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Z jednání zastupitelstva obce
Z jednání 14. zasedání
zastupitelstva, které se konalo
14. 1. 2008.
Ve zprávì o èinnosti orgánù obce
byly podány informace o výbìrovém
øízení na plynové hospodáøství ÈOV
ve Studené, dále o kolaudaci
Tyrovy ulice, o jednání ohlednì
výe hladiny rybníka Kamenný a
pøípravì silvestrovského výstupu na
Javoøici. S P-atelierem a
Energetickou agenturou Vysoèina
byl projednán projekt na zateplení
Z a M, dalí jednání se týkala
ádosti o dotace na rekonstrukci
domu èp. 17 ve Studené, ádosti o
odradonování vody v Marovì a
rekonstrukci tohoto zaøízení
v Olanech.

Pøedseda finanèního výboru
informoval o projednání rozpoètové
zmìny, která byla doporuèena
zastupitelstvu ke schválení, a dále
informoval o plnìní rozpoètu obce.
Usnesení z minulého
zastupitelstva je prùbìnì plnìno,
termín pro splnìní je polovina
února.
Zastupitelé schválili doporuèenou
rozpoètovou zmìnu a plnìní
rozpoètu.
V posledním bodu jednání byla
schválena ádost Z a M na dotace
z programu Podpora sportu na
obnovu vybavení sportovních
zaøízení v tìlocviènì Z. Pøíspìvky
na oslavu MD a Dne matek byly
navýeny, rovnì hodnota

dárkových balíèkù k ivotním
jubileím a zlatým svatbám byla
zvýena. Dalí ádosti, které se
týkaly pøíspìvkù spoleèenským
organizacím na èinnost a poøádání
akcí, byly schváleny.
Místostarosta byl povìøen
jednáním se zastupitelstvy obcí
Heømaneè, H. Meziøíèko, H.
Nìmèice, Jilem a Zahrádky o
vytvoøení spoleèného kolského
obvodu.
Z øad pøítomných obèanù byla
vznesena pøipomínka ohlednì
provozu v ulici L. Svobody, týkající
se monosti sníení povolené
rychlosti projídìjících vozidel
a nutnosti oprav chodníkù.
J. Kejval

Jubilejní 10. silvestrovský výstup na vrchol Javoøice se vydaøil
Javoøice na Silvestra nás,
turisty, láká.
Nevadí, e ze vech obcí,
je to velká dálka.
Co my ale udìláme?
Jisté je, e na pochod se dáme.
Stoupáme , vzdycháme
a do cíle spìcháme.
Javoøice vítá nás,
mlhavá a bílá.
Pøiznejme si: pøichází k nám
klid a tajemná síla:
vdy Javoøice a celý kraj,
je ná kouzelný ráj.
Pokraèování èlánku na stranì 8
Celkový pohled na úèastníky
výstupu
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Slovo starosty
Váení obèané, v prvním èísle
naeho zpravodaje v roce 2008 Vás,
mimo zhodnocení uplynulého
období, chci informovat o zámìrech,
které chce zastupitelstvo obce
v letoním roce uskuteènit. Období
konce roku 2007 bylo zamìøeno
hlavnì na kulturní a spoleèenské
akce. Nejvýznamnìjí akcí byl X.
roèník silvestrovského výstupu na
Javoøici. Výstup poøádala obec
Studená spolu s Klubem èeských
turistù Telè. Zátitu nad touto akcí
pøevzal hejtman Jihoèeského kraje
RNDr. Zahradník a hejtman kraje
Vysoèina RNDr. Vystrèil, který se
osobnì výstupu zúèastnil. Dále byli
pøítomni starostové mìsta Telè
Mgr. Fabe, Daèic p. Hájek a
mìstyse Mrákotín p. Poár. Pøi
pøíleitosti X. roèníku byla ocenìna
dlouholetá práce zakladatele akce
p. Antonína Fuèíka ze Studené a
pana Mazala - hlavního poøadatele
za Klub èeských turistù Telè.
Krásné zimní poèasí, které na
Javoøici vládlo, pøivítalo pøes dva
tisíce úèastníkù, pro které Styl
Studená pøipravil pamìtní knoflík a
hasièi ze Studené obèerstvení. Akce
byla kladnì hodnocena úèastníky
výstupu.
Dalí zdaøilou akcí byl Vánoèní
koncert v jídelnì Z Studená a ivý
betlém u vánoèního stromu na
námìstí sv. Jana Nepomuckého.
Dìkuji vem, kteøí se na organizaci
výe uvedených akcí podíleli.
Samozøejmì v zimním období se
hodnotí práce zájmových a
spoleèenských organizací na
výroèních schùzích. Zastupitelstvo
obce na spoleèné poradì s pøedsedy
osadních výborù projednalo akce na
úseku rozvoje obce a místních èástí.
V letoním roce máme zámìr ve
Studené
- po provedení rekonstrukce el.
vedení v ulici Tyrova provést
vydládìní chodníkù v této ulici
- provést rekonstrukci vnitøku
èekárny ve Studené
- zbourat a postavit zeï v parku
pøed farou
- instalovat na vjezd do Studené
od Telèe a od J. Hradce panely
mìøící rychlost
- provést opravu fasády na potì
ve Studené

- podle toho, zda získáme dotace,
zapoèít s rekonstrukcí èp. 17
(Talpovo)
- na pøidìlení dotací také závisí
rekonstrukce komunikace od
Marovského dvora do Olan,
Jalovèí a na silnici Kunak Suchdol
- rovnì, pokud získáme dotace,
rekonstruovat sochu sv. J.
Nepomuckého
- nejdùleitìjí akcí, kde ji delí
dobu usilujeme o získání dotace, je
rekonstrukce Èistírny odpadních
vod ve Studené.
V místních èástech velkými
akcemi, kde u máme jisté dotace,
jsou tyto
- vybudování odradonovacího
zaøízení na veøejném vodovodu
v Marovì
- rekonstrukce odradonovacího
zaøízení v Olanech.
Dalími akcemi jsou
- dokonèení rekonstrukce KD
v Marovì
- rekonstrukce sociálního zaøízení
v kulturním domì v Horním Poli
- oprava vodovodu ve Svìtlé,
pokud dojde k dohodì s vlastníky
pozemkù
- úprava veøejného prostranství
ve Svìtlé na høitì
- oprava vìièky na kaplièce
v Horním Bolíkovì, úprava
veøejného prostranství
na
koupaliti v H. Bolíkovì
- oprava støechy na prodejnì
v Sumrakovì, úprava veøejného
prostranství na bývalém rybníku
- oprava budovy osadního výboru
ve Srýchovì
- vybudování autobusové èekárny
v Olanech
- nátìr støechy budovy osadního
výboru v Domaínì
- údrba veøejného prostranství
ve Velkém Jeníkovì.
Dále pøipravujeme projekt a
ádost o dotaci na vybudování
dìtského høitì ve Studené.
Podle finanèních moností
budeme pokraèovat v opravì
pomníkù padlých a drobných staveb
sakrální architektury ve Studené a
místních èástech.
Dalí dùleitou akcí je zbudování
inenýrských sítí v lokalitì ibená a
v ulici Roického.

Mimo to bude probíhat bìná
údrba budov a zaøízení v majetku
obce.
V jarních mìsících zaèneme
vyuívat novou komunální
techniku na úklid veøejného
prostranství a likvidaci døevní
hmoty. V likvidaci døevní hmoty
nabízíme obèanùm vyuít za úplatu
tìpkovaè pro likvidaci vìtví ze
zahrad na výrobu mulèe, nebo
paliva.
Dále chci informovat obèany, e
na obecním úøadì byl sputìn program Czech point, který nám vem
umoní snadno získat pøímo na
obecním úøadì ve Studené
- výpis z katastru nemovitostí
- výpis z obchodního rejstøíku
-výpis ze ivnostenského
rejstøíku
- výpis z rejstøíku trestù.
Samozøejmì k práci patøí i
zábava, proto vyuívám této
pøíleitosti, abych Vás pozval na
Spoleèenský veèer, tradiènì
poøádaný kulturním a zahranièním
výborem zastupitelstva obce, který
se uskuteèní dne 29. bøezna od 19
hodin v hotelu Bartuek, a na
setkání dùchodcù, které se
uskuteèní 5. dubna od 14 hod.
rovnì v hotelu Bartuek.
Ze sportovních akcí se nám
z dùvodu patných snìhových
podmínek nepodaøilo uskuteènit
lyaøské závody - 45. roèník
Studenské patnáctky.
Z výètu akcí je patrné, e pokud
se nám podaøí plánované zámìry
realizovat, dojde k dalímu zlepení
vzhledu Studené a místních èástí.
Budu velice rád, pokud nám
pomùete radou nebo pomocí.
J. Rod
KOBLÍEK
Je to malá kulièka,
kutálí se z kopeèka.
Jmenuje se koblíek,
upekla ho babièka.
TEREZA BARTÁKOVÁ, 5. TØ.
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Ze ivota koly
První pololetí ubìhlo jako voda a
na naí kole jsme ho také
slavnostnì ukonèili. Na 1. stupni se
konala tradièní sportovní soutì 
letos ji 10. roèník. Z kadé tøídy se
do této soutìe probojovali 4 chlapci
a 4 dìvèata. Postupnì soutìili
v èlunkovém bìhu, plhu, skákání
pøes vihadla a hodu na cíl. Úkolem
této soutìe je rozvíjet rychlost,
vytrvalost, obratnost, sílu, zdravou
soutìivost a hlavnì zájem o
sportování. Medaile, diplomy a ceny
pøedal soutìícím pan starosta J.
Rod a vedení koly.
Slavnostnì zakonèili první
pololetí i áci 2. stupnì poøadem
Tøída baví tøídu. O tomto poøadu
napsali sami organizátoøi  áci 9.
tøídy se svou tøídní paní uèitelkou:
V den pololetního vysvìdèení se
konala v prostorách kolní jídelny,
vyzdobené pomocí kolní druiny,
akce nazývaná ji tradiènì Tøída
baví tøídu. Program byl urèen
ákùm a uèitelùm 2. stupnì Z ve
Studené. Tuto akci moderovala
dvojice ve sloení Michala
Peltanová a Jakub Brada z 9. tøídy,
úèinkovali áci 2. stupnì. Program
se skládal z rùzných scének,
pøevánì veselých i pouèných,
taneèních èísel, pìveckých a
hudebních vystoupení. Vichni se
bavili a tleskali ze vech sil. Pan
øeditel byl s námi spokojen a
podìkoval vem úèinkujícím.

Tìíme se u na pøítí roèník Tøída
baví tøídu.
V tomto období také probìhl
zápis dìtí do 1. tøídy, který se
uskuteènil v naí Z dne 7. 2. 2008.
Zúèastnilo se ho 45 budoucích
prvòáèkù. Dìti pøedvedly, co
vechno umí. Recitovaly, kreslily,
støíhaly, poznávaly barvy, èísla
Zapsáno bylo zatím 22 dìtí.
Toto období je také ve znamení
olympiád. kolní kola ji probìhla a
okresní probíhají. Zatím jsme se
zúèastnili 12. února okresního kola
olympiády v anglickém jazyce, kde
ná ák Milan vehla ze 6. B
v mladí kategorii obsadil první
místo a ákynì 8. B Petra
Bartoòová ve starí kategorii
také
zvítìzila
obìma
BLAHOPØEJEME. Jak na tuto
soutì vzpomíná Milan vehla:
Byl jsem astný, kdy jsem pøi
závìreèném hodnocení získal
nejvíce bodù a vezl si domù diplom
s jednièkou. A jak to proívala
Petra Bartoòová:  Nakonec pøilo
vyhláení. I kdy jsem byla ve
skupinì jedna z nejmladích,
vyhrála jsem. Jako vítìzka
okresního kola jsem postoupila do
krajského kola v Èeských
Budìjovicích. To se bude konat 3.
dubna. Vítìzství mì tìí, ale i
kdybych nezvítìzila, tak jsem ráda,
e jsem se soutìe zúèastnila. Nala
jsem si toti nové kamarády a

setkala se s tìmi z pøedelých
roèníkù soutìe. Vem se nám bude
zkuenost hodit do pøítích let
studií.
Dalího úspìchu dosáhla
Aneka Michálková z 5. tøídy.
V okresním kole olympiády
v matematice získala 1. místo.
BLAHOPØEJEME.
19. února probìhlo ji také tradièní
kolní kolo recitaèní soutìe.
Zúèastnilo se ho 42 soutìících
pøedevím z 1. stupnì. áci se uèí
kultivovanému
projevu
a
vystupování. Na okresní pøehlídku
recitátorù postoupila Karolína
Bodláková, Leontýna Èeloudová,
Klára Dvoøáková, Sára Kroupová,
Veronika Øíhová a Tereza vandová.
Do dalích soutìí a olympiád,
kterých se nai áci zúèastní, pøeji
vem hodnì úspìchù a co nejlepí
umístìní. Paním uèitelkám a
pánùm uèitelùm dìkuji za vzornou
pøípravu dìtí na soutìe a
olympiády a také za organizování
kolních kol.
kolní druina pro dìti
pøipravila pøed vysvìdèením
diskotéku v maskách. Zúèastnilo se
jí 120 dìtí. Od zaèátku kolního
roku mohou dìti navtìvovat podle
zájmu krouek výtvarný a 2
krouky sportovní. Tyto
krouky vedou vychovatelky.
Výrobky výtvarného krouku jsou
vystavovány prùbìnì v pavilonu
kolní druiny a chystáme se je
pøedstavit i veøejnosti.
Mgr. Libor Hrbek

Zlatí jubilanti

V sobotu odpoledne 16. 2. 2008 si
pøipomnìli padesát let spoleèného
ivota manelé Ludmila a Jaroslav
Jebavých z Horního Bolíkova. Do
obøadní sínì Obecního úøadu ve
Studené je doprovodili rodinní
pøísluníci, pøíbuzní a známí.
Manelé Jebavých pracovali
vìtinu ivota v zemìdìlství.
Vychovali dva syny a tøi dcery, kteøí
se svými partnery obohatili rodinu o
tøináct vnouèat.
Do dalích let spoleèného ivota
pøejeme oslavencùm pevné zdraví,
klid a spokojenost v kruhu jejich
nejbliích.
OÚ Studená
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U nás se poøád nìco dìje
U nás, a to myslím v Horním Poli,
se vánì poøád nìco dìje a je to
moná podezøelé, ale èasto to má
nìco spoleèného s dobrým jídlem.
Tak napøíklad v lednu se
domluvili vichni místní tamgasti,
oslovili Bohouka vandu a na
svìtì byl plán na výrobu
zabíjaèkových dobrot. Tentokrát
se nezabíjelo prase, ale nakoupily

se vepøové hlavy, jazyky, srdíèka,
játra, èesnek, majoránka, no
prostì vechno, co je pro
takovouhle výrobu potøeba. Ráno
se zatopilo v polní kuchyni, dal se
vaøit ovárek a u to vechno bìelo
jako na drátku. Ono to ani jinak
nelo, protoe na vechno peèlivì
dohlíel Pan øezník. Kadý se
chopil, èeho bylo zrovna potøeba a
odpoledne u vonìly hospodou
jitrnice, jelítka, tlaèenka,
ovárek,ani prdelaèka nechybìla.
Veèer se posedìlo, kadý pøíchozí
podle libosti ochutnal, co chtìl, a
nakonec pøiel na øadu i zpìv.
Zpívaly se písnièky, o kterých jsme
kolikrát ani nevìdìli, e je umíme
(teï myslím mladí generaci).
Èlovìk je má v hlavì nìkde uloené
a vyloupnou se a pøi podobných
pøíleitostech, jako byla tato. A mùu
vám øíct, e dobré jídlo a pìkná
lidovka není vùbec patná
kombinace.

No a v únoru?
Rok se s rokem seel a opìt nastal
èas pomìøit své umìní ve vaøení
svíèkové omáèky. Letos se konal ji
ètvrtý roèník Svíèkové revue.
Tentokrát se pøihlásilo 13
soutìících, ve probíhalo podle
pøedem daných pravidel a soutìní
vzorky
posuzovala
odborná
devítièlenná porota. Myslím, e

První jitrnice se u derou na svìt

rozhodování opìt nebylo
jednoduché. Rok od roku se toti
úroveò zvyuje a soutì se stává
prestiní záleitostí, take se do
soutìe vedle jednotlivcù hlásí i
kolektivy a restaurace. No
øeknìte sami, kdo z vás by si rád
nedal svíèkovou od toho, komu
na polici stojí pohár z podobné
soutìe. Zajímá vás, kdo letoní
kulináøské klání vyhrál? Na
prvním místì se umístil Cyril
Tichý ze Studené, druhé místo
obsadila
Lenka
Rodová
z Horního Pole a tøetí místo
putovalo do Støíovic do hospody
u Veèerníèka.
Po vyhodnocení soutìe se
strhla smr objednávek a vichni
chtìli ochutnat nìkterou
svíèkovou z medailových míst, ty
ale brzy doly, take se doèkaly
ovací i vzorky umístìné pod stupni
vítìzù. V soutìi se hodnotí pouze
a jen omáèka, ale ona kdy je ta
omáèka s dobrým knedlíkem a
masem, je nakonec vítìzná kadá.
Veèer si pøiel na své kadý, kdo si
rád zatanèí, protoe celé
odpoledne i veèer se o hudbu
vzornì staral Martin lesinger
z Jilmu.
Pokr. na dalí stranì

Ovárek u je uvaøený, jen je potøeba zkontrolovat, jestli je ve v
poøádku, nejlépe se køenem a hoøèicí
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U nás se poøád nìco dìje

(dokonèení)
Pøítí rok nás èeká u jubilejní
pátý roèník, u teï se trochu
zaèínám bát, e to bude poøádný
mazec.
Nás
velký
zájem
samozøejmì tìí a jsme rádi, e
pøijdete ochutnat a pobavit se.
No a nakonec bych ráda uvedla
na pravou míru, kdo vechno se na
zmínìných akcích v Horním Poli
podílí. Jsou to samozøejmì
vechno tamgasti místní
hospody, ale nejsou to jen samí
Hornopoláci. Jsou to èasto
chalupáøi, ale hlavnì spøíznìné
due ze Studené jako napø.
Havlíci, Ticháèci, Pekaøi a dalí a
za to jsme moc rádi, e si k nám
nali cestu a rádi se mezi nás
vracejí, bez nich by to toti nelo a
hlavnì u by to nebylo ono.
Lenka Horká
Vítìzové Svíèkové revue

Setkání na konci roku se sousedy pøes kopec
Na konci minulého roku vznikla
v naem regionu nová tradice, zcela
spontánnì a náhodnì. Na
posledním osadním výboru
Marova jsme pøemýleli, èím
zpestøit závìr roku, kdy na
Javoøici je ji v tìchto èasech
pøelidnìno
Ale díky aktivním
spoluobèanùm jsme letos získali

telefonní vì, která nás koneènì pøi
telefonování nechává doma, sedíce
v teple a ne, jako doposud,
pobíhajíce kolem domu èi po
zahradì, hledajíce nejlepí tok
telefonního signálu
tak mnozí
v naí oblasti telefonovali v 21.
století
. Ale to je minulost.
Take jsme si øekli, e kdy máme
také tu vì, tak si udìláme výstup
na Èeloudùv vrek. Slovo dalo slovo,

obèané z okolních vesnic byli
informováni, obèerstvení zajitìno
a vyrazilo se. Poèasí nám pøálo,
pøilo témìø 50 lidí a 4 psi. Setkali
se sousedé pøes kopec, popovídali si,
pojedli, ochutnali domácí tekuté
výrobky, obdreli pamìtní list
prvního výstupu a pochvalovali si,
e procházka na konci roku byla tak
akorát a e u se tìí na konec toho
pøítího
Pokr. na str. 9
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Dìtský karneval
V sobotu 16. února se v hotelu
Bartuek konal dìtský karneval,
který poøádala Mateøská kola
Studená. Tato akce je uèitelkami
M plánována dlouhou dobu
dopøedu, napøíklad stanovením
termínu, promýlením programu èi
organizaèním zajitìním. Ji
tradiènì pøi této pøíleitosti
oslovujeme sponzory, s jejich
pomocí mùeme takto rozsáhlou
akci poøádat. Letos jsme poprosily o
spolupráci 42 firem a institucí ze
Studené i z okolí. U vech jsme se
setkaly se sympatickým, vstøícným
pøístupem a snahou na karneval
materiálnì pøispìt. S drobnostmi se
pøidaly i nìkteré maminky naich
dìtí. Pøíspìvky, a u finanèní èi
vìcné, byly pouity na ceny do

tomboly, na obèerstvení a na sladké
odmìny pro malé taneèníky. Díky
opravdové tìdrosti jsme zabalily
víc jak 800 cen tomboly, vyhrával
kadý lístek. O hodnotnìjí ceny se
potom jetì losovalo z dìtských
vstupenek. Vydaøil se i program. O
úvod se postarali oblíbení klauni
Hugo a Fugo, které dìti znají
z divadelních pøedstavení ve kolce,
diskotéku tradiènì zajiovali
pánové Dvoøák a Jasanský, kteøí
umìjí vytvoøit vynikající atmosféru.
Do taneèního reje a soutìí zapojí
dìti i rodièe. Tentokrát jejich
hudební a moderátorskou produkci
doprovázely i kouøové efekty. Na
karneval pøilo na 300 návtìvníkù,
co bylo na kapacitu taneèního sálu
více ménì moné maximum.

Maminky si daly práci s pøípravou
masek, a tak oèi pøecházely nad
roztomilostí princezen, víl, beruek,
skøítkù, nad rozverností akù,
pirátù, indiánù, èarodìjnic a
èarodìjù a dalích pohádkových i
filmových postav. Celkovì je tedy
moné napsat, e tato akce pro dìti
byla úspìná. Svìdèí o tom reakce
veøejnosti. V souvislosti s tím je
tøeba upøímnì podìkovat hlavnì
sponzorùm, bez nich bychom
nezmohly nic, ale i pomocnicím
z øad bývalých pracovnic M (dnes
v dùchodu) a naich praktikantek.
Za finanèní prostøedky získané
z karnevalu bude poøízeno vybavení
na kolní zahradu.
Za poøadatelky
J. Havlíková

ROZHOVORY S PAMÌTNÍKY
Opìt nabízíme zajímavé úryvky z
práce Lenky Moravové.
Pokraèujeme rozhovorem s paní
Blaenou imerovou ze Studené.
Jak dlouho znáte Vlastu
Javoøickou/ Marii Bareovou
(Zezulkovou)?
Kdy jste se setkaly? (v dìtství, ve
stáøí ?)
S paní Vlastou Javoøickou jsem
se seznámila za války v roce 1947.
V té dobì u mìla velkou rodinu (4
dcery a 2 syny). Poznala jsem ji jako
velice hodnou a milou paní. Tento
dojem u mì doposud zùstal.
Jak jste se seznámily: Kde jste se
mohly setkat?
Seznamovala jsem se s ní
pøíleitostnì. Prostøednictvím
mého syna, který chodil s jejími
vnuky do koly, na procházkách
v pøírodì, kterou stejnì jako Vlasta
Javoøická
miluji,
nebo
v ochotnickém divadle, které ona
sama pozdìji vedla. Tam jsme si
dobøe rozumìly a èasto si o hrách a
divadle povídaly.
Jaké byla povahy? Byla skuteènì
tak pøátelská a milá, jak o ní píí její
vnouèata a jak to píe i ona sama?
Vlasta Javoøická byla velice milá
ena, pocházela z dobré rodiny,
mìla tedy dobré a sluné vychování.
Byla velice velkorysá, inteligentní.

Líbilo se mi na ní, e mìla veliký
zájem o cokoliv, do veho se
poutìla naplno a s nadením. Také
ráda pouèovala, to ale nemyslím ve
patném slova smyslu. Vdy
decentnì a dobøe ostatním poradila.
Mìla velmi výrazné demokratické
chování smysl pro demokracii.
Byla realista to ostatnì poznáme i
z jejích knih, kde vdy popisuje
skuteèné vìci (ivotní pøíbìhy
apod.).
Na jaké téma jste si èasto
povídaly, pokud jste se s ní setkala
osobnì?
Byla to obyèejná témata
obyèejných lidí. Povídaly jsme si o
tom, co jsme mìly spoleèné o
dìtech, o Studené, o ivotì
Myslíte se, e lidé z okolí Vlasty
Javoøické jí fandili v jejím psaním,
anebo jí závidìli talent a slávu?
Myslím, e u lidu z okolí nala
pøíznivce a e ji v její práci vichni
podporovali a fandili jí. Myslím si
ale, e nepøítele nala u svého
mue. On, jakoto obyèejný øezník,
jí závidìl slávu a pøátele kolem
sebe. On na rozdíl od ní nemìl ádný
okruh lidí, kteøí by ho tak
zboòovali. Její literární ánr byl
tehdy ve Studené úplnì nový, pro
lidi zajímavý. Její knihy se hodily
pro tento kraj a pro tu dobu, proto
mìla tolik pøíznivcù.

Pocházela z bohaté rodiny.....
Myslíte si, e si umìla váit
penìz?
Myslím si, e na peníze zase a
tak etrná nebyla ani v dìtství
k tomu nebyla vedená, to spíe její
manel, který pocházel z chudí
rodiny. Vlasta Javoøická byla
bohém asi to spisovatelství a
popularita zmìní kadého. Byla
prùkopníkem enského sportu ve
Studené. Jako první mìla lyaøské
vybavení, které náleitì uila. Také
jsme ji obdivovali pro jejího
plaveckého ducha V té dobì nikdo
z dospìlých en se neodváil plavat
v místním rybníku. Málokdo také
plavky mìl. Javoøická chtìla, aby
její rodina patøila a neustále byla
souèástí místní smetánky, proto
utrácela velké mnoství za aty a
podobné vìci
Co si myslíte, e bylo jejím
nejvìtím trápením?
Ona mìla velký elán do
ivota skoro to vypadalo, jako by ji
nic netrápilo. Kdy ale její tøi dcery
s rodinami (Klánovi, Øíhovi,
Èechovi) emigrovaly do USA a
opustily ÈR, velice a do své smrti
se pro to trápila. Stejnì tak ji velice
zklamalo, e nemohla a mìla
zakázáno od komunistù psát.
Pokraèování na dalí stranì
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Informace z knihovny

Rozhovory s pamìtníky
(dokonèení)

Èetla jste její knihy?
Nìco málo jsem pøeèetla, ale moc
mì tento druh literatury nezaujal.
Na mùj vkus je to moc do detailù
rozepsané, kadá krajinka èi
kytièka a to mì uspává.
Mluvila jste s ní o jejích knihách?
Ano, èasto to bylo pøedmìtem
naí konverzace. Vdy to byl její
ivot, psala o sobì a ostatních lidech
v okolí jen to vdy trochu
zapentlila. Ale ke konci ivota jsme
si o jejích knihách a vùbec její
spisovatelské
tvorbì
moc
nepovídaly byla zklamaná, e jí
nevycházejí ádné knihy.
L. Moravová

Dnení informaci z knihovny
bych vìnovala uivatelùm
internetu, a u ho pouijí doma,
nebo pøímo v knihovnì. Jedná se o
význam a pouití on-line
katalogu knihovny. Jednodue
øeèeno je to seznam vech knih,
které knihovna vlastní. Najdete ho
nawww.knihovnastudena.wz.cz
pod zálokou odkazy. Vyhledávat
mùete buï podle názvu knihy,
nebo podle autora (nutno zadat na
1. místì vdy pøíjmení autora).
Zadat mùete také klíèové slovo,
kterého se kniha týká napø.
rostliny, zdraví apod. Takto snadno
zjistíte, zda se kniha v knihovnì
nachází.
Pokud na název knihy kliknete,
pod ním se vám objeví nabídka

rezervovat. Pokud je kniha pùjèená
a vy ji chcete, zadáte èíslo vaí
prùkazky a heslo (rok, mìsíc a den
narození). A ji ètenáø vrátí, poèítaè
ukáe vae jméno a je pro vás
rezervovaná. Katalog vám také
ukáe koupené nové knihy
(seznamy a novinky), kde mùete
zmìnit èasové rozmezí, které vás
zajímá. Dále je zde moje ètenáøské
konto pro registrované ètenáøe,
které vám ukáe, kolik knih máte
pùjèených. Heslo je stejné jako u
rezervací. Moností je øada, staèí je
vyzkouet.
Samozøejmì, e jsem radìji, kdy
ètenáø pøijde do knihovny osobnì,
ale virtuální návtìva je také
taková malá návtìva.
Jírová S.

BLAHOPØEJEME K IVOTNÍMU JUBILEU

Duben 2008
Ing. Dana Kusá, Studená
Marie indeláøová, Studená
Jaroslav Douda, Studená
Boena Mièková, Studená
Ing. Vratislav Tolar, Studená
Jaroslav Èekal, Studená
Anna Plchová, Studená
Jiøina imánková, Studená
Eva Køikavová, Studená
Marie Rodová, Studená
Antonie Jírová, Olany
Kvìten 2008
Jan Èech, Studená
Jaroslava Kopalová, Studená
Stanislav Melichar, Studená
Miroslav Pospíchal, Studená
Edeltrauda Èechová, Sumrakov
Jaroslav Duek, Studená
Dagmar Baèáková, Studená
Antonín tìpán, Studená
Kvìtoslava Chutná, Studená
Stanislava Èekalová, Studená
Eleonora Nováková, Studená
Antonín Ryne, Studená

Julie teflová, Domaín
Drahomíra edová, Marov
Marta Bartuková, Studená
Kamila Dubská, Studená
Stanislav Filip, Sumrakov
Ferdinand Plch, Studená
Karel Lisa, Studená
Oldøich Dvoøák, Studená
tìpánka Kopøivová, Studená
Èerven 2008
Antonín Chlupáè, Horní Pole
Marie Filipová, Sumrakov
Marie Jiøíková, Sumrakov
Miroslav Felix, Studená
Aneka Adamcová, Studená
Jindøika Drechslerová, Studená
Boena Geistová, Studená
Marie Koláøová, Skrýchov
Antonie Lavièková, Studená
Jaroslav Soukup, Velký Jeníkov
Oldøich Matouek, Horní Bolíkov
Zdeòka Mitasová, Studená
Boena Marková, Studená
Jiøina Mitasová, Studená
Kvìta Pracnerová, Studená
Boena Daniová, Svìtlá
Jarmila Kremlièková, Studená
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Jubilejní 10. roèník silvestrovského výstupu na Javoøici se vydaøil
(pokraèování ze strany 1)
Javoøice nás 31. 12. 2007
nezklamala. Byla nádherná,
krajkovì bílá. Stromy byly
obtìkány silnou jinovatkou.

Starostové, Dr. Vystrèil a
zakladatelé výstupu
Poletovaly drobné vloèky snìhu,
které v nás probouzely nìhu. Na
vrcholu zasvítilo sluníèko.
Podle záznamù poøadatelù se
selo 2500 turistù. Výrobní
drustvo knoflíkáøù Styl Studená
tradiènì vyrobilo velké mnoství
pamìtních knoflíkù, tentokrát
v barvì hnìdé s vyznaèeným rokem
2007. O výborné obèerstvení se
postarali poøadatelé za pomoci
hasièù ze Studené.
Od roku 2002 se na organizaci
výstupu podílí i OKÈT Telè.

Místo startovného jsme dávali
20,- Kè, dostali jsme samolepicí
ètyølístek, který nám pøipomene
dobrý skutek, nebo vybrané
peníze
jdou
na
konto

výstup, pozvali jsme dalí
pøátele, poznali jsme zimní
pøírodu kolem Javoøice, pøispìli
jsme zrakovì postieným
obèanùm.

SVÌTLUKA a pomohou zrakovì
postieným lidem.
Poøadatelé zdarma podávali
èaj, který nás ihned po pøíchodu
výbornì osvìil.
Na vrchol Javoøice se dostavil i
pan hejtman kraje Vysoèina a
starostové obcí Studená, Telè,
Daèice a Mrákotín. Nechybìl ani
spoluzakladatel výstupu pan
Antonín Fuèík ze Studené.
Výstup konèí. Pøi zpáteèní
cestì jsme zali ke studánce Pánì
a provází nás husté snìení. Zima
ná m a l e n e v a d í , h ø e j e n á s
krásný pocit srdeèných setkání a
radost z toho, e jsme udìlali
ètyøi dobré skutky: podnikli jsme

Dìkujeme poøadatelùm a
vem, kteøí se podíleli na
výborném zajitìní této akce.
Marie Èeloudová

Podìkování

Sbor dobrovolných hasièù
Studená
dìkuje
vem
sponzorùm za ceny vìnované
do vìcné tomboly pøi tradièním
hasièském plese konaném
1.3. 2008 v kulturním domì
v Horních Nìmèicích.

Uzávìrka pøítího
èísla TEPu je 15. 5. 2008.

9

STUDENSKÝ TEP

(dokonèení ze str. 5)
.A tak jsme si slíbili, e
následující rok tuto akci
zopakujeme. Budeme informovat
irokou veøejnost naeho regionu,
pøipravíme nìjaké pøekvapení a
opìt vyrazíme za setkáním na konci
roku se sousedy pøes kopec.
Za osadní výbor Marova
H. Novotná

Hasièská zbrojnice aneb
záchranná stanice pøi
zimní procházce
V roce 2007 dobrovolní hasièi
v Marovì vlastními silami

zrekonstruovali
hasièskou
zbrojnici, která se stala dominantou
obce. Èervená vìièka záøí do
irokého okolí a pøi prùjezdu obcí
nás
upoutá
zamøíovaná
kaplièka-zvonièka, ve které je
mono spatøit sezónní výzdobu.
K tomu ladí lutá fasáda s hnìdými
nátìry. Tato kouzelná budova má
uvnitø dvì malé místnùstky, ve
kterých je mono zatopit a posedìt,
a jednu velkou na zaparkování naí
historické støíkaèky z roku 1910.
Nai hasièi se rozhodli, e tyto
prostory by mìly být vyuity i pro
irokou veøejnost podle vzoru
severských zemí. Take bìhem
vánoèních svátkù a na Silvestra
dreli slubu pro náhodné pocestné,
kteøí mohli v hasièské zbrojnici
posedìt, ohøát se, obèerstvit a pøi
odchodu se podepsat na zeï se
struènou charakteristikou sebe
samých. Ti, kteøí zabloudili v zimì
na procházce do naí obèerstvovací
stanice, mi urèitì dají za pravdu, e
si odnesli z návtìvy výbornou
náladu a pocit sounáleitosti.
V dnení uspìchané dobì se jetì
najdou lidé, kteøí si udìlají èas na
druhé, chtìjí s nimi rozmlouvat, co
ivot dal a vzal a hlavnì chtìjí
naslouchat tìm druhým. Take
váení spoluobèané, a pøítí rok
budete o vánoèních svátcích
putovat krajinou, nezapomeòte, e
v Marovì vás rádi pøivítají
v hasièské zbrojnici.
SDH Marov

Jubileum rodáka

Jaroslav Mouèka se narodil 9.
listopadu 1923 v naí obci 
Studená  v domì è. 207. Jeho otec
byl obchodním cestujícím, matka
vadlena. V rodinì byli dva synové,
Jaroslav a o dva roky starí Milan.
Jaroslav Mouèka se uèil nìkolika
øemeslùm, a nakonec se vyuèil
strojním
zámeèníkem
a
soustruníkem ve strojním
zámeènictví, u pana Josefa Petrù
ve Studené, v Tyrovì ulici.
Od
mládí
se
vìnoval
ochotnickému divadlu, divadelní
prkna mu uèarovala na celý ivot.
První angamá získal hned po
osvobození v roce 1945 v Jihlavì,

v Horáckém divadle, kde zaèal
pùsobit jako inspicient s hereckou
povinností. Jeho dalí pùsobitì
byla v Kladnì, Olomouci, jednu
sezonu v Národním divadle v Praze
a potom v Gottwaldovì (dnením
Zlínì).
V roce 1953 odeel do Prahy, do
Divadla na Vinohradech, stal se
jeho stálým èlenem a do roku 1994,
kdy odeel do hereckého dùchodu.
V tomto divadle ztvárnil 145 rolí.
Byl to napø. Jan Hus a dalí postavy
z klasického repertoáru, ale také
pohádkový èert Trepifajksl ve
høe Jana Drdy Dalskabáty høíná
ves. Tuto roli si zahrál i ve
stejnojmenném filmu.

Jeho postavy byly vìtinou lidové
typy, které dokázal ztvárnit
nezapomenutelným zpùsobem. Ve
filmu si poprvé zahrál ji v roce
1950 a celkem vytvoøil pøes
sedmdesát filmových rolí, napø. ve
filmech
Atentát,
Markéta
Lazarová, Svìtáci, Bouølivé víno,
Velká filmová loupe a mnoho
dalích.
V roce 1978 byl Jaroslav Mouèka
ocenìn titulem Zaslouilý umìlec,
roku 1982 Laureát státní ceny.
Jeho osobnost a dílo má stále své
obdivovatele.
Pokud jeho vrstevníci, spoluáci,
poøádali setkání, rád za nimi do
Studené pøijel.
M. Jinochová
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Policie informuje

Pozvánka
Místní organizace Svazu tìlesnì postiených
spoleènì s Obecními úøady Studená a Jilem
poøádají v sále kulturního domu v Jilmu
7. èervna 2008 od 14:00 do 18:00 hod.
setkání heligonkáøù s bohatou tombolou.
Vichni jste srdeènì zváni.
Za MO STP M. Tyslpretová
JARO
BERUKA
Sedm teèek na kabátku,
kadá èerná jako noc.
Beruka to na oplátku
nosí ráda, a to  moc!

KULTURNÍ KALENDÁØ
7. 3. 2008  17:00 hod.

OSLAVA MD

v Domì s peèovatelskou slubou
vystoupení ákù M a Z

SNÌENKA
kamarádí se sluníèkem,
co ji jarem budí.
Snìenka je její jméno,
ví, e sníek studí.

29. 3. 2008  19:0 hod.

SPOLEÈENSKÝ VEÈER
kulturní program
hudba ZOUFALKA

Uváeme do kytièky
snìenky i bledule.
Kadý kluk i malá holka
z jara, co k nám právì pøilo,
upøímnì se raduje.

5. 4. 2008  14:00 hod.

BESEDA S DÙCHODCI
kulturní program
áci M a Z
hudba  F. Dìdina s kapelou

Tereza Bartáková, 5. tø.

9. 5. 2008  17:00 hod.

OSLAVA DNE MATEK

v Domì s peèovatelskou slubou
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Prodej mobilních telefonù
Prodej náhradních dílù a baterií
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Záruèní a pozáruèní servis
Pøevod z O2 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

Informace ze zprávy o stavu
veøejného poøádku ve sluebním
obvodì Policie ÈR, Obvodní
oddìlení Studená za období od 1.
1. 2007 a 31. 12. 2007.
Do pùsobnosti Policie ÈR OOP
Studená spadá celkem 12 obcí:
Studená, Kunak, Èlunek,
Støíovice, Zahrádky, Bednáreèek,
Popelín, Nová Olená, Boøetín,
Horní Nìmèice, Heømaneè, Jilem,
dále Strmilov, 23 místních èástí
jmenovaných obcí a 7 místních
èástí obcí mimo pùsobnost OOP
Studená.
Na území OOP Studená bylo
spácháno 131 trestných èinù,
objasnìno bylo 88, tedy 67,18 %.
Dále bylo evidováno a písemnì
zpracováno 239 pøestupkù.
Dolo ke 117 dopravním
nehodám s odhadnutou kodou
v èástce 8 130 500,- Kè. Pøi tìchto
nehodách bylo usmrceno 6 osob, 3
osoby byly tìce zranìny, 35 osob
utrpìlo lehká zranìní. V obcích se
stalo 38 nehod.
Dopravní nehody byly pøevánì
zavinìny øidièi motorových
vozidel, pøíèiny nehod byly
následující: nepøimìøená rychlost,
nesprávné pøedjídìní, nedání
pøednosti, nesprávný zpùsob
jízdy a alkohol.
V uvedeném období bylo dále
evidováno 12 poárù, z toho jeden
jako trestný èin, 4 jako pøestupky
a zbylé jako drobné poáry.
Preventivní
èinnost
je
zajiována v Z a M, na letních
táborech, dále jsou provádìny
kontroly v chatových oblastech, a
to celoroènì.
Velice kladnì je z pohledu OOP
Studená hodnocen kamerový
systém v obci Studená, díky
nìmu se daøí zjiovat pachatele
protispoleèenského jednání a stal
se i významným preventivním
bezpeènostním prvkem.
Velkoobchod ve spolupráci s
nakladatelstvím Rebo a Dona
pøijme obchodního zástupce.
Èistý tr. rejstøík + os. auto
podmínkou. Výdìlek 15 - 25 tis. Kè.
Tel.: 737 436 427

Vydává Obecní úøad ve Studené, vychází 4krát roènì, pøíspìvky pøijímá vydavatel,
náklad 1050 ks, zdarma. Sazba Jiøí Kotoun, tisk JAVA Tøeboò. Roziøuje vydavatel.

