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Z jednání zastupitelstva
11. jednání zastupitelstva se konalo dne 22. 10. 2007
Zpráva o èinnosti orgánù obce informovala:
o pøípravì slavnostního pøedání
zrekonstruované kolní kuchynì pøi
pøíleitosti 30. výroèí otevøení koly,
o výsledcích jednání ohlednì
rozpoètu na pøestavbu èp. 17 (stavební èást a vybavení), dále o jednáních ohlednì zpracování ádosti
na dotace,
o pøípravì opravy kostela ve Studené v roce 2008, která byla projednána pøi návtìvì 1. námìstka min.
kultury ing. Talíøe,
dalí informace se týkaly závìrù
výroèní èlenské schùze Lesního
drustva Borovná, jednání ohlednì
opravy støení krytiny na zdravotním støedisku ve Studené a jednání
se zástupci firmy FLOP o prùbìhu
výstavby prodejny.
Informace z èinnosti výborù:
pøedseda finanèního výboru podal zprávu o kontrole plnìní
rozpoètu, dále výbor projednal a
doporuèil schválit rozpoètovou
zmìnu a navrené odpisy,
sportovní výbor podal zprávu o
zabezpeèení Silvestrovského výstupu na Javoøici.
Kontrolu usnesení provedla tajemnice M. Sejrková, vechny úkoly
byly splnìny.
Dalí jednání se týkala:
smlouvy na zajitìní finanèních
prostøedkù a provedení opravy
plynového hospodáøství ÈOV,
pøedání vodovodu v místní èásti
H. Pole k provozování firmì Vak JÈ,
a.s. È. Budìjovice,
zaøazení lesního srubu v lese,
který je majetkem Obce Studená, do

majetku obce v hodnotì 95 000, - Kè
(provést geodetické zamìøení a
zápis do KN),
pøíkazu k inventuøe pro rok 2007
a schválení hlavní inventarizaèní
komise ve sloení: pøedseda  V.
Nìmec, èlenové  ing. P. Bartuek,
M. Slámová,

Zpráva o èinnosti orgánù obce informovala:
konala se kolaudace akce
Protipovodòová opatøení  odvedení intravilánových vod a
kanalizace v Sumrakovì,
probìhla jednání ohlednì domu
èp.17 ve Studené,

byla schválena ádost Technických slueb Obce Studená, s.r.o.
na poskytnutí pùjèky ve výi
300 000,- Kè za úèelem nákupu
komunální techniky,
pro vytápìní KD v H. Bolíkovì
budou zakoupena krbová kamna,
byl schválen pøíspìvek ve výi
30 000,- Kè na provozování pojízdné
prodejny Jednota Tøe pro
zásobování obyvatel H. Bolíkova,
MO tìlesnì postiených byl
schválen pøíspìvek ve výi 1 800,Kè na rehabilitaèní cvièení.

s pøíslunými firmami bylo projednáno prodlouení plynového
vedení v ulici Roického,
zastupitelé byli informováni o
jednání Mikroregionu Daèicko a
dále o pøípravných akcích pro
poøádání lyaøských závodù Studenská patnáctka,
7. 11. 2007 byla veøejnosti oficiálnì pøedána nauèná stezka
Poznej kraj pod Javoøicí,
pracovníci firmy Izolace Polná
byli seznámeni s objekty Z a M
ohlednì zpracování energetického
auditu,
konalo se vítání 10 nových
obèánkù Studené. (pokr. na str. 2)

12. zasedání zastupitelstva se
konalo 19. 11. 2007
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Ze zastupitelstva

(pokraèování ze str.1)
Informace z èinnosti výborù:
pøedseda finanèního výboru
spolu s pøedsedkyní kontrolního
výboru provedli kontrolu pokladny
Z a pokladny na obci,
výbor projednal rozpoètovou
zmìnu a doporuèil ji zastupitelstvu
ke schválení,
dále výbor provedl kontrolu èerpání rozpoètu,
výbor investièní a ivotního
prostøedí projednal 9 ádostí o
kácení stromù, vìtina byla
doporuèena k provedení.
Dalí jednání se týkala:
vypracování a podání ádosti na
akci vyuití domu èp. 17 na multifunkèní dùm a na výstavbu sauny a
lyaøského vleku,
starosta pøeèetl dìkovný dopis
Muzejní a vlastivìdné spoleènosti
Brno za poskytnutý pøíspìvek,
byla schválena ádost o pronájem
místnosti v nebytových prostorách
zdravotního støediska na podnikání
v oboru Pedikúra  manikúra,
ádost o pøíspìvek na poøádání
dìtského karnevalu (dne 16. 2.
2008) se bude øeit na zastupitelstvu v lednu 2008.
Mgr. J. Kejval
KAPR
Plavala si rybièka jen tak po vodì.
Byla docela malièká a taky v pohodì.
U jsem to zjistila, byl to kapøík,
kterého pøed chvílí ulovil tatík.
Teï máme ho doma na stole,
ale kùi u má dole.
U ho vichni jí
a já se jen koukám
a pøitom si smutnou píseò
broukám.
Byl to kapøíèek krásný,
u zbyly jen kosti,
a urèitì i astný,
líto je mi ho dosti.
Tak tohle u je konec,
já nebudu vás trápit,
u zazvonil zvonec,
do koly musím se vrátit.
ANETA HAVLOVÁ, 6. B
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Slovo starosty
Váení obèané, ne jsme se nadáli,
je zde konec roku a s ním poslední
èíslo naeho zpravodaje v roce 2007.
Vyuívám proto monosti informovat Vás o tom, co se nám podaøilo
realizovat v posledním ètvrtletí, a
struènì seznámit se zámìry na rok
2008. Jak jsem se zmínil v minulém
èísle, zamìøili jsme pozornost na realizaci drobnìjích akcí.
Byla provedena oprava pomníku
obìtem padlých ve Studené a
v Horním Poli, zde v pøítím roce
zbývá dokonèit opravu oplocení
vèetnì podezdívky. Ti, kteøí chodí
rádi na procházku do lesa Bukovice,
si mohli vimnout, e byla
provedena oprava støení krytiny
na srubu v lesích obce, kde máme
zámìr srub zpøístupnit veøejnosti
jako besídku pro posezení, nebo úkryt v pøípadì nepøíznivého poèasí.
Doufáme, e vandalové nepokazí
nai snahu.
Poèátkem listopadu byla pøedána
veøejnosti nauèná stezka Poznej
kraj pod Javoøicí. Vìøím, e
zaøízení vybudovaná na stezce
budou dobøe slouit úèelùm rekreaèním, ale i nauèným. V místní
èásti Olany byla provedena oprava
cca 20 metrù høbitovní zdi. Podaøilo
se doøeit osud èp. 1 ve Skrýchovì,
kde byla spolu s firmou Stagra Studená provedena demolice èásti objektu, èím dolo ke zlepení
provozu na komunikaci III. tøídy.
Vyuívám této pøíleitosti k podìkování vedení firmy Stagra Studená
za ochotu a vstøícnost pøi øeení demolice objektu. Byla provedena
oprava chodníkù ke tøem bytovým
domùm ve Studené. V jarních
mìsících zde bude nutné provést
drobné terénní úpravy. Probíhaly
rovnì drobné práce na zdravotním
støedisku, kde jsme museli øeit
problém s krytinou.
S pomocí dotace Jihoèeského
kraje byla provedena oprava hasièského vozidla T 815 nákladem
358 000 Kè, s opravami z poèátku
letoního roku se jedná o èástku
témìø 800 tisíc Kè.
Do konce roku by mìla firma
DOZNAÈ provést nové dopravní
znaèení ve Studené a v pøítím roce
by se podle finanèních moností
pokraèovalo v místních èástech.

Zimní období pøináí mimo radosti pro vyznavaèe zimních sportù
i problémy spojené se zimní údrbou
místních komunikací, chodníkù a
veøejného prostranství. Zima jetì
poøádnì nezaèala a u jsou dohady
a nervozita. Stále vìtím
problémem jsou parkující auta
v ulicích, kde je problém projet technikou bez radlice na úklid snìhu.
Pokud nedojde ke zlepení, budu
nucen poádat Policii ÈR o spolupráci. Jenom tak pro osvìení
pamìti je moné stát s vozidlem na
komunikaci, pokud na vozovce vedle
vozidla zùstanou volné dva pruhy,
kadý o íøce 3m a zastavit vozidlo,
pokud zùstane volný jeden pruh o
íøi 3m. Nyní si kadý mùeme
udìlat úsudek, jak dodrujeme
pøedpisy pøi parkování na komunikacích obce. Myslím, e snahou obce
a vech, kteøí se na údrbì podílejí,
je udrovat komunikace sjízdné a
zajistit pohyb chodcù po chodnících
uvnitø Studené, tj. dostupnost zdravotního støediska, M, Z, sídlitì,
autobusového nádraí, námìstí,
chodníku v ulici L. Svobody, pøístup
k obchodùm. Je mi nepøíjemné dohadovat
se
s
nìkterými
spoluobèany, e jim v podstatì
nevyhrneme a do domu. Pokud tak
èiníme, plýtváme prostøedky nás
vech. S tím souvisí odvoz komunálního odpadu, ponìvad firmy
pøechodem na vìtí a výkonnìjí
techniku se mnohdy tìko dostávají
tam, kde je to v létì samozøejmostí.
Zde Vás prosím o pochopení a
vzájemnou spolupráci.
Pokud se jedná o akce spoleèenské, nejdùleitìjí akcí byl tradièní
Studenský jarmark spojený s výstavou ZO Èeského svazu zahrádkáøù
a ZO Èeského svazu vèelaøù ve Studené.
Rovnì
zde
dìkuji
poøadatelùm za organizaci zdaøilé
akce. Nemohu nevzpomenout ani na
výstavu keramiky z dílny Základní
koly ve Studené a prodej drobných
upomínkových pøedmìtù, které zajiovala kolní druina Z Studená.
Zdaøilou akcí, a dá se øíci novou, bylo
pasování mladých ètenáøù v knihovnì Vlasty Javoøické. V obøadní
síni obecního úøadu se 17. listopadu
uskuteènilo vítání obèánkù.
(pokraè. na dalí stranì)
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(dokonèení ze str. 2)
Pøivítáno bylo 10 nových obèánkù
ze Studené a místních èástí.
Problémem, který nás mrzí,
je
vandalismus,
nevyhnul se ani
naemu kostelu sv.
Prokopa. Myslím, e
kadý
rozumný
èlovìk, a je vìøící
nebo nevìøící, mìl radost, e se podaøilo
pokrýt kostel novou
krytinou a èásteènì
opravit fasádu. Ale
jsou v naí spoleènosti
i tací, e pro pár
korun znièí to, co se
pracnì budovalo, a
vandalským èinem
velmi
h r u bì
provedeným znièili
èást
mìdìných
svodù, vèetnì okapù.
V souèasné dobì øeí
zastupitelstvo havarijní stav
plynového hospodáøství na èistírnì
odpadních vod, kde náklady na
opravu dosáhnou témìø 5 mil. Kè.
Byla podána ádost o dotace na rekonstrukci èistírny odpadních vod,
zpracovává se ádost o dotaci na
rekonstrukci domu èp. 17 (Talpovo)

a dotaci na zateplení Z, pøípadnì
M.
Co pøipravujeme ze spoleèenských akcí do konce roku?
Adventní koncert v jídelnì Z,

ivý Betlém pod vánoèním
stromem na námìstí,
X. roèník Silvestrovského výstupu na Javoøici.
Zde bych se chtìl trochu pozastavit. Tato akce pøesáhla svým
významem hranici obce a úèast
obèanù svìdèí o tom, e o tuto akci
je zájem v irokém okolí, proto

poøadatelé poádali hejtmana Jihoèeského kraje RNDr. Zahradníka
a hejtmana kraje Vysoèina RNDr.
Vystrèila a ti pøevzali nad jubilejním X. roèníkem zátitu.
Byl bych rád, pokud
budou dobré snìhové
podmínky, abychom
byli schopni udrovat
bìecké stopy pomocí
techniky,
kterou
vlastníme. Vìøím, e
rovnì lyaøský vlek,
který je majetkem TJ
Studená, bude slouit
k e s p o k o j e n o s ti
obèanù, ale i návtìvnosti obce.
Jsem si vìdom, e
bez podpory Vás
obèanù by se tìko
daøilo realizovat výe
uvedené akce.
Závìrem
svého
pøíspìvku Vás chci
pozvat
na
výe
uvedené akce, podìkovat vem za
dosavadní spolupráci, popøát nám
vem klidné a spokojené Vánoce,
hodnì zdraví a tìstí v novém roce
2008, kdy rovnì poèítám s Vaí
pomocí a podporou pøi rozvoji Studené a místních èástí.
J. Rod

Mateøská kola
První týdny zaèátku kolního
roku v mateøské kole máme cíle
výchovné i vzdìlávací zdánlivì jednoduché. Usilujeme o to, aby dìti
zvládly adaptaci na prostøedí M,
na nové paní uèitelky a nové
kamarády, aby pøimìøenì svému
vìku ovládaly sebeobsluné èinnosti a upevnily si základní hygienické návyky.
K tomu, aby se novì pøíchozí dìti
v M cítily bezpeènì, napomáhá
krátkodobá pøítomnost maminek
s dìtmi ve kolce, rozhovory
uèitelek s rodièi o problémech,
potøebách a pøáních dìtí, oblíbená
hraèka z domova. Adaptace není jen
problém dìtí, které do M zaèaly
chodit. I nìkteré vìtí dìti mají
problém se zmìnou paní uèitelky a
s tím, e se obmìnila èást dìtského
kolektivu. Za tím, e ve probìhne
úspìnì v pomìrnì krátkém èase,

stojí citlivý individuální pøístup
uèitelek k dìtem, maòásek na ruce
paní uèitelky vítající dítì, které
neví, jestli plakat nebo ne. A
samozøejmì nejvìtí moc a kouzlo
má dìtský kolektiv. To, e kamarád
je stateèný, nepláèe a netrucuje
mamince v atnì, je nádherným
pøíkladem pro malého bezradného
koláèka. Ten, kdy zjistí, e se
vlastnì nic tak zlého nedìje, za
chvíli dodává odvahu dalím. A pak
si spolu hrají s auty, s panenkami,
se stavebnicemi a pozdìji u se na
sebe navzájem tìí, a tak vznikají
první pøátelství.
Na první pohled pomìrnì
chaoticky, a pro èlovìka zvenèí
moná obtínì zvládnutelné, vypadá oblékání na kadodenní pobyt
venku. Letoní podzim se pøíli
nevydaøil, a tak jsou dìti od zaèátku
záøí vybaveny mnoha souèástmi

obleèení, nad kterými zvlátì
mròata bezradnì dumají, èím zaèít
a co radìji vrátit zpìt do polièky,
anebo jestli není lepí jen sedìt a
èekat. Ale paní uèitelky to zvládají
s pøehledem. Jednomu obrátí
mikinku, dalímu srovnají k sobì
botièky, dalímu ukáou, jak se trefit do kalhot, a tak postupnì jejich
ruce pomohou kadému z dìtí, a je
velké nebo malé. Alespoò zavázat
áleèku tak, jak maminka, pøetáhnout nohavice pøes boty a rukavice
zastrèit do rukávù. Je dojemné vidìt
dítì, které se paní uèitelky
v poslední chvíli chytí za krk,
p rot o e balancuje s jednou
bo tièko u  pièko u o brácenou
dozadu a druhou nemá vùbec. To
gesto má vak jetì jeden význam
 dítì v tom chaosu hledá citovou
oporu.
(pokr. na dalí stranì)
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CONO - firma na výrobu sýrù v Beemsteru
Tato firma zaèala pracovat 19.
kvìtna 1930. V té dobì bylo v Beemsteru 10 výroben sýra, první vznikaly kolem roku 1900. Pøed tím, ne
se zaèaly sýry vyrábìt ve velkém,
vyrábìli sýr farmáøi a sami ho
dodávali na trh. Pùvodní název
sýrárny byl "De Tijd" (Èas), pozdìji
byl zmìnìn na CONO. CONO je
drustvo. Spolumajiteli drustva
jsou famáøi, kteøí do firmy dodávají
mléko. CONO má 2 provozovny,
vìtí je v Beemsteru a mení v
mìstì Schermer. Vìtina farem z
tìchto dvou mìst tam také dodává

mléko. Firma vyrábí nìkolik druhù
sýra. 85 % produkce je prodávána do
supermarketù, 5 % v podnikové
prodejnì a 10 % na trhy a do restaurací.

Pøed 20 lety procházel podnik
CONO velkou krizí - cena sýru byla
pøíli nízká, aby mohla pøinést
nìjaký zisk. Sýry z CONO nebyly
nikdy vyrábìny prùmyslovou metodou, CONO dodrovalo tradièní
zpùsob zpracování, co pøináelo
sýrùm lepí chu. Náklady na
výrobu vak byly vyí. Proto zaèalo
vedení CONO s velkou intenzivní
kampaní - pøesvìdèovali mnoho supermarketù, e jejich sýry jsou
velmi kvalitní a e vyí cena neodradí zákazníky, kteøí dají pøednost
kvalitì a výborné chuti. Trvalo to
nìjaký èas, ale nakonec mìla tato
kampaò úspìch.
V souèasné dobì CONO vyrábí
roènì 30 miliónù kg sýra. 50 % produkce jde na domácí trh, 40 % se
vyváí do Belgie a 6 % do Nìmecka.
Od roku 2003 se CONO sýry
prodávají v Americe, Francii, Honk
Kongu a také v Rakousku. Také
obyvatelé Studené oceòují kvalitu
CONO sýrù.
Hana Bartoòová

Mateøská kola

Boj s tkanièkami vzdaly témìø
vechny maminky. Kupují botièky
nazouvací, èi na suché a obyèejné
zipy. Je to jednoduché, bez námahy,
ale horí je, kdy se do suchého zipu
dostane sníh nebo jiná neèistota. To
pak bota moc neposlouchá. Letos
døív ne jindy napadl sníh a
oblékání dìtí se zjednoduilo.
Chvála kombinézám. To je jednou
dírou tam, ètyømi dírami ven, a
kdy jsi venku, tak jsi teprve tam. A
pak hurá na kopeèek na zahradu
bobovat, lopatovat, válet se, uívat
si zimních radovánek. Den ode dne
jsou dìti pøi oblékání samostatnìjí,
rychlejí a chaos je pryè a my
uèitelky máme radost, e se nám
povedlo dìti zase nìco nauèit.
J. Havlíková

Nauèná stezka
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Volejbalový turnaj
Letoní roèník volejbalového turnaje smíených drustev O putovní
pohár byl ve znamení èíslice 5. Byl
to jubilejní 5. roèník, uspoøádali
jsme ho v sobotu 15. záøí a zúèastnilo se ho 5 týmù. Úèast byla nií,
ne jsme byli zvyklí v pøedchozích
letech. Mnoho tradièních úèastníkù
mìlo nové rodièovské povinnosti a
svou roli zøejmì sehrála i dlouhodobá nepøízeò poèasí.
Nicménì v den D se poèasí pøece
jen umoudøilo a umonilo nám odehrát vechna utkání na antukových
kurtech u fotbalového høitì bez
omezení. Kvalita pøedvádìné hry
byla na tradiènì vysoké úrovni, a
tak bylo k vidìní mnoho pìkných
volejbalových momentù.
Podle herního systému pomìøily
své síly vzájemnì vechny týmy a
z tìchto klání vyel naprázdno
sloený tým Daèic a Støíovic a obsadil tak 5. pozici. O tøetí pøíèku
svedli bitvu domácí s Profenidem

Vajgar. Nepopulární brambory
nakonec zbyly studenským,
hradeètí brali bronz. Ve finále se
potkaly papírovì nejsilnìjí týmy
s medailovými zkuenostmi
z loòského roèníku. Ve vyrovnaném
zápase nakonec tým Beznadìje
Horní Pole pøehrál praské Kapky
a díky nim zùstává putovní pohár
ji tøetí rok na jihu Èech. Mnohem
dùleitìjí vak je, e se toto sportovní setkání odehrálo v pøátelském duchu a bez zranìní. Take za
rok zase na volejbalovou shledanou!
V neposlední øadì bychom chtìli
velice podìkovat Obecnímu úøadu
ve Studené za finanèní pøíspìvek a
velmi dìkujeme i sponzorùm za
poskytnutí cen  firmì Mefisto
a hospodì u ebestù.
Za volejbalový oddíl
Jan Hembera a Irena Píanová

Adventus
V dnení hektické dobì pøi
pøeètení tohoto slova mnohé z nás
napadne, u je to zase tady.
Pøípravy, úklidy, peèení, dárky a
dalí. Musím, musíme, musíte. Ale
opravdu je to tak?
Slovo adventus znamená latinsky
pøíchod. Podle køesanù pøíchod
Vykupitele Jeíe Krista. Adventní
doba trvá ètyøi nedìle. Døíve taková
doba klidu zaèínala ji Svatomartinským posvícením.V tento
den se scházeli lidé ke spoleènému
posezení a také zhodnocení
uplynulého èasu. Byla vyplácena
mzda a uzavírány nové dohody.
Také vinaøi se doèkali. Mohli ochutnat první víno uplynulého roku.
A èas plynul. Lidé, tak jako pøíroda,
odpoèívali. Zklidnili svùj ivotní
rytmus. Setkávali se, vyprávìli si,
radili se, sdìlovali si zkuenosti
z uplynulého období. Pøipravovali
se nejen na pøíchod Mesiáe, ale i na
nový rok.
Mìli bychom se od svých pøedkù
trochu pouèit, i kdy dnení doba
nám to pøíli nedovoluje, øekli by
mnozí z nás, nebo e bychom se
mýlili? To nech zhodnotí kadý
sám. Ale zkusme význam tohoto
slova trochu posunout a vnímat
ADVENT nejen jako, v krajním
pøípadì, pøeití veho, ale proití
tohoto èasu spoleènì s druhými,
blízkými i vzdálenìjími.
Hledejme stále k sobì cesty, po
kterých urèitì pøijdeme ke svým
cílùm, ale nepùjdeme po nich sami.
Myslím, e toto období bychom
nemìli pøetavit výhradnì v hmotné
statky, ale naplnit ho klidem,
porozumìním a oèekáváním.
Za osadní výbor a SDH Marov
H. Novotná
Podìkování
Dìkujeme p. Annì Zykánové za
pøíkladnou a obìtavou péèi, kterou
vìnovala v dobì nemoci panu
Vladimíru Makovi. Dìkují rodiny
Tesaøova, Kadlecova a Nìmcova.

Oznamujeme vem milovníkùm bílé lyaøské stopy, e pøi dobrých
snìhových podmínkách jsou upravené lyaøské dráhy Studenské
bílé stopy podle mapy, která je umístìna na autobusovém nádraí.
Aktuální stav najdete na webových stránkách obce Studená.
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Blahopøejeme k ivotním výroèím 70, 75 a více let
Leden 2008
Jaroslav Lacina, Sumrakov
Boena Lisová, Studená
Marie Nìmcová, Studená
Miroslava Nováková, Sumrakov
Marie Nìmcová, Studená
Karel Matouek, Studená
Aneka Frûhaufová, Studená
Marie Øíhová, Studená
Jan tefl, Domaín
Boena Mitasová, Studená
Libue Pikalová, Marov
Marie teflová, Studená
PhDr.Boris Merhaut, Horní Bolíkov
Frantiek Adamec, Studená
Vlasta Dvoøáková, Studená
Blaena Nováèková, Studená
Únor 2008
Jiøina Doudová, Studená
Zdenìk Kolaøík, Studená
Jaroslava Nováková, Studená
Marie Matouková, Horní Pole
Jaroslava Dufková, Studená
Bøetislav Hofhanzl, Horní Bolíkov
Anna Sníková, Horní Pole

Rùena Kosová, Olany
Libue Matouková, Horní Bolíkov
Adéla Adamcová, Sumrakov
Konrád Vohájek, Domaín
Jan Ryne, Horní Bolíkov
Vlasta Felixová, Studená
Jaroslav Duek, Studená
Adolfína Galovièová, Studená
Bohumil Kadlec, Horní Pole
Antonie Bártù, Skrýchov
Bøezen 2008
Frantiek Nìmec, Studená
Ludvík Pricl, Sumrakov
Frantiek Berka, Studená
Jan Jiøík, Studená
Marie Malínková, Studená
Otto Slezák, Studená
Vlasta tìrbová, Velký Jeníkov
Jarmila Havlíková, Studená
Frantiek Stanìk, Studená
Zdeòka Chalupová, Studená
Vlasta Lacinová, Studená
Vìra Ryneová, Horní Bolíkov
Irena Fryèová, Studená
Miloslava ílená, Studená
Miroslav Pøibyl, Horní Bolíkov

Informace z knihovny
O letních prázdninách mìly dìti
monost pøihlásit se do soutìe
Èteme se lvem ètenáøem, ve které
bylo hlavním kritériem poèet
pøeètených knih za prázdniny
pùjèených v knihovnì. Soutì
probíhala i v ostatních knihovnách
naeho regionu a vítìzové z kadé
knihovny byli odmìnìni v rámci
týdne knihoven ve Slavonicích.
Kromì vìcného dárku mìli monost
si projít slavonické podzemí a
namalovat
vlastní
hrneèek
z Maøíské keramiky. Ze Studené
se nejlépe umístila Sandra tìpnièková ze 3. tøídy Z.
Ji ve zmínìném týdnu knihoven
se v naí knihovnì konalo první
Slavnostní pasování dìtí na
ètenáøe. Bylo urèeno dìtem 2. tøídy
a zúèastnil se ho také starosta Studené pan J. Rod, který pøedal dìtem
pamìtní listy, záloky a medaile.
Pokud s touto medailí pak pøily

dìti do knihovny s rodièi a chtìly se
stát ètenáøi, dostaly roèní registraci
zdarma. Dìti i pøes poèáteèní malou
trému ukázaly, e jsou opravdovými
ètenáøi, a mùeme jen doufat, e ve
ètení najdou stejnou radost, s jakou
mnozí zasedají k poèítaèi. V pøítím
roce a nejen v nìm bych ráda tuto
akci opìt zopakovala.
Dne 13. prosince probìhne
v druinì Z beseda se
spisovatelem dìtských kníek
panem Janem Lebedou, který ije
v obci Mláka u Tøebonì.
Od øíjna mají návtìvníci knihovny a uivatelé internetu k dispozici nový výkonnìjí poèítaè.
S. Jírová

MO KSÈ ve Studené
pøeje vem spoluobèanùm
pøíjemné proití Vánoc a
úspìný rok 2008.

SAZBA A TISK

A M NÍ S LUBY
REKL

VIZITKY
Jiøí Kotoun
LETÁKY
NOVINY
Studená
BRO URY
LAMINOVÁNÍ
Poèátecká 149
tel.: 384 490 400 KOPÍROVÁNÍ

zhotovím kalendáø z vaší fotografie

PLES SPORTOVCÙ
9. února
HOTEL BARTUEK
K tanci hraje CLARET

Jménem vech zamìstnancù
Základní a Mateøské koly
ve Studené pøeji ètenáøùm
Tepu v novém roce
hodnì zdraví a tìstí.
L. Hrbek

7

STUDENSKÝ TEP

VESELÉ VÁNOCE A ASTNÝ NOVÝ ROK
Tak toto si pøejí lidé sobì blízcí
pokadé, kdy se rok chýlí ke konci.
Za starých dob se dodrovaly pøesné
vánoèní zvyky. Vánoce jsou symbolem narození Jeíe Krista Pannì
Marii, je to nadìje na nový ivot.
Ji ètyøi týdny pøed Vánoci je
takzvaný advent, který je èasem
pøíprav na Vánoce. Kadou nedìli,
a u bronzovou, støíbrnou nebo zlatou, se na adventním vìnci zapálí
jedna svíèka. Poslední nedìli pøed
tìdrým dnem se rozsvítí vechny
ètyøi svíèky. Lidé se scházejí a
vyznávají si lásku krásnými dary a
pøejí si ve dobré.
Symbolù Vánoc je spousta. Zdobí
se vánoèní stromky - jedlièky nebo
borovice a dávají se na nì
n e jrùznìjí ozdoby. Døíve si lidé
vystaèili s vlastními ozdobami vyrobenými ze slámy, ovoce a iek.
Dnes se vìtinou pouívají sklenìné
ozdoby a rùzné ozdobné øetìzy. Ale
jetì se najdou domácnosti, které
zùstávají pøi starých zvycích.

Na tìdrý den se drí pùst a vyhlíí se zlaté prasátko, které nosilo
tìstí, radost a peníze. K veèeøi se jí
smaený kapr a bramborový salát.
Rozkrojí se jablíèko a dìti si poutí
jako lodièky skoøápky se svíèkou.
Na lustr nebo na dveøe se povìsí
jmelí, a kdy pod ním stojí dva lidé,
mìli by se obejmout a políbit,
protoe jim to pøinese tìstí a lásku.
Je spousta zvykù, které se u nás
zachovaly a které jsou u
zapomenuty.V kadé zemi jsou
zvyky jiné, a pøesto jsou Vánoce
svátky klidu, kdy se lidé obdarovávají, dávají si spoustu lásky,
nadìje a odpoutìjí si. Pro dìti tento
svátek znamená pøedevím velké
mnoství cukroví a ivý kapr doma
ve vanì. Nejradìji mají rády chvíle,
kdy zazvoní zvoneèek, a ony se mohou rozebìhnout k rozzáøenému
stromeèku s prskavkami a zaèít
rozbalovat dárky, které jim pøinesl
Jeíek.
Bohuel ne vude jsou Vánoce tak
bohaté. Jsou i chudé rodiny, které si

nemohou dát moc dárkù. Avak
duevní bohatství, které v tìchto
rodinách zbývá, mùe být nejvìtím
darem, a tím jsou láska a
vzpomínky. Potom i pro takové lidi
jsou Vánoce stejnì astné jako pro
ostatní.
Jsou také zemì, kde se Vánoce
neslaví. Jsou zemì, kde je válka a
zlo, kde lidé nemají domovy a
umírají hlady. Myslím, e i na takové lidi by se mìlo vzpomenout.
Vìøím, e existují charity, které
tìmto lidem poskytují bezpeèí nejen
po celý rok, ale i na Vánoce. Na svìtì
si nikdy nebudeme rovni. Je to
smutné, ale asi to tak má být.
Vánoce pro mì znamenají klid a
pohodu, pøála bych si, aby tomu
bylo i jinde. O Vánocích by mìli být
lidé spolu, vichni pøíbuzní, ti, kteøí
se milují, pøátelé a lidé kolem nás.
Mìli by zapomenout na ve zlé a
vzpomenout na ve dobré. Lidé by se
mìli omlouvat za své èiny a èiny
jiných by mìli odpoutìt.
Klára Øíhová

Návtìva v Holandsku
Dne 18. 9. 2007 jsme opustili
Studenou, abychom navtívili nae
kamarády z naeho druebního
mìsta Beemsteru v Holandsku.
Tato oblast je pøevánì zemìdìlská.
Tentokrát mìli monost se pøipojit
k dìtem ze 4. - 8. tøídy také jejich
rodièe. Nìkteré dìti ji v Holandsku
byly, a tak uklidòovaly své nejisté
spoluáky vyprávìním záitkù z
Beemsteru.
Po dlouhé ètrnáctihodinové cestì,
kterou jsme si zkrátili zpíváním,
povídáním a ètením, jsme dorazili
do cíle - koly v severním Beemsteru, zvané DE BONTE KLAVER.
Tato kola je v porovnání s naí
malá, navtìvuje ji asi 60 ákù ve
vìku od 6 do 12 let, ale pøesto nám
pøipravili perfektní pøivítání s
malým pohotìním, po kterém si
nás hostitelé rozdìlili a dovedli do
svých domovù.
Druhý den hned po snídani jsme
se vichni seli ve kole, kde byl
pøipraven spoleèný program pro
èeské i holandské dìti. Vìnovali
jsme se rùzným èinnostem: fotili
jsme zajímavá zákoutí severního
Beemsteru, malovali jsme portréty

svých holandských kamarádù a oni
zase nás. Nejvíce se nám vak líbilo
hraní na africké bubny, na které nás
uèil hrát sympatický èernoch. Odpoledne jsme se ve sportovní hale
De Kloek vyzkoueli, jak se hraje
squash, tenis, fotbal a pozemní
hokej.
Následující den jsme si za
detivého poèasí prohlédli skanzen
v Enkhuizenu, kde jsme si vyzkoueli kroje obyvatel mìsteèek
Marken a Volendam.
Dalí den naeho pobytu zaèal
prohlídkou nové budovy radnice,
kde nás pøivítal starosta p. Harry
Brinkmann, následovala návtìva
vìtrných mlýnù v Schermeru a zbytek dne jsme strávili na plái na
pobøeí Severního moøe v mìstì
Egmond. Odpoledne patøilo hrám u
moøe, poutìní drakù, sbìru mulí
a stavìní z písku. Bylo vìtrné
poèasí, proto byly na moøi velké
vlny. Naveèer pro nás nachystali ve
kole rodièe holandských dìtí
spoleènou slavnostní veèeøi, po
které jsme pøedvedli svùj kulturní
program.

Dopoledne posledního dne jsme
strávili v rodinách, které se nám
dostateènì
vìnovaly.
Odpoledne nastal èas smutného
louèení s novými kamarády, které
jsme pozvali do Èeské republiky.
Zpáteèní cesta nám utekla rychle,
protoe jsme cestovali pøes noc a
byli jsme plni dojmù.
Jsme rádi, e jsme mìli tu
monost mìsto Beemster navtívit.
Myslíme, e na nae pøátele a
spoleèné záitky budeme dlouho
vzpomínat.
Píeme si e-maily a dopisy a
tìíme se, a se pøítí rok na jaøe
opìt sejdeme - tentokrát ve Studené. Budeme se snait vytvoøit
stejnì pìkný a bohatý program,
jaký pøipravili oni nám.
Zuzana a Petra Bartoòovy,
Eva Rásochová
(redakènì upraveno)

Uzávìrka pøítího
èísla TEPu je 15. 2. 2008.
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Váení ètenáøi,
Téma Vlasta Javoøická oèima
obyvatel rodné vesnice Studená si
vybrala studentka støední pedagogické koly Lenka Moravová ke
své roèníkové práci z èeského
jazyka a literatury. S jejím svolením Vám postupnì nabídneme
zajímavé úryvky. Spoleènì se
mùeme v této pøedvánoèní dobì
zaèíst do kapitoly Rozhovory
s pamìtníky. Zde je první rozhovor s paní Jaroslavou Martinù,
uèitelkou hudby ze Studené.

Vítání obèánkù

Rakousko
Ve dnech 17. - 19. øíjna se
uskuteènil výmìnný pobyt ákù 2.
stupnì Z Studená se áky Z
v Luftenbergu. Po pøíjezdu jsme
byli pøivítáni rakouskými dìtmi a
rozdìleni do rodin. Po obìdì jsme se
vydali na cestu do Linze, kde jsme
navtívili poèítaèové centrum, ve
kterém jsme se mohli vìnovat
rùzným aktivitám napø. simulovanému letu ptáka, vytvoøení
vlastního krátkého animovaného
filmu, vytváøení zvukových efektù,
ale také spojení dvou fotografií
naich portrétù v jeden, co bylo
velmi zábavné. Kdy prohlídka
v poèítaèovém centru skonèila, vydali jsme se na cestu k autobusu
pøes nejvìtí námìstí Linze. Po
esté hodinì jsme se vrátili zpìt ke
kole, kde na nás ji èekaly rodiny,
ve kterých jsme mìli strávit pobyt a
které se po dva dny mìly postarat o
ná veèerní program. Mnohé dìti
navtívily s rodinami pizzerii,
aquapark, rùzná zajímavá místa,
anebo si prohlíely fotografie rodin.
Dalího dne jsme vstávali velmi
brzo, jeliko rakouským dìtem
zaèíná kola o pùl osmé. Ráno jsme
se ve kole setkali s ostatními
èeskými dìtmi, byli jsme rozdìleni
do dvou skupin. S rakouskými áky
jsme se zúèastnili výuky hudební a
tìlesné výchovy, pracovních èinností a anglického a nìmeckého
jazyka. Kolem jedné hodiny jsme
mìli naplánovanou prohlídku do
mìsta Enns. V tomto mìstì jsme
navtívili pøekrásný kostel, 60ti
metrovou vì, ze které byl nádherný

výhled na mìsto, ale také øímské
muzeum, kde byly k vidìní
starovìké zbranì, kostry, staré
mince, obrazy a nádoby. Ne jsme
odjeli do rodin, nakoupili jsme si
suvenýry. Chtìli jsme si uít kadou
chvíli, protoe druhý den se
odjídìlo.
Poslední den mìly obì koly
pøipravený program. Kadá dvojice
(Èech + Rakuan) se zúèastnila
soutìe, ve které mìla vychytat co
nejvíce ákù za nejkratí dobu.
Vem se tato hra jistì velmi líbila
nejen proto, e kadý soutìící
dostal na konci odmìnu, ale i
protoe jsme se velmi bavili. Obì
koly pøedvedly svùj program a
zahrnuly do nìj tanec a zpìv jednotlivcù i sboru. Program vidìli i
rodièe naich rakouských pøátel, a
tak jsme byli velmi potìeni.
Potìení mnohým vak moc dlouho
nevydrelo, protoe nastalo smutné
louèení. Náladu nám spravila
návtìva zoologické zahrady, kde
jsme vidìli spoustu pøekrásných
zvíøat. Nìkterá jsme i nakrmili
z vlastních dlaní.
Dalím záitkem byla návtìva
Trpaslièího centra s trpaslíky a
s nádhernì propracovanými pohádkovými postavami.
Z Rakouska si kadý odvezl
spoustu krásných záitkù a
vzpomínek.
Tereza vandová, Veronika Hejdová,
Martina Tomanová a Klára Øíhová

Jak dlouho znáte Vlastu Javoøickou / Marii Bareovou
(Zezulkovou)?
Kdy jste se setkaly? .(v dìtství,
ve stáøí )? A jak jste se seznámily?
S Vlastou Javoøickou jsem se
seznámila v dìtství. Potkávaly
jsme se na rùzných besídkách,
na kterých jsem se úèastnila,
v kostele tam vdy pøila a poprosila mì o zahrání nìjaké
duchovní písnì. Byla toti
velice zboná.
Jaké byla povahy? Byla skuteènì
tak pøátelská a milá, jak o ní píí její
vnouèata a jak to píe i ona sama?
Byla to dobraèka s dobrým a
pozitivním smyslem pro ivot.
Mìla ráda spoleènost a lidi kolem
sebe, ráda si povídala, proto, kdy
pak ve stáøí bydlela sama v bytovce, strádala. Je pravdou, e
mìla spoustu návtìv, ale ty ji
neuspokojovaly. Podle mì nemìla
ádnou velkou patnou vlastnost lidé ji mìli rádi.
Vzpomínáte si na nìjakou
chvíli strávenou s ní, která se vám
vryla do pamìti?
Pamatuji si, e jsme zase jednou poøádali vystoupení hudebky.
Ona, protoe byla kulturnì
zaloená, se tìchto akcí èasto a
ráda úèastnila. Po vystoupení za
mnou pøila a pochválila nám celý
koncert. e prý se jí to moc líbilo a
e si to moc uila.
Myslíte si, e lidé z okolí Vlasty
Javoøické jí fandili v jejím psaní,
anebo jí závidìli talent a slávu?
(pokraèování na dalí str.)
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Myslím si, e jí nikdo nezávidìl.
Lidé to v té dobì èetli rádi, ve
svých knihách popisovala osudy
místních lidí. Vdy jen pozmìnila
jména a trochu opentlila, take se
v tom skoro kadý nael.
Pocházela
z bohaté
r o d i n y . .. m y s l í t e s i ,  e s i
umìla váit penìz?
Musela si váit penìz Sebe a
své dìti ivila sama, a protoe
chtìla, aby její rodina zapadala
mezi místní smetánku, musela
umìt hospodaøit. Honoráøe v té
dobì nemìla sice nízké, ale na
ivobytí a oacení musela hodnì
pøepoèítávat.
Èetla jste její knihy?
Její knihy mì nijak zvlá neoslovily. Pøíli mì to nebaví, uspává
mì to.
Na jaké téma jste si èasto
povídaly, mluvila jste s ní o jejích
knihách?
Ano, èasto chtìla znát mùj
názor na knihu .vdy jsem ji pochválila. Byla upovídaný èlovìk,
ráda mi vdy vypravovala a
svìøovala se o vìcech, které
proívala. Staèilo jí, kdy u ní
nìkdo sedí a pøitakává jí.

Zastupitelstvo obce Studená
a zamìstnanci obecního
úøadu pøejí vem obèanùm
Studené a místních èástí
klidné a spokojené svátky
vánoèní a v roce 2008 tìstí
pro vae rodiny a hezký
ivot v naí obci.
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První lednový víkend probìhne na území celé Èeské
republiky opìt Tøíkrálová sbírka. Ve Studené a místních èástech se bude konat v sobotu 5. ledna 2008.
Vìtinu výtìku rozdìlí
charita lidem v nouzi pøímo
na území naeho kraje,
proto a k vám pøijdou
tøi králové, otevøete jim
nejen dveøe, ale také svá
srdce 
Váení ètenáøi Tepu,
blíí se konec roku a my Vám pøejeme, aby tento èas jste
proili v klidu a pohodì a uívali si vánoèní atmosféru.
V novém roce se opìt tìíme na spolupráci.
Redakèní rada

Obec Studená vás zve za kulturou
Na období adventu a vánoèních svátkù pøipravujeme:

ADVENTNÍ KULTURNÍ
POØAD,
který se uskuteèní
20. 12. v 17.00 hodin
v jídelnì Základní koly ve Studené.
Blíící se vánoèní náladu vám zpestøí
svým vystoupením
áci Z a M ve Studené
a esový soubor ZU Daèice.

VÁNOÈNÍ BESÍDKA ZU
bude 12. prosince 2007 v 18 hodin
ve kolní jídelnì.

Prodej mobilních telefonù
Prodej náhradních dílù a baterií
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Záruèní a pozáruèní servis
Pøevod z O na tarify
Výhodný tarif pro studenty - Pohoda
Prodluování smluv s dotací telefonu
monost volání z pevných linek zdarma,
nebo za 99,- Kè mìs. se spol. EUPHONY

Certifikovaný prodejce

T

MOBILE

tel. - fax: 384490184, mobil: 606890376

NA TRADIÈNÍ IVÝ
BETLÉM, který pøedvedou dìti

z
náboenství pod vedením katechetky
M. Zámostné,
vás chceme pozvat 26. 12. 2007 od 16.00
hodin na Nám. sv. Jana Nepomuckého ve
Studené
u vánoèního stromu.
V pøípadì patného poèasí v kostele.
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Poøadatel:
KLUB

SKÝCH
ÈE

Datum:

Telè

STUDENÁ

Pondìlí 31. prosince 2007

RISTÙ
TU

Obec Studená,
ve spolupráci
s odborem KÈT Telè

SILVESTROVSKÝ

Místo a èas startu:
1) Studená, Nám. sv. Jana Nepomuckého è.25
v 10°° hodin
2) U restaurace v Øásné v 10°° hodin

VÝSTUP NA

Cíl:

J AV OØ I CI

Sraz na vrcholu Javoøice ve 12.30 hodin

Trasa:
1) Hlavní trasa Studená - Javoøice a zpìt (15 km)
2) Øásná - Javoøice a zpìt (cca 15 km)
(mapa KÈT è.77)

31. 12.
2007

Zpùsob:
Pìšky, na horském kole, na bìzkách ...

Startovné:
(Na vrcholu Javoøice) 10,- Kè;
dobrovolný pøíspìvek 20,- Kè
na akci Novoroèní ètyølístek do zapeèetìné
pokladnièky bude pøedán na podporu
nevidomých a postizených dìtí.

jubilejní

10. roèník

Odmìna:
Kazdý úèastník obdrzí na vrcholu Javoøice
knoflík k této akci od VD Styl Studená,
otisk vrcholového razítka, razítka KÈT
a obèerstvení. Za pøíspìvek 20,- Kè
Novoroèní ètyølístek.

Ing. Petr Bartušek
Vl. Javoøické 472, 378 56 Studená
tel.: 384 490 395
Vladimír Mazal
Tobiáškova 39, 588 56 Telè
tel.: 567 213 325

I v letošním roce je opìt tato akce souèástí akcí
o „Novoroèní ètyølístek“, pøi které finanèní èástka
20,- Kè od kadého úèastníka bude pøedána na
podporu nevidomých a zrakovì postiených dìtí v ÈR.

Akce je poøádána v roce 119. výroèí zaloení KÈT,
s pøipomenutím 117. výroèí narození a 28. výroèí
úmrtí spisovatelky Vlasty Javoøické.
83

Budete-li psát, pøilozte prosím pro odpovìï
ofrankovanou obálku, a to do 17.12. 2007.

Podmínky:

7m

CE

JAVOØI

Informace (ubytování):

pod záštitou hejtmana Jihoèeského kraje
a hejtmana kraje Vysoèina
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Úèast na pochodu je na vlastní nebezpeèí!
Dìti do 15 let pouze v doprovodu dospìlé osoby!

Klátovec

JAVOØICE

Upozornìní:
RESPEKTUJTE BÌECKÉ STOPY
A NENIÈTE JE!
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Pìší úèastníky a jejich psí doprovod prosíme:

R
v,
elo

Øásná

(837 m)

Karhov

aaaaa
aaaaa
Horníaaaaa

Sumrakov

n

tej

oš

aaaa
Vaaaa
el. P
aøez
itý
aaaa

11

STUDENSKÝ TEP

STUDENSKÝ TEP

Studenský

12

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

