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Slovo starosty
Pavel Škoda
starosta obce

Předpokládáme, že se do konce
roku podaří uskutečnit veřejné projednávání nového územního plánu.

Čistička odpadních vod

Milí Studeňáci.
Skončila doba dovolených, dětem prodloužené prázdniny a před
námi jsou krásné václavské časy.
Stromy se začnou zabarvovat do
pestrých barev a zahrádkáři budou
mít napilno. Dny už se nám pomalu
zkracují, ale teplé počasí snad ještě
chvilku vydrží.

Studenská pouť
Jsem rád, že SDH Studená nakonec uspořádal pouťové posezení.
Věřím, že se vše vyvedlo k oboustranné spokojenosti a že se za rok
opět sejdeme na stejném místě.

Zubař
Jak už jistě víte, pan doktor Zdeněk Jantač oznámil, že chce příští
rok ukončit svoji činnost. Všichni
zastupitelé se snaží zajistit adekvátní náhradu, nicméně se obracím
s prosbou i na veřejnost. Pokud
máte známého nebo příbuzného,
který by rád přišel k nám do Studené provozovat zubařskou praxi,
neváhejte mne kontaktovat.

Územní plán
Na obci proběhla již dvě dohodovací řízení týkající se územního
plánu a ještě nás jich několik čeká.
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Jsem velice rád, že zastupitelstvo
našlo společnou řeč ve zpracování vizualizace čistíren odpadních
vod. Jednotlivé místní části budou
posouzeny a bude vypracována
investiční studie odkanalizování a
čištění odpadních vod. Tuto studii
pro nás vypracuje firma VH atelier
spol. s. r. o.

Jako zástupce obce rozhodně nesouhlasím s konáním takovýchto
akcí v našem katastru. Po dohodě
se starosty z okolních obcí budeme
dělat všechno proto, abychom takovýmto akcím do budoucna zabránili.
Každé roční období má své kouzlo a každý čas přináší věci pozitivní
i ty méně příjemné. Přeji Vám krásný podzim, pevné zdraví a spoustu
energie.
Pavel Škoda
starosta

Investiční akce
V průběhu prázdnin se čile pracovalo a dokončovalo. Ve zdravotním středisku se zrekonstruovala WC, dělaly se nové podhledy
a nová dlažba. V ulici 1. Máje jsme
dokončili úpravu povrchu chodníku včetně svítidel. V domě s pečovatelskou službou proběhla oprava
dvou kuchyňských linek. A v ulici
Tyršova byla zrenovována přečerpávací šachta na kanalizačním řádu.
V druhé polovině září započnou
práce na zbudování nového chodníku v ulici Zákostelní.

Javořice
Dobrou zprávou jistě je, že Lesy
ČR povolily vstup na Javořici
a s tím spojený silvestrovský výstup. Doufám, že letos nám nic nezabrání uspořádat tradiční výstup.

Technopárty
Na závěr mi dovolte pár slov
k údajné soukromé oslavě narozenin, která proběhla o víkendu
28.–30. 8. na soukromém pozemku.

tep studenska

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
zveřejněny na webu obce Studená.

www.studena.cz nebo použijte odkaz z QR kódu.
18. zasedání Zastupitelstva obce
Studená proběhlo dne 29. 6. 2020.
19. zasedání Zastupitelstva obce
Studená proběhlo dne 31. 8. 2020.
Na začátcích zasedání proběhla kontrola plnění usnesení z minulých zasedání.
V dalších bodech jednání byl schválen závěrečný
účet obce Studená na rok 2019. 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 po-

zemků v katastrálním území Horní Bolíkov a uzavření
několika smluv o věcných břemenech ve prospěch společnosti E.ON.
Podařilo se domluvit a v rámci těchto 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.
Úplné znění zápisů 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.

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:
7. listopadu (sobota) 2020
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.

Stanoviště v místních částech:
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 2020).
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.
Pokračování na další straně...

září 2020
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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.)

VOLBY

do krajských
zastupitelstev
a do senátu 2. a 3. října 2020

Ohlédnutí za tradičním setkáním
u památníku ve Světlé
Už posedmé se konalo v neděli 28. června u cyrilometodějského památníku nad Světlou setkání spojené s malou bohoslužbou.
Několik desítek návštěvníků si
užívalo nádherného rozhledu do
kraje a vyslechlo úvodní slovo brněnského psychologa a dlouholetého světelského chalupáře PhDr.
Karla Plocka o tom, co vše lidstvu
může napovědět událost globálních rozměrů, jakou je koronavirová epidemie. Poté P. Miloš Kabrda,
SBD, sloužil krátkou liturgii, v níž
zazněly velehradské písně a také
obecně známé básně vztahující
se k domovu a rodné krajině. Připojili se k němu spontánně téměř
všichni návštěvníci. Kulturní pouto
k našemu koutu Vysočiny předsta-

vovaly zpěvačky z Mrákotína, které
ještě dlouho po
skončení akce
zpívaly
spolu s dalšími
sp ontánními
zpěváky v klubu světelských
dobrovolných
hasičů. Bylo to
vydařené nedělní odpoledne v krásném
prostředí.
(red)

Ta naše škola
Ze života školy
Úvodem se ještě krátce vrátím na konec minulého školního roku.
I přes mimořádná opatření jsme
se mohli slavnostně rozloučit se šestnácti deváťáky v obřadní síni na OÚ
ve Studené, kde dostali od své třídní
učitelky p. Hřavové závěrečné vysvědčení a kde jsme se spolu s panem
starostou s nimi rozloučili. Věřím, že
na svou základní školu budou vzpomínat v dobrém a že se budou do
školy i rádi vracet. Budou vždy vítáni.
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Prázdniny
ve škole byly
opět plné stavebního ruchu.
Pokračovali
jsme s rekonstrukcí sociálního zařízení
v prvním pat-

Rozloučení s deváťáky

tep studenska

Rekonstrukce sociálního zařízení

ře hlavní budovy školy. Zařizovali
jsme první třídu novým nábytkem,
novou tabulí i novou výpočetní
technikou. Každý rok se snažíme
o modernizaci školy, aby se mohli
žáci a dospělí učit a pracovat v příjemném prostředí.

Nový školní rok
jsme nezahájili tradičně všichni
spolu v tělocvičně, ale vzhledem
k současné situaci jsem žáky přivítala prostřednictvím školního rozhlasu. Co jsme ale zachovali, bylo
pasování prvňáčků na školáky za
přítomnosti rodičů, pana starosty
Škody a paní matrikářky Janouškové, od kterých každý žák obdržel
poukázku na 1 000 Kč jako příspěvek na nákup potřeb do školy. Třídními učitelkami našich prvňáčků
jsou paní Lenka Turčinková a paní
Jana Čechová.
Tento školní rok máme jedenáct

tříd a tři oddělení školní družiny.
Ve dvou nejpočetnějších třídách
(v 6. a 8. třídě) opět dělíme některé hodiny, aby byl větší prostor pro
procvičení učiva. Jednu hodinu
matematiky i českého jazyka jsme
rozdělili i v ostatních třídách druhého stupně, aby byla možnost doplnit učivo z druhého pololetí minulého školního roku.

Novými tvářemi
pedagogického sboru
jsou Mgr. Luďka Jandová, třídní
učitelka 4. třídy, Ing. Stanislav Němec, třídní učitel 5.B a Mgr. Luboš
Landa, učitel matematiky a dějepisu. Pedagogů máme tedy šestnáct,
pět asistentek pedagoga a čtyři vychovatelky ve školní družině (jedna
na plný úvazek a tři se zkrácenými
úvazky). Od 1. července nastoupil
nový pan školník. Je jím pan Marek
Rod. Přišel rovnou do prázdnino-

Třída 1. A
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Hygienická kabina pro dívky

vého režimu. Prázdninový ovšem
neznamená snazší, spíš naopak. Ale
1. září byla škola vzorně připravena
na otevření a za to všem provozním
i pedagogům děkuji.

Vize pro školní rok
2020/2021
Naším společným přáním je, aby
začínající školní rok proběhl pokud možno normálně, bez mimořádných opatření. My všichni se
o to snažíme. Řídíme se manuálem
„Provoz škol a školských zařízení ve
školním roce 2020/2021 vzhledem
ke COVID-19“, který vydalo ministerstvo školství. Rodičům předem
děkuji za spolupráci a prosím je
o odpovědný přístup při jakémkoli
příznaku respiračního onemocnění
u svých dětí.
Přeji všem krásné podzimní dny
prožité ve zdraví.
Jitka Bučinová

Třída 1. B
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Připravované projekty starších žáků
Základní školy Studená
Obracíme se na vás s prosbou.
Před 2. světovou válkou žily v Olšanech tři židovské rodiny – Bienenfeldovi, Kolmannovi a Jelínkovi.
V průběhu války byli deportovány
do koncentračních táborů, odkud
se již nevrátily. V rámci projektu
„Zmizelí sousedé“ od Paměti národa prosíme pamětníky nebo ty, kteří mají o rodinách nějaké informace, fotografie nebo předměty patřící
původně těmto rodinám, jestli by
se o ně nepodělili či je nezapůjčili.
Tento projekt budou zpracovávat
žáci 9. třídy základní školy ve Studené. Jedná se o celostátní projekt
zachycující svědectví lidí, kteří prošli holocaustem nebo byli později
v nelibosti komunistického režimu. Jejich zdokumentované paměti
mají sloužit pro další generace jako
studijní materiál.

Zároveň žáci 8. třídy základní
školy ve Studené budou zpracovávat projekt Obec v proměnách
času, který se týká období přelomu
19. a 20. století. Prosíme tedy občany, kteří vlastní nějaké fotografie
či historické písemnosti vztahující
se k obci Studená a okolí z tohoto
období, o jejich zapůjčení. Jedná se
o projekt, který má zachytit proměnu naší obce v průběhu cca 100 let.
Předem děkujeme za pomoc a s výsledky se rádi podělíme.

Nabídka zájmových
kroužků pro školní
rok 2020/2021
Činnost kroužků bude
zahájena v říjnu 2020
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Výtvarný kroužek
Sportovní hry
Fotbal
Přírodovědný kroužek
Keramika
Zdravotnický kroužek
Myslivecký kroužek
Rybářský kroužek (začátek v září)
Náboženství (nepovinný předmět)

Kontakt, na který můžete volat
či posílat informace a dokumenty
k oběma projektům: Kateřina Podhrázská, tel.: 777 335 509, popřípadě e-mail:
katerina.podhrazska@seznam.cz

Nový školní rok v mateřské škole
S ohlédnutím na letní prázdniny, kdy byl provoz v MŠ čtyři týdny ve
dvou třídách, se zároveň uklízelo a připravovalo na nový školní rok.
V září jsme zahájili školku s osmdesáti třemi dětmi ve čtyřech třídách, z toho osmnáct dětí přišlo
do školky úplně poprvé. K tomuto
období většinou patří určité obavy
a slzičky nejen ze strany dětí, ale
i rodičů. Po adaptačním období se
děti vzdělávají ve všech oblastech,

předškoláci začínají navíc s přípravou na školu. Rodičům přeji v novém školním roce zdravé a spokojené děti a svým kolegyním mnoho
pracovních úspěchů a samé usměvavé děti. Za mateřskou školu
Jana Zachová.
Berušky

Sovičky
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Koťátka

Včeličky

tep studenska

Z historie Satrapovy továrny, část 4.
„Zaplač Studená! Smekni….! Jest mrtev tvůj dobrodinec! Je mrtev Satrapa!“

Vlasta Javořická, duben 1948

Dne 17. dubna 1948 se Studenou v ranních hodinách začala šířit šokující informace. Jan Satrapa st.
je mrtev. Utopil se ve vaně. Oficiální verze, která se
obcí šířila, byla, že se továrník šel vykoupat, přepadla
ho mdloba a spadl do vany. Po mnoha minutách se
jeho nejbližším sice podařilo do koupelny dostat, ale
z vany jej vylovili již mrtvého. Lékař se jej ještě pokusil oživit, ale již nadarmo.
Ovšem co se tehdy doopravdy událo? Továrník
byl pochopitelně na nejvyšší míru rozrušen poté, co
přišel o podnik, kterému zasvětil celý život. Schopný podnikatel, ale poměrně naivní člověk podcenil
dobu a až příliš si idealizoval své dělníky, ke kterým
choval až bezmeznou důvěru. V žádném případě ho
tak nenapadlo, že by mohl někdy o podnik přijít.
Ohledně Satrapovy náhlé smrti se v ústním podání traduje mnoho verzí. Nejčastěji jsou ovšem skloňovány čtyři varianty. V obecní kronice V. Javořická

popsala (bezprostředně po událostech) výše zmíněnou verzi, kterak se Jan Satrapa st. utopil ve vaně. Ve
svých pamětech (psaných naopak s jistým odstupem)
však spisovatelka továrníkovu smrt líčí jinak. Když
si dával ranní koupel, měla služka uslyšet zaúpění
a zavolat jeho ženu a syna. Když se jim do koupelny
podařilo dostat, jevil prý ve vaně ležící Satrapa ještě
známky života, ale po vytažení z vody skonal. Zde
již Javořická nehovoří o nehodě, ale o sebevraždě.
Tato verze je však velmi podezřelá, jelikož si podle ní
měl továrník sám svázat ruce a vdechnout vodu, což
působí přinejmenším jako pochybný a nepříliš reálný
způsob, jakým by si člověk sám mohl vzít život.
Třetím zdrojem jsou zapsané vzpomínky Satrapo-
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Spolky a sport
Indiáni z Maršova

zavítal JUDr. Ivo Jahelka, kterému
tímto velmi děkujeme, všichni jsme
se dobře bavili.

Pod Maršovskou třešní z. s.
Letošní sezóna byla pro všechny tak trochu jiná, ale i přes to jsme se
tu během jara a léta několikrát sešli a dobře se pobavili.
Začalo to Oslavou slunovratu
20. 6., kdy k nám dorazily děti
z Hakuna Matata s Romanem
Jackem Urbanem a byly úžasné,
navodily krásnou bubnovací
atmosféru, která zůstala až do
večera, a večer zahrála kapela
Vichrberry. Během dne si děti
vyzkoušely hru na různé hudební nástroje, vyrobily vlastní
bubínek a připravily svatojánský olejíček. Pak 24. 7. mezi nás

září 2020

V polovině prázdnin 8. 8. jste
u nás mohli zažít Indiánské léto, děti
jezdily na koních, střílely lukem, vyráběly si indiánské čelenky, poté vystoupilo divadlo TAŠKA KLADNO,
které zde mělo krásné vystoupení
inspirované Špalíčkem Františka
Hrubína, při kterém se děti naučily
i pár slov ve znakové řeči, a večer
jsme si společně zatančili.
Poslední letošní akce bude Drakiáda, která se uskuteční 3. 10. Budeme nejenom pouštět draky, ale
také bude připraven doprovodný
program pro děti, dílničky v naší
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vy vnučky Dagmar Kothbauerové. Tato žena hovoří
o sebevraždě ve vaně formou podřezání žil. Na druhou stranu se v tomto tvrzení odvolávala i na Javořickou, v jejíž tvorbě ale tato informace paradoxně vůbec není. Prý to ale měla vědět celá rodina a detaily
se tehdy utajily pouze před dětmi. Čtvrtá, víceméně
ústní varianta, pak hovoří o užití cyankáli.
I když už byl Satrapa továrníkem bývalým, zasáhla jeho smrt celou továrnu. Poúnorová proměna
společnosti byla teprve na počátku, tudíž se toto na
honosnosti továrníkova pohřbu a na hojné účasti ještě neodrazilo. Javořická popisuje pohřeb jako pohřeb
královský. Plné náměstí lidí, před rakví řada kněží,
p. opat z Nové Říše, bývalý děkan p. Pohanka - spolek, zpěváci, lidé z vesnic. Továrník, který se v obci po
zásluze těšil velké úctě, byl 19. dubna 1948 pohřben.
Dne 3. července 1948 došlo k definitivnímu znárodnění továrny. Po měsících, kdy se jej snažilo nové
vedení získat na svou stranu, vyhodili 26. února 1949
definitivně z továrny bývalého ředitele Františka Zezulku, a to formou písemného vzkazu, který mu nechali na stole. Zatímco nejdůležitější muž podniku si
před necelým rokem vzal život, druhá někdejší nejdů-

ležitější osoba (po „Vítězném únoru“ pouhý úředník)
dostala obyčejný lístek na stůl, aniž by jí byla projevena sebemenší úcta. Tímto se podnik stal definitivně
továrnou nové společnosti. Jan Satrapa st. i František Zezulka už nemohli nikterak ovlivňovat chod
podniku, který díky jejich společnému úsilí vzkvetl
do nebývalých rozměrů. Právě tito dva muži připravili továrnu personálně i technologicky k tomu, aby
mohla i za nového režimu produkovat kvalitní zboží
a byla nadlouho dopředu vybavena nejmodernějšími
výrobními zařízeními. Také Jan Satrapa ml. mohl
podobně jako Zezulka ještě nějaký čas zůstat v podniku v kanceláři, ale později musel odejít a pracoval
v Českých Budějovicích jako dělník. Kromě toho byl
v první polovině 50. let také vězněn.
Podnik měl díky letité práci rodu Satrapů tak silné postavení, renomé a výrobní prostředky, že mohl
kvalitně fungovat téměř za jakýchkoliv podmínek.
Proto lze opravdu těžko stanovovat hypotézy, do jaké
míry mohlo za poúnorovou prosperitu nové vedení
a do jaké míry těžilo z dědictví J. Satrapy. Tak či onak
továrna fungovala na vysoké úrovni i několik dalších
desetiletí, ale to už je jiný příběh.

-8stodole a naučná stezka po okolí,
kde na konci vždy čeká vodník, pan
Zdeněk Novotný, který ochotně děti
proveze na lodičce po rybníčku.
Večer, jako již tradičně, zakončíme
posezením s místními folkaři, parta
z Heřmanče a okolí, kterým tímto
moc děkujeme za věrnost a účinkování na všech našich akcích! Jako
poděkování pro vás bude tato akce
se vstupem zdarma. Rádi bychom
také moc poděkovali za podporu
řeznictví MEFISTO s.r.o., pekárnám IVAN KOLMAN PEKAŘSTVÍ
A CUKRÁŘSTVÍ Zahrádky a PEKAŘSTVÍ MAREK MICHAL Telč,
ŽELEZÁŘSTVÍ SEPTIK (paní Evě
Vyhlasové ze Studené), řeznictví
MURAT TELAL, paní Mgr. Blance
Hanslbauerové ze studenské lékárny a Liboru Svobodovi a spolku SK
Mlýnská. Dále děkujeme všem, kteří pomáhají s přípravami, propaga-
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cí a průběhem
akcí, a není vás
zrovna málo.
Těšíme se na
další akce, spolupráci a hlavně děti, které
nás
navštíví
a budou se
dobře bavit.
Více informací a fotografie
najdete na FB
stránkách Pod
Maršovskou
třešní z. s.
Simona Vondrová
Pod Maršovskou třešní z. s.

tep studenska

Studenský Čtyřlístek
informuje…
Dne 16. 8. 2019 nás navštívilo „Kino na kolečkách“,
společně jsme zhlédli komedii „POSLEDNÍ ARISTOKRATKA“.
V týdnu 27.–31. 7. 2020, za velmi slunečného počasí, proběhl příměstský tábor na téma „ Cesta kolem světa“.

Pro velký úspěch se v letošním
roce konal i druhý běh příměstského tábora, a to v týdnu 10.–14.
8. 2020, na téma „Asterix a Obelix“, 28 dětí se stalo součástí družiny Asterixe a Obelixe. Celý týden se
nesl v duchu olympijských her, děti
plnily různé olympijské disciplíny,
každá družina si vyrobila tričko,
talisman a vlajku, družina Asterixe
si vyráběla čelenky a družina Obelixe helmy, odvážnější z dětí zůstali
v osadě jeden den spát, pro mě jeden z nezapomenutelných zážitků.
V tomto týdnu jsme na výlet nejeli a
pro děti jsme připravili překvapení
v podobě zážitkového dne, kdy nás
navštívil Milan Fiala z Brna a dětem
přivezl spoustu zážitkových aktivit,
děti si zkusily bodyzorbing, závodní i rekreační lukostřelbu, disk
golf, kriket a nepochybně největším
zážitkem byla 12metrová lezecká
září 2020

stěna.
Tábor
jsme zakončili SLAVNOSTÍ OLYMPIJSKÝCH HER,
děti se společně naučily galský tanec, který ukázaly rodičům.
Rodiče s dětmi si mohli zasoutěžit v pojídání melounu, přenášení
vody a ve sbírání drahokamů.

Příměstský tábor „Cesta kolem světa“

ze Čtyřlístku za podporu a pomoc.
A nejvíce ze všeho děkuji dětem za
úžasné dva týdny plné dobrodružství a rodičům za krásné květiny
a slova. Příští rok se opět těšíme.
Romana Počátecká

Ráda bych touto cestou poděkovala mým nepostradatelným
pomocníkům Evče, Danovi, Áje,
Ádě a Nikče,
bez nichž by
to nešlo, babičce Mile za výborné svačiny,
obci Studená za
HORNÍ NĚMČICE
poskytnutí prostoru Komunitního centra
a za dotaci na
dofinancování
těžba a přiblížení dřeva
zážitkových akharvestorovou technologií
tivit, základní
výkup a prodej dřeva
škole za půjčení
prodej stavebního
školní zahrady
a
truhlářského řeziva
a respiria, firmě
NEZDAR Apořez vlastní kulatiny s dovozem
-instalatérství
s.r.o za spontel.: 602 758 905
zorský dar, díky
kterému jsme
se podívali na
výstavu Vodníků z Třeboně,
a v neposlední
řadě
holkám

PILA

Martin Skácel

Komerční sdělení

Tábora se zúčastnilo 23 dětí ze
Studené a blízkého okolí. Celý týdenní program probíhal v prostorách Komunitního centra a školní
zahrady. Celý týden jsme cestovali
všemi světadíly, plnili různé úkoly, sbírali indicie a poslední den
tábora hledali poklad. Tábor jsme
ukončili NÁMOŘNICKOU SLAVNOSTÍ, kde děti rodičům zazpívaly námořnickou hymnu. Společně
jsme vyráběli námořnická trička,
loď a vlajku. Ve středu jsme jeli na
výlet lodí kolem „SVĚTA“ v Třeboni, navštívili jsme výstavu Vodníků
z Třeboně a zavítali jsme na exkurzi
do třeboňského pivovaru.
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Na co se s námi můžete
těšit ještě v tomto roce?
Pro děti chystáme 9. 10. 2020
„Dýňování“ ve spolupráci s SK
Mlýnská. Budeme samozřejmě
dlabat dýně, vyrábět podzimní dekorace, připraveny budou soutěže
a akci zakončíme večerní procházkou s lampióny po Studené.
Dne 6. 11. 2020 jsme chtěly uspořádat již tradiční a oblíbený „Večer
pro ženy“. Vzhledem ke koronavirové situaci tuto akci odkládáme na
příští rok 2021.
A na závěr tohoto roku vás
v předvánočním čase zveme 27. 11.
2020 na „Vánoční trhy“ na náměstí
ve Studené.
Přejeme všem krásné podzimní dny.
Studenský Čtyřlístek z. s.
Horolezecká stěna na příměstském táboře „Asterix a Obelix“

PNEUSERVIS
a drobné opravy osobních automobilů
Výměna pneumatik, vyvážení a nasazení na vůz;
montáže a demontáže kol.
Prodej pneu i kompletních kol a disků,
opravy pneumatik.

Komerční sdělení

Příměstský tábor „Cesta kolem světa“ v rouškách

Mlýnská 309, Studená

Tel.: 721 609 353

(servis dle telefonické domluvy)

S Olgou Šípkovou
Na jaře v Počátkách pořádala cvičitelka aerobiku Olga Šípková další
ročník několikahodinového cvičení ve své choreografii.
V letošním roce se této akce zúčastnily i ženy ze Studené, tak jako
v minulých letech, ale tentokrát
v hojném počtu. Ty čtyři hodiny byly jak zábavné, tak chvílemi
i dost náročné. Přesto jsme si to
užily, a pokud se uskuteční další
ročník, nebudeme chybět.
Irena Píšanová
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Tenisové léto ve Studené…
V pár bodech, krátkým textem a několika fotografiemi přiblížíme čtenářům TEPu letní sezónu studenského tenisu:
30. května 2020 výlet s dětmi do Jindřichova Hradce spojený
s tréninkem v Tenis – centru J.H.
27. června 2020 turnaj Studenské čtyřhry
15. července 2020 nákup tenisového trenažeru pro děti
1. srpna 2020 dětský turnaj
28. srpna 2020 oddílový turnaj
Dětský tenisový turnaj

Plán na prosinec 2020
– Mikulášský dětský turnaj
Mimo těchto několika vydařených akcí nás velice těší, že prakticky celé léto naše kurty využívala
oddílová mládež jak k tréninku, tak
i k poměření sil mezi sebou (ti odvážnější i s dospělými). Velmi mile
nás překvapil obrovský zájem o
pronajímání kurtů, je vidět, že zájem o tenis ve Studené i okolí roste.
Myslím, že takový provoz, jaký byl
toto léto, studenské kurty dlouho
nezažily.

Trenažer

Studenské čtyřhry

září 2020

Od
měsíce
října se s dětmi vrátíme ke
tréninkům do
tělocvičny ZŠ,
kde
budeme
k nácviku úderů opět používat nahrávací
stroj Spinfire
Pro II. Tréninky
budou, stejně
jako vloni, rozděleny do třech
skupin.
Na závěr tradičně
děkuji
všem, kteří se
podílejí na chodu oddílu – dospělým členům
za organizaci
dětských akcí,
starším žákům
a
dorostencům za pomoc
při
organizaci
turnajů,
obci Studená
a sponzorům za
finanční a materiální podporu.
F. Podhrázský
za tenisový oddíl

Tenis centrum v Jindřichově Hradci

Oddílový turnaj

Studenské čtyřhry
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FK Studená zahájila soutěž vítězně
Obrazně by se dalo říci, že fotbalisté svou činnost téměř nepřerušili. Vládní opatření omezila některé běžné aktivity, ale stále se pracovalo na hřišti, trénovalo se, sehrávala se přátelská utkání, avšak nyní
konečně přišlo koření fotbalu, a to jsou góly do sítě soupeřů v mistrovských utkáních.
Přechod mezi skončenou sezónou a tou začínající tvoří již tradičně Jistuza Cup. V sobotu 27. června
se konal již jeho 61. ročník. Pozvání
přijaly týmy Žirovnice, Telče a Černíče. Turnaj ovládli fotbalisté z Žirovnice, kteří si poradili s Telčí 2:1.
Třetí místo vybojovali místní borci
vítězstvím v penaltovém rozstřelu
proti mužstvu Černíče (v normální
hrací době 3:3). Pro fotbalisty Stu-
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dené to byl druhý rozstřel v turnaji,
ten první prohráli s Telčí. Krásné
počasí a hezký fotbal přilákal přes
400 diváků.
Příliš času na odpočinek před
novou sezónou nikdy není, a proto tým zahájil ihned od července
přípravu. V uspokojivém počtu se
konaly páteční, případně sobotní
tréninky. Sehrála se tři přátelská
utkání: s Jarošovem 10:4, se Strmilovem 6:1 a s Novou Včelnicí 2:3.
Příprava byla zakončena v sobotu 15. srpna 1. ročníkem ProFans
Cupu – víceboje dvojic pro hráče FK Studená a jejich fanoušky.
V krásném sportovním počasí se
sešlo neskutečných 30 dvojic, které
se v systému KO utkaly v osmi disciplinách: tenis, nohejbal, pétanque,
penalty, fotbalový pétanque, fotbalový golf, šipky a střelba na cíl.
Boje trvající od ranních do večerních hodin nakonec ovládla dvojice otec a syn Andráškovi, 2. místo
brali Martin Bartoň a Karel Mitas,
3. místo si doslova za pět dvanáct
vybojovali Tomáš Lindourek a Daniel Krasnovský. Díky velkému
množství sponzorů získala každá
dvojice věcnou cenu a na ty nejlepší čekal například rodinný výlet
na chalupě. Poděkování patří těm,
co svou prací přispěli k hladkému
průběhu dne.

5:2, tři body však byly důležité pro
psychickou pohodu. Děkovačka
před více než 120 diváky byla sladkou odměnou. O týden později na
horkou domácí půdu přijel soupeř
z Ledenic. Po půl hodině hry nebylo
co řešit. Domácí ostrostřelec Dvořák během 30. minuty hry vsítil 5
gólů, v druhé půli ještě jeden přidal
a konečné skóre se zastavilo na 8:2.
Více než 200 diváků mohlo zhlédnout opravdu hezký fotbal plný
kombinační hry. Za bohatou diváckou návštěvou stojí i akce, která se
konala těsně před samotným zápasem – Rozloučení s prázdninami.
Hráči z místního klubu připravili
pro děti stanoviště, po jejichž absolvování si soutěžící vyzvedli svou
odměnu – párek, limonádu a věcné
ceny ve stánku s odměnami. Jako
třešinka na dortu pro ně byl připravený skákací hrad od společnosti
E.ON. Akce se zúčastnilo přibližně 60 dětí různého věku. V sobotu
10. 10. máme pro děti připravené
pouštění draků.

Poslední dvě srpnové soboty patřily fotbalu ve Studené. Los
byl příznivý a přidělil fotbalistům
dvě domácí utkání v řadě. V sobotu 22. 8. fotbalisté přivítali tým
z Lomnice nad Lužnicí. Po festivalu
zahozených šancí domácí zvítězili

Největší péče je věnována zelené
ploše. Díky hloubkovému prořezání a zapískování, které hradila Obec
Studená, nebylo zatím nutné stříkat
hřiště proti plísním. V minulém
roce ve stejném čase již bylo hřiště třikrát ošetřeno proti houbovým

tep studenska

chorobám. Novým pomocníkem
se stal provzdušňovací válec, který
si místní fotbalisté vypůjčili od TJ
Kunžak, hledá se však řešení pro
vlastní válec. Jinak hřiště prošlo
běžnou úpravou. Sečení v průběhu
vegetace bylo častější než obvykle.
Fotbalistům se i nadále daří zlepšovat zázemí kolem hřiště. Svůj nový

háv dostaly tribuny. Došlo k výměně ztrouchnivělých prken, k přidělání opěrek, k natření zašlých ploch
na tribunách, které získaly modrobílé klubové barvy. Punc těmto
úpravám dodal nápis FK Studená
na zadních částech tribun, který je
z obou stran obklopen fotbalovými
míči.

Poděkování patří všem, kteří se
pohybují kolem fotbalu ve Studené,
podporovatelům, díky nimž můžeme fungovat, fanouškům za jejich
podporu při domácích, ale i venkovních zápasech.
Ondřej Dokulil

1. ročník Oberfield CUPU V BADMINTONU
V Horním Poli v sobotu od rána sice celkem vydatně pršelo, ale my jsme
do poslední chvíle věřili, že úsilí organizátorů Jíti, Vendy, Miloše a Milana nebude vynaložené zbytečně a turnaj, který měl začátek stanovený
na 14.00 hodin, se bude nakonec skutečně konat, a povedlo se.
Sešlo se 8 dětí do dvou dětských
kategorií a 18 dospělých. Dospěláci byli rozlosováni do dvojic, které společně procházely turnajem
formou čtyřher. Přestože někteří
z nás drželi v ruce raketu po hodně
dlouhé době, někteří hráli naposled v dětství, rozjel se turnaj velmi slušně a k vidění byly krásné až
profesionální výměny. Pro všechny
účastníky byly připraveny krásné
odměny a perníkové medaile. Každý hráč měl k dispozici i občerstve-

ní, kterým byl špekáček s chlebem,
a to hlavně díky přispění obce Studená, Masozávodu Krahulčí
a Robina. Věřím, že se všem
turnaj líbil, a už
teď se těšíme
na další ročník. Děkujeme
všem.
Lidé
z Horního Pole.

Montáž, opravy, revize a zkoušky

ELEKTRICKÝCH ZAŘÍZENÍ
Miroslav ČÁSLAVSKÝ
•
•
•
•
•
•
•

Instalace elektrických sítí, strojů a spotřebičů
Opravy elektrických sítí, strojů a spotřebičů
Revize elektrických sítí, strojů a spotřebičů
Audit vyhl. 50/78 sb.
Vypracování dokumentace
Měření a regulace
Konzultace

Komerční sdělení

Pracovní doba: dle dohody
Horní 78, 394 64 Počátky
Telefon: +420 607 445 633
e-mail: shadow4@post.cz

září 2020
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Hledáte novou práci?
Máme pro Vás tyto pozice:
Seřizovač
Dělník ve strojírenství
Obsluha lakovací / tiskařské linky

Nástupní mzda 23 –30 000 Kč / dle pozice

Komerční sdělení

Roční odměny.
5 týdnů dovolené.
Firemní stravování.
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Kam za kulturou a sportem
v říjnu, listopadu a prosinci 2020
říjen

název akce

místo konání

pořadatel akce

3. sobota

Drakiáda

Pod Maršovskou třešní

Pod Maršovskou třešní

8. v 16:00
čtvrtek

Výstava o herečce Daně Medřické – vernisáž
zahájí pan Václav Vydra

Galerie KC

Knihovna Vlasty Javořické

9. v 18:00
pátek

Dýňování

Mlýnská ulice

Studenský Čtyřlístek

10. sobota

Pouštění draků

Fotbalové hřiště

FK Studená

Výstava o herečce Daně Medřické

Galerie KC

Knihovna Vlasty Javořické

23. v 17:30
středa

Omámeni Ománem – cestopisná beseda
s Radimem Jebavým

Přednáškový sál KC

Knihovna Vlasty Javořické

30. v 17:00
středa

Sedm perel astronomie – přednáška astronoma
Petra Horálka

Přednáškový sál KC

Knihovna Vlasty Javořické

Balkán – cestopisná beseda s Rosťou Gregorem

Přednáškový sál KC

Knihovna Vlasty Javořické

12. – 24.

listopad
11. středa
13.–19.

Wellness pobyt v Sezimově Ústí

22. v 17:00
neděle

STP Studená

Koncert – viola Karel Plocek,
kontrabas Stanislav Kolbánek

Multifunkční sál OÚ Studená

Vánoční trhy

Náměstí ve Studené

Studenský Čtyřlístek

4. pátek

Peklo (od 17 do 19 hodin)

Mlýnská ulice

SK Mlýnská

6. neděle

Dětský mikulášský turnaj v tenise

Tělocvična ZŠ

TJ Sokol Studená II.

11. pátek

Vánoční koncert

Multifunkční sál OÚ Studená

Obec Studená

22. úterý

Živý betlém

Náměstí ve Studené

Magdaléna Zámostná

27. pátek

prosinec

Společenská kronika
Významné životní jubileum (80, 85 a více let) oslavili

září 2020

v červnu 2020

v červenci 2020

v srpnu 2020

Marie Rynešová
Anežka Adamcová
Miroslav Felix
Marie Jiříková

Kamila Bělíková
Růžena Lindourková

Ludmila Beránková
Anna Satrapová
Olga Hanzalová
Zdeňka Šobová
Věra Mičková
Erika Jakoubková
Eliška Ratkovská
Bohuslav Šťastný
Julie Vaculová
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Studenský Čtyřlístek z. s. vás všechny srdečně zve na

DÝŇOVÁNÍ
a lampionový průvod Studenou

9. října 2020 od 18 hodin
v Mlýnské ulici (akce se bude konat venku)

Připraveny jsou soutěže pro děti, vyrábění lucerničky a dekorace dýně.
S sebou si přineste dýně, dlabací pomůcky, přírodniny.
Kostýmy jsou vítány.

Nezapomeňte lampion do průvodu!
Občerstvení zajištěno.
Vstupné dobrovolné.
Akce se bude řídit platnými vládními nařízeními v den konání.

Studenský jarmark

Rockový koncert skupiny Viktor Dyk WAW na náměstí ve Studené

Dílnička pro děti na Studenském jarmarku

Ukázka košíkářského řemesla na Studenském jarmarku

Kejklířské vystoupení umělecké agentury Kašpaři – Kuba a Marťa

Použité odkazy z QR kódů v tomto vydání Tepu:
https://www.studena.cz/radnice/zapisy-zastupitelstva/seznam-zapisu/
Tep Studenska, obecní zpravodaj, vychází 4krát ročně, tisk: Nová tiskárna Pelhřimov, ročník III (XXXVIII), číslo 3/2020, vydán 25. září 2020, reg.:
MK ČR E 23479, vydává Obec Studená, IČ: 00247545, náklad 1140 ks, zdarma. Uzávěrka příštího čísla: 27. listopadu 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: © Martina Svobodová
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