prokopa,
který je patronem zdejšího
kostela. Svatý Prokop je pokračovatelem díla sv. Cyrila
a Metoděje, věrozvěstů našich
slovanských. Těšíme se na Vaši
účast.
Ještě Vás zveme na mši
svatou ke sv. Anně (Andulce)
v neděli 26. 7. v 16.00 hod.
Sv. Anna byla matka Panny
Marie, Ježíšovy matky.

Knižní novinky v Knihovně Vlasty Javořické
Pro dospělé:
Co naše babičky uměly a na co my
jsme zapomněli,
Foukneš do pěny – Radka Třeštíková,
Hrdinové Pacifiku (válečný román),
Letopisy královské komory: Mstitel
z Jenštejna – Vlastimil Vondruška,
Lišákova pravda – Jarmila Pospíšilová,
Vlaštovka v bublině – Markéta
Lukášková,
Na smrt – Jozef Karika,
Sedm dopisů z lásky – Sinéad Moriarty,
V temnotách – Martin Stručovský,
Dubnové slunce – Katarína Gillerová,
Mlčící pacientka – Alex Michaelides,

Co jste hasiči,
co jste dělali...
Jednotka SDH Studená od března do května vyjížděla
na vyžádání krajského operačního střediska v Českých
Budějovicích k 17 zásahům, z toho byly 2 technické
zásahy, 1 dopravní nehoda a 14 požárů – hlavně v lesích. Nejnáročnější bylo pondělí 6. 4. odpoledne, kdy
vzniklo několik požárů v lesích kolem Studené, Světlé
a Horního Bolíkova. Zde zasahovalo 9 jednotek z okresu J. Hradec. Je třeba, aby občané při pálení klestí dodržovali protipožární opatření a pálení klestí nahlašovali
na krajské operační středisko v Č. Budějovicích.
SDH Studená

Můj tajný život: skutečný příběh
luxusní společnice – Lucie Hříšná,
Zimní oheň – Anders De La Motte,
Slib – Táňa Keleová-Vasilková,
Antarktida lásky – Sara Stridsbergová,
Vrány – Petra Dvořáková,
Na okraji propasti – Bernard Minier

Pro děti a mládež:
Čtyřlístek a kouzelný klobouk,
Ledové království Walt Disney,
Marvel Studios: obrazový průvodce,
Selekce. Elita. První. Dcera – Kiera
Cassová (série),
Prašina 1. – Vojtěch Matocha,
Prašina 2. Černý merkurit – Vojtěch
Matocha,
Prokletý rok – Kim Liggettová,
Město zrady – Martina Čekalová,
Prokletá věž – Michaela Merglová

Společnost Krahulík – MASOZÁVOD Krahulčí, a.s., provoz Studená
hledá zaměstnance na pozici:

ELEKTRIKÁŘ
Náplň práce:
údržba strojů a zařízení

Požadavky:
• SOU/SŠ v oboru, praxe výhodou, vhodné i pro absolventy (možnost
zaučení)
• vyhláška č. 50/1978 Sb., paragraf 5 (paragraf 6 pro samostatnou činnost
výhodou)
• manuální zručnost, spolehlivost, samostatnost
• 2směnný provoz

Nabízíme pracovní poměr na dobu určitou s možností
prodloužení na neurčito.
Výhody pro zaměstnance:

Vyvrácený strom na hlavní silnici za Horním Bolíkovem

červen 2020

Komerční sdělení

•
•
•
•

25 dní dovolené
závodní stravování
zaměstnanecké balíčky
firemní benefity

Kontakt: Ing. Klára Novotná – tel.: 602 723 112,
e-mail: klara.novotna@krahulik.cz
Krahulík-MASOZ8VOD 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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Spolky a sport
ZO ČSV Studená
V měsíci únoru proběhla každoroční výroční schůze
včelařů, kteří se úspěšně sešli v hojném počtu.
V současné době ZO ČSV Studená eviduje 49 včelařů
v čele s předsedou výboru p. Srpem, kteří se pylně starají
o svá včelstva.
Aktuálně se u evidovaných včelařů čítá přes 470 včelstev.
ZO ČSV Studená se také věnuje včelařskému kroužku.
Momentálně ho navštěvuje 9 dětí pod vedením přítele Lavičky, který děti, budoucí včelaře, seznámí s tím, jak jsou
pro nás včelaření a život včel důležité.
ZO ČSV Studená

Výroční schůze místní organizace
Svazu tělesně postižených
ve Studené
V předvečer MDŽ se sešli členky a členové místní organizace STP Studená ve školní jídelně naší ZŠ.
Na výroční schůzi dorazili i zástupci organizací z Kunžaku a Dačic. Jednání výroční schůze bylo doplněno o vystoupení našich dětí, které připravila paní učitelka Čechová.
Po skončení schůze obdržely všechny dámy kytičku k nastávajícímu Mezinárodnímu dni žen. Chtěl bych také touto
cestou poděkovat děvčatům ze školní kuchyně za vstřícnost a uvaření obědů v době svého volna.
Miloš Brada

Sezona stolních tenistů skončila předčasně
O čtrnáct dnů dříve, než bylo plánováno, skončila sezona stolním tenistům Sokola Studená. A jak už jsme si v posledních letech zvykli,
byla to sezona úspěšná.
A tým po loňském vítězství ve
III. lize startoval v A skupině druhé ligy. Ta je po extralize (zde hrálo
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8 týmů z celé ČR) a první lize (14
týmů) třetí nejvyšší soutěží v ČR.
A ani tady jsme se neztratili. V mo-

mentě, kdy byla soutěž přerušena
z důvodu pandemie corona virem,
jsme drželi bezpečně páté místo
a byli jsem rozhodnuti v posledním
dvojutkání bojovat o místo čtvrté.
Poslední dvě kola už se ale nedotep studenska

Určitě nám k ní pomohly nejen výborné
podmínky, které v naší
herně máme, ale i mnoho diváků, kteří nás na
utkání přišli povzbudit. Atmosféru, kterou
Zpět ale k průběhu sezony. Měli
dokázali v naší herně
jsme velmi těžký los. V první povytvořit, nám tiše i nalovině jsme hráli sedm zápasů na
stolech soupeřů a jen čtyři doma. hlas záviděla většina
soupeřů. Tým za úspěNa začátku se na nás určitě projechy táhl svými výkony
vila nezkušenost s takto vysokou
dvojnásobný
krajský
soutěží a, než jsem si zvykli přece
zleva: Ondřej Doležal, Filip Korbel, Igor Smola a Marek Čermák.
přeborník Filip Korbel.
jen na její vyšší rychlost, ztratili
Filip byl s úspěšností
jsme zbytečně několik bodů. Jakvítězství téměř 92 % nejlepším hráně spolu s Janem Ondráčkem sbíral
mile ale přišly zápasy na domácích
čem
soutěže.
Na
domácích
stolech
zkušenosti v týmu DDM Soběslav
stolech, byli jsme silní. V průběhu
neprohrál už více než tři roky. Vý– Studená ve III. lize. Náš oddíl
sezony jsme doma dokázali porazit
borně ho doplňovali Marek Čerreprezentoval obec ještě v dalších
všechna družstva, která se umístila
mák,
Igor
Smola
a
Ondra
Doležal.
čtyřech soutěžích. B tým skončil
na prvních třech místech tabulky.
Příležitost
v
soutěži
dostal
i
mladý
pátý v krajském přeboru a stejně
Domácí bilance 9 vítězství, jedna
tak C tým v krajské soutěži. V OP.
remíza a jedna prohra je výborná. Radim Šindelář, který v této sezoII skončil třetí náš D tým a E tým
Konečná tabulka II. ligy skupiny A 2019/2020
doplňovaný velmi často o nejmladší hráče oddílu byl osmý v OP. III.
hrála a soutěž byla ukončena. Páté
místo je pro nás určitě úspěchem.
Vždyť v ČR je v současné době registrováno více než 1260 oddílů
a drtivá většina z nich je z větších
obcí a měst.

Pořadí

Družstvo

PU

V

R

P

K

Skóre

Body

1.

SF SKK El Niňo Praha C

20

15

1

4

0

176:116

51

2.

SK Pedagog ČB

20

12

5

3

0

179:129

49

3.

TTC Litoměřice

20

13

3

4

0

178:129

49

4.

ČZ Strakonice Elektrostav

20

10

2

8

0

159:132

42

5.

TJ Sokol Studená

20

10

2

8

0

166:141

42

6.

TTC Elizza Praha B

20

9

3

8

0

159:139

41

7.

TJ Sokol Bor

20

9

2

9

0

149:149

40

8.

SKST Liberec C

20

8

1

11

0

143:157

37

9.

TJ Tatran Sedlčany

20

7

3

10

0

130:170

37

10.

AC Sparta Praha

20

7

1

12

0

127:159

35

11.

SKST Baník Most

20

4

4

12

0

135:180

32

12.

TJ Šanov

20

1

3

16

0

94:194

25

Pokud pandemie dovolí, aby začala koncem září další sezona, budeme na ni určitě připraveni. Áčko
bude hrát ve stejné sestavě a pevně
věřím, že může být ještě úspěšnější
než letos. Na závěr bych chtěl poděkovat našim sponzorům, a to: Obci
Studená, f. Staving Studená, autodopravě Milan Novák a f. BARTYJANA Studená. Bez jejich pomoci
bychom těžko dosahovali takových
výsledků.
T. Mastný

TJ SOKOL Studená II
Nejprve malé ohlédnutí na začátek roku:
rok 2020 začal pro tenisty prací v přilehlém
lesíku u tenisových kurtů.
S „malou“ pomocí techniky jsme vykáceli kůrovcem napadené stromy. Pořezané a naštípané suché dřevo se nám bude v letních měsících
hodit, až budeme např. při dětském soustředění
opékat buřty nebo v případě potřeby na zatočerven 2020
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pení v kamnech klubovny. 2. února jsme jako pololetní odreagování
uspořádali dětem přátelský turnaj
v bowlingu. Na bowling do Telče
s námi vyrazila téměř celá tenisová mládež a myslím, že akce tohoto
typu oddíl stmelují a že je dobré,
když si děti vyzkouší i ostatní sporty a aktivity.
Během března zastavila naše rozjeté tréninky ve školní tělocvičně
pandemie koronaviru, a tak jsme
si museli udělat nucenou, téměř
tříměsíční, tréninkovou přestávku. Věřím, že toto období se všem
zdálo nekonečné a raději by tyto
neobvyklé „prázdniny“ spousta
z nás vyměnila za normální, běžný
režim a život. Dnes se pomalu, postupně vracíme k běžnému životu,
avšak i přesto musíme být opatrní
a z preventivních důvodů dodržo-

vat určité hygienické zásady.
Koncem dubna jsme i přes
vládní nařízení a omezení,
se
svolením
okresní hygienické stanice,
za dodržování
přísných hygienických opatření,
mohli,
v omezeném
počtu členů, začít s jarními brigádami. I když jsou někteří členové
tenisového oddílu aktivní méně
(někteří vůbec), zvládli jsme během několika sobot připravit na
sezónu všechny tři oddílové kurty.
Tímto všem zájemcům o antukové
sporty oficiálně oznamujeme možnost pronajmout si kurt. Všechny

tři oddílové kurty jsou samozřejmě
k dispozici po celou sezónu členům
TJ Sokol II., především pak oddílové mládeži. Kurty č. 1 a č. 2 jsou
vyhrazeny výhradně na tenis, na
kurtu č. 3 je možno hrát volejbal,
po domluvě i nohejbal. Informace
a podmínky k pronájmu kurtu jsou
společně s kontakty a provozním
řádem vyvěšeny za oknem staré tenisové klubovny.
Za jeden z hlavních úspěchů
a počinů nového vedení naší Jednoty, dosažených v letošním roce,
považuji vyřízení žádosti převodu pozemku pod fotbalovými ka-
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tep studenska

binami na České obci sokolské.
Tento pozemek jsme v rámci dobrých vztahů obci Studená převedli
zdarma. Nyní již nebude nic bránit
tomu, aby obec Studená zvelebila
zázemí pro místní fotbalový klub.
Dále jsme začali s obnovou oplocení celého sportoviště, letos máme
v plánu ještě rekonstrukci střechy
na staré klubovně a nářaďovně. Ze

sportovních akcí plánujeme Studenský turnaj čtyřher, na prázdniny dětské soustředění (2. ročník)
spojené s malým turnajem. Určitě
letos proběhne již tradiční Mikulášský dětský turnaj v tělocvičně ZŠ
Studená.

že se zejména v dnešní době ukazuje, že sportování je jedním ze základních kamenů zdravého života,
nástrojem pro udržování fyzické,
ale i psychické kondice dětí, zásadně ovlivňující jejich zdravý tělesný,
rozumový a mravní vývoj.

Jsem velice rád, že tenis děti baví
a že jsme v nich vzbudili zájem
o sport a pohybové aktivity, proto-

SPORTU ZDAR !!!
F. Podhrázský

FK Studená v čase koronaviru
Sportovní kluby na všech úrovních se musely vyrovnat s nastalou
nelehkou situací. Dva týdny před oficiálním začátkem naší soutěže
byl vyhlášen nouzový stav a s ním spojená mimořádná opatření nařízená Vládou ČR. Z těchto nařízení logicky vyústil i zákaz sportovních akcí. Soutěž jsme měli po podzimu velmi dobře rozjetou, intenzivně jsme se věnovali zimní přípravě, naběhali mnoho kilometrů
a v podstatě vše přišlo vniveč. V průběhu dubna přišla informace, že
soutěže, kromě těch nejvyšších profesionálních, jsou zrušené a výsledky anulovány, nikdo nepostupuje do vyšší třídy, zároveň poslední týmy se zachránily.
Nebylo možné ani trénovat, vše
pouze individuálně a ještě pod
rouškou. Naštěstí žijeme v krásné
krajině, která skýtá mnoho příjemných míst na provozování individuálního sportu. Proto jsme se zapojili do výzvy od našeho trenérského
štábu. Tu k radosti trenéra přijalo
přes dvacet hráčů hlavního mužstva, kteří poctivě hlásili naběhané
kilometry, odcvičené minuty, ujeté
hodiny na kole, případně odehrané zápasy v tenise. Fungovali jsme
v rozdělených týmech, ve kterých
jsme mezi sebou komunikovali,
hecovali se a snažili se porazit soupeře. Bylo to velmi příjemné a dovolím si tvrdit, že tým to stmelilo,
ukázaly se charaktery hráčů a také
to, že naše parta je správně věkově
namixovaná. Mnohdy starší borci
ukázali mladších klukům záda a ti
se měli možnost chytit za nos, to
je vždy dobře. Tato chemie musí
fungovat v každém týmu; nelze mít

červen 2020

složený tým pouze z mladých, nebo
jen starých hráčů.
V polovině května nás čekal první společný trénink. Sešli jsme se
v pěkném počtu, bylo však vidět,
že karanténa se na nás podepsala. Fyzička pokulhávala, některým
narostl pěkný mazanec na břiše,
cit pro míč nebyl jako v tom největším zápřahu. Avšak všechny tyto
absence doženeme opět pravidelným tréninkem. Chceme se kvalitně připravit na začátek sezóny,
startujeme koncem srpna a nyní se
nemůžeme vymlouvat na nedostatek času v přípravě. Během ní nás
čeká několik přátelských zápasů
s velmi kvalitními soupeři. Zároveň pořádáme tradiční Jistuza cup,
který se uskuteční 27. června za
účasti kvalitních týmů z Žirovnice,
Telče a Černíče. Začátkem července absolvujeme místní soustředění,
v němž bude příprava intenzivnější.

práce kolem hřiště a na samotném
trávníku. Ty už jsou v této chvíli v plném proudu. Za krásného
květnového počasí jsme uspořádali brigádu, během níž se dokončila pokládka vjezdu do garáže,
upravily se tribuny (odstranění cihel zpod spodní části, a tím nutné
provzdušnění, dále obroušení míst
na sezení), úklid kabin, posečení
a shrabání trávy kolem plotu, úklid
dřeva atd. Účast byla vysoká, proto
se udělalo opravdu velké množství
nutné práce.
Samotný trávník žádá opravdu
vysokou péči, o tu se starají kluci s láskou, díky jim za to. Ač byl
trávník dlouhou dobu pod vodou
a nevyschnul, na jeho kondici se to
naštěstí tolik nepodepsalo. Na jaře
nejprve došlo ke strojovému vytrhání stařiny, celkem šestkrát. Hnojení nebylo úplně nutné vzhledem
k tomu, že se nehrálo. Oproti
jiným obdobím bylo hnojeno třikrát. Díky
menším
dávkám
hnojiva
se i méně seče.
V druhé polovině května čekala hřiště velká
údržba.
Pískovalo
se a prořezávalo. Spe-

Přes zimu se vždy trochu zastaví
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cializovaná firma rozvezla celkem
60 tun písku a prořezávala trávník
do hloubky 25 cm. Tento zásah je
nezbytný pro kvalitu hřiště a zároveň preventivním opatřením, díky
němuž nebudou nutné další velké
akce. Trávník se provzdušní, lépe se
vsakuje voda, hřiště změkne. Zásah
má vliv i na zdravotní stav trávníku. Písek dezinfikuje trávu, a proto by se v horkých dnech neměla
v takové míře objevovat plíseň.

Další nutnou údržbou je válcování
propichovacím válcem. Tím opět
dojde k provzdušnění. Neskromně
musíme říct, že náš trávník patří
v současnosti mezi nejlepší v okrese, měřítko by snesl i na krajské
úrovni. A není to dílo náhody, nýbrž péče věnované zelené ploše.
Mládežnické soutěže byly rovněž zrušeny. V současnosti jsme
opět nastartovali tréninky ve všech
našich mužstvech. Mimo soutěž

se vždy trenéři domluví na přátelských zápasech, případně absolvují
turnaj, aby se mladí kluci zas dostali do tempa a mohli se věnovat
tomu, co mají rádi.
Děkujeme všem, kteří nám zachovávají přízeň a podporují nás
jakýmkoliv způsobem. Zejména
děkujeme za finanční pomoc.
Za tým FK Studená Ondřej Dokulil

Nohejbal v Mlýnské ulici neporazil
ani koronavirus
Ani pandemie koronaviru, jenž zasáhla celý svět, nepřerušila tradici
nohejbalového turnaje v areálu SK Mlýnská ve Studené. 13. 6. 2020
se zde již pošesté sešli nohejbalisté z širšího okolí Studené, jenž se
mohli těšit na tradičně výborně zorganizovanou akci.

Všech sedm zúčastněných se nejprve střetlo v základní části systémem každý s každým, přičemž čtyři nejlepší celky si to poté rozdaly
o medaile. Základní část ovládla
trojice SK Mlýnská „A“, jenž v souboji o první místo porazila NK Jihlávku 2:1 a šla tak společně s Jihlávkou rovnou do finále. V utkání
o bronz se naopak objevil tým Dušani a Vilíci.

nesl reprízu loňského finále, mezi
týmy NK Jihlávka a SK Mlýnská
„A“, byť pamětníky této epické pětisetové bitvy byli jen oba smečaři.
Ačkoliv Jihlávka začala finále lépe
a vedla v úvodním setu již 5:0, tým
z Mlýnské vedený skvělým Ondrou
Dokulilem dokázal první set i celé
utkání otočit ve svůj prospěch a získat zlatý pohár konečně pro domácí barvy. Vítězstvím ve třech setech
tak Mlýnská „A“ (Ondřej Dokulil,
Martin Lojka, Jan Ondráček ml.)
dokonale oplatila Jihlávce (Zdeněk Březina ml., Zdeněk Březina
st., Michal Waszniovski) rok starou
porážku a ukončila její tříletou hegemonii. Král je mrtev, ať žije král…

V utkání o 3. místo nakonec přesvědčivě ve dvou setech zvítězila
trojice Vilíci (Vilém Novák, Pavel
Neyman, Michal Novák), a mohla
se tak radovat z bronzového poháru. Na Dušany ve složení Zdeněk
Brada, Jaroslav Nosil, Dušan Haruda, tak zbyly pouze „brambory“.
Finálový mač, jenž se, jak už velí
tradice, hrál na 3 vítězné sety, při-

Po předání věcných cen se všichni zúčastnění
mohli
těšit na
buřty
na pivu,
vý b orn o u
gulášo-

Krom dvou domacích formací SK
Mlýnské „A“ a „B“ do Studené dvě
sestavy přivezla rovněž nedaleká
Heřmaneč. Dále se zde představil
ryze studenský tým Dušani, tým
Vilíci a obhájci zlatého hattricku
z Jihlávky.
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vou polévku a posezení v přátelské atmosféře, kterou klubovna SK
Mlýnské nabízí. Tak zase za rok…

Přehled vítězů
dosavadních 6 ročníků
turnaje trojic SK Mlýnská:
2015 – Kohouti SK Mlýnská (Jiří
Kohout st. – Jiří Kohout ml.) –
hráno jako turnaj dvojic
2016 – Heřmaneč „A“ (Zdeněk Mayer,
-,-)
2017 – NK Jihlávka (Zdeněk Březina
ml. – Zdeněk Březina st. –
Luboš Nesládek)
2018 – NK Jihlávka (Zdeněk Březina
ml. – Lukáš Prkna – Michal
Křížek)
2019 – NK Jihlávka (Zdeněk Březina
ml. – Radek Soukal – Vladimír
Skála)
2020 – SK Mlýnská „A“ (Ondřej
Dokulil – Jan Ondráček ml. –
Martin Lojka)

Zdeněk Březina ml.

tep studenska

červen 2020

22. ročník 5P Jana Satrapy – 20. června 2020

22. ročník 5P Jana Satrapy – 20. června 2020

22. ročník 5P Jana Satrapy – 20. června 2020

22. ročník 5P Jana Satrapy – 20. června 2020

Oslava slunovratu, Pod Maršovskou třešní z.s., 20. června 2020
– výroba svatojánského olejíčku

Oslava slunovratu, Pod Maršovskou třešní z.s., 20. června 2020
– bubenický workshop, Miris didgeridoo, David bonga

Oslava slunovratu, Pod Maršovskou třešní z.s., 20. června 2020
– vystoupení dětského rytmického orchestru Hakuna Matata

Oslava slunovratu, Pod Maršovskou třešní z.s., 20. června 2020
– vystoupení dětského rytmického orchestru Hakuna Matata
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Společenská kronika
Významné životní jubileum (80, 85 a více let) oslavili
v březnu 2020

v dubnu 2020

v květnu 2020

Josef Lacina
František Razima
Bohumil Vítek
Eliška Holá
Marie Krafková
Josef Sušický
Marie Rásochová
Marie Štěrbová
Marie Malínková
Otto Slezák
Jarmila Havlíková

Jiří Jech
Josef Parkan
Jaroslav Lindourek
Lubomír Fiala
Božena Mičková

Helena Spielmanová
Marta Roubalová
Jarmila Dubská
Ilona Syrovátková
Eleonora Nováková
Julie Šteflová

Kam za kulturou a sportem
v červenci, srpnu a září 2020
červenec

název akce

místo konání

pořadatel akce
Český svaz chovatelů
Studená

4.–5.

Výstava Českého svazu chovatelů Studená

Areál zahrady ZŠ

4.–5.

Pouť (upřesnění na plakátech)

Studená

Poutní slavnost v kostele sv. Prokopa

Kostel sv. Prokopa

Římskokatolická farnost

Kino na kolečkách – film „Poslední aristokratka“

Respirium ZŠ Studená

Studenský Čtyřlístek

Ivo Jahelka – zpívající právník (koncert)

Maršovský dvůr

Pod Maršovskou třešní

Mše svatá ke sv. Anně

u kapličky sv. Anny (u Andulky) Římskokatolická farnost

Cesta kolem světa (příměstský tábor ve Studené)

Komunitní centrum Studená

Studenský Čtyřlístek

Indiánské léto (viz plakátek)

Maršovský dvůr

Pod Maršovskou třešní

Asterix a Obelix (příměstský tábor ve Studené)

Komunitní centrum Studená

Studenský Čtyřlístek

5. neděle
17. v 21:30
pátek
24. pátek
26. v 16:00
neděle
27. –31.

srpen
8. sobota
10.–14.
12. středa

Zájezd do Týna nad Vltavou (představení Saturnin)

STP Studená

září
5. sobota
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Nohejbalový turnaj

SK Mlýnská

Nohejbalový oddíl
Studená

10. čtvrtek

Zájezd do Rájce – Jestřebí – výstava jiřinek

19. sobota

Studenský jarmark - farmářské trhy

Náměstí Studená

obec Studená

19. sobota

Podzimní výstava

Obecní úřad Studená

spolupráce různých
spolků

STP Studená

tep studenska

Studenský Čtyřlístek, z. s. pořádá
PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR ve Studené

CESTA

KOLEM SVĚTA
Kdy: 27. 7. – 31. 7.2020
denně v čase 7,30–16,30
Kde: zázemím nám budou klubovny komunitního centra
Cena za celou cestu 1890 Kč / dítě.
(V ceně je zahrnut pitný režim, dopolední a odpolední svačina,
oběd a výlet lodí kolem světa.)

Máme ještě volná místa , v případě zájmu volejte tel. 602 48 47 00.

Studenský Čtyřlístek, z. s. pořádá
PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR ve Studené

Asterix a Obelix
Kdy: 10. 8. – 14. 8. 2020 ,
denně v čase 7.30–16.30
Kde: zázemím nám budou klubovny komunitního centra
Cena za celé dobrodružství 1890 Kč / dítě.
(V ceně je zahrnut pitný režim, dopolední a odpolední svačina, oběd a výlet.)

Máme ještě volná místa , v případě zájmu volejte tel. 602 48 47 00.

ČSCH ZO Studená pořádá ve dnech

4. a 5. července 2020

VÝSTAVU

drobného hospodářského
zvířectva.

BEZPEČNÉ A KVALITNÍ

KRMIVO

Výstava se koná
v areálu zahrady ZŠ Studená

PRO VAŠE VČELY

v sobotu 4. 7.
od 12:00 do 18:00 hod.

• APIVITAL sirup – stáčený do vašich nádob nebo

v neděli 5. 7.
od 8:00 do 13:00 hod.

• cukrové krmné těsto APIVITAL – balení

krmných kyblíků

po 2,5 kg

Ceny mírné,
možnost dopravy až k vám domů.
Komerční sdělení

Občerstvení
a tombola zajištěny.

červen 2020

Kontakt: Jaromír Žákovský
Skrýchov 16, Studená

tel.: 777 331 363
email: jaromir.zakovsky@email.cz
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11 BAREV PTÁČETE
Klubová premiéra filmu 20. 6. 2020 Studená
Text: Petr Bartušek, foto: © Martina Svobodová

V sobotu 20. června opět zavítala kultura do klubu v Mlýnské ulici ve
Studené. Po úspěšném únorovém promítání filmu Václava Marhoula Nabarvené ptáče se také podařilo uspořádat projekci snímku 11 barev
ptáčete, tedy dokumentu o natáčení tohoto filmu. Jedná se o originální dvouhodinový dokument režiséra Vojtěcha Kopeckého, který
vznikal souběžně s Nabarveným ptáčetem během natáčení.
Mimochodem tato akce nebyla
pouze jednou z celé řady projekcí
tohoto filmu. Pomineme-li několik
promítání po kinech, kterých bylo
do té doby, i kvůli všem jarním hygienickým omezením, pouze pár,
jednalo se o klubovou premiéru!

vých festivalech. Na rozdíl od poměrně smutného Nabarveného
ptáčete, se navíc jedná o snímek
poměrně veselý a velmi optimistický. Však se diváci během promítání
v tomto případě i několikrát ze srdce zasmáli či pobavili.

Dílo 11 barev ptáčete nabízí unikátní pohled za oponu tohoto výjimečného filmu,
který zanechal
nesmazatelnou stopu na
evropských
i
světo-

Divák může díky tomuto snímku
detailně pozorovat, kterak probíhalo natáčení a jak filmový štáb putoval po zajímavých lokalitách v Polsku, na Ukrajině, na Slovensku i na
řadě míst přímo v České republice.
Zároveň se návštěvníci projekce
dozvěděli mnoho zajímavých informací o životě a kulturách ve zmíněných cizích zemích a lokalitách.

Vojtěch Kopecký při besedě v Mlýnské ulici.

Také tentokrát Studenou poctil
návštěvou samotný režisér, kterým
je v tomto případě Vojtěch Kopecký. Stejně jako v únoru, tak i tentokrát po samotném promítání
proběhla velmi zajímavá diskuse
nad dokumentem, ale i kolem celého obtížného filmařského řemesla.
Pan režisér, podobně jako Václav
Marhoul v únoru, ochotně a poutavě odpovídal na smršť dotazů,
které doslova lítaly z publika jeden
za druhým. A to navzdory tomu, že
tentokrát proběhla akce v komornější atmosféře, což lze možná při-

číst i stále dobíhajícím opatřením
proti pandemii koronaviru.
Pozvání opět přijala i představitelka mlynářky, herečka paní Michaela Doležalová, která naši obec
poctila svou účastí už při promítání samotného Nabarveného ptáčete
a netajila se tím, že se jí u nás velice
zalíbilo. Ačkoliv se ze zdravotních
důvodů tentokrát nakonec bohužel
dostavit nemohla, nahrála pro přítomné účastníky velmi milé video
s osobním pozdravem. A nejen to,
dokonce vlastnoručně upekla frgály a po panu režiséru Kopeckém
je do Studené poslala. Diváci si tak
užili nejen pěkný kulturní zážitek,
ale mohli si také pochutnat na výborném dezertu.
Organizátoři tímto děkují za nevšední zážitek jak všem účastníkům, tak panu Kopeckému a samozřejmě rovněž paní Doležalové,
která svým způsobem také byla
přítomna po celou dobu s námi.

Použité odkazy z QR kódů v tomto vydání Tepu:
https://www.studena.cz/radnice/zapisy-zastupitelstva/seznam-zapisu/
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