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INFORMAÈNÍ A REKLAMNÍ ZPRAVODAJ

èíslo 3/ 2007

Z jednání zastupitelstva
8. zasedání zastupitelstva se konalo 25. 6. 2007
Zpráva o èinnosti orgánù obce:
- probìhlo jednání se zástupci
knihovny z J. Hradce, na kterém
vzeel poadavek rozíøit knihovnu
o dìtské oddìlení
- konala se schùzka subdodavatelù technologické èásti na rekonstrukci Z

- 2. 6. 2007 se konal ve Studené
dìtský den a veèer v Zahrádkách
beseda s návtìvou z Holandska
- jednání se zástupcem øeditelství
silnic a dálnic se týkalo stavu komunikace I/23
- s firmou Ekomonitor bylo projednáno
odradonování
vod
v Marovì, Olanech, Svìtlé,
Skrýchovì a Domaínì

Studená, pro spoleèenské organizace a kontrolu pokladny obce
- na jednání výboru 2. 5. a 11. 6.
2007 byla vytvoøena pravidla pro
rozdìlování pøíspìvkù takto:
maximální èástka v roèním
rozpoètu obce 80.000,- Kè
do konce února pøedloí spolky a
organizace plán akcí na rok spolu
s ádostí o pøíspìvek
organizace,
která
obdrí
pøíspìvek, uveøejní v TEPU èlánek
o uskuteènìné akci
- výbor sportovní informoval o
akci 5P Jana Satrapy
Dalím bodem jednání bylo
schválení roèního závìreèného úètu
obce za rok 2006 a seznámení se
zprávou o výsledku pøezkoumání
hospodaøení obce za rok 2006
krajským úøadem È. Budìjovice se
závìrem  bez výhrad.

Zaøízení novì rekonstruované kolní jídelny
- s firmou Øemstavo byla projednána oprava støechy KD Marov
- jednání s firmou BESI se týkalo
realizace nauèné stezky na základì
grantu
- s VaK bylo projednáno vypoutìní odpadních vod do vodoteèe,
ulice Palackého, Drustevní, Mlýnská
- p. Drsové z ÈS byly pøedány
podklady pro získání úvìru na
rekonstrukci a opravu Z
- byla podepsána smlouva s p.
Sadílkem na zpracování Historie
Studené a místních èástí s termínem do konce bøezna 2008

Následující jednání se týkalo:
- zmìny spoleèenské smlouvy
spoleènosti Technické sluby Obce
Studená, spol. s r. o.
- zpracování nové nabídky na
koupi nové sanitky
( pokraè. na str. 3)

- komunální techniku nabídla pøi
jednání firma SOME J. Hradec
- uskuteènila se soutì hasièù
v H. Bolíkovì o Bolíkovský pohár
Z èinnosti výborù:
- výbor kulturní a zahranièní podal zprávu o pøípravì a zajitìní
programu návtìvy z Holandska a
upøesnìní èetnosti návtìv mezi
zastupitelstvy obou obcí, mezi kolami a spolky
- výbor finanèní spolu s výborem
kontrolním provedl kontrolu èerpání pøíspìvkù od obce pro SDH
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Slovo starosty
Váení obèané, v minulém èísle
zpravodaje jsem Vás informoval,
jaké akce nás èekají v dobì prázdnin a dovolených. Zamìøím se na
ty nejdùleitìjí. Rozhodující akcí
pro nai obec byla rekonstrukce
kolní kuchynì a èásteèná rekonstrukce jednoho pavilonu koly. I
kdy  se je dnalo o pomìrnì
nároènou akci, hlavnì poètem subdodavatelù, výsledek byl úspìný
a pavilon vèetnì kuchynì zaèal
slouit dle naich pøedstav a nic
nebránilo úspìnému zahájení
kolního roku 2007/2008. I kdy
vládla nervozita v prùbìhu akce,
naím jediným cílem bylo vèasnì a
úspìnì akci dokonèit. Vyuívám
této pøíleitosti a chci podìkovat
generálnímu dodavateli stavební
firmì Staving Studená, vedení
koly, vem zamìstnancùm koly a
dalím obèanùm, kteøí pomohli
hlavnì v závìreèném úklidu nejen
budovy, ale i okolí. Náklady na
rekonstrukci budou cca 11,4 mil. Kè.
Dalím úkolem, který jsme
øeili, bylo zakoupení sanitního
vo z u vèetnì zajitìní sanitní
nástavby s vybavením. Také zde
bylo nae snaení úspìnì dokonèeno
a no vá sanit a zaèala naim
obèanùm slouit od 7. 8. 2007.
Náklady na poøízení sanity byly
1 111 260 Kè. Dalí investice a
opravy, které rovnì ovlivnily
ivot nejen naich obèanù, ale i
návtìvníkù Studené, byly práce
spojeny s opravou kostela sv. Prokopa, kterou financovala farnost
Øímskokatolická za pøispìní a organizaèní pomoci obce. Rovnì
významnou akcí byla výstavba
nové prodejny firmy Flosman a.s.
Zde stojí za povimnutí, e o
výstavbì prodejny se zaèalo jednat
v srpnu v roce 2006 a v srpnu
v roce 2007 by la prodejna
otevøena. Rovnì zde se obec aktivnì zapojila do úpravy okolí,
hlavnì úpravou chodníku dle finanèních moností.
Samozøejmì se pracuje na drobných akcích ve Studené a místních
èástech. V mìsíci záøí poèítáme
s otevøením nauèné stezky Poznej
kraj pod Javoøicí. Mimo investièní
akce a opravy probíhal ve Studené
a místních èástech spoleèenský

ivot. Za zmínku stojí cykloturistickáakce5PJanaSatrapy,Studenská pou s doprovodnými akcemi,
turnaj v kopané, Sumrakovská
pou, setkání Marovákù, výlet spojený s Dnem dìtí ve Svìtlé, dìtský
den ve Studené a v Horním Poli,
hasièská soutì v Horním Poli a
v Horním Bolíkovì, sportovní odpoledne v Horním Bolíkovì a dalí
drobné akce. Za snahu a ochotu pomoci pøi tìchto akcích dìkuji vem
organizátorùm a sponzorùm.
Problémem zùstává i nadále úsek
odpadového hospodáøství. Není respektována provozní doba ve
sbìrném dvoøe. Odpad je obèany
házen na volné prostranství. Rovnì
ukládání
odpadu
do
rozmístìných kontejnerù je
problémem hlavnì u papíru, kde
vhozením nesloených kartonù dojde rychle k zaplnìní a potom je
papír házen do okolí, co není naí
dobrou vizitkou.
Samostatnou kapitolou jsou dvì
popelnice, které byly umístìné u
vchodu na høbitov ve Studené. Naí
snahou bylo pomoci vem, kteøí na
høbitov chodí zapálit svìtýlko, aby
nemuseli chodit s obalem do kontejneru a neházeli obaly okolo høbitova a na parkoviti. Je smutné, e
popelnice jsme uklidili, protoe

v nich bylo vechno moné, jenom
vak málo toho, co bylo na popelnicích napsáno a k èemu byly
urèené. Zde se v praxi potvrdilo
staré pøísloví Za dobrotu na
ebrotu. Mrzí mì to o to více, e
høbitov navtìvují pøevánì starí
lidé, kde bych oèekával, e se
vzájemnì budeme respektovat ku
prospìchu obou stran.
Dalím problémem je otázka
pitné vody. Je zaráející, e pøes
vekerá upozornìní ve veøejných a
sdìlovacích prostøedcích, je pitná
voda vyuívána na zalévání, na
stavby apod. a potom se volá na
obec Zajistìte vodu - neteèe. Zde
se nabízí otázka A co cena vody?
Zastupitelstvo obce se bude muset
zabýv at i tímto problémem.
Obracím se na vás proto, abyste
s pitnou vodou etøili, ponìvad
zásoby vody i ve vodárenské nádri
Karhov rychle ubývají.
V nast ávajícím období se
budeme zabývat realizací drobnìjích akcí. Zároveò Vás chci
vechny pozvat na tradièní Studenský jarmark s doprovodnými
akcemi a na procházku Nauènou
stezkou po jejím otevøení.
J. Rod
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(pokraèování)
- zmìny ve sloení kulturního
a zahranièního výboru, místo p.
J. Kotouna schválena p. H. Bartoòová
- prodeje akcií Masny Studená,
a. s. za nabídnutou hodnotu
- s firmou FLOP bude projednáno
zhotovení chodníku ze zámkové
dlaby a po vjezd ke kolní jídelnì
- ádost o pøíspìvek ve výi
3.000,- Kè pro SDH v H. Bolíkovì na
soutì hasièù o Bolíkovský pohár
byla schválena
- MO ÈSCH byla schválena
ádost o povolení výstavy v areálu
Z Studená ve dnech 7. a 8. èervence
2007
- FK obèanské sdruení byl
schválen pøíspìvek 3.000,- Kè na 49.
roèník fotbalového turnaje a na
poøádání ákovského fotbalového
turnaje pøíspìvek 4.000,- Kè
- Sdruení rodièù pøi Z Studená
byl schválen pøíspìvek ve výi
10.000,- Kè na oslavu 30. let od
otevøení nové koly
- ádost o pøíspìvek ve výi 50 %
nákladù na dopravu 27 obèanù ze
Studené a místních èástí na divadelní pøedstavení do HD
v Jihlavì - byl také schválen
Zastupitelstvo povìøilo starostu
zadáním projektových dokumentací
VaKu jiní Èechy na opravu
plynového hospodáøství ÈOV a na
propojení kanalizace v ulicích
Palackého a Drustevní.
9. zasedání zastupitelstva se konalo 30. 7. 2007
Zpráva o èinnosti orgánù obce:
- probìhlo jednání ohlednì
inenýrských sítí (plyn, voda,
kanalizace) v ulicích Roického a
Polní
- s firmou Ekomonitor bylo projednáno odradonování vodního
zdroje Marov a rekonstrukce odradonovacího zaøízení Olany
- problematika nauèné stezky
byla znovu projednána s firmou
BESI È. Budìjovice
- jednání na plynárnách v J.
Hradci se týkalo plynového vedení
v ulicích Na ibené, Roického a
Polní

- s firmou Øemstavo bylo dohodnuto zhotovení pergoly pøed vstupem do KD Marov
- dalí jednání se týkala oprav
výtluk v místních komunikacích,
dlaby u nové prodejny FLOP, zpracování grantu na opravu hasièského
auta
- na pøísluných ministerstvech
v Praze probìhla jednání o uvolnìní
finanèních prostøedkù na opravu Z
Studená, na rekonstrukci ulic
Komenského a Na Stráni
- byly podepsány smlouvy na
zøízení úètu na financování opravy
Z a uvolnìní úvìru
- 6. 8. 2007 byl pøevzat nový
sanitní vùz a zároveò prodán starý
za 165.000,- Kè
- na opravu tribun na høiti byl
získán finanèní pøíspìvek 150.000,- Kè
Dalí jednání zastupitelstva
rozhodlo o rozpoètové zmìnì pro
vyuití finanèních prostøedkù obce
na rekonstrukci ul. Komenského a
Na Stráni.
Úèetní p. Antoòù seznámila zastupitele s èerpáním rozpoètu do
30. 6. 2007:
Celkové pøíjmy
16 963 548,63 Kè
Celkové výdaje 13 630 666,16 Kè
Zùstatek k bìnému úètu
k 26. 7. 2007
733 531,49 Kè
Místostarosta Mgr. J. Kejval a
øed. Z Mgr. L. Hrbek byli povìøeni
vypracováním seznamu vìcí
urèených k vyøazení z rekonstruované kolní kuchynì.
Byly projednány ádosti o prodej
pozemkù a výmìnu stavebních parcel.
Z Studená byly schváleny odpisy a jejich pøevod do fondu reprodukce pro rok 2007.
Zastupitelstvo schválilo ádosti:
- SDH Domaín pøíspìvek 3.000,- Kè
na nákup hasièských pøileb
- OV H. Bolíkov pøíspìvek 1.500,- Kè
na sportovní odpoledne pro dìti
- TJ SOKOL II oddíl tenisu
pøíspìvek 3.000,-Kè na turnaj dne
25. 8. 2007
Informace o postupu prací na
opravì a rekonstrukci Z podal
místostarosta Mgr. J. Kejval.

10. zasedání zastupitelstva se
konalo 27. 8. 2007
Zpráva o èinnosti orgánù obce
projednala èinnost výborù:
- kulturní výbor byl doplnìn novou èlenkou p. Hanou Bartoòovou,
která bude mít na starosti spolupráci s partnerskou obcí v Holandsku
- finanèní výbor projednal a
doporuèil pøíspìvek Øímskokatolické církvi ve Studené na opravu
kostela ve výi 60 031, 50 Kè, dále
doporuèil schválit rozpoètové zmìny
a seznámil se s èerpáním rozpoètu
k 31. 7. 2007
- výbor zdravotní a sociální projednal ádosti o volné byty v èp. 26 a v èp.
60 ve Studené; po zváení vech podmínek jednotlivých adatelù byl byt
v èp. 26 pøidìlen p. Danì Kadlecové,
byt v èp. 60 (v domì s peèovatelskou
slubou) doporuèil výbor pøidìlit
p. D. Zábojové.
Rozpoètová opatøení, která byla
zastupitelùm pøedána v písemné
formì, byla bez pøipomínek
schválena.
V bodì rùzné zastupitelé projednali:
- pøedloený návrh dodatku è. 9
smlouvy o nájmu vodovodu a
kanalizace pro veøejnou potøebu
Obce Studená ze dne 23. 2. 2000
s firmou VaK jiní Èechy a. s. È.
Budìjovice a na ádost MVDr. J.
Nováka o doplòující informace o
výi nákladù za poskytované sluby
bude tento dodatek podepsán po
upøesnìní výe nákladù
- byla schválena smlouva s firmou Vodní zdroje Ekomonitor na
opatøení pro sníení objemové aktivity radonu ve veøejném vodovodu
místních èástí Olany a Marov
- zastupitelé schválili prodej èásti
budovy èp. 1 ve Skrýchovì a
pozemkù v k. ú. Skrýchov (p. è. 2/2
a p. è. 2/6) jedinému zájemci Stagra
Studená, spol. s r. o.
- JM stavební s. r. o. se sídlem v J.
Hradci, Horní Skrýchov 25 byla
udìlena plná moc ve vìci zajitìní
akce Modernizace ÈOV Studená,
rekonstrukce a dostavba kanalizace
v ul. Drustevní, Palackého a
Mlýnská
(dokonèení na str.4)
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- neodsouhlasen byl zámìr vybudování vìtrné elektrárny v k. ú.
Olany firmou CAURUS s. r. o. na
základì nesouhlasu obèanù místní
èásti Olany
- pøedloený dodatek è. 3 ke zøizovací listinì Z a M Studená byl
schválen
- starosta byl povìøen projednat
s adatelkou p. Z. Vondrákovou z Olan
její pøedstavu o termínu výstavby na
pozemku v k. ú. Olany (Jalovèí), co
vyaduje zmìnu územního plánu
- byly schváleny ádosti o
pøíspìvky ve výi 2 000,- Kè pro TJ
Studená na konání volejbalového
turnaje dne 15. 9. 2007 a pro TJ
Studená oddíl nohejbalu na nohejbalový turnaj dne 8. 9. 2007
- místostarosta Mgr. J. Kejval byl
povìøen jednat o uspoøádání turnaje ákovských drustev v kopané
- zastupitelstvo vzalo na vìdomí
návrh odpisù hmotného majetku
v Z a M ve Studené, v hodnotì
6 182,86 Kè
- místostarosta Mgr. J. Kejval informoval zastupitele o pøípravì 30.
výroèí otevøení areálu Z Studená

Letní setkání
v Marovì

I tento rok jsme se setkali. Program byl bohatý. Tradièní rybáøské
závody zahajovaly celý rej. Letos
pøibyla nová disciplína Lávka. To
je pøechod vody po prknech
umístìných na duích z pneumatik.
Soutìící volili rùzné techniky
pøechodu. Asi nejvìtí úspìch
sklidil novodobý bratranec Veverka
za vyorání první vodní brázdy. I nai
hasièi opìt pøekvapili svým vystoupením a hereckými výkony. atlava
jim shoøela a vìzeò ulétl balonem,
který startoval za vesnicí. Veèer
následovalo slavnostní uvedení
Ponocného do funkce. I tento rok
byla bohatá tombola, která mnohé
potìila. V závìru veèera probìhlo
Buchtobraní. Bylo z èeho vybírat,
protoe v Marovì je mnoho
výborných kuchaøek. Vem, kteøí se
podíleli na této akci, patøí vøelý dík
a doufáme, e do pøítího roku
zùstanou plni elánu a optimismu,
kterým letos hýøili.
Za Osadní výbor Marov a SDH
Hana Novotná
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- byl schválen dodatek è. 1 ke
smlouvì o nájmu nebytových prostor èp. 23 v Domaínì uzavøené
s firmou Agrodos Domaín, zpracováním navreného dodatku je
povìøen Mgr. J. Novák
- návrh financování havarijní
opravy plynového hospodáøství
ÈOV ve Studené formou pùjèky od
VaK J. È. byl schválen
V diskusi èlenka zastupitelstva
obce Mgr. D. Pøikrylová upozornila
na problém parkování pøed Z ve
Studené, kde je umístìna zastávka
autobusu. Zastupitelstvo povìøilo
starostu projednat s vedením Z
monost vyuívání prostor tohoto
parkovitì.
Dále vystoupila v diskusi p.
Mgr. H. Novotná, která informovala
o Letním setkání v Marovì dne
18. 8. 2007 s bohatým programem.
Mgr. J. Kejval

KAMARÁD
Dobrý kamarád
by ti nemìl lhát
a ve vem tì podporovat.
Podret tì v nejhorí chvíli
a vykonat pro tebe ve s pílí.
Mìl by se s tebou smát, hrát
a vechny tvoje úspìchy
oslavovat.
A je to holka èi kluk,
vdy to je pøece fuk.
Kamarád by tì mìl mít poøád rád
i pøes tvé stinné stránky
a nikdy na tebe nezapomínat,
aby s tebou nemìl ádné hádky.
Prostì tohle je
kamarád se vím vudy,
tak spolu proijte
krásné chvíle bez nudy.
Aneta Havlová, 6. B

5

STUDENSKÝ TEP

Ze ivota koly
Kadoroènì se provoz koly o
prázdninách zklidní a provádí se
drobná údrba a velký úklid. Letoní prázdniny vak bylo ve kole
velmi runo. U od poloviny èervna
zaèalo stìhování kolní kuchynì a
druiny, bourací a stavební práce. I
kdy byla jídelna velmi pìkná a
udrovaná, nesplòovala nové
poadavky kladené souèasnou legislativou na stravovací zaøízení.
Napøíklad bylo nutné vymìnit
starou dvouvodièovou hliníkovou
elektroinstalaci za mìdìnou s tøemi
vodièi. Tyto práce provádìla firma
SETO Daèice. Musely se vybudovat
nové místnosti jako napø. vytloukárna vajec a pøípravna masa,
sklad odpadkù, vybudovat lapaè
tukù, aby tuky neodcházely do
kanalizace. Novì bylo také tøeba vybudovat místnosti spojené s pøepravou stravy do mateøské koly jako
napø. plnírna termoportù (nádoby
na pøevoz stravy, které zabraòují
vychladnutí), zvlátní místnost pro
mytí a skladování termoportù a tyto
místnosti vybavit zaøízením vìtinou z nerezu. Do tìchto místností
nebyl umonìn pøístup veøejnosti
pøi dnu otevøených dveøí, protoe by
nebylo organizaènì moné a ani
z hygienických dùvodù ádoucí, aby
veøejnost procházela dalími asi deseti místnostmi, kde byly také vybudovány nové obklady stìn a
podlahová dlaba. Dále bylo tøeba
novì rekonstruovat vzduchotech-

niku spoleènì s mìøením a regulací, protoe vechny skladovací
prostory, jídelna a hlavnì kuchyò
musejí být dobøe odvìtrávány. To si
vyádalo èástku asi 1,8 miliónu Kè.
Práce
na
vzduchotechnice
provádìla firma David servis Èeské
Budìjovice. Také bylo tøeba asi za
300 000 Kè zrekonstruovat vodoin-

a dveøe, asi 600 000 Kè si vyádalo
zateplení východní stìny a nová
fasáda. Tento výèet prací není úplný
ani pøesný, protoe podrobné
závìreèné úètování právì probíhá.
Nejsou zde napø. zahrnuty klempíøské práce, bourací a stavební
práce.
Kadý týden v pondìlí se scházel

stalaci, odpady a topení, co
provedla firma Nezdara. Nejvìtí
èástku asi 2,5 milionù Kè bylo tøeba
investovat do zaøízení kuchynì a
dalích skladovacích a technických
místností. Dodavatelem byla firma
Kovosluba Èeské Budìjovice.
Velkou sumu asi 900 000 Kè také
bylo tøeba zaplatit za plastová okna

pracovní tým, sloený ze zástupcù
obce, koly a zainteresovaných
firem, který pod vedením ing. Henkové pravidelnì hodnotil postup
prací. Nìkterá zdrení pøi rekonstrukci vytvoøila pøi závìreèném
úklidu velký èasový tlak, take
pomáhali uklízet i uèitelé, vychovatelky a uklízeèky z mateøské
koly. Kuchaøky pracovaly také
v sobotu. Také jsme oslovili nae
ákynì, které jsme náhodnì potkali
na ulici, a rád konstatuji, e jich
nìkolik pøilo a ochotnì pomáhalo
celý týden s drobnými pracemi pøi
úklidu pøed kolou a podobnì.
Vichni se snaili, aby bylo vèas ve
hotovo.
Jak to vechno dopadlo, jste mohli vidìt 31. 8. 2007 na vlastní oèi.
Ale nejen to. Jetì jsme pøipravili
k prohlídce uèebny, do kterých nastoupili áci v záøí, výstavky prací
dìtí v druinì, ve tøídách a fotografie
tøídních
kolektivù
z minulých let na chodbì. O prohlídku koly byl velký zájem a
v dobì mezi 14. a 17. hodinou
neustále proudili návtìvníci.
(pokraèování na str.6)
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Ze ivota koly (dokonèení)
Pøili senioøi v dùchodu, rodièe
ákù, ale i ti, co opustili kolu
pomìrnì nedávno. Vìtina byla
pøekvapena, jak se kola oproti jejich
poslední návtìvì zmìnila, a
oceòovali novì zrekonstruované prostory, které vonìly novotou, ale i
ostatní tøídy a chodby, které záøily
barevnou výzdobou nebo zde byly
peèlivì pøipraveny nové pomùcky.
Protoe v letoním roce si
pøipomínáme 30 let od otevøení nové
budovy koly, byl k této pøíleitosti
vydán almanach koly, který mohl
být vytitìn díky finanèním darùm
místních podnikatelù. Almanach si
jetì mùete zakoupit za 40 Kè v základní kole nebo na obecním úøadì.
Tøicáté výroèí nové budovy a
provedená rekonstrukce byly dùvody,
proè se v pátek
dopoledne
uspoøádala slavnostní konference za
úèasti hostù, souèasných zamìstnancù, bývalých zamìstnancù a
zástupcù firem podílejících se na
rekonstrukci. Mezi hosty byl
pøítomen poslanec parlamentu ÈR
Petr Branný, který v rozpoètovém
výboru prosadil dotaci na tuto akci.
Dále byli mezi hosty zástupci Èeské
spoøitelny z Jindøichova Hradce a
také starostové z okolních obcí.
Kromì oficiálních projevù a prohlídky
koly byl na slavnostní konferenci
v jídelnì také k vidìní kulturní program, ve kterém úèinkovaly nae dìti.
Slavnostní ráz tohoto dne podtrhla
skupina Zoufalka junior ze Sumrakova, která koncertovala pøed kolou.
Na závìr bych chtìl podìkovat
vem, kteøí se podíleli na zdárném
prùbìhu obou tìchto pro kolu
významných akcí.
L. Hrbek
Pozdrav od pøátel
z Beemsteru

V sobotu 19. srpna se konala
v naem druebním mìstì hudební
slavnost. Na této slavnosti se pøedstavilo nìkolik hudebních skupin a
taneèníkù. Akce se konala v nejdelí
ulici (5km), v ní byl po celou dobu
akce uzavøen provoz pro vekerou
dopravu, kromì dvou starých hasièských aut (viz foto). Akce se
zúèastnilo cca 3000 lidí.
V Middenbeemsteru probíhá
výstavba víceúèelové budovy.
Z e-mailu pana Ceese Jogese
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Návtìva z Beemsteru
Ve dnech 31. 5.  3. 6. 2007
navtívili nai obec noví a bývalí
zastupitelé a èlenové výboru pro
styk se zahranièím drustevního
mìsta Beemsteru z Holandska.
Návtìvu vedl nový pøedseda
výboru Cees Joges. Pøijel také
bývalý pøedseda Jan Dolf Abraham a starosta obce Beemster a
zároveò èlen výboru Harry Brinkman.
Ubytování pro nae hosty bylo
zajitìno v penzionu v Zahrádkách, kde je také v den pøíjezdu ve
veèerních hodinách srdeènì
pøivítali nìkteøí èlenové kulturního a zahranièního výboru se
starostou obce Studená p. Rodem.
Na pátek 1. 6. 2007 byl pro
hosty pøipraven výlet do Èeských
Budìjovic. Zde si prohlédli mìsto
a proli se jeho historickým centrem, pak následovala zajímavá
exkurze pivovaru Budvar, kde se
setkali s p. Klangem, bývalým
starostou a obèanem Studené.
V odpoledních hodinách nai
pøátelé navtívili hvìzdárnu a
rozhlednu na Kleti, ze které si odnáeli krásné záitky. Zájezdu se
jako doprovod s radostí zúèastnil
místostarosta obce Mgr. J. Kejval
a pøedseda kulturního a zahranièního vý boru p . V ít ìz slav
Nìmec, kteøí byli výletníkùm po
celé trase výbornými prùvodci. Ke
zdárnému prùbìhu celého dne
pøispìla také Eva Perdoková, holandská pøekladatelka.

Po nároèném páteèním výletì
vyuili nai pøátelé volného sobotního dopoledne k návtìvì Telèe a
k nákupùm. Odpoledne pak mìli
monost pøihlíet, jak studenské
dìti slaví svùj svátek, Den dìtí,
v prostorách zahrady Z ve Studené.
Holanïan Dirk Zeeman, který
nyní ije trvale ve Studené, se stal
pro své holandské pøátele prùvodcem na podveèerní procházce naí
obcí.
Sobotní veèer se konalo pøátelské posezení s hudbou v penzionu
v Zahrádkách. V prùbìhu veèera
se uskuteènila schùzka obou
výborù pro zahranièní styk, pøi ní
byla dohodnuta èetnost návtìv
zastupitelù v jednom volebním období; ostatní návtìvy se mohou
uskuteèòovat podle zájmu jednotlivých s po lkù dle uváení a
moností.
Projednávala se také nabídka finanèního pøíspìvku od mìsta
Beemster na dopravu dìtí Z Studená, které navtíví své holandské
kamarády v záøí 2007.
V nedìli ráno se nai pøátelé vydali na zpáteèní cestu do Beemsteru. Obì strany mají zájem na
tom, aby druba mezi Studenou a
Beemsterem stále pokraèovala a
pøát elst ví se j e tì v íce prohlubovalo a upevnilo.
M. Tyslpretová
H. Bartoòová
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Informace z knihovny
Bìhem letních prázdnin probìhla
v knihovnì soutì pro dìtské
ètenáøe s názvem Èteme se lvem
ètenáøem. D ì t i d o s t al y le t ní
ètenáøské prùkazky a za kadou
pøeètenou kníku razítko, ten kdo
jich nasbíral nejvíce, bude dne 27.
záøí 2007 v knihovnì odmìnìn.
Dalí spoleèné vyhláení výsledkù
bude v rámci týdne knihoven (1. 10.
 5. 10. 2007) v knihovnì ve Slavonicích, kam bude pozván z kadé
knihovny v regionu jeden nejlepí
ètenáø.
Na záøí je naplánováno Pasování dìtí na ètenáøe pro dìti,
které ukonèily první roèník Z.
Pro ètenáøky kníek spisovatelky
Lenky Lanczové máme pøislíbenou
bìhem podzimu besedu s touto
spisovatelkou, take doufám, e
k nám zavítá, a pøesný termín vèas
oznámím.
Kadou akci konanou v knihovnì a posléze fotografie z ní
naleznete vdy na:
w w w . k n i hovnastudena.wz.cz.
S. Jírová

Uzávìrka pøítího
èísla TEPu je 15. 11. 2007.

Høejivý bìecký víkend ve Studené
V poslední srpnový víkend (24.26. srpna 2007) se v obci Studená
uskuteènilo soustøedìní bìcù z celé
Èeské republiky. Akci zorganizovala skupina sdruená kolem webového serveru www.behej.com, za
vydatného pøispìní místního atleta
Franty Holého a také díky podpoøe
starosty obce Josefa Roda.
Cílem setkání byla propagace
bìhu a zdravého ivotního stylu.
Jak øekl Emil Zátopek:"Ryba plave,
pták létá a èlovìk bìhá."
Nápad uspoøádat setkání bìcù z
celé republiky jsme v hlavách nosili
nìkolik mìsícù. Konkrétní obrysy
dostal v èervencový podveèer, nad
(nikoliv prvním) pùllitrem Pardála v
restauraci hotelu Bartuek. Slovo dalo
slovo, a kdy se Franta Holý nabídl
pomoci s organizací a chopil se role
místní spojky, bylo rozhodnuto. Po
nìkolika týdnech pøíprav se v pátek
24. srpna 2007 zaèali do Studené
sjídìt sportovci z celé republiky.
Kdy v sobotu odpoledne vybìhla
ètyøicítka bìcù do ulic Studené, el
z toho trochu mráz po zádech. Kdy
si tato skupina zabrala pro sebe
jednu z postranních ulic k nácviku
bìecké abecedy, obèasný automobilista zastavil u kraje a nevìøil
svým oèím. Dosud nikdy tolik bìcù
spoleènì nevyplhalo na Javoøici,
tichou dohliitelku nad malebným
krajem. Název obce Studená tìce

mátl, léto se louèilo poøádným vedrem.
Zátitu nad setkáním pøevzal
známý trenér, ultramaratonec a
dritel nìkolik svìtových rekordù
Milo korpil. Veøejnosti je znám
také díky své publikaèní èinnosti,
ale také prostøednictvím tréninkových plánù zvìøejòovaných
v celostátním tisku. Souèástí programu byly dva výbìhy do okolí,
tedy pøedevím "dobytí" vrcholu Javoøice. Po bìhu úèastníci regenerovali pøi masáích nebo koupání
v rybníce Zhejral.
Lokalita Studená byla vybrána
na základì ideálních pøírodních
podmínek v okolí Javoøice, ale také
jako místo na pomezí Èech a
Moravy, které umoòilo úèast bìcù
skuteènì z celé republiky. Celou atmosféru pomohli dotvoøit místní
sportovci (Láïa Janda, maratoncùm
známý Honza Záleák a dalí), ale
také usmìvavý a ochotný personál
hotelu Bartuek. Podle ohlasù
úèastníkù si troufáme tvrdit, e se
toto setkání stane zaèátkem
tradice.
Poøadatelé by zároveò rádi pozvali ètenáøe a obyvatele Studené na
webové stránky www.behej.com,
které jsou bohatou studnicí informací a rad nejen pro bìce.
Katka Klouparová,
Radek Narovec
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Ohlédnutí za Dnem dìtí
První èerven je spojen se svátkem
toho nejdraího, co máme  svátkem dìtí. Pøípravy na tento den jsou
dlouhotrvající a nároèné. Ale i pøes
to kadý je koná s vìdomím, e
potìí. Menu je pestré  celkem 15
soutìních stanovi a letos jedno
ukázkové první pomoci. Prostor
kadý rok je jinak vyzdoben, aby
vdy pøekvapil.
A v tomto okamiku mého retro
èlánku zaèíná se vkrádat mylenka
zbyteènosti. Nebo kadý pøedpokládá, e rodièe spoleènì s dìtmi
tento den dùstojnì oslaví. Rodièe
své dìti doprovodí na stanovitì,
asnou nad výkony svých ratolestí,
spoleènì se obèerství a poslechnou
si hudbu, nebo tanèí. Ale mám takový dojem, e opak je pravdou. Potkala jsem spoustu bezprizorních
dìtí, které se potulovaly tam, kde
nemìly. Udivily mne rozcupované
papírové objekty na prolézaèkách, a
dokonce jsem sledovala jejich nièení

v pøímém pøenosu pod dozorem
rodièù. Nièení výzdoby probíhalo do
samého konce tohoto dne. A posledním
høebíèkem
do
pocitu
beznadìjnosti byla zneèistìná
chodba, kde kdosi vykonal potøebu,
ani by se obtìoval na záchod. Asi
je pravdou, e výe uvedená
skuteènost se vztahuje na meninu.
Ale urèitì to stojí za zamylení.
Nebo svìdkem tìchto událostí jsem
byla nejen já, ale i urèitì ostatní
spoluobèané, kteøí pravdìpodobnì
neèinnì pøihlíeli nebo ne?
Na závìr bych chtìla konstatovat, e Den dìtí se vydaøil. Patøí
velký dík vem uèitelùm Základní
koly a Mateøské koly ve Studené,
kteøí se jakýmkoli zpùsobem
podíleli na této akci, jejich rodinným pøísluníkùm, rodièùm dìtí,
kteøí vydatnì pomáhali, sponzorùm
a podnikatelùm, kteøí zajiují
kadoroènì obèerstvení.
Hana Novotná

Nabídka poskytování peèovatelské sluby
Peèovatelky
z
Domu
s peèovatelskou slubou ve Studené nabízejí následující sluby:
- dovoz obìdù
- praní a ehlení prádla
- nákup a drobné pochùzky
- úklid
- pomoc s hygienou
- pøíprava lékù

Nohejbalový turnaj

Dne 8. 9. 2007 uspoøádal odd.
nohejbalu na antukovém høiti ve
Studené tradièní nohejbalový turnaj za úèasti 7 drustev: Mára,
Skrýchov, J. Hradec, Hapina, Pejrak, Jágr, Jihlávka. Zápasy zaèaly
v 9:00 a celý turnaj konèil v 15:00
h. O obèerstvení se v detivém
poèasí vzornì staraly dvojice
Jaroslav Novák s Jardou Øíhou a
Ilona Kopøivová s Helèou teflovou.
Zvítìzilo mustvo J. Hradce ve
sloení: Jiøí Vejmìlek, Jan Dvoøák,
Michal Svoboda, na druhém místì
bylo drustvo Hapina ve sl. Milan
ára, Rostislav Zbránek, Vladimír
Loula, tøetí místo obsadilo drustvo
Jihlávka ve sl. Zdenìk Bøezina st.,
Zdenìk Bøezina ml., Tomá Horký.

- jiné pøípadnì poadované
sluby
Nabídka se týká dùchodcù ze
Studené a místních èástí. Sluby je
mono objednat telefonicky:
Telefon: 384 490 568
Mobil: 607 505 736
- pøípadnì osobnì
Oddíl nohejbalu dìkuje Obci Studená a sponzorùm za podporu pro
uspoøádání turnaje.
Vladimír Loula

Okrsková soutì SDH
o Pohár starosty

Jak jsme slíbili, vracíme se jetì
krátce k hasièské soutìi, která se
konala ji po uzávìrce 2. èísla
TEPU.
V sobotu 26. 5. 2007 se
uskuteènila soutì hasièských
sborù o Pohár starosty. Zúèastnilo se celkem 14 drustev: 9
drustev dospìlých, 3 drustva
ákù a mimo soutì 2 drustva
veteránù z Marova a Sumrakova
v dobových uniformách a s historickými støíkaèkami.
Poøadatelem soutìe byl SDH
v Horním Poli, který vzornì
pøipravil tuto akci. Soutìi pøihlíeli také jako hosté èlenové HZS
z Jindøichova Hradce, kteøí pøijeli i
s ukázkou techniky. Pro vechny
pøítomné bylo jistì zajímavé i pøedvedení záchrany osob z výek a
z havarovaného hoøícího osobního
automobilu.
Pøi soutìi se pøedstavilo celkem
120 úèastníkù, kteøí pøipravili
stovce divákù zajímavý a podnìtný
záitek, který jistì ocenil i host
z HZS v Daèicích, zástupce velitele
stanice npor. Jiøí Volein.
Vichni soutìící bojovali
stateènì a ze vech svých sil.
Výsledková listina uvádí toto
poøadí:
MUI:
1. místo  Horní Bolíkov
2. místo  Studená I
3. místo  Studená II
ÁCI:
1. místo  Studená II
2. místo  Svìtlá
3. místo  Studená I
Mgr. J. Kejval

9

STUDENSKÝ TEP

Blahopøejeme k ivotnímu výroèí (70, 75 a více let)
ØÍJEN 2007
Karel Zuzák, Studená
Ludmila Duková, Horní Bolíkov
Jan Èech, Sumrakov
Alena Machaèová, Studená
Andìla Kuèerová, Studená
Antonín Vacula, Studená
Libue Mikoláková, Studená
Frantiek Kolaøík, Studená
Marie Martinù, Studená
Marie Duková, Studená
Bedøika Christianová, Studená
Josef Pacal, Velký Jeníkov
Jarmila Dufková, Studená
Stanislav Matouek, Horní Pole
Karel Lojka, Studená
Emilie Burianová, Studená
LISTOPAD 2007
Irena Pøibylová, Studená
Miloslav Chalupník, Studená
Miroslava Matouková, Horní Bolíkov
Ing. Zbynìk Hartmann, Studená

Soòa Lukáková, Studená
Milada Jirkù, Studená
Drahoslava Heømanová, Studená
Boena Lacinová, Studená
Vìra Zichová, Studená
Marta Burgetová, Olany
Jaroslava Martinù, Studená
Ludmila Antoòù, Horní Bolíkov
PROSINEC 2007
Metodìj Janda, Studená
Ing. Zdenìk Burian, Studená
Ludvík Baèák, Studená
Jaroslav Jebavý, Horní Bolíkov
Milada Chalupská, Sumrakov
Milada Hudínková, Studená
Karel Balatý, Studená
Jaroslava Sommerová, Studená
Emil Vávrù, Olany
Anna Tarasová, Studená
Vítìzslav Nìmec, Studená
Frantika tìpánková, Studená
Karel Geist, Studená
Marie Urbancová, Studená
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MOTÝL
Motýlku, motýlku,
proè tak vysoce létá?
Vdy jsi pøece ná,
odle si a najdi svìt,
chystej se u na odlet.
Uletí mi, uletí,
vdy ty to dobøe ví.
Tak u le,
buï pøipravený na odlet.
DOMINIKA DVOØÁKOVÁ, 6.B

Nahoøe - rybáøské závody v Marovì,
disciplína lávka
Vpravo - ze soustøedìní bìcù ÈR
ve Studené

Tenisový turnaj

V sobotu 25. srpna 2007 se
uskuteènil na tenisových kurtech
ve Studené 3. roèník podzimního
te n i s o v é h o t u r n a j e è t y ø h e r
nazývaný Brada Cup. Letoního
roèníku turnaje se zúèastnilo
de s e t d r u  s t e v z È e s k ý c h
B u d ì j o v i c , È e s k ý ch V e le nic,
Daèic, Hostkovic, Strmilova a Studené. Proti minulému roku, kdy
nám dopoledne prelo, bylo letos
krásné sluneèné poèasí, skoro a
moc teplo na tenisové zápasy. Hrálo
se celý den, poslední zápas skonèil
a pøed 20. hodinou.
Na prvním místì se umístili Martin a Václav Strakovi z Hostkovic,
druzí skonèili Zdenìk Musil a Jan
Kvapil z Daèic, tøetí Marian iak a
Pavel Arenberger z Èeských
Velenic. Bramborová medaile
tentokrát zbyla pro nae drustvo
ve sloení Ale a Miroslav Bradovi.
Dìkujeme obci Studená a firmám
Jistuza VOD, Mefisto, Milan Novák
 Autodoprava za jejich pomoc a
finanèní pøíspìvky.
Za oddíl tenisu - TJ Sokol Studená II
Miroslav Brada st.,
starosta oddílu
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Almanach Z Studená je mono zakoupit na
Obecním úøadì u p. Novákové a v kanceláøi
koly za 40,- Kè.

VETERINÁRNÍ ORDINACE
Studená, ul. Drustevní, areál firmy JISTUZA V.O.D.
(smìr Studená  Skrýchov)
Po - Pá
So

16.15 - 18.00
9.00 - 11.00

Mimo ordinaèní hodiny: tel. 602161008
MVDr. Even Král, Jilem è. 59
Studenský

Kniní velkoobchod pøijme OZ
pro region JH, vlastní os. automobil
nutný.
Tel.: 737436427

Vydává Obecní úøad ve Studené, vychází 4krát roènì, pøíspìvky pøijímá vydavatel, náklad
1000 ks, zdarma. Sazba Jiøí Kotoun, tisk JAVA Tøeboò. Roziøuje vydavatel.

