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Vánoční něha
Vánoční něha zahřála Studenou…

Slovo starosty
Pavel Škoda
starosta obce

Vážení čtenáři, milí Studeňáci.
Vítám Vás u prvního čísla našeho Tepu v letošním roce. Rok 2022 je rokem tří dvojek a podle
astrologů je dvojka číslem propojení a usmíření. Podle všeho by nás
měl čekat klidný rok, kdo z nás by si zrovna toto nepřál. Je ale pouze
na nás, jaký tento rok vlastně bude.

Vánoční něha

Betlém

V prosinci se uskutečnil 1. ročník Vánoční něhy, kterou připravily
a uváděly Martina Fričová a Šárka
Dokulilová ve spolupráci s hudebním tělesem Hard rock Můra. Po
čtyři prosincové večery nás bavili
zajímaví hosté z řad obyčejných lidí
i hereckých celebrit. Za sebe musím říci, že to bylo velmi příjemné
a uvolňující, v tom všem předvánočním shonu, zastavit se a zaposlouchat do historek hostů a krásné
hudby. Děkuji za skvělý nápad a těším se, čím nás překvapíte v letošním roce.

Jako každý rok nesměl chybět ani
v tom loňském živý betlém. Paní

Zámostná s dětmi pro nás vždy na
náměstí připraví představení, které
se odehraje za jakéhokoliv počasí.
Za to jim všem patří velký DÍK.
Přijeli se podívat i lidé z okolních
vesnic, což mě velmi mile překvapilo a je to ta největší odměna pro
děti za jejich snahu. Nesmím zapomenout na pana Milana Nováka,
který nám zapůjčil návěs na pódium – děkujeme.

1. adventní večer se sklářem Miroslavem Košlerem
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Všichni jsme si odnesli domů
Betlémské světlo, které nám dovezli
skauti, a věřím, že všem vydrželo až
do Štědrého dne.

Silvestrovský výstup
Tak jako předloni i tentokrát se
odehrál bez oficialit a přípitku.
Prodávali jsme tradičně knoflíky
a spolek turistu známky a čtyřlístky.
Knoflíků se prodalo 2 380 ks a jsou
stále v prodeji na podatelně obecního úřadu.
Letošní rok by měl být slavnostnější, protože to bude již 25. v řadě,
proto doufám, že se obejde bez jakýchkoliv omezení.

Odpadové hospodářství
Začátkem prosince loňského
roku došlo k překročení limitu
skládkovného, což je 200 kg na osobu. Přesto jsme se rozhodli, že cena
za svoz pro letošní rok zůstane stejná. Nicméně obec doplácí v průměru 400 Kč na osobu, tj. téměř milion
korun z rozpočtu. Proto je důležité
nebrat to na lehkou váhu a věnovat
se třídění odpadu.
Nově jsme nechali umístit 2 šedé
kontejnery na kovové obaly. Jsou
určeny na sběr plechovek a drobnějšího kovového odpadu.
tep studenska

Hasiči
17. února se prohnal silný vítr
nejen přes jižní Čechy. Naši hasiči
vyjížděli 10× na odstranění popadaných stromů od brzkého rána do
pozdních nočních hodin. A nebyla
to žádná legrace, když jim padaly
další stromy téměř za zády. Odvedli výbornou práci a pouhé „díky“
tady asi nestačí.
Říkám to proto, abychom si
všichni uvědomili, že to vše dělají
ze své vůle a přesvědčení a hlavně
srdcem.
Konečně se snad dočkají nového
auta a obnoví zastaralou techniku,
kterou sami opravují doslova na
koleni.

Pomalu se přesouváme do nového ročního období. Jaro mám moc
rád, prodlužuje se den a ponurou
zimní náladu můžeme hodit za hla-

vu. Užívejme si jarní paprsky a dělejme to, co nás baví.
Přeji Vám dobrou náladu a krásné Velikonoce.
Pavel Škoda
starosta

Pomoc Ukrajině
Místní spolky ve spolupráci s obcí Studená zorganizovaly
pomoc Ukrajině.
Pomoc je cílená ženám a dětem, kteří uprchli před válkou na Ukrajině. Nyní se nachází v hotelu Legie v Praze.
Tuto pomoc zaštiťuje Československá obec legionářská.
Aktuálně je zde ubytováno cca 170 lidí, z toho asi polovina jsou volyňští Češi ze Žytomyru. Tito lidé odjeli velmi
narychlo bez možnosti si vzít s sebou větší zavazadlo. Den
po jejich odjezdu byl Žytomyr bombardován.
Sbírka probíhala v Komunitním
centru obce Studená ve dnech 1.–3.
3. 2022 a vybralo se cca 2 tuny oblečení a hygienických prostředků.
Ve čtvrtek večer jsme tuto pomoc,
spolu s místostarosty obce Studená
pány Miloslavem Bradou a Pavlem
Tichým a předsedou Kulturního
výboru Zastupitelstva obce panem
Mgr. Ondřejem Dokulilem, předali
zástupcům hotelu Legie v Praze.
Poděkování patří panu Milanu
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Novákovi, který zajistil nákladní automobil, a panu Pavlu Tichému, který zajistil druhý automobil, a především pak všem spoluobčanům, kteří
se na této pomoci podíleli.
V případě, že chcete poslat finanční dar přímo Československé obci legionářské, zde je číslo
účtu: 123-2825890297/0100 (do
poznámky UKRAJINA).
Ještě jednou děkujeme všem, kteří se rozhodli jakkoliv pomoci.
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Děkujeme také
divadelnímu spolku Vojan, který
odeslal 10 000 Kč
ukrajinskému zastupitelství, členům
fotbalového spolku, který
přispěl 20 000 Kč
na nákup hygienických potřeb, SDH Studená, který zorganizoval sběr
zdravotnických potřeb, SK Mlýnská Studená, který má
vyčleněno 29 300 Kč na přímou pomoc pro ukrajinské
uprchlíky v nejbližším okolí Studené.
Libor Svoboda

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.
30. zasedání dne 13. 12. 2021
17. 11. se uskutečnilo setkání u památníku k výročí
svobody v parku. Předsedající poděkoval panu Medovi
za vznik tohoto památníku.
26. 11. proběhl tradiční jarmark s rozsvícením vánočního stromku. Poděkování patří Studenskému čtyřlístku a kulturnímu výboru za organizaci.
V rámci změn v odpadovém hospodářství obce proběhlo jednání se zástupcem FCC na umístění kontejnerů na drobný kovový odpad. Kontejnery by měly být
umístěny během ledna. Pro obec by tento sběr neměl
být nákladový, ale nebude ani ziskový.
30. 11. se uskutečnila vernisáž výstavy fotografií Podzim života s autorem Jakube Hejlem. Výstava je umístěna v galerii komunitního centra a ke zhlédnutí je do
17. 12. 2021.
Od 2. 12. probíhá pásmo večerů s názvem Vánoční
něha, kde v rámci adventních čtvrtků je pořádána beseda se zajímavým hostem, kterou hudebně doprovází
kapela Harp Rock Můra. Čekají nás tedy ještě dva večery do Štědrého dne.
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5. Obecně závazná vyhláška o místním
poplatku za odpadové hospodářství
Předsedající informoval, že z důvodu legislativních
změn je nutné vydat novou obecně závaznou vyhlášku
týkající se místního poplatku za odpadové hospodářství obce. Místní poplatek lze stanovit až ve výši 1 200
Kč. Návrh obecně závazné vyhlášky počítá se stávajícími sedmi sty korunami. Oproti stávající vyhlášce se
ruší osvobození od poplatku při vlastnictví více nemovitostí a zavádí se osvobození pro novorozence v daném roce.
Předsedající navrhl vydat Obecně závaznou vyhlášku
o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství. Návrh byl schválen (5/30).
Starosta informoval o stavu projektu na změnu technologie úpravy vody na úpravně v Horním Poli. Na
základě rozpočtu dodaného projektantem je celá akce
vyčíslena na téměř 50 mil. Kč bez DPH. Tento projekt
řeší kompletně novou technologii úpravy vody, včetně
stavebních úprav stávající budovy, kompletní elektroin-

tep studenska

stalace a doplnění telemetrických přenosů.
Lze předpokládat financování ve výši 30 % z uznatelných nákladů z programu OPŽP. Tyto prostředky obec
pravděpodobně získá.
Další možností je pokusit se získat dotaci z Ministerstva zemědělství, které by mělo poskytnout dotaci až ve
výši 60 % z uznatelných nákladů.

31. zasedání dne 24. 1. 2022
Během prosince 2021 se v předvánočním čase uskutečnilo pásmo čtyř besed s názvem Vánoční něha, kde
vystoupili zajímaví hosté a jako hudební doprovod hrála kapela Harp Rock Můra. Poděkování patří paní Šárce
Dokulilové a paní Martině Fryčové.

Samozřejmě je i možností doplnit pouze stávající
technologii a neřešit zbytek úpravny vody. Na nějaký čas v řádech pár let by i toto řešení v úpravě vody
pomohlo.

19. 12. 2021 bylo možné na náměstí ve Studené zhlédnout živý betlém, kde bylo rozdáváno i Betlémské světlo. Poděkování patří paní Magdaleně Zámostné a panu
Milanu Novákovi za zapůjčení pódia ve formě návěsu
nákladního auta.

Po debatě a zvažování různých možností se došlo k závěru, že v současné době je potřeba v projektu pokračovat a až na základě konkrétních informací
o možné finanční podpoře se rozhodnout o dalším
pokračování.

31. 12. 2021 proběhl tradiční silvestrovský výstup na
Javořici v neoficiální formě, to znamená bez propagace,
bez přípitku a proslovů. Na vrcholu bylo možno pouze
zakoupit pamětní knoflík a výroční turistickou známku. I přesto všechno bylo prodáno 2 384 knoflíků.

Předsedající navrhl schválit pokračování v projektu
intenzifikace úpravny vody Horní Pole v rozsahu zpracované projektové dokumentace. Návrh byl schválen
(9.3/30).

Na Nový rok dne 1. 1. 2022 v 17:00 byl odpálen novoroční ohňostroj s hudebním doprovodem v parku ve
Studené.

Tři informační služby obce
Služby jsou určeny pro občany obce Studená ve věku nejméně 16
let. Registrací do služeb souhlasíte se zpracováním Vašich osobních
údajů za účelem informování o činnosti obce a jejích orgánů, např.
o jednáních zastupitelstva, místních poplatcích apod.; informování během krizových situací, při haváriích a jiných mimořádnostech;
informování o dalším dění v obci a činnostech komerčních subjektů a neziskových organizací, jako jsou prodejní akce, veřejné sbírky,
kulturní a další akce.

První služba – informační
SMS
Tato služba je vhodná pro uživatele mobilních zařízení, kteří využívají převážně sms služby svých
operátorů. SMS jsou doručovány
bez příloh, v případě např. havárií
vody jsou odesílány těm, kterých se
to týká.

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

Přihlášení:
Odeslat textovou zprávu ve znění:
IK STUD REG jméno příjmení město ulice na telefonní číslo
+420 736 301 599
Příklad registrační SMS:
– IK STUD REG Jan Novak Studena Komenskeho
– IK STUD REG Jan Novak Horni
Bolikov

Prostřednictvím webového
formuláře:
http://www.infokanal.cz/cweb/
reg/STUD
Nutno zatrhnout tlačítko „Souhlas se zpracováním...“ a uložit.
Osobně:
na podatelně Obecního úřadu Studená vyplňte a podepište souhlas
se zpracováním osobních údajů (ke
stažení formát pdf nebo docx).

Odhlášení:
Odeslat textovou zprávu ve znění:
IK STUD ODREG
na telefonní číslo +420 736 301 599
Prostřednictvím webového
formuláře:
http://www.infokanal.cz/cweb/
reg/STUD
Osobně:
na Obecní úřad Studená, nám. sv.
J. Nepomuckého 18, 378 56 Studená, doneste nebo jinak doručte žádost o zrušení využívání této služby.
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Druhá služba – Smart Info
Tato služba je výhodná pro ty
uživatele, kteří využívají e-mailovou komunikaci.
Služba Galileo Smart Info umožňuje s vámi komunikovat prostřednictvím e-mailů.
• Doručování e-mailů
• Bezplatná služba
• Jednoduchá a rychlá registrace
• Možnost výběru kategorií zpráv
• Jeden účet pro více služeb
• Osobní údaje v bezpečí
Důležité informace se tak dostanou do vašeho telefonu nebo počítače – krátké a podstatné informace, pozvánky na připravované
události a akce. Pro odběr informačních e-mailů se stačí zaregistrovat na https://smart-info.cz/
registrace/krok-2

Třetí služba – mobilní
aplikace V OBRAZE
Chcete být informováni o aktualitách z našeho webu? Chcete mít k
dispozici důležité informace od nás
ve vašem chytrém telefonu?
Právě pro vás je určena naše mobilní aplikace – V OBRAZE.
Aplikace vám přináší přehled aktualit z našeho webu, upozorní vás
na nově vložené zprávy, dozvíte se
včas o pořádaných akcích, můžete
si prohlédnout fotografie nebo dokumenty vyvěšené na úřední desce.
Do aplikace se nemusíte registrovat,
neposkytujete žádná osobní data.
Jaké informace v aplikaci najdete?
• pozvánky na akce
• fotogalerie
• aktuality
• záznamy z úřední desky

Co k aktivaci aplikace potřebujete?
• Potřebujete chytrý telefon nebo
tablet s operačním systémem
Android či iOS
• přístup na internet
• místo v úložišti telefonu cca
20 MB
Jak si aplikaci stáhnout?
• Ve vašem telefonu si otevřete
aplikaci Obchod Play, App Store
nebo HUAWEI AppGalery.
• Do vyhledávacího okna zadejte
název „V OBRAZE“.
• Klikněte na Instalovat.
• Po
nainstalování
klikněte
na položku Otevřít (povolit
oznámení).
• Po otevření přidejte nový odběr.
Lze sledovat i více organizací.
• Po výběru organizace se data
z webu automaticky nahrají do
aplikace.

Odpad není „smetím“, ale surovinou
Vážení spoluobčané,
předkládáme Vám další článek na téma odpadového hospodářství, které bude čím dál palčivějším problémem
všech. Dáno je to především tím, že skládkování odpadů má být utlumeno ve prospěch zefektivnění a využití materiálového oběhu, recyklace odpadu a v neposlední řadě k energetickému využití odpadu. Dle
nařízení EU má míra recyklace v ČR dosáhnout 65
procent. Česká republika však nastavila pro města a obce cíle vyšší, a to 70 procent. Oproti loňskému roku klesl skládkovací limit na 190 kg směsného a objemného odpadu na jednoho obyvatele a při
překročení se navýší skládkovací poplatek na 900 Kč za tunu.
V loňském roce jsme limit 200 kg
na osobu překročili v polovině listopadu a skládkovací poplatek se
tak za toto období zvednul z 500 Kč
na 800 Kč. Letošní limity jsou tedy
přísnější a dražší. Za rok 2021 bylo
vyprodukováno celkem 271 kg
směsného a velkoobjemového odpadu na jednoho obyvatele. Limit
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je 190 kg. Jen směsného v popelnicích to bylo 230 kg na obyvatele.
Oproti roku 2020 došlo jen k malé
změně – pokles zhruba jen o 10 kg
na obyvatele – je tedy na čem pracovat, musí se nás zapojit mnohem
víc. V případě, že se nebude dařit
tato čísla změnit razantnějším způsobem, budeme hledat způsob, jak

zvýhodnit ty, co se snaží, aby nedopláceli na ty, kterým je to jedno.
První krok jak z toho ven? Z provedené fyzické analýzy odpadu
v loňském roce vyplynulo, že zhruba 27 % tvoří kompostovatelný
bioodpad, to je více než čtvrtina
veškerého množství. Jaro již klepe
na dveře, začne údržba zahrad. Zamysleme se, jestli by se na naší zahradě nenašlo místo, kde by se dal
tep studenska

umístit kompostér, do kterého by se
dal nosit i „zelený“ odpad z kuchyně, ale i z údržby zahrady. Z vlastní
zkušenosti vím, že nádoba na bioodpad o objemu 8 litrů naší čtyřčlenné rodině vydrží zhruba týden.
Tyto speciální nádoby stojí pár stokorun a zajistí, že se v nich nelíhnout mušky a nevytváří se zápach.
Jednou za týden tedy odnáším bioodpad do kompostéru na zahradu.
Se stejnou četností a stejně velkou
nádobou odnášíme odpad do popelnice. Jsem přesvědčený, že je to
to nejjednodušší a nejefektivnější,
čím každý z nás může začít.

Komerční sdělení

Dalším benefitem může být
vlastní kompost, čímž se dá ušetřit za nákup hnojiv a substrátů.
Nezanedbatelným plusem je i to,
že se přestane vozit surovina sem
a tam. Bioodpad je tedy opravdu
cennou surovinou, která má jasné
využití. Všechno má také obvykle
své „ALE“. Kdo už někdy kompostoval, možná zjistil, že kompost se
nevytváří tak rychle, jak by si přál.
Surovina leží na hromadě a „nic“
se neděje. Ono totiž o kompost je
potřeba se také postarat, pracovat

s ním. Musí mít správnou vlhkost,
aby se v něm vytvořila správná
teplota, je potřeba ho překopávat,
nakonec přesít. Právě na toto téma
pro Vás připravujeme v dubnu
besedu s odborníkem na domácí
kompostování.
Na poslední besedě se mluvilo
o pořizování kompostérů do domácností. Ano, je to jedna z variant,
která bývá i dotována ze státní kasy.
Do současné doby však nejsou známé žádné konkrétní informace, zda
v letošním roce bude takovou dotaci možné získat. Každopádně čekáním plyne drahocenný čas. Pokud
by dotace skutečně vyšla, dá se očekávat, že kompostéry budou distribuovány spíše až někdy
koncem léta,
a to našemu
odpadovému
hospodářství
letos už moc
nepomůže.
Platí tedy, že
je lepší spolehnout
se
sám na sebe
a kdo to myslí
s kompostováním vážně, tak žádnou
dotaci
nepotřebuje.
Myslím,
že již v tuto
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dobu mohu napsat, že zcela reálně
zvažujeme, že v příštím roce dojde
ke snížení četnosti svozu komunálního odpadu. Pokud z popelnic
zmizí bioodpad, razantně klesne
pravděpodobnost tvorby zápachu,
který je obávaným negativním jevem nižší četnosti svozu.
Na závěr. Většina z nás umí vytřídit plasty, papír, sklo. Hodně z nás
se učí vytřídit bioodpad, někdo již
při nakupování uvažuje nad tím,
kolik odpadu si nese domů. Do
speciálních nádob lze třídit textil
(ve Studené je jedna u hasičárny
a jedna u domu s pečovatelskou
službou), jedlé oleje a tuky lze dávat do speciálních nádob v uzavřených plastových lahvích v ulici
Komenského a v ulici Beemsterská,
ale také v Olšanech (zde byl kontejner umístěn svozovou firmou
omylem a už tu zůstal). Nově jsou
na stejných místech (kromě Olšan)
umístěné kontejnery na drobný kovový odpad a v brzké době bude
ve Studené umístěn i kontejner na
drobný elektroodpad. V přízemí
obecního úřadu je umístěn box,
kam lze odevzdávat vysloužilé světelné zdroje (např. úsporné žárovky, LED žárovky). Veškeré odpady
kromě komunálního a stavebního
lze odevzdávat na sběrném dvoře.
Možnosti tedy máme! Na dalších
musíme společně pracovat.
Ing. David Fogl
tajemník OÚ
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Kontejnery na drobný kovový odpad
Od začátku února jsou ve Studené umístěné dva kontejnery na drobný kovový odpad. Mají šedou barvu a jeden stojí v ulici Komenského
u prodejny Instalatérství Nezdara a druhý je v ulici Beemsterská
v blízkosti křižovatky s ulicí Tyršova.

Co do kontejnerů patří:
Do kontejnerů patří drobnější
kovový odpad, který lze skrz otvor
bez problémů prostrčit – typicky
plechovky od nápojů a konzervy,
kovové tuby, alobal, kovové zátky,
hřebíky, šroubky, kancelářské sponky a další drobné kovové odpady.

tří do nich ani těžké nebo toxické
kovy, jakou jsou olovo či rtuť.

Co do kontejnerů nepatří:

Kovy, které se nevejdou nebo nepatří do těchto sběrných nádob, lze
odevzdat na sběrném dvoře nebo
ve sběrnách surovin. Na sběrné
dvory lze kromě těchto menších
odpadů odvážet i další kovové odpady – trubky, roury, plechy, hrnce, vany, kola a další objemnější
předměty.

Do kontejnerů na ulici nepatří
plechovky od barev a jiných nebezpečných látek, tlakové nádoby
se zbytky nebezpečných látek, ani
domácí spotřebiče a jiná vysloužilá zařízení složená z více materiálů.
Tyto druhy odpadů se třídí na sběrných dvorech samostatně. Nepa-

Obaly nemusí být vymyté, ale
také by neměly obsahovat zbytky potravin či tekutin. Je potřeba
si uvědomit, že kontejnery budou
vyvážené podle jejich naplněnosti
a v letních měsících by tak mohlo
docházet k zahnívání a tvoření nepříjemného zápachu. Bude tak opět

záležet na nás všech, jak se k těmto
faktům postavíme a jak bude okolí
těchto sběrných míst vypadat.
Děkujeme všem, kterým není
tato problematika lhostejná.
Ing. David Fogl
tajemník OÚ

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

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 2022)

23. dubna (sobota) 2022

Objemný odpad:

Stanoviště v místních částech:

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

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.

Velký Jeníkov – náves

11:35–11:50 hod.

Olšany – náves

12:00–12:20 hod.

Jalovčí – u křížku

12:30–12:45 hod.

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.

tep studenska

Studenské jaro 2022
aneb Ukliďme si svou obec
Druhý ročník tohoto ekologicky a kulturně vzdělávacího projektu
proběhne stejně jako v loňském roce ve spolupráci s obcí Studená.
Letos opět v průběhu celého měsíce dubna, tentokrát bez žádných
omezení. Proto se můžete těšit hned na několik akcí, které s tímto
projektem souvisí.

Pojď se projít a pomůžeš
přírodě
– to je název setkání, které proběhne

Beseda o kompostování
je další část, která proběhne v rámci
Studenského jara, a to

v sobotu
2. dubna od 14:00.

v pátek 8. dubna od 17:00
v sále obecního úřadu Studená.

Sejdeme se před Komunitním
centrem ve Studené. Zde si vezmeme potřebné věci, které ke sběru odpadků budeme potřebovat
(rukavice, pytle), a vydáme se do
různých světových stran a širokého
okolí Studené. Na závěr se sejdeme
opět ve Studené, kde na nás bude
čekat odměna v podobě občerstvení. Samotná procházka bude trvat
cca dvě hodiny.

O této besedě se více dočtete
v jednom z dalších článků.

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.).

Poslední akcí, která uzavře tento
projekt, je

Studenský jarní SWAP.
Uskuteční se

v sobotu 23. dubna
od 13:00 do 16:00
v přízemí komunitního centra.
Díky SWAPU se můžeme naučit
věci maximálně využít, ale také dávat i brát. Více informací najdete
v přiloženém plakátu.
Těšíme se na společně strávené
chvíle s vědomím, že pomáháme
naší planetě.

STUDENSKÉ JARO
2022
aneb Ukliďme si svou obec

Sobota 2. 4. Pojď se projít a pomůžeš přírodě
14:00 sraz před Komunitním centrem

Pátek 8. 4. Beseda o kompostování
17:00 sál obecního úřadu Studená

Sobota 23. 4. Studenský jarní SWAP

13:00 – 16:00 v přízemí Komunitního centra

Pro více informací sledujte fb skupinu/studenské jaro aneb
ukliďte si svou obec
nebo www.studena.cz

březen 2022
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Ta naše škola
Ze života školy
Na začátku tohoto školního roku byl před námi všemi –
žáky i učiteli – velmi náročný úkol. Probrat učivo daných
ročníků a zároveň „dohnat“ to učivo, které se nestihlo
dostatečně vysvětlit nebo procvičit v loňském roce, velmi zasaženém coronavirovou epidemií. Komplikovaly nám to izolace a karantény žáků i pedagogů. Zdá se, že je toto období už za námi, proto se
pomalu vracíme k co nejběžnějšímu režimu.
V prosinci žáci 9. třídy společně se SRPŠ zorganizovali návštěvu
Mikuláše, andělů a čertů. Žáci zazpívali písničky, přednesli básničky,
slíbili Mikulášovi a čertům možné
i nemožné a dostali mikulášské balíčky, které tradičně připravuje a financuje sdružení rodičů. Opravdu
vánočně jsme se naladili při koncertě hudební skupiny p. Martiny
Fryčové Harp Rock Můra a při
třídních vánočních besídkách.
V pondělí 31. ledna, v den vydávání pololetního vysvědčení, jsme
se opět vrátili k tradičním akcím.
Na první stupni si vyzkoušeli svo-

je pohybové schopnosti při sportovním dopoledni a žáci druhého
stupně předvedli svoje pěvecké,
herecké, sportovní i taneční umění
v programu Třída
baví třídu, který
skvěle zorganizovali, odmoderovali
i technicky zabezpečili žáci 9. třídy.

ním krokem byl návrh sochy na téma
„Život v kostce“. Návrhy poslaly dvě
skupiny našich žáků 9. třídy – Eliška
Tichá a Martin Lacina, Kristýna Kyselová a Lukáš Tesař. Druhého kroku se mohli zúčastnit všichni žáci.
Jednalo se o sběr PET lahví, materiálu na strunu do 3D tiskárny. Nám
se za měsíc leden podařilo nasbírat
7 velkých pytlů „sešlapaných“ PET
lahví. Třetí krok probíhá formou
workshopů ve školách, při nichž se

Velice
úspěšně
jsme se zapojili do
dlouhodobého projektu MAS Česká
Kanada 3Dění. Prv-

Vánoční koncert

Návrh 3D sochy od našich žáků
Elišky Tiché a Martina Laciny

Život v kostce – 3D tisk sochy
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žáci seznamují s provozem 3D tiskárny a zároveň tisknou část sochy,
která vznikla z vítězného návrhu
a do digitální podoby ho zpracovala
firma PET MAT z Prahy. Takto vytištěná socha bude pravděpodobně
stát na dačickém Palackého náměstí.
A nejdůležitější nakonec. Odborná
porota vybrala za vítěze návrh našich žáků Elišky Tiché a Martina Laciny. Gratulujeme!
Žáci první třídy a druhých tříd jezdí od ledna bruslit na zimní stadion v
Telči v rámci projektu Děti do bruslí.
V lednu a v únoru proběhla školní
kola zeměpisné olympiády a olympiády v českém a anglickém jazyce.
Vítězové postoupili do okresních kol,
která se uskuteční v březnu v Domě
dětí a mládeže v Jindřichově Hradci. Žáci 9. třídy absolvují každý měsíc jednu on-line hodinu anglického
jazyka s rodilým mluvčím. Je to pro
ně určitě zajímavá zkušenost. Zapojili
jsme se také do národního plánu doučování. V těchto hodinách mají žáci
možnost procvičit si učivo, které dobře nezvládli v době distanční výuky.
Letos jsme mohli opět zahájit
činnost kroužků, které vedou učitelé školy. Kromě nich probíhá na
naší škole jedenkrát za čtrnáct dní
i technický kroužek, pořádaný ISŠTO v Dačicích. Chlapci se seznamují s digitální technikou – kamerami a drony. Na přelomu února
a března se kluci zúčastnili čtyřech
projektových dnů na ISŠTO v Dařicích, kde se seznámili s prací
v truhlářské a kovo dílně, s tvorbou
grafických návrhů na počítači apod.

Termíny zápisů:
Do ZŠ 11. dubna 2022
Do MŠ 10. a 11. května 2022

A co plánujeme? Projektové dny
ve škole i mimo školu, které budou
hrazené z projektu Šablony III, zápisy do ZŠ i MŠ, školní kola recitační a taneční soutěže, akci ke Dni
Země „Ukliďme Česko“ aj.
Přeji krásné jaro ve zdraví a v míru.
Mgr. Jitka Bučinová

březen 2022
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Mateřská škola
V posledním článku jsem přála všem hlavně hodně
zdraví. Bohužel se covid nevyhnul ani dětem a dospělákům z mateřské školy. Občasné karantény a testování nebyly příjemné. Tímto bych ráda poděkovala hlavně rodičům za shovívavost v téhle nepříjemné
době, kterou doufám, že máme všichni za sebou.
V prvním pololetí, mimo covidu, nás navštívila příjemná divadelní představení, p. Hořák ze záchranné stanice
se svými zvířátky, Mikuláš s čertem a andělem a na děti
nezapomněl ani Ježíšek. Proběhlo screeningové vyšetření
očí a vánoční fotografování. Před Vánocemi jsme zaskočili,
jako každý rok, do DPS babičkám a dědečkům zazpívat koledy, předat drobné dárečky a popřát hlavně hodně zdraví.
Hned na začátku nového roku jsme s dětmi zahájili
kurz bruslení v Telči „Děti do bruslí.“ Je fajn, že děti
mají zájem o tento kurz a dobrým přístupem trenérů se
děti učí zvládat určité překážky při tomto sportu. Koncem března bude slavnostně ukončen.
V průběhu školního roku se předškoláci ve školce
připravují na vstup do základní školy. V únoru také
proběhlo screeningové vyšetření předškoláků s p. psycholožkami z pedagogicko-psychologické poradny.
Mateřská škola 5. března pořádala dětský karneval
v KD Jilem. Tímto děkujeme obci Studená a ostatním
sponzorům za příspěvky na tuto akci. Fotografie z karnevalu najdete na poslední straně Tepu.
Přejeme krásné jarní dny.
Za MŠ Studená
Jana Zachová
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Co se děje v Klubíčku ve
Studené
Klub pro rodiče s dětmi začal po téměř dvou letech
fungovat opět v září roku 2021. Scházíme se každý
pátek v Komunitním centru.

Podmínka přijetí: zaměstnanost rodičů

S dětmi se na začátku vždy přivítáme a pak si povídáme básničky, říkánky s ukazováním, zpíváme písničky
nebo hrajeme různé hry. Poté přichází pro děti očekávaná svačinka. Během jídla děti sedí hezky u stolečku,
každý na své židličce. A nakonec máme volnou zábavu.
To znamená, že otevřeme skříně, ve kterých se skrývá mnoho pokladů – hračky, plyšáci, hopsátka, míčky
a spoustu dalšího. Letos už máme za sebou dětský karneval a chystáme výlet do Dačic. Zde s dětmi navštívíme zdejší obchod Klokan, kde se nachází i dětská herna
s kavárnou.

Knihovna
Vlasty Javořické
On-line služby knihovny

DEKARBONIZACE
MOTORU VODÍKEM
ve Studené
ZVÝŠENÍ VÝKONU, SNÍŽENÍ EMISÍ
VÝHODY DEKARBONIZACE
VODÍKEM
•
•
•
•
•

šetrné čištění bez chemie
karbon se rozpouští přirozenou cestou
žádné rozebírání motoru
vhodné pro dieslové i benzínové motory
za 1 hodinu je motor vyčištěn

CO ZÍSKÁTE?

Letadlo z vašeho auta sice neuděláme, ale

Komerční sdělení

•
•
•
•
•

zlepšíme emise
snížíme spotřebu paliva
snížíme kouřivost motoru
prodloužíme životnost motoru
navrátíme motoru jeho výkon

Milan a Vojtěch Doleželovi, Mlýnská ulice, Studená
Dekarbonizace po telefonické domluvě

Tel.: 606 590 372, 731 692 240
březen 2022

V posledních dvou letech, kdy je svět vzhůru nohama a málo co je tak, jak jsme byli zvyklí, platí
více než jindy, že se stále více aktivit přesouvá do
on-line prostředí.
Knihovna V. Javořické přešla již v minulém roce na
nový knihovní systém Tritius a s tím se váže i trochu
jiný on-line katalog, který umožňuje uživatelům rychlé
a kvalitní hledání na základě relevance, tedy důležitosti. Jeho dalšími vlastnostmi jsou například: prezentace
novinek, integrace s veřejnými databázemi, správa uživatelského konta, hodnocení formou hvězdiček, vkládání recenzí.
Uživatel knihovny si po přihlášení do svého konta
(uživatelské jméno je číslo kartičky, heslo je rok, měsíc a den narození, vždy poslední dvojčíslí, tedy např.
datum narození 20. 3. 1950, bude 500320) může knihy
rezervovat, odkládat z poličky, zjistit historii výpůjček,
datum poplatku a další.
Některé tituly povinné školní četby je možno stáhnout jako e-knihu, např. titul Babička, po vyhledání
se ukáže pod obálkou modrá ikona Zdroj: MLP, stačí
kliknout a knihu stáhnete. Tyto tituly poskytuje zdar-
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ma Městská knihovna v Praze. Tato služba by se mohla
letos rozšířit o další tituly, podmínkou je získání dotace
na nákup e-knih, o kterou jsem na Ministerstvu kultury
zažádala. Pokud se bude tato služba poskytovat, informaci o tom včas zveřejním.

Obec Studená
a Kulturně vzdělávací spolek Dobré světlo

Katalog najdete na webových stránkách Obce Studená pod záložkou Knihovna V. Javořické, neváhejte vyzkoušet vše, co nabízí.

v Komunitním centru ve Studené

Přes výše uvedené věřím, že návštěva knihovny a přečtení klasické papírové knihy přečká další generace
a nadále bude přinášet radost v každé době. Ostatně
průzkumy ukazují, že lidé tištěné knihy naštěstí stále
preferují a vize o souboji tištěných a elektronických se
nenaplnila.
Soňa Jírová

pořádají

v sobotu 9. dubna v 17:00 hodin
vernisáž výstavy fotografií
Jiřího Müllera

„Vysočina“.
Převážná většina fotografií zachycuje krajinu v okolí Studené. Kurátorem výstavy je
prof. Rudolf Prekop.

Osmiletá střední škola v Heřmanči
Do 1. třídy jsem nastoupil roku
1949 do jednotřídky (1.–5. ročník)
v Heřmanči. Hned první den jsem
se předvedl – na parapet okna si
sedl šedobílý ptáček. Učitelka se
zeptala: „Děti, kdo ví, jak se jmenuje ten ptáček?“ Já jsem vyskočil
a prohlásil: „To je třasprdelka.“, tak
jak mne to naučil soused, starý legionář. Všichni se rozesmáli a učitelka řekla: „Je pro něj typické, že
pohybuje zadečkem nahoru a dolů,
ale správně se jmenuje konipásek.“
Samozřejmě si mě, hlavně starší
žáci, ještě dlouho kvůli konipáskovi
dobírali.
Když jsme začali psát, bral jsem
tužku do levé ruky – narodil jsem
se jako levák, leváků nás bylo více.
V té době se to považovalo za nepatřičné chování, a tak jsem pokaždé
dostal jemný pohlavek, abych psal
pravou rukou. Nakonec jsem tedy
byl „přefackován“ na praváka, ale
řadu věcí pravou rukou nedokážu
dělat dodnes. Např. práci s nožem
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– pravou rukou si krajíc chleba neukrojím, nádobí neumyji a nářadí
držím obráceně.
Nám, žákům 1. třídy se samozřejmě stýskalo po rodičích. Ve škole
byl učitel, který nás chlácholil a říkal, že v budoucnu bude mít každý
žák na ruce hodinky, kde se bude
moci podívat, co dělá maminka,
a promluvit si s ní. A to byla televize ve světě v plenkách a u nás
vůbec. První televizní přijímač
s obrazovkou asi 9 × 13 cm byl
v Maršově v roce 1956. Ten učitel
byl velký vizionář – vykládal nám,
jak budou létat lidi na měsíc, stroje
budou pracovat samostatně, lidé je
budou jen řídit a auta budou jezdit
bez řidičů. Vyprávěl i další neuvěřitelné příběhy a já teď jeho slova
mohu jen potvrdit. Všechno jsem
prožil na vlastní kůži. Od „Sputniku“ po let na měsíc, mobilní telefony, roboty, počítače, aplikace na
internetu, auta na baterie a televize
v hodinkách.

Vyučování v jednotřídce bylo zajímavé, protože každá třída měla jiné
úkoly a výklad, to vše v jedné místnosti, a tak se bylo na co dívat. Jedna učitelka byla velká a silná (určitě
přes 100 kg), a tak místo ukazovátka
používala školní metr – tzn. hranol
asi 4 × 4 cm, 1 m dlouhý, s okovanými konci. Podle něj kreslila a měřila
při psaní křídou na tabuli a také ho
používala k trestání žáků. Za vyrušování, napovídání a další přestupky vyvolala žáka k tabuli, ten musel
natáhnout ruce před sebe dlaněmi
nahoru a ona tím metrem udeřila
do dlaní. Vzhledem ke své hmotnosti asi neměla míru úderu, takže
to hrozně bolelo.
V páté třídě v předmětu „ruční
práce“, kde jsme se učili i my kluci
přišít knoflík, zaštupovat ponožku,
uplést z vlny šálu atd., jsme dostali
úkol vyrobit takové dvě malé botičky z papíru, které se dávaly ke
vstupence na „Pantoflíčkový ples“
v Heřmanči. Jeden kluk od nás
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Knoflíkářská výroba – Od Bučka k Homolkovi
První z podniků, o kterém si v příštích dvou pokračováních povíme více, je místní knoflíkárna, jež
má v obci tradici již více jak 120 let. Knoflíkářská
výroba zde byla vždy poněkud ve stínu místního
masokombinátu, ale ani tento fakt jí zajisté neubírá
na důležitosti. Výroba knoflíků ve Studené byla v
roce 1900 zahájena Tomášem Bučkem pocházejícím z nedaleké Žirovnice, celorepublikově významné perleťářské lokality. Buček byl dokonce švagrem
Josefa Žampacha, jenž byl zakladatelem právě tolik
proslulé žirovnické výroby. První studenská knoflíkárna se nacházela v prostorách bývalého mlýna,
který ve zmíněném roce 1900 Buček zakoupil a do
roka jej předělal na dílnu.
Škeble a lastury musely být na naše území samozřejmě dováženy. Nejvýznamnějšími lokalitami byly
v tomto ohledu Mississippi, Rudé moře, Korálové
moře, Čína, Japonsko, Filipíny nebo Fidži. Obvyklá
byla v té době především domácká výroba knoflíků
na šlapacích strojích. Výroba byla nejen náročná,
ale také zdraví škodlivá, jelikož se při ní hodně práši-

lo. Z toho důvodu na stroj
s vrtákem kapala ze zařízení zvaného
„kropmašina“ během
výroby voda. Zpracovávání lastur tímto způsobem
(tedy ve stoje) prováděli spíše muži. Ti si obvykle
z této těžké ruční práce, kdy jim ustavičně kapala
voda přes ruce, odnášeli revmatické potíže. Ženy
pracovaly spíše se stroji určenými k navrtávání knoflíkových dírek, což bylo zaměstnání sedavé a méně
fyzicky náročné. Hotové zboží se exportovalo dál,
až postupně putovalo i do USA, Německa, Anglie či
Španělska. Jako jiné obory, i knoflíkářství mělo své
vlastní názvosloví. Knoflíkům se tehdy říkalo „čamrdy“ a knoflíkářům „čamrdáři“. Vrtání rondelů
se nazývalo „půrování“ a rovnání knoflíků „šrupování“. Jednotlivé tvary knoflíků nesly název „vulst“,
„miska“, „bombé“, „talířek“ nebo „hulšístle“.

- 19 z Maršova byl takový celkově pomalejší a pořád se mu nedařilo botičky slepit. Učitelka ho asi 2× napomenula, že pracuje pomalu. Při
další kontrole si stoupla za něho,
podívala se mu přes rameno a pak
mu dala zezadu strašný pohlavek
dlaní na ucho a on se skácel na
zem a omdlel. Učitelka ho začala na
zemi fackovat a křičela, aby to na
ní nehrál a okamžitě si sedl do lavice. Kluk se probral a vůbec nevěděl, co se stalo, ale hrozně ho bolelo
ucho, asi mu praskl bubínek. Řekl
jsem klukům z naší party (šest kluků a dvě holky), že se takhle nenecháme mlátit a budeme si stěžovat
řediteli školy. Zůstali jsme tedy po
vyučování ve třídě a čekali jsme, až
půjde ředitel domů. Učitelka tušila,
co chceme udělat, a tak nás chtěla
vyhnat z budovy, že už tam nemáme co dělat. Řekl jsem, že musím na
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záchod, a všichni kluci šli se mnou.
Zavřeli jsme se na chlapeckém záchodě a chtěli počkat, až učitelka
odejde. Ona ale začala bouchat na
dveře záchodu a křičet, abychom šli
okamžitě domů, nebo nás vyfackuje
a vyhodí ze školy sama. Snažili jsme
se tedy utéct záchodovým okénkem. Dva kluci prolezli a už byli na
zahradě školy, ale třetí byl trochu
tlustší a zasekl se v okénku a nemohli jsme ho protlačit. Tak jsme
pomohli těm dvěma zpátky do záchodu a učitelka začala do dveří kopat a snažila se je vyrazit (otevíraly
se dovnitř a byly zajištěny pevnou
zástrčkou). Přímo naproti dveřím
byla jako pisoár zeď, natřená asfaltem do výšky asi 1,20 m, na kterou
se čuralo, a pod ní korýtko, kterým
moč odtékala do kanálu. Ta zeď se
čistila asi jen občas, protože se na ní
z moči vysrážela taková žlutá tva-

rohová hmota. Bylo nám jasné, že
petlice dlouho nevydrží, tak jsme
si stoupli vedle dveří, a když jsme
očekávali další náraz do dveří, tak
jsem odsunul petlici. Učitelka narazila ramenem do dveří, ty se rozlétly a ona klopýtla přímo na zeď,
rukama sjela po špinavém asfaltu
a padla do korýtka na moč. Než se
zvedla ze země, rychle jsme všichni
vyběhli a utekli ze školy.
Druhý den přišel do třídy ředitel
a začal vyšetřovat, kdo zavřel dveře záchodu a kdo je otevřel tak, aby
učitelka upadla na chlapeckém záchodě. Vůbec ho nezajímalo, proč
jsme zůstali v budově a proč dala
kamarádovi facku, až omdlel. Nikdo z kluků nezradil, a tak vyšetřování skončilo. Učitelka nás ale mlátila o to víc, a tak jsme se rozhodli,
že se nenecháme zmrzačit, a když
ředitel nepomohl, tak že ji musíme
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Za první světové války byla výroba zastavena
a roku 1919 opět obnovena, tehdy již pod názvem
Tomáš Buček a synové (sám Buček byl již po smrti),
přičemž majitelé knoflíkárny již nebydleli ve Studené, ale v rodné Žirovnici. V naší obci byla pouze
výroba a koňský povoz odvážel výrobky právě do
Žirovnice, kde se dále řešil jejich prodej a odbyt. Někdy se nosily knoflíky i v nůších na zádech pěšky,
což byl obecně v „čamrdářském“ řemesle rozšířený
úkaz.
Po válce se závod rozrůstal a přicházeli do něj
noví pracovníci – odborníci – z jiných krajů. V prvních poválečných letech se výroba poměrně slibně
rozvíjela. Novou výrobní surovinou se vedle perleti
stal galalit, což je umělá rohovina z kaseinu. Kolem
roku 1926 se však výrobě a především odbytu postupně přestalo dařit a výroba v Bučkově továrně
byla opět zastavena a podnik ve vlastnictví rodiny
Bučků se již v obci nikdy neobnovil. Nebyl to však
zdaleka konec knoflíkářské výroby v obci.
Namísto Bučka a jeho potomků po dlouhé odmlce v roce 1947 výrobu knoflíků ve Studené vzkřísil
František Homolka. Ten se řemeslu vyučil právě

jako někdejší zaměstnanec v Bučkově firmě. Jeho
otec Leopold Homolka pracoval v jejich knoflíkárně
dokonce již od jejího vybudování roku 1901. Jelikož
doma bylo pět dětí a málo zdrojů, musel již v dětství František spolu se svými sourozenci doma na
ručním stroji dírkovat knoflíky, aby domácnosti alespoň částečně přilepšili. Homolka byl tedy k výrobě
knoflíků veden již od dětství. Po zániku výroby ve
Studené navíc prošel řadou velkých knoflíkářských
závodů na našem území, kde získal řadu bohatých
zkušeností, které zde mohl později zúročit.
Mezi lety 1947 a 1950 provozoval Homolka
výrobu sám, spolu s pěti ženami, v domku v ulici
na Horní Pole. Ve výrobě tehdy neužíval pravou
přírodní perleť, ale umělou kaseinovou surovinu
zvanou argolit. Tehdy už však nadešly časy velice
intenzivního zakládání družstev. V červnu 1949
vznikl celostátní přípravný výbor pro transformaci
knoflíkářských podniků do družstevní formy. Členy
tohoto výboru byli všichni tehdejší majitelé jednotlivých výroben, tedy včetně F. Homolky. A tak se
stalo, že 15. ledna 1950 bylo ve Studené založeno
knoflíkářské družstvo STYL.
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zabít. Počkali jsme na sobotu, vzali
nože, sedli na kola a jeli do bydliště učitelky se pomstít. Přelezli jsme
plot a zahradou jsme se opatrně
přibližovali k domu. Najednou se
na nás vyřítili dva psi vlčáci. Naštěstí jsme stihli přelézt plot zpátky
a naše výprava tím skončila. Ředitel
se asi oklikou od nějakého rodiče
dozvěděl celý příběh a zřejmě promluvil s učitelkou, protože nás už
tak krutě netrestala, a my jsme tedy
dokončili obecnou školu v relativní
pohodě a pokračovali jsme šestou
až osmou třídou v nové budově Osmileté střední školy v Heřmanči.
Heřmanečská škola neměla svoje
hřiště, kde by se dal hrát fotbal, ve
vesnici nebyl ani žádný rovný pozemek. Ve Studené byla situace jiná
– měli hřiště, boty, a dokonce dresy. Mezi školami probíhala soutěž
v kopané, a tak se i naše škola měla
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zapojit. Ze Studené přijelo fotbalové mužstvo a náš učitel tělocviku
měl dát dohromady mužstvo naší
školy. To nebylo jednoduché, protože dva šikovní kluci, kteří uměli
kopat, museli pást krávy na kopci nad vesnicí, hrálo se odpoledne
po vyučování. Obě mužstva tedy
odešla na pastvinu. Jako branky se
položily školní tašky, hřiště se vytyčilo přibližně dalšími aktovkami
a oblečením a hrálo se na svažité
a hrbolaté louce mezi „kravincemi“.
Krávy držely za mantinely přihlížející děti. Utrpěli jsme samozřejmě
slavnou porážku – Studená si připsala body za vítězství do tabulky
a my měli legraci z toho, když nějaký hráč uklouzl na kravím lívanci
a měl hezky vylepšený dres.
Někdy škola zažila neplánované
vzrušení – to když najednou bylo
přerušeno vyučování a celá škola

šla sbírat letáky. V roce 1951 byla
vybudována železná opona – drátěné zátarasy na hranicích, do kterých
byl zaveden elektrický proud, který
zabíjel všechno živé, zvířata, ptáky
i lidi. Celníci zabavovali na hraničních přechodech všechny tiskoviny,
které kritizovaly politickou situaci
u nás nebo v Sovětském svazu. Tento drátěný zátaras nebyl překážkou
pro balony s letáky, ve kterých se
psalo o zakázaných tématech nebo
se zesměšňovala politika KSČ, řízená sovětskými poradci, nebo poměry v SSSR. Tyto balonové akce
fungovaly tak, že se pod malý balon
zavěsila schránka s letáky, jejíž odklopné dno bylo zajištěno proti otevření kostkou tzv. „suchého ledu“
z kysličníku uhličitého. Při vhodném větru přeletěl balon přes hranice, a když kostka ledu ve vzduchu roztála, otevřela se schránka
tep studenska

a letáky se rozsypaly a rozletěly po
terénu. No a my žáci jsme vytvořili
rojnici, letáky sbírali a odevzdávali
je učitelům. Nikdo si nesměl letáky
nechat. Nás děti nějak moc nezajímalo, co se tam psalo, ale líbili se
nám některé karikatury. Jeden leták
jsem si schoval a donesl ho domů.
Byla tam karikatura na zavádění
kombajnů v sovětském zemědělství – obrázek ukazoval „Chruščovovu sečko, mlátičko, mlečko pečku“. Byl to veliký stroj, který jel po

poli a fungoval tak, že obilí sekaly
čtyři staré ruční kosy otáčející se
na hřídeli, posekané obilí vymlátily čtyři cepy na hřídeli, vymlácené
obilí pomlel velký mlýnský kámen,
kterým otáčelo mlýnské kolo, které
poháněla voda tekoucí ze zavěšené
konve, mouka se sypala okapovým
žlabem na stůl, kde ženy válely pecny chleba, které dávaly do typické
ruské pece postavené z kamenů,
a upečené chleby byly rovnány na
pult na konci stroje a hospodyňky

běžely po poli a v nůších nebo zástěrách si nesly chleba domů. Leták
se všem líbil, ale nezachoval se.
Kromě sbírání letáků chodila
celá škola sbírat brouky mandelinky bramborové. Tehdy se jí říkalo
„americký brouk“, protože propaganda nám tvrdila, že ji k nám poslali Američané, aby brouk poškodil naše zemědělství. Povinně jsme
sbírali léčivé byliny a námel ze žita,
ale to už jsou jiné příběhy.
V Maršově, leden 2022
ze vzpomínek Zdeňka Novotného

Co jste hasiči, co jste dělali...
Činnost SDH Studená ve druhém pololetí
2021
Ve druhém pololetí bylo 21 událostí, z toho 8 dopravních nehod,
např. z vážnějších u Strmilova, u Nové Olešné, 2× ve Velké Lhotě
a o Vánocích za H. Bolíkovem. Zasahovali jsme u 6 požárů – z toho
1 požár osobního auta na plynový pohon, ostatní většinou v lese.
7 technických zásahů, většinou se jednalo o vyvrácené stromy na silnici, na žádost ZZS pomoc při snesení pacienta do sanitky.
Kromě výjezdů nemálo brigádnických hodin věnujeme starosti
o techniku a vybavení hasičárny.
Díky zmírnění protikovidových
opatření a za velké pomoci obecního úřadu se mohlo uskutečnit pouťové posezení v hasičárně. Při této
akci jsme uspořádali pro návštěvníky pouti v hasičárně sbírku na tornádem postiženou Moravu, kde se
vybralo 9 150 Kč. Tato částka byla
zaslána obci Lužice. A dále náš sbor
věnoval 15 000 Kč obci Moravská
Nová Ves.
V srpnu jsme se účastnili soutěže
u příležitosti oslav 100. výročí SDH
ve Světlé. Zde jsme také provedli
ukázku vyproštění osob z vozidla
při dopravní nehodě.
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V měsíci září se konal cyklozávod
„Okolo jižních Čech“ s mezinárodní účastí. Start etapy byl v Protivíně
a cíl ve Studené u hasičárny. Naše
jednotka ve spolupráci s SK Mlýnská a obecním úřadem asistovala
při zabezpečení trati závodu.
V loňském roce nám byla schválena dotace na novou cisternovou
automobilovou stříkačku za dosluhující liazku, kterou bychom měli
dostat v 1. polovině letošního roku.
Tímto bychom chtěli poděkovat též
obecnímu úřadu, který se podílí
nemalou finanční částkou na nákupu a vybavení vozu.
V rámci projektu na výstavbu
nové věže na sušení hadic jsme
z důvodu bezpečnosti museli oplo-

tit pozemek u hasičárny. Pro zlepšení zázemí pro činnost SDH jsme
za pomoci obecního úřadu postavili pergolu. Na tomto projektu jsme
se též podíleli finanční částkou.
Závěrem bychom chtěli poděkovat členům SDH a výjezdové jednotky za celoroční práci. Nemalé
poděkování patří též obecnímu
úřadu Studená a dalším spolkům
a firmám, které nás podporují a pomáhají při různých akcích.
Dodatečně přejeme všem občanům vše nejlepší a hodně zdraví po
celý rok 2022.
Hasiči Studená
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Vánoční něha zahřála Studenou…
Vánoce si každoročně najdou cestu do srdce každého z nás. Je to
čas aktivity, radosti, očekávání, ale i rozjímání a myšlenek na blízké.
Potěšit je cukrovím, dárky, krásně vyzdobeným domovem a především láskou.
A Vánoce bez veselých hlučících
trhů, koncertů, vánočních besídek
našich dětí, bez divadla, filmových
pohádek nebo krásných výstav?
To, co jsme kvůli omezením zažili
v loňském roce, bychom stále dokola prožívat nechtěli. Proto máme
velkou radost, že Studená na Vánoce 2021 stačila
– a to dokonce
za padání sněhových vloček
– rozsvítit svůj
vánoční strom,
uskutečnit vánoční trhy a realizovat
také
adventní projekt
nazvaný
Vánoční něha.
Vánoční něhu
zahájilo uvedení stejnojmenné výstavy krásných vánočních artefaktů
v prostorách obecního úřadu. Předměty zapůjčili k vystavení naši milí
spoluobčané, kterým tímto srdečně
a jmenovitě děkujeme.
Lenka Vejmělková z Horního Bolíkova, Jana Razimová ze Studené,
Vladimíra Švehlová z Horního Pole,
Marie Landová z Řečice, Kristýna
Švecová ze Studené, Jaroslava Nováková ze Skrýchova, Anna Kolmanová ze Zahrádek, Dana Nováková
z Dačic, Jana Čechová ze Studené,
Miroslav Ryneš ze Studené a Lenka
Houdková ze Studené.
Následovaly čtyři adventní čtvrtky, ve kterých potěšily Studenou
večery se zajímavými hosty prokládané koncertním vystoupením
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kvarteta Harp Rock Můra.
Sérii podvečerních besed zahájilo 2. prosince vyprávění skláře
Míry Košlera o minulosti i současnosti uměleckého sklářství. Pan
sklář s sebou přivezl i mnoho svých
překrásných uměleckých kousků
a promítaly se zajímavé fotografie

jemný, mnoho z příchozích přineslo na ochutnávku báječné cukroví
a odcházeli jsme s velmi potěšenými dušemi.
A čtvrtek třetí – tj. 16. prosince – praskal sál obecního úřadu ve
švech!:-). Do Studené za námi totiž přijel herecký sympaťák Radim
Fiala! Naše očekávání v jeho pohodářství a vstřícnost tento skvělý
a populární herec umocnil ještě na
druhou. Skvělá nálada, kterou pro
nás vytvořil, v nás bude doznívat
ještě dlouho.
A závěrečný čtvrteční večer Vánoční něhy 23. prosince byl také
výjimečný. Náš studenský divadelní spolek Vojan v něm spojil
síly s kvartetem Harp Rock Můra
a sehráli jsme pro obecenstvo veselé Vánoční bakaláře. Váš smích,
potlesk a radost pro nás pak byly
velkým vánočním dárkem.

z jeho celoživotního zaujetí sklářstvím. Otázky nebraly konce a dozvěděli jsme se mnoho zajímavých
věcí.
Druhý besední čtvrtek 9. prosince
patřil galeristce, divadelnici a spisovatelce Sabině Langrové, se kterou
jsme se zábavným způsobem pobavili i poučili o tradici dobré kuchyně v našem
regionu v dávných
časech.
Dozvěděli
se
nejen nevšední recepty, ale
i mnohé informace z historie
českého kulinářství. Večer
byl velmi pří-

A co říci nakonec? Že se sešli jak
báječní lidé na pódiu, tak na židlích diváků, stejně tak pořadatelé
a všichni, kdo se na rozsáhlé vánoční akci podíleli. Velké poděkování patří Pavlu Škodovi, našemu
starostovi, který podpořil celou
akci, při jakémkoliv problému byl
nápomocný – a to nejen od stolu,
ale i prakticky a vytrhl nám pořadatelům svým rychlým řešením

tep studenska

často pověstný trn z paty. Velice
děkujeme také kulturnímu výboru, Hance Bartoňové a knihovnici
Soně Jírové. Také hudebním kolegům z kvarteta Můra, kteří bez
okolků plnili všechny úkoly a neváhali vstoupit i do „hereckých vod“.
A mé velké osobní díky patří Šárce Dokulilové, se kterou jsme vytvořily přátelský pracovní tandem
a Vánoční něhu pro vás s láskou
připravovaly. Šárka také neuvěřitelně profesionálním a okouzlujícím
způsobem zvládla všechny adventní večery odmoderovat.

A do besed jste se s humorem
a spoustou zajímavých znalostí zapojili i vy – naši spoluobčané, sousedé, přátelé. Tak jsme se vzájemně
obdarovali krásnými vánočními
okamžiky a naplnili tak poselství
Vánoční něhy.

Poděkování
Děkujeme všem za účast
a květinové dary na pohřbu
pana Josefa Nováka. Především Stagře s. r. o. a MS Vosík
Jilem.
Rodina Novákova
ze Skrýchova

A jen tak šeptem, mezi námi, Vánoční něha 2022 už je v plných přípravách. Těšíme se moc!
Váš vánoční tým.
Sepsal Sid.

Spolky a sport
HILDEGARDA jede dál !
Na Štědrý den loňského roku sehrál divadelní soubor Hildegarda na
návsi v Horním Bolíkově představení „Živý betlém“. Hildegarda junior ve velice krátké době připravila poutavé představení, do kterého
zapojila početné diváctvo, které si spolu s účinkujícími zazpívalo koledy a společně si připilo na krásné Vánoce a šťastný nový rok 2022.
Vedení souboru děkuje všem
mladým a nadějným herečkám
a hercům za precizní a profesionální přístup k přípravě a provedení jejich kolektivního vystoupení.
Ostatně děkuje i rodičům dětí a dospělým, kteří se taktéž zapojili do
realizace představení.
A jak to bude s Hildegardou dál?
Zkušenější (tady se autor textu
záměrně vyhýbá označení starší)
část souboru připravuje hry Vizionář a Dobytí severního pólu, když
jejich nastudování již započalo.
S premiérou soubor počítá na přelomu května a června v I. Národním kamenném vesnickém divadle
v Horním Bolíkově.

bájné Hildegardy a spol.
Lopotnou práci na nastudování této autorské hry by soubor
rád završil účinkováním na scéně
některého pražského divadla, přičemž premiéra by rozhodně byla
v domovském divadle v Horním
Bolíkově.

Divadelní soubor Hildegarda
chce i nadále šířit dobré jméno
obcí Horní Bolíkov a Studená na
prknech, co znamenají svět. Soubor
doufá, že vedení obce Studená bude
i nadále nakloněno vzájemné spolupráci trvající již více než deset let.
Soubor dále děkuje všem příznivcům a divákům za podporu, protože až pozitivní reakce diváků je tou
pravou odměnou za provedenou
práci.
Za vedení souboru režisér
Antonín Tunkl.

Mladší část souboru čeká na
dokončení scénáře hry, jejíž předběžný název je „Pravda o založení
Československé republiky“ autorů
březen 2022
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Divadlo žije
I když současná doba kultuře moc nepřeje, všichni věříme, že vše se
v dohledné době opět vrátí k normálu. Události posledních dvou let
a omezení s nimi spojená se samozřejmě projevily na činnosti nejen
u nás, ale i profesionálních scén. Ač neradi, museli jsme podstatně
omezit své aktivity, a jak jsem psal v posledním článku, úspěšně rozjetou sezónu 2020–2021 přerušit. Od té doby vlastně stále čekáme
na zlepšení, a jak se nyní zdá, snad se v dohledné době konečně dočkáme.
V mezidobí tvůrčí nečinnosti
jsme ale nezaháleli a věnovali se
tvorbě našich internetových stránek, získali nové texty divadelních
her a snažili se vybrat tu, která by
pobavila nejen diváky, ale u které
bychom se „vyřádili“ i my. Je to trochu složitější, neboť jsme limitováni
počtem herců, věkem postav a pokud možno nenáročnou scénou.
V této době již máme představu
o tom, co budeme snad letos hrát.
Nebudu zatím nic prozrazovat, ale
bude to opět komedie. Divadlo ve
Studené tedy stále „žije“ a to zejména díky partě nadšenců, která se zde
sešla. Je nás ale stále málo, a to také
limituje naše možnosti. Rádi proto
mezi sebou uvítáme každého, kdo
by se s námi chtěl divadlu věnovat.

Již dříve jsem na těchto stránkách
uvedl, že bychom rádi navázali na
tradici ochotnického divadla ve
Studené, která byla bohatá, a jak je
historicky doloženo, začíná někdy
v roce 1853. Na našich internetových stránkách „vojan.hys.cz“ se
historii ochotnického divadla ve
Studené věnujeme a jsou zde zveřejněny staré fotografie a plakáty
se jmény herců a hereček, kteří se
ochotnickému divadlu věnovali.
Stránky ještě stále dotváříme a měly
by v budoucnu informovat zájemce
o tom, co chystáme a co nového se
v souboru událo. Co se týče historie, pokud někdo z čtenářů má staré fotografie či nějaké dokumenty
o činnosti ochotníků ve Studené,
rádi je na naše stránky přidáme.

V neposlední řadě bych zde
rád ještě zmínil naše poslední vystoupení v době předvánoční, kdy
jsme společně s hudebníky „HARP
ROCK MŮRA“ připravili 4. adventní večer. Moc rádi jsme přijali pozvání ke spolupráci od paní
Martiny Fryčové, a i když do poslední chvíle nebylo jasné, zda se
večer uskuteční, s výsledkem jsme
nakonec byli nadmíru spokojeni
a i podle reakce přítomných diváků
se společné vystoupení líbilo. Děkujeme všem za přízeň a těšíme se
na brzké shledání s Vámi, diváky.
Mgr. Jaroslav Novák

Mikulášské odpoledne v Horním Poli
Původně to měla být klasická besídka v teple našeho kulturáčku.
V plánu bylo tvořeníčko, básničky, soutěže a pohodička ve vytopeném sále. Bohužel situace kolem covidu to nedovolila. Proto naše organizační trojka Jitka, Venda a Mirka zvolila náhradní variantu.

bylo odneseno do pekla k nápravě.
Všechny slíbily, že budou hodné.

děti i dospělé, a koho přepadl hlad,
dostal buřtíka z grilu.

Předvánoční čas v Horním Poli
začal.

A pak přišlo to nejdůležitější, přišla čertovská sebranka spolu s Mikulášem a andělem. Kdo z dětí měl
odvahu, přistoupil a ukázal, co se
naučil. Někdo řekl básničku, někdo
zazpíval a někdo udělal i pár kliků
a za to byli všichni odměněni balíčkem. Překvapivě žádné z dětí ne-

Děkujeme Obci Studená za
umožnění uspořádání a příspěvek
na toto příjemné odpoledne.
Spokojení občané Horního Pole.

Počasí, jako na objednávku, krásně dokreslilo náladu trochou čerstvého sněhu a mohlo začít setkání
na prostranství před hospodou. Rodičů s dětmi se až překvapivě dostavilo opravdu hodně a za to jsme
byli moc rádi. Děti dostaly papír, na
který mohly napsat nebo nakreslit svá přání adresovaná Ježíškovi,
která byla vyslána pomocí balónků.
Na zahřátí byl připraven svařák pro
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No, a nakonec jsme si zazpívali
koledy a rozsvítili stromeček.

tep studenska
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FK Studená se probouzí ze zimního
spánku
Zimní přípravu jsme odstartovali dobrým skutkem. Začátkem prosince jsme se zapojili do projektu Ježíškova vnoučata. Jako tým jsme
za přispění každého z hráčů či činovníků klubu zakoupili televizi pro
pana Štefana z Telče. Fotbal má srdce.
Povánoční nálada se stále nesla v duchu pandemie, ale všichni
víme, že co se naběhá v zimě, to najdeme v jarních zápasech. V průběhu prosince se konala dobrovolná
běžecká výzva, v níž hráči polykali
studené kilometry. Od ledna již natvrdo probíhala příprava: v týdnu
dvakrát výběh, v sobotu trénink
v tělocvičně. Začátkem února jsme
absolvovali třídenní soustředění v Kardašově Řečici. Cílem bylo
vyzkoušet si nové herní kombinace, sehrát se, rozšířit fyzický fond
a utužit kolektiv, vše považujeme
za splněné. Nyní bychom z toho
rádi těžili v průběhu přípravných

zápasů a nadcházející části sezóny.
Aktuálně trénujeme na umělé trávě v Třešti. Zde se odehrávají i přátelské zápasy (s krajskou Žirovnicí
0:5), čeká nás Kostelec a Horní Cerekev. Cílem do jarní části je udržet se ve vrchních patrech tabulky
a hrát pohodový fotbal pro naše
početné fanoušky. Níže naleznete
rozpis zápasů mužů.
Mládež trénuje každé úterý, v plánu je i další trénink o víkendu. Jejich
zápasy se začnou v průběhu dubna. Věřím, že do našich řad přijdou
i noví kluci, nyní máme dvě kategorie, starší přípravku a mladší žáky.
V sobotu 30. 4. v 10:00 hostíme jeden

Lomnice – Studená

SO 26. 3. 15:00

N. Bystřice – Studená

SO 2. 4. 16:30

Studená – Buk

SO 9. 4. 15:30

Ledenice – Studená

SO 16. 4. 17:00

Studená – Olešnice

SO 23. 4. 16:00

D. Bukovsko – Studená

SO 30. 4. 17:00

Studená – Třeboň B

SO 7. 5. 16:00

K. Řečice – Studená

SO 14. 5. 17:00

Studená – Suchdol

SO 21. 5. 16:00

Neplachov – Studená

NE 29. 5. 17:00

Studená – Č. Velenice

SO 4. 6. 16:00

Horní Žďár – Studená

SO 11. 6. 10:30

Studená – Třebětice

SO 18. 6. 16:00

ze série turnajů pro starší přípravku.
Hřiště je aktuálně ve fázi zimního spánku. Práce kolem hřiště jsou
pozastaveny, nyní plánujeme brigádu na odklízení popadaných větví
a částí stromů. Věříme, že se tento
rok podaří vytvořit projekt na nové
fotbalové kabiny, které si to za ta
dlouhá léta jistě zaslouží. Děkujeme
Obci Studené za finanční podporu
a všem ostatním za jejich přízeň.
Ondřej Dokulil

Valná hromada TJ Studená z. s.
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byli zvoleni Mgr. Šárka Dokulilová
a Petr Tichý. Z výboru odstoupili
p. Hana Tichá a p. Miloslav Dvořák,
kterým bylo poděkováno za dlouholetou práci v TJ Studená a předá-

na věcná pozornost.
Výbor TJ Studená děkuje všem za
účast a podporu v činnosti.
Za TJ Studená
Irena Píšanová.

Bufet Studená
ROZVOZ OBĚDŮ ZDARMA STUDENÁ

Nabízíme rozvoz obědů ve Studené ZDARMA

(Možnost závozu do vzdálenějšího okolí s příplatkem).

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.

tep studenska

Komerční sdělení

Dne 12. 2. 2022 byla svolána dle
stanov TJ Studená volební valná
hromada. Na programu VH bylo
zvolení předsedy, členů kontrolní
komise a členů výkonného výboru tohoto spolku. VH se zúčastnil
stávající výkonný výbor, předseda,
členové kontrolní komise a zástupci jednotlivých oddílů. Celkem tedy
19 členů, a VH byla tudíž usnášení schopná. Stávající předsedkyně
kontrolní komise Mgr. Jana Nováková podala zprávu o hospodaření spolku za rok 2020 a 2021. Za
předsedu spolku byl jednohlasně
zvolen Ing. Jiří Müller ml. Stávající
kontrolní komise ve složení – předsedkyně Mgr. Jana Nováková, Hana
Bartoňová, Vladislav Dvořák byla
zvolena v nezměněném složení na
další období. Ve výkonném výboru došlo ke změně. Za nové členy

Tenisový oddíl ve Studené
Po třech letech nového vedení tenisového oddílu ve Studené jsme z důvodu odrůstající mládeže uspořádali, v říjnu 2021 ve spolupráci s místní
Základní školou, opět nábor mladých tenistů. Do
oddílu se díky náboru přihlásili čtyři mladí zájemci
(Vendulka, Anička, Nelča a Tadeáš), kteří se po pár
zkušebních lekcích v tělocvičně stali novými členy
našeho oddílu.

Tréninkový rozvrh jsme proto museli
znovu upravit:
•
•
•
•

Pátek 16:15–17:45 hod. nováčci ( 4 čl.)
Neděle 9:00–10:30 hod. mladší žáci (5 čl.)
Neděle 10:30–12:00 hod. dorostenci ( 6 čl.)
Neděle 12:00–13:30 hod. dorostenky ( 3 čl.)
Celkový počet členů tenisového oddílu je k 1. 1. 2022
již 35.
Projekt „Trénování dětí a mládeže – tenis“, který funguje 4. rokem, je velice úspěšný a možná i díky němu
zájem o tenis mezi mládeží v našem regionu stále narůstá. Tak jako ostatní sportovní kluby žádáme a čerpáme různé dotace (obec Studená, Jihočeský kraj, Národní sportovní agentura). Z těch letošních bychom chtěli
pro náš oddíl pořídit: tréninkové míče pro novou sezónu, měkké míče pro nováčky, tréninkové rakety, pojízdný koš pro trenéry, uspořádat soustředění s turnajem,
omotávky tenisových raket a další sportovní vybavení. Pro rozšíření pohybových možností bychom naše
sportoviště rádi vybavili veřejně přístupným basketbalovým košem. Část dotací chceme použít na antuku

a nové zástěny na oplocení. Naučit se tenis je „běh na
dlouhou trať“, to Vám potvrdí každý zkušený tenista,
my ale přesto s našimi svěřenci intenzivně pracujeme
na výkonnosti a těšíme se, že v letošním roce změříme
síly s některými kluby v okrese.

Akce plánované na rok 2022:
•

Jarní turnaj v bowlingu (utužování dětského
kolektivu)
•
Přátelský turnaj mládeže v Jindřichově Hradci
•
Přátelský turnaj mládeže v Pelhřimově
•
Letní turnaj kombinovaných čtyřher
•
Tradiční tenisové soustředění – 3. ročník
•
Přátelský turnaj mládeže na domácích kurtech
s účastí oddílů z Jindřichova Hradce a Pelhřimova
•
Mikulášské tenisové soutěžení
Termíny akcí upřesníme v příštím vydání TEPu. Za
přátelskou návštěvu a sportovní povzbuzení předem
děkujeme.
„Motivace je to, díky čemuž začnete.“
František Podhrázský

Studenský Čtyřlístek, z. s. vás srdečně zve na

ČARODĚJNICKÝ

REJ

v pátek 29. dubna od 17:00
ve dvoře Komunitního centra ve Studené

Čeká vás čarodějnické soutěžení, vyrábění
a opékání buřtíků. Na malou chvíli se přenesete do
světa čarodějnic a vyzkoušíte si některé
dovednosti, kterými se proslavily.

Buřtíky a občerstvení
si vezměte s sebou.
Masky jsou vítány.
Vstupné dobrovolné.

březen 2022
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Tříkrálová sbírka 2022
Tříkrálová sbírka se stala krásnou
tradicí, která je sympatická především tím, že vybrané finanční prostředky jsou použity k rozvoji sociálně zdravotních služeb na území,
ve kterém byly vybrány. Také ve Studené a okolních obcích jste mohli během ledna přispívat do
zapečetěných pokladniček a tím pomoct lidem
v nouzi v našem regionu.
Přes nesnáze a úskalí, které
současná doba přináší, se podařilo zajistit celé území, jak bývá
u nás zvykem. Většinu vesnic
prošli králové s vedoucími v sobotu 8. ledna. Ve Studené byly
pokladničky dárcům k dispozici na veřejně dostupných místech až do poloviny ledna.
Milí králové i vedoucí, děkuji Vám všem za Vaši obětavost,
za Vaše zmrzlé ruce i nohy, za
červené tváře i jiskřivý zpěv v té
mrazivé sobotě! A Vám, všichni
dárci, děkuji za otevřená srdce
i peněženky!
Mgr. Magdaléna Zámostná,
koordinátorka TS

VE STUDENÉ A OKOLNÍCH OBCÍCH
SE CELKEM VYBRALO:

100 204 Kč
Studená
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vybraná
částka
2 010 Kč

Prodejna Flop

2 335 Kč

Prodejna Jednota Coop (náměstí)

2 387 Kč

Prodejna Jednota Coop (býv. Prior)

3 057 Kč

Lékárna

1 527 Kč

Kostel

4 030 Kč

Pečovatelský dům

600 Kč

Čerpací stanice

583 Kč

Králové na náměstí v pátek odpol.

2 409 Kč

Králové na náměstí v sobotu dopol.

2 388 Kč
21 326 Kč

10 301 Kč

Doubrava

1 200 Kč

Zahrádky (1. část: 2 315 Kč +
2. část: 5 130 Kč)

7 445 Kč

Palupín

Obecní úřad

Celkem

Býkovec

786 Kč

Horní Meziříčko

3 954 Kč

Olšany

2 961 Kč

Heřmaneč

3 723 Kč

Maršov

2 742 Kč

Horní Němčice

1 030 Kč

Skrýchov

3 939 Kč

Sumrakov

10 283 Kč

Kaliště

1 994 Kč

Horní Bolíkov

3 880 Kč

Horní Pole

2 220 Kč

Světlá

2 550 Kč

Domašín

1 060 Kč

Panské Dubenky

3 058 Kč

Jilem

2 565 Kč

Brandlín

2 625 Kč

Velká Lhota

3 791 Kč

Horní Olešná

2 305 Kč

Klátovec

410 Kč

Velký Jeníkov

550 Kč

tep studenska

Statistiky z evidence
naší obce a místních částí
Pohyb v evidenci občanů od ledna 2021

Všechny uvedené údaje jsou k 31. 12. 2021

Víte, že nejstarší občanka naší obce a místních částí se narodila v roce 1922 a oslaví letos 100 let?
A nejstarší občan naší obce a místních částí se narodil v roce 1928?
Počet obyvatel s platným trvalým pobytem podle
části obce
část obce

Občané s platným (i adresa úřadu) trvalým
pobytem
celkem

Domašín

muži

ženy

60

24

36

130

69

61

Horní Pole

81

41

40

Maršov

43

22

21

Olšany

101

46

55

38

15

23

1 628

829

799

Sumrakov

81

44

37

Světlá

28

14

14

Velký Jeníkov

10

6

4

2 200

1 110

1 090

Horní Bolíkov

Skrýchov
Studená

měsíc

narození

zemřelí

přihlášení

leden

2

3

3

9

únor

2

3

4

2

březen

3

1

2

9

duben

1

6

1

1

květen

1

2

2

2

červen

0

3

0

3

červenec

2

4

4

7

srpen

1

1

0

7

září

3

2

7

9

říjen

0

2

2

11

listopad

2

2

0

1

prosinec

0

8

5

3

celkem

17

37

30

64

Počet obyvatel v obci k 31. 12. xxxx
k 31. 12. 2010

2 393 občanů

k 31. 12. 2011

2 397 občanů

k 31. 12. 2012

2 382 občanů

k 31. 12. 2013

2 381 občanů

k 31. 12. 2014

2 361 občanů

Průměrný věk podle části obce ke dni 31. 12. 2021

k 31. 12 .2015

2 315 občanů

Občané s platným (i adresa úřadu) trvalým
pobytem

k 31. 12. 2016

2 313 občanů

k 31. 12. 2017

2 295 občanů

k 31. 12. 2018

2 274 občanů

k 31. 12. 2019

2 257 občanů

k 31. 12. 2020

2 254 občanů

k 31. 12. 2021

2 200 občanů

celkem

část obce

celkem

muži

ženy

Domašín

47,57

46,74

48,12

Horní Bolíkov

42,40

39,60

45,58

Horní Pole

39,37

38,01

40,77

Maršov

40,40

37,69

43,25

Olšany

40,26

37,88

42,25

Skrýchov

34,64

34,36

34,82

Studená

46,72

45,18

48,32

Sumrakov

44,75

42,63

47,28

Světlá

43,46

44,95

41,98

Velký Jeníkov

44,95

50,59

36,50

celkem

45,47

43,93

47,04

březen 2022

odhlášení

Nejčastější příjmení v naší obci a místních částech
(nad 20 výskytů):
Novák – Nováková

16

Čech – Čechová

30

Němec – Němcová

26

Dvořák – Dvořáková

25

Antoňů

23

Lacina – Lacinová

22

Tichý – Tichá

22

Ryneš – Rynešová

21

25

Společenská kronika
Významné životní jubileum (80, 85 a více let) oslavili
v prosinci 2021

v lednu 2022

v únoru 2022

Jana Jechová
Milada Bartůšková
Zdeněk Makovička
Marie Švehlová
Milada Chalupská

Milada Havlíková
Věra Chlupáčová
Václav Sochor
Karel Matoušek
Růžena Lapková
Jarmila Kollmannová
Anežka Frühaufová
Božena Mitasová
Marie Šteflová

Jiří Moravec
Miluška Bartušková
Oldřich Buzek
Jaroslava Kovandová
Zdeněk Kolářík
Jaroslava Nováková
Jiřina Doudová
Adéla Adamcová

Noví občánci obce
Studená a místních
částí v roce 2021
Tomáš Chalupa
Jakub Dokulil
Oskar Hudec
Petr Adamec
Timea Sarkány
Jessica Horváthová
Radek Rod
Šimon Stránský
Vladimír Antoňů
Vilém Daniš
Richard Kuchař
Jakub Lacina
Vojtěch Machek
Natálie Kovářová
Patricie Baloghová
Jonáš Jebavý
Jindřich Kejmar

V roce 2021 nás opustili:
Ludmila Hřavová, Olšany

Zdeňka Tesařová, Studená

Oldřich Sedmík, Studená

Olga Hanzalová, Studená

Vojtěch Tesař, Studená

Ilona Syrovátková, Horní Pole

Karel Geist, Studená

Marta Karešová, Olšany

Vladimíra Dvořáková, Studená

Libuše Pikalová, Maršov

Hedvika Mifková, Studená

Jan Michna, Sumrakov

Jaroslav Valek, Studená

Václav Čech, Sumrakov

Anna Macháčová, Studená

Martin Augusta, Studená

Josef Jíra, Studená

Josef Hrnčíř, Sumrakov

Věra Burešová, Maršov

Jan Kalaš, Domašín

Božena Čechová, Sumrakov

Anna Stačková, Studená

Petr Kopal, Studená

Drahoslava Tůmová, Maršov

Josef Matějíček, Studená

Jaroslav Vávra, Studená

Jaroslava Němcová, Studená

František Němec, Studená

Marta Joklová, Studená

Josef Novák, Skrýchov

Alena Mastná, Studená

Magdalena Domecká, Studená

Jiří Havlík, Studená

Eliška Říhová, Skrýchov

Blanka Šteflová, Studená
Jozef Sidor, Studená
Věra Svobodová, Studená

26

tep studenska

Kam za kulturou a sportem
v březnu, dubnu, květnu a červnu 2022
BŘEZEN
25. 3. od 18:00

NÁZEV AKCE

MÍSTO KONÁNÍ

POŘADATEL AKCE

Deskové hry pro všechny

Komunitní centrum

Studenský Čtyřlístek

2. 4. od 14:00

Ukliďme si svou obec – Pojď se projít
a pomůžeš přírodě

Před komunitním centrem

Dokulilová

8. 4. v 17:00

Ukliďme svou obec – Beseda o kompostování

Multifunkční sál OÚ Studená

Obec Studená

9. 4. v 17:00

Vernisáž výstavy fotografií Jiřího Müllera
„Vysočina“

Komunitní centrum

Knihovna Vlasty Javořické

23. 4. v 13:00–16:00

Studenský jarní SWAP

Komunitní centrum

Dokulilová

23.–24. 4.

Holčičí víkend – pro děvčata 1. stupně ZŠ

Komunitní centrum

Studenský Čtyřlístek

25. 4. v 17:00

Beseda se spisovatelkou
Markétou Harasimovou

Komunitní centrum

Knihovna Vlasty Javořické

29. 4. v 17:00

Čarodějnický rej

Komunitní centrum

Studenský Čtyřlístek

Vítání jara

Pod Maršovskou třešní

Pod Maršovskou třešní

Dopravní hřiště

ZŠ a MŠ Studená

Komunitní centrum

Studenský Čtyřlístek

DUBEN

KVĚTEN
7. 5. od 15:00
12. 5.
termín po upřesnění

Soutěž mladých cyklistů na dopravním hřišti
– oblastní kolo základních škol
Odpoledne pro ženy – vyrábění, kosmetika,
móda

ČERVEN
18. 6.

5P Jana Satrapy – cykloturistická akce

trasa Střížovice – Kostelec

Obec Studená

18. 6. od 14:00

Oslava slunovratu

Maršovský dvůr

Pod Maršovskou třešní

březen 2022
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Masopust v Sumrakově 26. února 2022

Program na Svatý
týden a Velikonoce
10. 4.

14. 4.
15. 4.

17. 4.
18. 4.

Dětský karneval v KD v Jilmu 5. března 2022

Studenský Čtyřlístek z. s. pořádá

ESKOVÉ HRY

D

16. 4.

Květná neděle – Pašijová
neděle (svěcení kočiček).
Studená 8:00, Palupín
9:45, Popelín 11:00
Zelený čtvrtek – Poslední večeře
Páně. Studená 18:00
Velký pátek – Den umučení Páně.
Studená 18:00
Bílá sobota – Veliká noc. Studená
20:00
Boží hod velikonoční. Studená 8:00,
Palupín 9:45
Pondělí velikonoční. Studená 8:00,
Panské Dubenky 9:45, Popelín 11:00

pro všechny

v pátek 25. března od 18 hod.
v Komunitním centru ve Studené
Zveme malé i velké.
Přijďte si zahrát moderní
společenské hry pro děti i dospělé.

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 V (XL), číslo 1/2022, vydán 25. března 2022, reg.:
MK ČR E 23479, vydává Obec Studená, IČ: 00247545, náklad 1140 ks, zdarma. Uzávěrka příštího čísla: 30. května 2022.
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: ©Martina Svobodová – Masopust v Sumrakově 2022
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