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Historie Studenska
Stavitel Karel Bartušek (část 2.)
1. světová válka (1. část)

Slovo starosty
Pavel Škoda
starosta obce

Milí Studeňáci,
vážení spoluobčané,
pomalu začíná jaro, příroda se
probouzí ze zimního spánku a síla
sluníčka nás láká ven do přírody.
Zima pomalu odchází. Jediné, co
nechce odejít a o co bychom nejvíce stáli, je ten „neřád“ covid-19.
Už rok se s ním pereme a situace se nelepší. Je potřeba i po tisící
zdůraznit: dodržujte v maximální
možné míře nařízení vlády, i když
nesouhlasíte s tím, co vláda dělá.
Noste roušky a respirátory! Pokud
možno omezte své styky s okolím!
Teď není správný čas na hazard
s našimi životy a zdravím našich
blízkých. Zjistíte-li, že jste pozitivní,
dodržujte, prosím, karanténu nejen
vy, ale i všichni ti, kteří s vámi přišli
do styku. Je to nesmírně důležité!
Pokud potřebujete pomoci s nákupy, venčením vašeho mazlíčka,
vyřízením věcí na úřadech, neváhejte nás kontaktovat.

Stomatolog
S radostí Vám oznamuji, že připravujeme smlouvu s novou paní
zubní lékařkou Martins Estone Benitah, která je původem Brazilka. Je
členkou České stomatologické komory a od 1. 5. 2021 by, pokud vše
dobře dopadne, měla nastoupit na
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místo pana MUDr. Jantače u nás ve
Studené. Se svým manželem budou
provozovat jak ordinaci, tak zubní laboratoř a rádi by se věnovali
i zubním implantátům. Od pana
MUDr. Jantače převezmou veškerou agendu, takže všichni pacienti
přejdou automaticky do péče paní
doktorky.
Doufejme, že vše dobře dopadne
a 1. 5. se u nás znovu otevře zubní
ordinace.

Javořice
Pro ty z Vás, kteří vystoupali na
vrchol Javořice během prosince
a rádi by vlastnili další z novoročních knoflíků, protože se na ně
nedostalo, mám dobré zprávy. Objednali jsme novou várku a bude
možné si knoflík zakoupit na podatelně obecního úřadu.

Obrovské díky patří paní Jantačové, která nám tento manželský
pár doporučila.
Zároveň bych zde rád poděkoval
panu doktoru Zdeňku Jantačovi za
jeho celoživotní péči o své pacienty, jeho obrovské srdce, trpělivost
a vstřícnost. Jen těžko se bude nahrazovat Vaše obětavost a v neposlední řadě i finanční ohodnocení.
Užívejte zaslouženého důchodu
a jménem celého obecního úřadu
Vám ještě jednou děkuji za Vaši
práci nejen pro občany Studené.

Očkování
Dne 3. 3. 2021 došlo v našem
Domově s pečovatelskou službou
k proočkování 19 seniorů. Děkujeme krajskému úřadu, který tuto
akci koordinoval spolu s vakcinačním centrem nemocnice Jindřichův
Hradec, jmenovitě panem doktorem Kubíčkem.
Náš pan doktor Dvořák má již
otevřený registr očkování 70+. Veškeré informace jsou na webových
stránkách Studené – očkování Covid.

Vrší
Jsme ve fázi přípravy výběrového řízení na zhotovitele a chtěli
bychom, aby práce na rekonstrukci
ulice včetně všech sítí začaly nejpozději 1. 5. 2021.

Restaurace Tango
V loňském roce se zastupitelé
obce dohodli na odkoupení Tanga
od SD Jednota v Jindřichově Hradci. Využití tohoto prostoru vedlo
k dlouhým debatám. Oslovili jsme
proto architektonické studio, které zhotoví vizualizaci. Měl by zde
vzniknout multifunkční sál s kapacitou max. 200 osob.
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Vlajka
Mít vlajku Studené bylo
mým velkým přáním. Zastupitelé tento návrh schválili,
a proto je mou milou povinností Vám představit novou

vlajku Studené. Její návrh vychází ze znaku
obce, jehož zdůvodnění
a historie je popsána
v níže uvedené literatuře.

Zažili jsme měsíce zmítané emocemi, obavami, selháními, zklamáními i nadějemi. Zůstaňme rozumně informovaní, udržujme si
k situaci respekt, ale hlavně nepropadejme žádnému stresu.

Popis znaku a vlajky bude uvedený na
stránkách obce Studená. Vlajku nám schválil
podvýbor Poslanecké
sněmovny a můžeme ji zahrnout
do symbolů obce Studená.

Přeji Vám krásné jarní měsíce
plné práce na zahrádkách, dětem
a rodičům pevné nervy s učením
a především hodně zdraví!
Váš starosta
Pavel Škoda

Literatura: Jiří Čarek, Městské
znaky v českých zemích, Studená,
okres Jindřichův Hradec, r. 1848
panství Telč, kraj Jihlavský, str. 365.

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.
22. zasedání Zastupitelstva obce
Studená proběhlo dne 14. 12. 2020.
Na začátcích zasedání proběhla kontrola plnění usnesení z minulých zasedání.
Předseda finančního výboru informoval, že na zasedání dne 14. 12. 2020 měl výbor také na programu
projednání návrhu rozpočtu obce Studená na rok 2021.
Návrh rozpočtu obce Studená na rok 2021 je sestaven
jako schodkový. Počítá s příjmy ve výši 55 202 872,08
Kč a výdaji ve výši 82 633 372,24 Kč. Rozdíl bude kryt
z prostředků minulých let. Konstatoval, že výbor doporučuje návrh rozpočtu obce Studená na rok 2021
schválit. Rozpočet obce Studená byl zveřejněn na úřední a elektronické úřední desce dne 27. 11. 2020 a je
zveřejněn i v čase probíhajícího zasedání. Obecní úřad
neobdržel žádné návrhy či připomínky ani během zasedání nikdo neuplatnil možnost podání návrhů či připomínek. Předsedající navrhl schválit na základě do-
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poručení finančního výboru rozpočet obce Studená na
rok 2021. (Příloha č. 3), usn. č. 22/4.1
Předsedající informoval o tom, že se rozbil malotraktor sloužící k zimní údržbě chodníků. Náklady na jeho
opravu jsou neadekvátní k jeho stáří, a proto bylo poptáno několik dodavatelů k představení a podání jejich
nabídek k náhradě tohoto stroje. Jako nejlepší se jeví
nabídka společnosti Y-CZ s.r.o. s malotraktorem Yanmar YT235 s nabídkovou cenou 675 000 Kč bez DPH.
Tento malotraktor splňuje všechny technické požadavky včetně nároku na kvalitu, a navíc tato nabídka byla
zároveň nejnižší v porovnání s ostatními porovnatelnými nabídkami.
V současné době není jiná náhrada za rozbitý traktor
k údržbě chodníků. Veškerá současně používaná přídavná zařízení jsou kompatibilní. Předsedající navrhl schválit koupi malotraktoru Yanmar YT235 v hodnotě do
700 000 Kč bez DPH od firmy Y-CZ s.r.o., IČO 28139887,
pro organizační složku TS obce Studená, usn. č. 22/7.1
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Předsedající navrhl schválit prodejní cenu pozemků, mimo pozemků určených pro výstavbu rodinných
domů, s platností od 1. 1. 2021 ve výši 180 Kč bez DPH
nacházejících se v intravilánu obce v k. ú. Studená, a ve
výši 100 Kč bez DPH v intravilánu obce v katastrálních
územích jednotlivých částí obce Studená (v případě prodeje podléhajícího DPH se DPH připočítá). Žádosti podané před tímto rozhodnutím se vyřídí podle stávajících
zvyklostí. Pozemky mimo intravilán obce budou řešeny
individuálně, v případě, že se pozemek nachází částečně
v intravilánu a částečně mimo něj, bude cena stanovena,
jako by se nacházel v intravilánu, usn. č. 22/8.2

23. zasedání Zastupitelstva obce
Studená proběhlo dne 25. 1. 2021
Zastupitelstvo poskytuje neinvestiční finanční dotaci
pro Místní organizaci tělesně postižených Studená ve
výši 42 000 Kč na financování akce s názvem „Činnost
organizace“, dále poskytuje neinvestiční finanční dotaci

pro TJ Sokol Studená II ve výši 27 000 Kč na financování akce s názvem „Činnost spolku v roce 2021“, dále poskytuje neinvestiční finanční dotaci pro SDH Studená
ve výši 25 000 Kč na financování akce „Činnost organizace“, dále poskytuje neinvestiční finanční dotaci pro
Studenský Čtyřlístek ve výši 21 000 Kč na financování
akce „Provozní příspěvek na organizování akcí v roce
2021“, dále poskytuje neinvestiční finanční dotaci pro
TJ Sokol Studená I ve výši 42 000 Kč na financování
akce s názvem „Činnost oddílu stolního tenisu“, dále
poskytuje neinvestiční finanční dotaci pro spolek Pod
Maršovskou třešní z.s. ve výši 14 000 Kč na financování
akce s názvem „Kulturní a zážitkové akce pro děti“, dále
poskytuje neinvestiční finanční dotaci pro FK Studená
ve výši 98 000 Kč na financování akce s názvem „Sportovní činnost oddílu kopané, hlavně mládeže“, dále poskytuje neinvestiční finanční dotaci pro SK Mlýnská ve
výši 18 000 Kč na financování akce s názvem „Sportovní a kulturní akce, činnost a provoz sportovního klubu“,
usn. č. 23/14 - 23/21

Sběr objemného a nebezpečného odpadu
se uskuteční ve spolupráci obce Studená s firmou ČECH – ODPADY, s.r.o.
Svoz níže uvedeného odpadu se uskuteční:

17. dubna (sobota) 2021
Stanoviště v místních částech:

Objemný odpad:

Domašín – náves

8:00–8:20 hod.

Horní Pole – náves

8:30–8:50 hod.

Světlá – autobus. zastávka

9:00–9:20 hod.

Horní Bolíkov – náves

9:30–9:50 hod.

Sumrakov – náves

10:00–10:20 hod.

Skrýchov – náves

10:30–10:50 hod.

Maršov – náves

11:00–11:20 hod.

Maršovský dvůr

11:25 hod.

Do přistavených kontejnerů se nebude ukládat:

Velký Jeníkov – náves

11:35–11:50 hod.

Olšany – náves

12:00–12:20 hod.

Jalovčí – náves

12:30–12:45 hod.

stavební suť, eternit, látky s obsahem azbestu, zelený
odpad z pozemků, komunální odpad, biologický materiál, separované druhotné suroviny, odpad z podnikatelské činnosti apod.

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 2021).

starý nábytek, gauče, matrace, pneumatiky, keramika,
staré hadry apod.

Nebezpečný odpad:
autobaterie, oleje, brzdové kapaliny, radia, televizory,
ledničky, pračky, zářivky, mastné hadry, zaschlé barvy
v plechovkách 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.)
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O KONÁNÍ SČÍTÁNÍ LIDU, DOMŮ A BYTŮ

www.scitani.cz

BEZPEČNĚ, ONLINE, RAZ DVA.
SČÍTÁNÍ ZAČÍNÁ 27. BŘEZNA 2021.
Sčítání je povinné ze zákona č. 332/2020 Sb., o sčítání lidu, domů a bytů v roce 2021. Povinnost sečíst se mají všechny osoby s trvalým pobytem
nebo přechodným pobytem nad 90 dnů a osoby,
kterým byl u nás udělen azyl (případně doplňková
ochrana nebo dočasná ochrana). Patří sem i ostatní osoby, které jsou na území České republiky
v rozhodný okamžik (půlnoc z pátku 26. března
na sobotu 27. března 2021) přítomny.
Povinnost sečíst se mají všichni občané České republiky, kteří zde mají trvalý pobyt. Sečíst se musí i ti
občané, kteří sice trvalý pobyt v Česku nemají, ale ve
skutečnosti v rozhodný okamžik na území České republiky žijí, tj. například se vrátili z ciziny, ale ještě se
nepřihlásili k pobytu.
Jinými slovy, každý občan, který má v Česku evidovaný trvalý pobyt (přesněji ho měl o půlnoci z 26. na 27.
3. 2021), se sčítá. Nezáleží na tom, kde ve světě žije, jaké
má další občanství. Nezáleží ani na tom, kde je v zahraničí hlášen k pobytu. Týká se to většiny českých občanů
žijících v zahraničí, protože málokdo si při vystěhování
oficiálně ukončuje trvalý pobyt. Občanů žijících v zahraničí, kteří mají pobyt na území Česka ukončený, se
sčítání netýká.
Pokud tedy bydlíte v zahraničí a nemáte v České republice trvalý pobyt, ani nebudete v rozhodný okamžik
na našem území přítomni, nemusíte sčítací formulář vyplňovat. Pokud bydlíte v zahraničí, ale stále máte trvalý
pobyt v Česku, budete muset sčítací formulář vyplnit.
V cizině bude k dispozici pouze elektronický formulář. Distribuce a sběr listinných formulářů v zahraničí
probíhat nebudou.
Čas, který strávíte vyplněním sčítacího formuláře, závisí na počtu osob v domácnosti a na znalosti všech potřebných údajů. Průměrně trvá vyplnění společné části
sčítacího formuláře za byt a domácnost 10 minut a druhé části 5 minut za jednu osobu. Vyplnění online formuláře je rychlejší díky široké nápovědě a automatickému
zobrazení otázek na základě vyplněných údajů (například u dítěte není zobrazována otázka na zaměstnání).

březen 2021

Česká pošta spolupracuje na aktualizaci a doplňování informací o domech a bytech, realizaci zkušebního
sčítání, tisku listinných materiálů, distribuci a sběru
listinných sčítacích formulářů, jejich digitalizaci (skenování) a skartaci a provozu sítě kontaktních míst na
svých vybraných pobočkách. O provedení terénních
prací Českou poštou rozhodla svým usnesením č. 391
ze dne 19. června 2018 vláda ČR při schvalování návrhu věcného záměru zákona o sčítání lidu, domů a bytů
v roce 2021.

Průběh sčítání
Příprava na sčítání

do 26. 3. 2021

Sčítání online

27. 3. – 9. 4. 2021

Listinné sčítání

17. 4. – 11. 5. 2021

Zpracování výsledků

12. 5. – 31. 12. 2021

Zveřejnění výsledků

od 2022

Vybrané pobočky České pošty:
Jindřichův Hradec 1
Husova 129, Jindřichův Hradec II, 37701, Jindřichův
Hradec, tel.: 954 237 701

Jindřichův Hradec 4
sídliště Vajgar 599, Jindřichův Hradec III, 37701, Jindřichův Hradec, tel.: 954 237 704

Strmilov
Náměstí 267, 37853, Strmilov, tel.: 954 237 853

Dačice
Göthova 71, Dačice I, 38001, Dačice, tel.: 954 238 001

info:

www.scitani.cz
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Kontakty na zdravotní
středisko
Vážení spoluobčané, rád bych Vás tímto způsobem informoval, že na webových stránkách
obce Studená najdete v sekci „Pro občany“ odkaz na „zdravotní středisko“.
Zde jsou potom uvedeny aktuální kontakty na všechny ordinace v našem zdravotním středisku.
Toto jsou jediné správné informace
– informace, které jsou pravidelně

aktualizovány. Na těchto webových
stránkách se snažím zveřejňovat
také informace o případné nepřítomnosti lékařů, o jejich zástupu.
Najdete zde i ordinační doby apod.

Proč dáváme toto na vědomí?
Stává se totiž nezřídka, že se nám
pacient nemůže dovolat (má špatné číslo). Stává se, že podle nějaké
webové stránky lékař neordinuje.
Tyto nepravdivé informace pacienti nacházejí různě na internetu na
stránkách nejrůznějších „rádobyregistrů“. Tyto stránky spravují osoby,
které nemají správné a pravdivé informace. Za informace zde uvedené
pak my neručíme.
MUDr. Vladislav Dvořák

Karanténa
Vážení spoluobčané, dovolím si Vás informovat o v posledním čase
více než aktuálním problému, kterým je karanténa.

Komerční sdělení

Jde zejména o karanténu a povinnosti s ní spojené. Ač nerad, musím
připomenout, že nařízením karantény vznikají dotčeným osobám
určité povinnosti a určitá omezení.
Nařízenou karanténu je povinné
dodržovat. Karanténou „postižení“
dělají chyby vědomé a nevědomé.
Mezi nejhorší vědomá pochybení
patří, když se osoba podléhající karanténním opatřením vůbec nedrží
svých omezení a svévolně se pohybuje mezi ostatními lidmi – tím se
stává potencionálním šiřitelem infekčního onemocnění, potencionálním viníkem zdravotních potíží
a možných úmrtí ve svém okolí.
Několik případů tohoto hloupého
a nezodpovědného chování jsem
zde ve Studené zaznamenal. Jsem
tím velmi znepokojen, roztrpčen
a apeluji na naše občany, aby se chovali zodpovědněji. Obecně několik
informací a rad.
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PEFC/08-34-0082
Certifikováno PEFC
www.pefc.cz

Co je izolace ?
Izolován je nakažený či z nákazy podezřelý člověk a to proto,
aby se zabránilo dalšímu šíření nemoci. V domácí izolaci trávíte čas,
pokud jste byli pomocí RT-PCR
testu potvrzeni jako covid-19 pozitivní (a nějakou dobu také po rizikovém kontaktu i s negativním
testem), zároveň ale netrpíte vážnými příznaky tohoto onemocnění,
které by vyžadovaly Vaši hospitalizaci. Příznaky onemocnění však
sledujte, buďte v kontaktu s Vaším
praktickým lékařem a dbejte jeho
pokynů.

Jak dlouho trvá izolace?
Obecně platí, že v izolaci jste minimálně 14 dní od Vašeho posledního pozitivního RT-PCR testu.

Výkup dřeva
Zajištění těžby dřeva
Kamionová doprava dřeva
Výkup lesů (i holiny)
Prodej palivového dřeva,
400 Kč za 1 bm i s dopravou

ba�stova@drevo-ba�sta.cz

tel.: 608 301 673

www.drevo-ba�sta.cz

Po konzultaci Vás praktický lékař
může propustit z izolace, pokud jste
byli izolováni minimálně 14 dní
a zároveň poslední 3 dny nemáte
příznaky onemocnění covid-19.
Dále budete v izolaci i při negativním testu, a to 14 dní od posledního rizikového kontaktu.

Důležitá pravidla
Chraňte své blízké a dodržujte,
prosím, následující pravidla, neboť
jste nakažliví.
• Omezte jakékoli návštěvy (Nikdo k Vám, Vy nikam!).
• Doma by měli zůstat pouze členové domácnosti, kteří pečují
o osobu s podezřením nebo onemocněním covid-19.
• Separujte se od ostatních lidí
v domácnosti.
• Chcete-li chránit ostatní, používejte obličejové roušky, pokud
jste s nimi ve stejné místnosti.
• Izolujte se v dobře větrané místnosti s možností otevření okna.
• Pokud nemáte k dispozici samostatnou toaletu, měl by izolovaný
člověk po každém použití toaletu důkladně vydezinfikovat.
• Používejte své vlastní ručníky, kuchyňské náčiní, sklenice
tep studenska

na pití, ložní prádlo nebo jiné
domácí potřeby běžně sdílené
v domácnosti.
• Pokud potřebujete např. do lékárny nebo na nákup, požádejte o pomoc své přátele, sousedy
nebo sociální pracovníky.
• Vyvarujte se přímého kontaktu
při komunikaci s lidmi, např. si
nechte doručit nákup za dveře.
• Umyjte si ruce před a po jakékoli interakci s ostatními.
• Postupujte podle pokynů lékaře a zavolejte mu, pokud se Váš
zdravotní stav zhorší.

A k právnímu povědomí:
Vláda zařadila SARS-CoV-2
na seznam nakažlivých nemocí,
jejichž šíření je trestným činem.
Toto opatření má spolu s ostatními
opatřeními vlády zmírnit pandemii
zmíněného viru. A co za úmyslné
šíření hrozí? Nejpřísnější odstavec
ustanovení §152 trestního zákoníku
hrozí až dvanáctiletým trestem odnětí svobody. Šíření SARS-CoV-2 je
nyní považováno za trestný čin. Za
úmyslné šíření nemoci (tedy kdo
úmyslně způsobí nebo zvýší nebezpečí zavlečení nebo rozšíření nakažlivé nemoci u lidí) podle trestního
zákoníku hrozí nejméně půl roku

OČKOVÁNÍ proti covid-19
– co víme a nevíme …
Od šestnáctého března začalo očkování u praktických lékařů, tedy
i u mne – máme naočkováno prvních dvacet klientů, a čekám na další
příděl vakcíny. Další informace jsou známy pouze z tisku, nejde o informace ověřené! Navíc za takto mizerného zvládání epidemie našimi
státními institucemi není žádná informace shora stoprocentní...
Tedy prosím zájemce o očkování
u nás (přesněji zájemce, kteří jsou
našimi pacienty – nebudeme očkovat cizí klientelu!), zatím dvou
věkových kategorií (80 a starší
a 70 a starší), o projevení předběžného zájmu. V nějakém časovém
horizontu se nabídka očkování
rozšíří i na další kategorie, proto
sledujte webové stránky obce, kde
najdete aktuální informace!
Svůj zájem vyjádřete písemnou
formou – vzor je níže – a lístek s požadovanými údaji vhoďte na středisku do mé uzamčené poštovní

schránky, která je umístěna vedle
mých dveří. Trvám i na druhém
kontaktním telefonu a vlastnoručním podpisu. Prosím pozor – kdo
se již zaregistroval v celostátním
systému (viz níže), nebude moci
být očkován u nás.

Nevolejte nám!
Máme i tak spoustu telefonátů,
nemáme prostor na přijímání žádostí tímto způsobem!
Jakmile vakcíny obdržíme, ihned
kontaktujeme vybrané zájemce
a pozveme je k očkování. Výběr

až tři roky ve vězení. Pokud se však
jedná o organizovanou skupinu pachatelů, k šíření dojde při ohrožení
státu, poruší-li takovým činem důležitou povinnost vyplývající z jeho
zaměstnání, povolání, postavení
nebo funkce nebo způsobí-li takovým činem těžkou újmu na zdraví, hrozí pachatelům až osmiletý
trest. V případě, že dojde na těžkou
újmu na zdraví nejméně dvou osob
nebo úmrtí nejméně jednoho člověka, trest se zvyšuje až na deset
let. A pokud pachatel způsobí smrt
nejméně dvou lidí, trest vzroste
na dvanáct let.

bude prováděn přísně podle platných pravidel, je zbytečné se domáhat nějakého jiného upřednostnění... Nelze! Očkování by mělo být
a bude ihned hlášeno státu do registru očkovaných.
Stále běží očkování v očkovacích centrech. Od 15. ledna 8,00
hodin začal fungovat státem zřízený rezervační systém, určený
zatím pro superseniory (80 plus
věku) a seniory (70 plus věku). Registrace je tedy možná elektronickou cestou přes webový formulář
na https://crs.uzis.cz nebo registrace.mzcr.cz, popřípadě telefonicky
na čísle 1221. Registrace je řešena
individuálním způsobem – zajišťuje si ji pacient sám či vypomůže
pacientova rodina.
Vše nadále budu upřesňovat
a dávat na vědomí...
Pevné zdraví.
MUDr. Vladislav Dvořák
VZOR – zde ustřihněte

JMÉNO A PŘÍJMENÍ

březen 2021

RODNÉ ČÍSLO

ADRESA

KONTAKTNÍ
TELEFON

NÁHRADNÍ
TEL. KONTAKT

PODPIS

7

Ta naše škola
Ze života školy
Nový rok 2021 pro nás nezačal moc dobře. Po vyhlášených
opatřeních jsme byli nuceni přejít opět na on-line výuku.
Jediní, kdo mohli chodit do konce
února do školy, byli prvňáčci a druháci a dost si toho vážili. Byli rádi,
že se mohli potkávat se svými spolužáky a že kromě povinného nošení roušek a přísných hygienických
pravidel se pro ně nic nezměnilo.
Učili se podle běžného rozvrhu,
využívali možnosti být často venku
– stavěli sněhuláky, odpoledne chodili bobovat apod.
Žáci od třetí do deváté třídy se
4. ledna začali znovu učit distančně, a zatím to tak bude pokračovat minimálně do 21. března. Tito
žáci mají upravený rozvrh tak, aby

strávili při výuce u počítače maximálně 3–4 hodiny denně. Žákům
9. třídy, kteří se chystají na střední
školy, jsme nabídli přípravu na přijímací zkoušky, opět on-line. Distanční výuka je náročnější jak pro
pedagogy, tak i pro žáky. Ti si musejí více samostatně plánovat svou
práci a většině se to daří. Stali se
i zručnějšími v práci s počítačem,
konkrétně s programem MS Teams,
ve kterém naše on-line výuka probíhá. V Teamsech využívají poznámkový blok, pracují se sdílenou
obrazovkou, píšou kvízy, a dokonce
zkoušeli psát i diktát on-line. Ano,
všichni se v práci při on-line výuce
zdokonalujeme, ale přesto přímou
práci se žáky v hodině ve škole tato
forma výuky zcela nenahradí.
Současná situace ve škole neumožňuje spoustu dalších činností
souvisejících se vzděláváním. Jak
jsem informovala již dříve, zapojili
jsme se do projektu Šablony III, ale
žádné plánované
aktivity
jsme zatím neuskutečnili. A je
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více než jisté, že i zápisy do ZŠ a MŠ
proběhnou opět bez osobní přítomnosti dětí. Do ZŠ to bude v období
od 1. do 30. dubna a pro podání přihlášky budou rodiče využívat program on-line zápisy. Do MŠ od 2. do
16. května. O přesných termínech
budou rodiče včas informováni na
webových stránkách školy, ve vývěskách nebo e-mailem.
Tento školní rok je pro nás všechny, učitele, žáky i rodiče, ještě náročnější, než byl ten minulý. Vydržme to a věřme, že bude líp.
Hodně zdraví a psychické síly přeje
Jitka Bučinová.

tep studenska

POLOLETÍ V MŠ
První dva měsíce školního roku 2020/21 jsme v mateřské škole
zahájili běžně ve čtyřech třídách.
Navštívil nás pan Hořák se svými
zvířátky a dětská spisovatelka paní
Pavla Teplá Janáková.
V listopadu jsme z personálních
důvodů museli v mateřské škole omezit provoz na dvě třídy pro
předškoláky a děti zaměstnaných
rodičů. Nevyhnula se nám ani covidová situace a mateřské škole byla
nařízená krajskou hygienickou stanicí na několik dní karanténa.
V prosinci jsme najeli do starých
kolejí, děti si užily návštěvy Mikuláše, čerta, anděla a Ježíška. Popřáli

jsme babičkám a dědečkům před
domem s pečovatelskou službou
zpěvem koled a vánočním přáním
šťastných Vánoc.
V lednu jsme nemohli vzhledem
k vládním opatřením zahájit kurz
bruslení a ani jsme neuspořádali tradiční dětský karneval. Díky
skvělým zimním podmínkám si
alespoň děti mohly užívat zimních
radovánek na školní zahradě.
Doufám, že v jarních měsících
bude situace o něco lepší a budeme
moct dětem do školky pozvat divadlo, navštívit knihovnu,
oslavit Den matek a Den
dětí, zahájit kurz plavání, vyrazit autobusem na
školní výlet, rozloučit se
s předškoláky a uspořádat
další akce, které máme
naplánované.
Za mateřskou školu
přeji všem pevné zdraví a plno jarních slunečných dnů.
Jana
Zachová

PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY
12. - 16. 7. | 19. - 23. 7. | 2. - 6. 8.

Pro koho: děti na I. stupni ZŠ
Cena tábora: stravné ve výši od 450 Kč/týden
Podmínka přijetí: zaměstnanost rodičů
Více informací a přihlášky naleznete na:

www.attavena.cz
Místo konání:
ZŠ a MŠ Studená
Komenského 446
378 56 Studená

Koordinátor projektu:
Gabriela Fousová
778 064 624
gabriela.fousova@attavena.cz

Termíny zápisů:
Zápis do ZŠ 22. dubna 2021
Zápis do MŠ 11.–12. května 2021
Podrobnější informace sledujte
ve vývěskách a na webu školy.
březen 2021
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O distanční výuce
text: Libor Svoboda
ilustrace: © Tereza Švandová

sech, něco v bakalářích nebo na googleclassroom. Je pak složité něco najít.

Je to rok, co jsme vyhnali děti ze škol a započal experiment zvaný
„distanční výuka“.

Doma už jsme skoro rok, když nepočítáme pár týdnů v září a týden v prosinci. Po pár týdnech už je distanční
výuka nudná, stereotypní a demotivující, protože je to spojeno s nemožností se potkávat s vrstevníky. Ačkoliv
je mnohem jednodušší získat dobré
známky, myslím, že většina by se nejraději vrátila.

V prvních fázích nestíhali poskytovatelé konektivity, učitelé i děti.
Všichni se vše učili „za pochodu“, relativně rychle se poopravilo prostředí poskytování internetového připojení, leckteří pedagogové se
naučili zapínat počítač a mnoho dětí vyškolilo rodiče, jak na on-line
výuku. Po těžkopádných začátcích hlavně u menších dětí se přeci jen
zdá, že třeba pojem Průmysl 4.0 (čtvrtá průmyslová revoluce – kyberneticko-fyzikální systémy) nebude úplně bez naděje, byť přístup
třeba státních „ajťáků“ v koronavirové krizi svádí k deziluzi.
A protože ne každý čtenář Tepu má děti na on-line výuce, již vlastně
rok, a tedy netuší, „co se děje“, nabízíme vám několik náhledů od přímých účastníků...

...očima studentů
Distanční výuka
z pohledu středoškoláka
Ti, co se chtějí učit, se učí, ti, co se
učit nechtějí, ty k tomu nikdo nepřinutí. Minulé jaro byla výuka peklo. Nikdo
nevěděl, jak dlouho bude co trvat, jak
by se mělo učit a kolik toho jako žáci
zvládneme. Dostávali jsme hromadu úkolů, nad kterými jsme seděli
24 hodin 7 dní v týdnu. Na hodiny
nás chodilo minimum třídy, většinou jen ti, co se připravovali
na přijímací zkoušky na střední školy.
Pak přišel prvák, byli
jsme natěšení a… po třech
týdnech jsme byli zase
doma. Přišli jsme o celou praktickou výuku. Tak učitelé začali
hlavně s teorií a praxe jsme měli
mít hned, jak se vrátíme na prezenční studium. To se stalo až v prosinci, když jsme měli šest hodin, což
bylo opravdu málo.
Online hodiny jsou docela sranda.
Vstáváme pět minut před začátkem
hodiny, a jelikož nemáme povinnost si
zapínat kamery, můžeme být celý den
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v pyžamu s mastnými vlasy. Ale udržet pozornost je horší. Stačí na hodině
být, odpovědět na dvě otázky a máme
splněno. Přece jenom to, kdo co přidal
na instagramu, co je napsané na twitteru nebo kdo streamuje na twitchi, je
mnohem zajímavější než kvadratické
rovnice přes diskriminant. Pak je mnohem

Tereza Svobodová, Studená
SZŠ Ruská v Praze

Distanční výuka
pohledem studentky
Za pár dní to bude rok, co se tohle
šílenství spustilo. Velmi jasně si pamatuji ten den, kdy se zavřely školy. Když
rozhlas oznámil prozatímní zavření
škol, měla jsem radost. Pár dní volna?
Těžko byste hledali studenta, který by
v té chvíli nevýskal radostí, škola se
otřásala v základech. Z několika dní se
však stal nejdřív půlrok, následně rok
a sranda všechny přešla.
Vzhledem k tomu, že jsem byla v devátém ročníku, začala jsem být mírně
ve stresu. Zvládnu bez přípravy přijímačky? Co náš výlet do Anglie?
Budeme mít rozloučení? Plno otázek a tak málo odpovědí.

těžší se dokopat k tomu dávat na hodinách pozor.
S úkoly je to pak ještě problematičtější. Každý učitel používá pro zadávání
jinou aplikaci, něco máme na team-

Tvrdý lockdown změnil
každému z nás život. Ven
se mohlo jen v nejnutnějších případech. Chvíli mi
trvalo se novému systému
přizpůsobit. Žádné tréninky, zápasy, ranní vstávání mě již netrápilo.
Všichni se snažili o co nejrychlejší přechod na distanční vzdělávání,
učitelé vymýšleli interaktivní výuku,
zadávali nám úkoly a společně jsme to
zvládli podle mého bravurně. Upřímně, kdybych mohla sedět ve školní lavici, cítila bych se lépe. Na celé této výuce
mi asi nejvíc chybí kontakt s vyučujícím, když ve škole vidí, že nedávám

tep studenska

pozor, napomene mě, když jím, tak šílí,
ale teď? Můžu dělat cokoliv a nikdo mě
nevidí… chybí mi disciplína. Nedokážu
se často soustředit na vykládanou látku. Pozornost mi skáče z myšlenky na
myšlenku a to se odráží na tom, co mi
zůstane, nebo spíš nezůstane v hlavě.
Těm, kdo nemají doma studenty,
bych ráda přiblížila, jak distanční výuka probíhá. Například na mé škole,
studuji Sportovní gymnázium v Brně,
máme průměrně 4 online hodiny denně. Hodina probíhá stylem, učitel vykládá se zapnutou kamerou látku a my
posloucháme a zapisujeme si zápisky
a nebo pracujeme podle instrukcí. Na
konci hodiny dostaneme úkoly, které
odevzdáváme.
Pozitivně beru tuto dobu v tom, že
jsem se více přiblížila samostudiu, které by na mě čekalo až za několik let na
vysoké škole. Na závěr bych chtěla říci,
že mi více vyhovuje prezenční forma
výuky. V září jsem si užila několik týdnů v nové škole a hrozně ráda bych vše
vrátila do normálu.

Zuzana Bártů, Studená
Sportovní gymnázium v Brně

...očima učitelů
Je 8 hodin ráno, začíná hodina distanční výuky. Učitel je připravený. Má
naplánovanou a promyšlenou hodinu, ví, co chce naučit, co zopakovat,
co stihnout. Žáci se připojují. Jsou tu
všichni, někteří mají zapnuté kamery,
jiní je buď nemají nebo je nepřiznají,
většina je ještě v pyžamu. Zatím probíhá hodina plynule. Asi polovina žáků je
aktivní, hlásí se, reagují na otázky učitele, jsou takzvaně „v obraze“. Ale není
možné pracovat jen s těmi, co se hlásí.
Je třeba zapojit i ty pasivnější. Učitel
vyvolá jednoho, nic se neděje. Je to tím,
že na druhé straně žák není nebo má
technické problémy? Vyvolá dalšího.
Ten se sice ozve, ale bohužel neví, kde
jsme. Třetí neví odpověď na již několikrát položenou otázku. Učitele jímá
beznaděj, tak opět vyvolá žáka, který
se aktivně hlásí. Blíží se konec hodiny.

březen 2021

Učitel zjišťuje, že nestihl všechno, co si
naplánoval, přesto se cítí dost vyčerpaný. A to ho čekají další 2–3 hodiny on-line výuky a k tomu další čas strávený
kontrolou a opravováním úkolů a kvízů, které žáci průběžně posílají.
Možná to vyznělo přehnaně, ale je
to bohužel každodenní realita. Nestěžujeme si, jsme rádi, že může výuka
probíhat alespoň touto formou. Že ti
žáci, kteří se snaží ve škole a záleží jim
na tom, co si do života odnesou, jsou
vzorní i nyní. A ti, kteří svoje studium
nebrali vážně v minulosti, pokračují
v tomto přístupu i teď.
Těšíme se, až budeme zase moci stát
ve třídě a dívat se do plných lavic, až
budou školou opět znít hlasy žáků
a škola nebude tak tichá, jako je teď.

Jitka Bučinová
ředitelka ZŠ a MŠ Studená

...očima rodičů
Distanční výuku mohou rodiče prožívat různě. Jinak to vidí rodič, který
má možnost být s dítětem doma, a jinak
rodič, který přitom
chodí do práce. Jinak
to vnímá rodič prvňáka nebo druháka
a jinak rodič
maturanta.
V jiné situaci jsou rodiče,
kteří mají školáků
hned několik, a to
třeba i v různých
školách.
Člověk
si nev y b ere. Byli
jsme hozeni do vody,
tak musíme plavat.
My jsme rodiče devíti dětí,
sedm z nich je školou povinných (dvě
děti studují na vyšším gymnáziu, dvě
děti na nižším gymnáziu, tři děti jsou
na 1. stupni ZŠ) a nejmladší dva ještě do školy nechodí. Manžel přes tý-

den odjíždí pracovat mimo domov, já
zůstávám s dětmi. Proto postřehy ze
vzdělávání dětí z domova, o kterých
píši, jsou viděny především očima
maminky. Maminky, která vidí chyby
svých dětí a snaží se je vést ke svědomitosti, píli a zodpovědnosti, ale také
maminky, která svě děti miluje, omlouvá je před nedostatky spojené s technikou a milosrdně přijímá, když se něco
nepovede.
Začátky distanční výuky u nás doma
byly šílené. Pochopitelně jsme nebyli
připraveni zajistit hned pro všechny
naše školáky techniku. Potřebovali
jsme navýšit kapacitu disku u počítače, zrychlit procesor, neměli jsme tolik
notebooků, chyběly nám mikrofony,
sluchátka… Pracovalo se přes počítačové aplikace, které jsme neznali a učili
jsme se je poznávat za pochodu. Začaly online přenosy a videokonference ze
škol.
O školních povinnostech a úkolech
jsme se dozvídali z různých informačních zdrojů. Sedm školáků znamenalo
spoustu vyučujících s odlišnými přístupy v zadávání úkolů, a tak
člověk nevěděl, odkud
a kdy vás
překv apí
nová
informace.

Bylo tedy
n u t n é
s
dětmi
neustále
procházet
všechny Teamsy, eTřídy, Bakaláře, Classroomy a e-maily. Šla mi
z toho hlava kolem. Měla jsem pocit,
že se všechno točí jen kolem školy.
A jídla. Celý den jsem se točila mezi
sporákem a školními povinnostmi. Řešili jsme spoustu technických potíží.
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Každou chvíli se ozývalo: „Mami, mně
se to seká!“ „Mami, mně nejde zvuk!“
„Tady je špatná wi-fi!“ „Mami, já jsem
nestihla poslat úkol!“
Ale školy nebyly jediné, kdo si nárokoval plnění povinností. Brzy se ozvali
také vyučují ze ZUŠ a naběhly nám online hodiny hudebních nástrojů a výuka hudební nauky. Online z domova
nám naskočila také logopedie apod.
Pro kvalitní vzdělávání z domova
bylo důležité také dětem zajistit prostor
a klid. Jenže jak vysvětlíte dvěma batolatům, že si s traktorem do pokojíčku
pro kostky prostě teď dojet nemůžou?
Zvládnout některé situace se zdál být
nadlidský úkol.
Od začátku distanční výuky uplynulo hodně času. Nyní už má všechno
svůj řád a režim. Počítače a notebooky
šlapou jako hodinky, online výuka má
svá pravidla, děti jsou mnohem samostatnější a i naši dva nejmladší už
se naučili, že dopoledne musí strávit
v kuchyni u puzzlíků nebo s pastelkou
v ruce. A i když se u nás doma všichni těšíme, až tyto těžké časy pominou,
uvědomuji si jako maminka, že mít je
všechny takhle pohromadě doma je
vlastně krásné…

Magdalena Zámostná
Sumrakov

...očima prarodičů
Zážitky s distanční výukou
Asi málokdo zpochybní tvrzení,
že distanční výuka prezenční výuku
nenahradí a je pro žáky v důsledku
škodlivá fyzicky i psychicky a méně
přínosná. Zároveň učitelům i rodičům
přidělává práci. Ale přesto na tomto,
virem donuceném způsobu učení, se
najde něco pozitivního.
Máme tři vnoučata. Pro nás jako
prarodiče je výhodou, že nyní můžeme
být s vnoučaty delší dobu. Rodiče nám
vždy jednoho půjčí na pět školních dní,
protože všechny najednou se doma
sami distančně učit nezvládají. Sice to
znamená, že je také důsledněji musíme
kontrolovat ohledně výuky, ale zase se
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dozvídáme nové věci, které nás dříve
vůbec nezajímaly (a některé nyní také
ne :)), ale díky žádostem vnuků nás
poučit se jejich zájmů zúčastníme. Jde
konkrétně o počítačové hry. Zpočátku,
když jsme se (po donucení neustálými žádostmi) s nimi společně dívali
na hry, které oni považovali za úžasné,
jsme vůbec nechápali, o co tam kráčí
a jakou řečí se při tom mluví. Postupně,
když vnuci pochopili naši neschopnost
to strávit,
se pustili do teoretické

v ý u ky.
Výsledek se projevil a aspoň já už vím,
jakým kliknutím myši mohu zmasakrovat protivníka. Také naše výlety
a vycházky do přírody spočívají především ve výkladu počítačových her.
Sice tomu nerozumíme, ale kilometry
vnukům lépe ubíhají.
Nicméně se také dozvídáme i jiné
skvělé informace. Pro kontrolu jsem
seděl u vnuka Adama, když měl matematiku. Překvapilo mě, že spousta dětí
nevěděla správnou odpověď na úkol,
který dostali, a jak rozdílné odpovědi
pak učitel dostával, když už si někdo
myslel, že to ví. Zároveň jsem také
viděl, jak to při takové hodině chodí. Učitel se snaží, právě komunikuje
s jedním žákem, ale ostatní nemusí být
na kameře, a tak si někteří hrají hry,
nebo se mezi sebou domlouvají o zbytečnostech. Asi je pravda, že jedním
uchem slyší, zda jsou tázáni, a hned se
pak zapojí, ale správné soustředění to

není. Učitel tak nemá žáky pod stálým
dohledem.
I babička byla nucena občas zkontrolovat učivo a úlohy svých vnoučat
při distanční výuce a zjistit své značné
nedostatky. Např. gramatika v českém
jazyce se v některých případech liší
od té, co se učila před 50 lety. Vzory
mužských podstatných jmen předseda a soudce jsou pro ni novinkou.
O své znalosti matematiky a angličtiny se raději ani nezmiňuje! To
hodina dějepisu
v 1. ročníku
střední školy vnučky
byla výborná. Výklad
učitele i jeho
stálá komunikace se studenty
se jí moc
líbily. Bohužel byla
přistižena při
napovídání,
a tak nechtěně
vyloučena z hodiny. A tak se raději těší,
až zas budeme společně
plánovat s vnoučaty jen volné dny a prázdniny.
Je škoda, že učitelé nemají jednotný
systém, kam umísťovat úkoly. To asi
dělalo v prvopočátku problém, kde
hledat. A když nejmladší vnuk tvrdil, že
žádné úkoly nemá, bylo třeba prohledat různé složky, kde se pak vždy něco
našlo. Doufejme, že žáci se do konce
roku do škol vrátí, ale jejich znalosti
po tomto školním roce budou horší
oproti řádné docházce. Navíc hudební
a výtvarná výchova, tělocvik a praktické vyučování vypadly úplně, jejich náhrada nebude žádná. Bylo by rozhodně
lépe tento ročník znovu opakovat, ale
podle vyjádření odpovědných to údajně není možné.

Zdeňka a Karel Vaníčkovi,
Telč

tep studenska

Stavitel Karel Bartušek, část 2.
Události roku 1948 (před 25. únorem i po něm)
nabraly v případě Karla Bartuška až příliš rychlý
spád. Vila a firma byly totiž znárodněné velice záhy
po „Vítězném únoru“. Do kanceláře se tehdy dostavili dva úředníci z Moravskobudějovického okresu
a tři předsedové závodních rad stavebních podniků
ze Studené, Telče a Jihlavy. Mluvčí delegace požadoval ponechání všech podniků pod jednou správou
tak, jak dosud jsou, přičemž vedoucím by Bartušek
zůstal. Žádost však byla na místě absolutně zamítnuta. V tento den proběhlo znárodnění firmy Karel
Bartušek-stavitel a rodinné vily po formální stránce
a v praxi bylo provedeno ve dnech nejbližších.
Krátce po převratu ještě bylo relativně snadné
odejít do zahraničí, jelikož hranice stále nebyly neprodyšně uzavřeny. Bylo to jisté „štěstí v neštěstí“,
že Bartuškům bylo vše znárodněno ihned, jelikož
je právě tento fakt donutil k brzké emigraci, která
by později byla již značně komplikovanější. Rodina
emigrovala v noci z 3. na 4. dubna 1948.
Ač postupně vešlo ve známost, že odešli přes ra-

kouskou hranici, neměli jejich příbuzní
(matka a sourozenci)
dlouhou dobu žádné
bližší informace. Až
dne 12. prosince 1948
přišel dopis od Karla
Bartuška adresovaný
právě jeho matce. Psaní přišlo z Curychu, kde po opuštění ČSR krátce
s rodinou pobývali. Rodina K. Bartuška po emigraci nejprve absolvovala krátký pobyt v Salcburku,
odkud poté odcestovala do Švýcarska, kdy žili přibližně rok. Jejich konečnou zastávkou se pak stala
Austrálie, ve které se usadili již natrvalo.
Před noční emigrací Bartuškovi oběma svým synům řekli, že jedou navštívit babičku. Přes hranice
přešli ve skupině lidí s převaděčem, který je přes hranice dovedl do ruské zóny v Rakousku, a asi o jeden
nebo dva dny později přejeli do zóny západní. Pro
rychlé rozhodnutí a krátký čas na přípravy si nevzali
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Záznamy z kartoték a databází,
pro obec Studená okr. Jindřichův Hradec.
1. světová válka, 1. část
Vyhledal, vypracoval a zaznamenal: Miroslav Geist, rodák ze Studené
Úprava: Petr Bartušek

V minulém čísle jsme si mohli přečíst úvodní kapitolu týkající se legií. V číslech následujících si postupně představíme jednotlivé brance z naší obce, jejichž cesty nakonec vedly až do legií.

Bartušek Josef
Josef Bartušek se narodil 27. 4. 1897 ve Studené, čp. 136 (dnešní Hotel Bartušek). Jeho
otec Josef Bartušek byl tesařským mistrem
a matka Kristina (rodem Kubů) byla v domácnosti.

Jediná dostupná Josefova fotografie
z rodinného alba rodiny Bartuškovy

březen 2021

Mladý Josef byl odveden podle rozpisu ročníků odvedených do rakousko-uherské armády, jako většina odvedenců ze Studené k 81.
pěšímu pluku do Jihlavy, jako vojín.

Po nedlouhém působení u armády byl zajat 14. 6. 1916 při ústupu
u Bučače.
Josef se v zajetí přihlásil 6. 4. 1918
do Legie Ruské, kde byl zařazen k 9.
střeleckému pluku jako vojín. Bohužel pár měsíců nato, 6. 8. 1918,
padl v boji u Bugulmy. Místo jeho
pohřbení není známé a v žádném
záznamu se nenachází. Nevrátil se.

Čejna Jan
Jan Stanislav Čejna se narodil
5. 5. 1892 ve Studené, čp. 71 (ve Vrší),
rodičům Ignáci Čejnovi, krejčímu ve
Studené, a matce v domácnosti Rozalii (rodem Bernard Podhrázské).
V rámci rakousko-uherské armá-
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téměř nic z osobních věcí, ani nic neuschovali. Vzali
si s sebou pouze finanční hotovost, kterou mohli dát
narychlo dohromady, a jak v Rakousku, tak ve Švýcarsku museli dokonce využít pomoc charity.
Stavitel měl i po emigraci vilu zapsanou ve své
poslední vůli, podle které ji v případě, že zůstane zachována a opět se vrátí demokratické poměry, zdědí
jeho dva synové. Sám Karel Bartušek také zpočátku
věřil, že se do rodné vlasti vrátí, ale s postupem času
jeho víra upadala, přičemž na sklonku života už věděl, že rodnou Studenou již nikdy nespatří. Z Bartuškovy vily se kolem roku 1960 stalo zdravotní
středisko a do roku 1989 se již nedochovala. Dům
byl totiž zbourán v roce 1987, aby se zde vybudovalo nové a modernější středisko, které zde máme
dodnes. Věci z domu, které nebyly po znárodnění
rozebrané, byly zakrátko po stavitelově emigraci
rozprodané veřejnou aukcí. Zahrada k vile náležící
se nedlouho po roce 1948 stala obecním parčíkem.
Velký dvůr s kůlnami určený k výrobě cementového
zboží byl přidělen strojní traktorové stanici.
Na rozdíl např. od J. Satrapy nesl K. Bartušek
fakt, že přišel o celé své jmění, po psychické stránce

zajisté lépe. Jednak nebyl poúnorovými událostmi
zdaleka tolik zaskočen jako Satrapa a jednak přece
jen nepřišel o tak velký majetek jako továrník. Také
fakt, že sebe i rodinu před komunistickým režimem
uchránil emigrací, zajisté napomáhal snášet toto
příkoří snáze. Bartušek však každopádně po znárodnění a následně po emigraci přišel rovněž o značný
majetek. Přišel o zaběhlou firmu sestávající se z několika poboček, rodinnou vilu, která byla velmi dobře vybavena, o zmíněné pozemky i kapitál.
V Austrálii už nikdy obdobných úspěchů nedocílil, především proto, že na to neměl počáteční kapitál a rovněž měl potíže s jazykem, ač se časem
anglicky naučil. Dalším problémem bylo začínat po
emigraci zcela od začátku, což nebylo nikde a pro
nikoho jednoduché. Ve své nové domovině nakonec
pracoval v oboru soukromě jako projektant a autorizovaný inženýr. Bartuškovým se podařilo v Austrálii zařídit svým synům dobrý život (oba vystudovali
a v budoucnu udělali poměrně slibnou kariéru), ale
pro ně samotné bylo žití v Austrálii (hlavně zpočátku) mnohem složitější. Karel Bartušek zemřel dne
18. září 1967, tedy devatenáct let po své emigraci.

- 12 dy patřil k 81. pěšímu pluku v Jihlavě, kam narukoval podle rozpisu
ročníků odvedených. Byl zajat, ale
místo ani datum zajetí záznamy
neuvádí. Podle listu úmrtí však
víme, že zemřel jako legionář Legie
Ruské v ruském Jekatěrinburgu.
Bohužel však v dostupných historických pramenech nelze dohledat,
zda padl v boji nebo jestli zemřel
v nemocnici. Rovněž se nikde nenachází ani údaj, kde byl Jan Čejna
pohřben. Nevrátil se.

Budín Karel
Karel Silvestr Budín se narodil
30. 12. 1893 ve Studené, čp. 140.
Jeho rodičemi byli Josef Budín
a Antonie Budínová (rozená Zahradníková). V době odvodu bydlel
v Horním Meziříčku a narukoval
ze Studené k 81. pěšímu pluku rakousko-uherské armády. Dne 2. 4.
1915 byl zajat v Karpatech v tzv.
Velikonoční bitvě.
Dne 3. 10. 1917 Karel vstoupil
do Legie Ruské k 6. střeleckému
pluku jako vojín (Galensk, Jekatěrinburk, Borispol). Kód:
DM – byl „demobilizován“.
Konec v legiích: 5. 10. 1920.
Vrátil se do Studené.

Čížek Rudolf
Foto: rok 1903 - Kostelík sv. Prokopa ve Studené, místo, kde se
branci naposled pomodlili před odchodem do války
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Rudolf Čížek se narodil
21. 5. 1891 ve Studené, čp.

59 (naproti hřbitovu). Jeho otec byl
Tomáš Čížek a matka Františka Čížková (rozená Švehlová). Povolán byl
do rakousko-uherské armády z Telče, kde měl toho času bydliště, a to
k 25. zemskému pěšímu pluku.
Dne 27. 5. 1917 byl zajat v Itálii –
Deskla (takto je údaj uveden v dostupných historických pramenech).
Ke dni 8. 3. 1918 vstoupil do Legie
Italské, ke 34. pěšímu pluku jako
vojín. Kód: DM – byl „demobilizován“. Konec v legiích: 27. 10. 1919.
Vrátil se do Studené.
O dalších legionářích ze Studené
si povíme v příštím čísle.
Poz.: Záznamy o jmenovaných jsou většinou dosti skromné z důvodu velkého
časového odstupu. Podrobnosti, fotografie, nebo podrobnější informace by mohli
poskytnout snad jen, pro mne neznámí,
jejich potomci.
Demobilizován = propuštěn do civilu.

tep studenska

Vážení občané Studené,

dovolte několik posledních vět od kolegů z učitelského sboru Základní
a Mateřské školy ve Studené jako vzpomínku na Vlaďku Dvořákovou.

Zpráva o nečekaném odchodu naší dlouholeté kolegyně nás hluboce zasáhla. Poctivost,
svědomitost, spravedlivost, vstřícnost, dobrosrdečnost. Vlastnosti, jež zdobily naši kolegyni, která
se vzdělávání a vychovávání několika generací dětí věnovala přes třicet let. Sedm tříd dovedla do
závěrečného ročníku a hrdě jim předávala jejich poslední vysvědčení. Ovlivnila stovky dětí, s nimiž
přišla do každodenního kontaktu. Milovala to, co vystudovala – český jazyk a výtvarnou výchovu.
Svoji zálibu v poezii a výtvarném umění přenášela i na své žáky. Oni jí s velkou chutí a radostí
přinášeli svoje básnické prvotiny, které pečlivě četla, přepisovala a shromažďovala do sbírek.
Každý den vnímáme obrázky a další práce, které zdobí chodby naší školy, jež vytvořili žáci pod
jejím citlivým vedením. Organizovala pro žáky literární a výtvarné soutěže, které je velmi bavily
a těšili se na ně. Básně a výtvarné práce dětí zasílala do různých okresních, krajských i celostátních
soutěží a ty často obdržely významné ocenění. Zajišťovala pro žáky výjezdy do divadla, učila je
kultivovanosti projevu a vystupování.
Milá Vlaďko, děkujeme za vše, co jsi pro žáky udělala, čím jsi pro ně byla. Děkujeme, že
jsi pro desítky z nás byla kamarádkou, člověkem, s nímž jsme si mohli
přátelsky popovídat, kolegyní, se kterou jsme mohli řešit každodenní
pracovní radosti i starosti. Poslední tahy štětcem, kniha se uzavřela.
Věz, že nezapomeneme.

Životopis pana Karla Geista
Pan Karel Geist se narodil 24. prosince
1921 ve Studené jako nejstarší ze tří dětí
rodičů Františka Geista a Růženy Geistové.
Ve Studené v podstatě prožil celý svůj
život.
Po absolvování měšťanky v Českém Rudolci
se vyučil obchodním příručím „u Klímů“, kdy
k jejich továrně na punčochy a ponožky patřil
i obchod. Za války ho neminulo totální nasazení (coby ročník 21). Dva roky pracoval ve
Vídni u firmy Siemens. Přežil několik náletů
a dokázal se obdivuhodně vyrovnat s následky zranění po bombardování.
Po návratu z Vídně nastoupil znovu do obchodu ke Klímům ve Studené.
Vojenskou službu pak absolvoval v Brně. Byl zařazen ke spojařům, ovládal dálnopis, a tak pro něj bylo snazší si po vojně dodělat poštovní školu
v Jihlavě (v Brně?) a několik let pak pracoval ve Studené na poště. Poté
byl zaměstnán v podniku Masna Studená nejprve jako telefonní spojovatel,
po vystudování ekonomické školy jako úředník. Byl vedoucím oddělení
odbytu (expedice). Na této pozici setrval až do důchodu. Masnu neopustil
březen 2021

ani jako důchodce, protože chodil
vypomáhat na vrátnici.
Jeho velkým koníčkem byl sport.
Byl nadšeným sportovním fanouškem. Byl sportovcem velmi aktivním. Za Sokol Studená hrál fotbal,
později trénoval děti a mládež…
Dlouhá léta byl rozhodčím. Do
pozdního věku hrál i nohejbal.
Poslední dva roky života strávil v Domově seniorů v Dačicích.
I tam oproti zvyklostem odmítl
změnit trvalé bydliště a až do konce svého života zůstal Studeňákem.
Karel Geist nejmladší
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Spolky a sport
Tenisový oddíl Studená
Zimní sezóna proběhla, z důvodu protiepidemiologických opatření,
pod taktovkou stále trvajících restrikcí a to znamenalo i pro nás tenisty omezení činností.
Nemohli jsme trénovat v tělocvičně Základní školy ve Studené,
a přestože máme vše připravené,
musíme například stále odsouvat dětský mikulášský turnaj, který jsme chtěli improvizovaně
uspořádat jako „Novoroční“, poté
„Tříkrálový“,
„Valentýnský“…
Může nás to mrzet, můžeme toho
litovat, ale to je tak vše, co můžeme dělat. Je třeba myslet „pozitivně“, chovat se zodpovědně a těšit se
na zlepšení situace, rozvolňování,
které snad již brzy nastane, a vyhlížet akce připravované pro tento
rok. Před letní hrací sezónou nás
ale čeká spousta práce – úprava
všech kurtů, oprava oplocení nebo
například rekonstrukce střechy na
staré klubovně, která v současné

době slouží jako klubovna mládeže.
A právě mladí adepti „bílého sportu“ jsou pro nás velkým stimulem
a motorem, abychom vše na léto
připravili. Do krásného a klidného
prostředí studenských kurtů se na
letní tréninky, tenisový relax a poměřování sil mezi sebou těší mladí,
ale samozřejmě i dospělí členové
oddílu. Loni jsme také, po letech,
nabídli veřejnosti využití tenisových kurtů. Velkou odměnou byl
pro nás zájem o pronájem a pochvala těch, kteří si přišli zahrát.
Pronajímání kurtů bude letos určitě opět možné, podmínky budou
aktualizovány a znovu vyvěšeny
u tenisových kurtů, popřípadě vyhlášeny místním rozhlasem.

Hlídání objektu v obci Studená
– vhodné pro OZP
Falcon security s.r.o. přijme zaměstnance na hlídání objektu
v obci Studená v okrese Jindřichův Hradec.
Vhodné pro osoby zdravotně postižené.

Komerční sdělení

Náplň práce:
• kontrolní činnost,
• fyzicky nenáročná
obchůzková činnost,
• komunikace
s návštěvami.
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Požadujeme:
• čistý rejstřík
trestů,
• spolehlivost,
• svědomitost,
• samostatnost.

Nabízíme:
• Možnost práce na HPP.
• Odpovídající mzdové
ohodnocení i osobní
ohodnocení.
• Možnost týdenních záloh.
• Nástup dle dohody.
• Práce na DPP/HPP
• Mzda: 106,60 Kč

V případě zájmu nás kontaktujte
na e-mail: info@falconsecurity.cz nebo na tel. číslo: 606 618 006.

…a ještě něco málo z historie Sokola.
Letos na podzim si připomeneme 80. výročí nejtragičtějšího dne
v historii Sokola. V noci ze dne 7.
na 8. října 1941 pozatýkali nacisté
na přímý příkaz Reinharda Heydricha 1500 sokolů ze sokolských žup.
Zatčení putovali do věznic nebo do
koncentračních táborů. Němci tuto
razii označovali jako „Akce Sokol“.
Tato akce nacistů ale sokoly nezlomila, semknuli se a zakládali odbojové organizace. Dokladem toho je
například podpora Jiřího Potůčka
z výsadku Silver A, kterého sokolové ukrývali. Po zradě bylo 15 členů
Sokola, včetně tří žen, 9. července
1942 v Pardubicích na Zámečku
popraveno. Člověk musí obdivovat
jejich statečnost a hlavně víru, že
určitě bude lépe. Z důvodu těchto událostí je 8. říjen významným
dnem České republiky a připomíná
se jako „památný den Sokolstva“.
V příštím čísle TEPu se pokusíme
krátce připomenout historii Sokola
ve Studené.
Přejeme všem občanům pevné
zdraví a víru v lepší časy.
Za TJ SOKOL Studená II
Karel Pazour
František Podhrázský

tep studenska

Nejistý start sezóny pro FK Studená
Se situací ve společnosti je určitě každý obeznámen dostatečně
z různých typů médií. Sport je v současné chvíli až někde na posledním místě. Chápeme to, jsou důležitější věci. Víc než když jindy je to
pro občany o vůli. Nic neporušit a zároveň se sám dokopat k nějaké
aktivitě, udržovat se v kondici, posilovat imunitu a neustále probouzet utichajícího sportovního ducha.
Naše zvyklosti musely ustoupit,
žádné trénování v tělocvičně místní školy, žádné soustředění. Vše
individuálně, komunikace a motivace přes sociální sítě. Tato situace
ukázala, jak dobrým a zdravým kolektivem jsme. Na začátku prosince
jsme absolvovali 1. běžeckou výzvu,
ta byla veskrze dobrovolná – trochu
se dát dokupy před vánočním obžerstvím. Začátkem ledna odstartovala 2. běžecká výzva, již povinná.
Trvala dvacet dnů, zapojilo se do ní
přes dvacet běžců. Cílem bylo společně naběhat 1000 km. Podařilo se.
Mnozí se nás ptají, jak si ověřujeme naběhané kilometry. Jednoduše:
máme aplikace a posíláme důkazy
na společnou skupinu – důvěra

a férovost nás zdobí, i když se někdy zdá, že tato vlastnost ve fotbale chybí. Třetí výzva je právě nyní
v únoru a cílem je překonat své
osobní výkony z ledna. Dovednosti s míčem nikdo z nás určitě nezapomněl, ale fyzická připravenost
je důležitá. Plán svazu je totiž velmi
smělý. Soutěž měla začít 20. února na umělých trávnících. Termín
se posunul o měsíc na 20. března
s tím, že dohrávat se budou pouze
zápasy z podzimní části. Podobně
je to u všech ostatních kategorií.
V zimním období utichají práce
kolem hřiště. Přesto jsme opět nelenili. Podařilo se vyřídit územní
souhlas na dva přístřešky na hřišti. Jeden bude zakrývat sezení za

jednou z tribun. Je to odměna pro
naše věrné fanoušky. Již dlouho
jsme si přáli, aby i při nepříznivém
počasí s námi poseděli. Nehledě na
skutečnost, že akcemi pro veřejnost nešetříme. Druhý přístřešek
bude u garáže. Aktuálně uvažujeme
o rekonstrukci kabin. Tato rozsáhlá
akce je teprve v začátcích, v našich
úvahách, přesto jsme již nějaké kroky podnikli. Cílem je zpracování
projektu. Stáří budovy je cca 60 let,
z hlediska dnešních norem na hraně (sprchy, vlhkost). Jsme rádi, že se
vše posouvá kupředu. Není to tak
dlouho, kdy budova a ani pozemky pod ní nepatřily obci, a nebylo
možné s tím nic udělat. Ve spolupráci s ostatními zainteresovanými
spolky a za podpory obce Studená
se podařilo převod budovy a pozemku dotáhnout. Díky všem, kteří
se podílí na chodu fotbalu ve Studené. Již to nebude dlouho trvat
a opět se budeme setkávat na zeleném pažitu.
Za FK Studená
Ondřej Dokulil

Komerční sdělení

... slevy jsou i u nás!!!
Zjistěte rozdíl s kvalitní technikou amerického střihu – výrobce Cub Cadet.
Akční nabídky pro ručně vedené sekačky, žací traktory, ridery i aku program.

Autorizovaný prodej a servis AT BRYSS, Rezkova 1271/II., Jindřichův Hradec (bývalý areál Some).
e-mail: info@at-bryss.cz • tel.: 608 037 036, 608 207 016 • Poradíme s výběrem, předvedeme!!
Celá akční nabídka na www.at-bryss.cz. K zakoupenému výrobku Cub Cadet dárek!
březen 2021
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Malé zamyšlení a poděkování

Poděkování

Když vzpomínám na uplynulý rok 2020, přemýšlím zejména nad
vztahy mezi námi lidmi. V začátku šíření koronaviru se zdálo, že lidé
jsou k sobě ohleduplní a pomáhají si. Z důvodu nedostatku ochranného materiálu začalo například mnoho lidí šít pro sebe i své okolí
roušky. Brzy se ale začalo vše měnit. Strach z nákazy byl velký a čas,
který nás omezoval různými nařízeními, se prodlužoval.

Naše poděkování patří celému
kolektivu Cukrárny Šárka ve
Studené za jejich sladké mlsání
ke kafíčku, a to hned třikrát!

Často vnímám, že naši společnost
výrazně rozděluje politika. I v těchto těžkých dobách, kdy bychom
měli držet při sobě. Vždy k nám
patřila pracovitost, čestnost, spravedlivost a úcta ke stáří. Kam se vše
vytrácí? Na nás seniory v Domově
s pečovatelskou službou ve Studené hodně působily zákazy návštěv.
Býváme uzavření se svými problémy a nemáme se často komu svěřit.
Chápu, že zákazy a různá opatření
jsou nutná, aby se korovavirus nerozšiřoval.
I přes tyto nevlídné časy nás některé okamžiky potěšily. Proto bych
chtěla poděkovat Cukrářství Šárka.
Překvapil nás jejich dobrý skutek.
Všichni jsme dostali před Vánoce-

mi tácek plný zákusků. Bylo to jako
pohlazení po duši. Chceme všichni
upřímně poděkovat.
Také děkujeme mateřské škole.
Děti nám přišly před DPS Studená
zazpívat koledy a obdarovaly nás
malými dárečky. Bylo to další příjemné zpestření našeho běžného
dne.
V neposlední řadě bychom chtěli
poděkovat ošetřovatelkám
z Domu pečovatelské služby za jejich práci a pomoc.
Bez jejich pomoci, citu
a vstřícnosti bychom některé práce sami nezvládli.
Marie Čeloudová
DPS Studená

Ještě jednou moc děkuje
25 babiček a 5 dědečků
z DPS Studená

Vážená redakce,
rádi bychom touto cestou poděkovali za květiny, věnce a vyjádření soustrasti nad úmrtím pana
Karla Geista. Děkujeme panu
starostovi, fotbalistům, sousedům, TJ Sokol a všem přátelům
a známým.
rodiny Geistova a Klangova

Velikonoční bohoslužby
Květná neděle (28. 3.):
Studená 8:00, Palupín 9:45, Popelín 11:00
Zelený čtvrtek (1. 4.):
Mše sv. na památku Poslední večeře
Páně ve Studené v 18:00
Velký pátek (2. 4.):
Velkopáteční obřady ve Studené
v 18:00 (postní den - nejí se maso,
výjimka jsou ryby)
Bílá sobota (Vzkříšení Páně) (3. 4.):
Bohoslužba ve 20:00 ve Studené

Komerční sdělení

Boží hod velikonoční (4. 4.):
Studená 8:00, Palupín 9:45, Popelín 11:00
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Pondělí velikonoční (5. 4.):
Studená 8:00, Panské Dubenky 10:00

tep studenska

Společenská kronika
Významné životní jubileum (80, 85 a více let) oslavili
v prosinci 2020

v lendu 2021

v únoru 2021

Ludmila Čechová
Blažena Sušická
Milada Chalupská
Marie Švehlová
Zdeněk Makovička
Marie Jandová
Milada Bartůšková

Václav Sochor
Libuše Pikalová
Jarmila Kollmannová
Růžena Lapková
Karel Matoušek
Anežka Frühaufová
Karel Matoušek
Marie Šteflová
Božena Mitasová

Jaroslava Kovandová
Oldřich Buzek
Jaroslava Nováková
Jiřina Doudová
Adéla Adamcová
Zdeněk Kolářík
Rita Laláková

Noví občánci obce
Studená a místních
částí v roce 2020
Nikol Lehejčková
Jan Doležal
Ester Juránková
Anna Mitasová
Martin Krizan
Denisa Zahradníková
Viktorie Profantová
Marie Prokýšková
Stella Skuhrovcová
Viktorie Dvořáková
Vanesa Čekalová
Dominik Houdek
Štěpánka Neymanová
Matěj Houdek
Julie Pulkertová
Eliáš Pecl
Valentýna Linková
Zoe Streichsbierová
Rozálie Vichrová

V roce 2020 nás opustili:
Miloslav Kubín, Studená

Marie Rásochová, Světlá

Anna Snížková, Studená

Ludmila Dušková, Studená

Zdeněk Snížek, Světlá

Otto Slezák, Studená

Jan Mitas, Studená

Bohumil Vítek, Sumrakov

Antonín Ryneš, Studená

Zdeněk Tůma, Maršov

František Janda, Studená

Anna Satrapová, Studená

Zdeněk Fojt, Studená
Jaroslav Nebojsa, Studená
Václav Křepela, Studená
Ludmila Dušková, Horní Bolíkov
Josef Parkan, Studená
Eleonora Nováková, Studená
Božena Farkašová, Studená
Miloš Kučera, Olšany
Eliška Holá, Studená
Karel Pazour, Olšany
Roman Bárta, Studená
Milan Neužil, Sumrakov
Jaroslav Lacina, Sumrakov
Jarmila Dubská, Studená

březen 2021
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TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2021
Studenský Čtyřlístek z.s. pořádá

třetí ročník PŘÍMĚSTSKÉHO TÁBORA – I. běh

Bu���� �rá�

DIVADLO,
aneb vyhlašujeme konkurz
na skvělé herce

Kdy: 26. 7. – 30. 7. 2021, denně v čase 7,30 –16,30 hodin
Kde: v divadle (prostory komunitního centra)
Cena: 1890 Kč / dítě / týden
(v ceně program, tričko, dopolední, odpolední svačina, pitný režim, oběd)

V případě zájmu je nutné provést rezervaci na
email: primestskytaborstudena@centrum.cz či na telefon 602 484 700.
Informační schůzka včetně přihlášek proběhne začátkem května 2021.

Studenský Čtyřlístek z.s. pořádá

třetí ročník PŘÍMĚSTSKÉHO TÁBORA – II. běh

DOBRODRUŽSTVÍ

HARRYHO POTTERA
Kdy:

Z důvodu epidemiologické situace nebylo letos možné koledovat od domu k domu. Dárci
ale mohli přispívat do zapečetěných pokladniček na veřejně
přístupných místech. V našem spádovém regionu se podařila zajistit níže uvedená místa
s celkovým výtěžkem: 50 699 Kč.
Pro zajímavost uvádím, že částka vybraná ve
Studené je zhruba stejná jako loni. S uvedenými
okolními obcemi činí celkový výtěžek přibližně
polovinu toho, co se vybralo loni. I tak je to ale
v porovnání s celorepublikovým výnosem nadprůměrná částka, což svědčí o štědrosti a dobrých
srdcích obyvatel našeho kraje. Mám z toho velkou
radost a upřímně všem dárcům děkuji.
Mgr. Magdaléna Zámostná,
koordinátorka TS

9. 8. – 13. 8. 2021

,
denně v čase 7,30 –16,30 hodin
Kde: v Bradavicích (prostory komunitního centra)
Cena: 1890 Kč / dítě / týden
(v ceně program, tričko, dopolední, odpolední svačina,
pitný režim, oběd)

V případě zájmu je nutné provést rezervaci na
email: primestskytaborstudena@centrum.cz
či na telefon 602 484 700.
Informační schůzka včetně přihlášek proběhne
začátkem května 2021.

Bufet Studená
ROZVOZ OBĚDŮ ZDARMA STUDENÁ

Studená:
obecní úřad
4 310 Kč
prodejna Flop
3 354 Kč
prodejna Jednota Coop (náměstí) 3 164 Kč
prodejna Jednota Coop (býv. Prior) 3 037 Kč
lékárna
4 104 Kč
kostel
5 531 Kč
pečovatelský dům
1 484 Kč
čerpací stanice
584 Kč
CELKEM:

25 568 Kč

Zahrádky

3 396 Kč

Popelín

4 269 Kč

Býkovec

6 300 Kč

Horní Meziříčko

1 500 Kč

Skrýchov

2 422 Kč

Sumrakov

4 461 Kč

Panské Dubenky

2 783 Kč

(obecní úřad 769 Kč, Pekařství Kolman 2 627 Kč)

(obecní úřad 1 655 Kč, prodejna Jednota Coop 2 614
Kč)

Komerční sdělení

Nabízíme rozvoz obědů ve Studené ZDARMA.
Cena obědů (polévka + hlavní chod): dle jídelního lístku včetně rozvozu.
Čas dovozu oběda: do 10.00 hod.
Více informací a objednávky jídel na tel. čísle: 776 348 559.
Jídelní lístek lze stáhnout na www.studena.cz
nebo na facebooku Bufet Studená.

Použité odkazy z QR kódů v tomto vydání Tepu:
https://www.studena.cz/radnice/zapisy-zastupitelstva/seznam-zapisu/ , https//www.scitani.cz
Tep Studenska, obecní zpravodaj, vychází 4krát ročně, tisk: Nová tiskárna Pelhřimov, ročník IV (XXXIX), číslo 1/2021, vydán 25. března 2021,
reg.: MK ČR E 23479, vydává Obec Studená, IČ: 00247545, náklad 1140 ks, zdarma. Uzávěrka příštího čísla: 31. května 2021.
Adresa redakce: tep@studena.cz
Redakční rada: Libor Svoboda, Pavel Tichý, Mgr. Hana Karpíšková, Mgr. Petr Bartušek Ph.D., MUDr. Vladislav Dvořák,
Martina Svobodová – grafika a layout.
Titulní fotografie: © Šárka Škodová
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