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èíslo 2/ 2008

Z jednání zastupitelstva obce Studená
15. zasedání zastupitelstva obce
se konalo 3. 3. 2008.
Zpráva o èinnosti orgánù obce se
zabývala jednáními ohlednì
odradonovacího zaøízení v Marovì
a Olanech, prodejem starého
závodu Masna, vypracováním
projektu na rekonstrukci høitì pøi
M. Na Úøadu práce v Jindø.
Hradci se uskuteènilo jednání o
politice zamìstnanosti formou
veøejnì prospìných prací v obci,
s firmou E-on byly projednány
rekonstrukce el. vedení v ul.
Tyrova a L. Svobody, dále byl
upøesnìn projekt Rekonstrukce
domu èp. 17 ve Studené a pøedána
jeho projektová dokumentace.
Z èinnosti výborù  finanèní a
kontrolní výbor spoleènì provedly
kontrolu pøíspìvkù poskytovaných
obcí zájmovým organizacím v r.
2007. Èerpání bylo bez pøipomínek
s výjimkou pøíspìvku Sdruení
rodièù pøi Z, kde bude provedena
nová kontrola.
Výbor kulturní a zahranièní se
zabýval upøesnìním kulturních a
spoleèenských akcí v mìsících
bøezen, duben a kvìten.
Výbor sociální a zdravotní
posuzoval ádosti o sníení
poplatku za DPO.
Výbor investièní a ivotního
prostøedí projednával ádosti o
kácení stromù.
Kontrola usnesení ze 13. a 14.
zasedání konstatovala jejich plnìní
a bylo doporuèeno doplnìní.
Projednání ádosti o dotace na
realizaci projektù Kulturního a
spoleèenského centra Studená a
Relaxaèního
centra
a
Modernizaci ÈOV Studená
zastupitelstvo schválilo.
Byly schváleny ádosti o
pøíspìvky Obci Jilem na dìtský

karneval, MO ÈSR ve Studené na
projekt Obnova Podleského
rybníka s podmínkou stanovení
prostoru pro koupání veøejnosti.
16. zasedání zastupitelstva obce
se konalo 17. 3. 2008.
Zpráva o èinnosti orgánù obce
obsahovala informace o monosti
zapojení obce do projektu Poznej
kraje ÈR Jihoèeský kraj, dále
informovala o jednání ohlednì
vybudování vodní nádre pod
rybníkem Kamenný, která by
slouila v zimì na zasnìování u
vleku a v létì ke koupání. Bylo
projednáno prodlouení plynového
vedení v ul. Roického, dalí
informace se týkaly dokonèovaných
a zapoèatých akcí.
Z èinnosti výborù  sportovní
výbor
projednal
zprávy
jednotlivých sportovních oddílù
v obci a zabýval se pøípravou 10.

roèníku cyklistické akce 5P Jana
Satrapy.
Kontrola usnesení konstatovala,
e vechny potøebné ádosti o
dotace pro realizaci projektù byly
podány.
Byl schválen rozpoèet Obce
Studená na rok 2008 a rozpoètový
výhled na roky 2008  2011.
Dále bylo projednáno vyúètování
vodného a stoèného za rok 2007 od
VaK JÈ, dále zámìr prodeje
rozebraného vleku TLV 12.
Byla schválena ádost MO
ÈSCH Studená o pøíspìvek na
poøádání výstavy ve dnech 5. a 6.
èervence 2008. Obecnì závazná
vyhláka Obce Studená zøídila
spoleèný kolský obvod Z a M
Studená.
17. zasedání zastupitelstva obce
se konalo 31. 3. 2008.
Pokraèování na str.2

Návtìva zast. obce v partnerském Beemsteru
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Z jednání zastupitelstva

pokraèování
Zpráva o èinnosti orgánù obce
podala informace o instalaci
jednoho rychlostního panelu a o
jednání o instalaci druhého panelu,
o dojednání podmínky s Jednotou
Jindø. Hradec pro otevøení prodejny
v Sumrakovì, starosta informoval o
získání dotace na nákup lesnické
techniky a o rekonstrukci
komunikace od Marovského dvora
do Jalovèí v rámci pozemkových
úprav Olany.
Z èinnosti výborù  výbor
kontrolní provedl kontrolu
usnesení zastupitelstva a seznámil
s výsledky dalích provedených
kontrol.
Výbor finanèní projednal
rozpoètovou zmìnu a doporuèil ke
schválení, dále se seznámil
s hospodaøením Z a M za rok
2007.
Výbor kulturní a zahranièní
upøesnil organizaci spoleèenských
akcí.
Výbor sociální a zdravotní
posoudil ádosti o umístìní do DPS.
Jedna ze ádostí byla doporuèena.
Hospodáøský výsledek Z a M
Studená za rok 2007 a odpisový
plán na rok 2008 pøedloil
k projednání místostarosta Mgr. J.
Kejval, pøedloený materiál byl
schválen.
Zastupitelstvo
schválilo
podmínky smlouvy o bezplatné
výpùjèce mezi Obcí Studená a
Jednotou SD v Jindø. Hradci,

pøedmìtem výpùjèky je prodejna
v Sumrakovì èp. 40.
Byla schválena výbìrová komise
na dodavatele lesnické techniky
(traktor, tìpkovaè, jednorázový
pøívìs), hodnotícím kritériem pro
nákup je nejnií cenová nabídka.
ádost p. Z. Kuchtové o pøíspìvek
na provoz pojízdné prodejny pro
zásobování obyvatel Skrýchova
byla schválena.
18. zasedání zastupitelstva obce
se konalo 12. 5. 2008.
Zpráva o èinnosti orgánù obce
informovala o jednání ohlednì
umístìní sloupu pro druhý ukazatel
rychlosti ve smìru od Telèe.
S povodím Vltavy a odborem
ivotního prostøedí v Daèicích byl
projednán problém vyústìní
odpadù ze soukromých objektù do
Studenského potoka. O prodeji
akcií Masny Studená, jejich
vlastníkem je obec, probìhla
jednání se zástupci firmy Agrofert.
18. 4. 2008 byla otevøena prodejna
v Sumrakovì. Peèovatelské sluby
byly projednány s KÚ odbor
sociálních vìcí a zdravotnictví v È.
Budìjovicích s tím závìrem, e
budou poskytovány ve stávajícím
rozsahu. Uskuteènila se jednání o
zmìnì umístìní trafostanice
v Olanech. Se zastupitelstvem
Obce Zahrádky probìhlo jednání
ohlednì spoleèného kolského
obvodu. Schùze osadního výboru
v Marovì se týkala rekonstrukce
tamního KD. S dodavatelem

Informace z knihovny
Bøezen  mìsíc knihy byl v
knihovnì jako kadoroènì runý.
Konaly se knihovnicko-informaèní
besedy, na které pøili áci jak ze
Z, tak i ze koly mateøské.
Dìti z druhého stupnì mají
besedy zamìøené na urèité téma a
ti mení se pøijdou s knihovnou
hlavnì seznámit. 28.bøezna
v pátek probìhla opìt ve
spolupráci s druinou pøi Z Noc
s Andersenem. Dìti kromì jiného
vyrobily krásná sluníèka, která
nám jarnì prozáøila knihovnu a
musím øíci, e øada ètenáøù si jich
hned vimla a neetøila chválou.
Besedu se spisovatelkou dívèích
románù Lenkou Lanczovou jsem

slibovala u vloni, ale nakonec jsme
se dohodly na ètvrtek 29. kvìtna od
16.30 hod.
O letních prázdninách se
budou moci opìt dìttí ètenáøi
pokusit pøeèíst co nejvíce knih
z naí knihovny a zapojit se tím do
soutìe Èteme se lvem
ètenáøem.
Bìhem podzimu probìhne
soutì Kamarádka knihovna, ve
které budou dìti psát knihovnì
vysvìdèení.
Více o této soutìi budu jetì
informovat, nebo hledejte na
www.kamaradkaknihovna.cz.
Jírová S.

lesnické techniky firmou SOME J.
Hradec byla podepsána smlouva a
obci pøedána zakoupená technika.
Z èinnosti výborù  výbor
finanèní projednal rozpoètovou
zmìnu a doporuèil ji zastupitelstvu
ke schválení, dále projednal
hospodaøení obce k 30. 4. 2008.
Výbor kulturní a zahranièní
projednal zajitìní Dne matek.
Èlenové výboru byli informováni
øeditelem Z o návtìvì dìtí
z Rakouska.
Dalí body jednání  firmì
Proinvest s.r.o. byla poskytnuta
plná moc k uveøejnìní Otevøeného
zadávacího øízení, oznámení o
zakázce na akci Kulturního a
spoleèenského centra Studená
v Informaèním systému o veøejných
zakázkách.
Dále zastupitelé schválili
hodnotící komisi na akce: 1.
Kulturní a spoleèenské centrum
Studená, 2. Relaxaèní centrum, 3.
Dodávka vybavení kulturního a
spoleèenského centra Studená.
Obec bude spolupoøadatelem
soutìe Rozkvetlé sídlitì 2008,
kterou vyhlásila ZO ÈZS ve
Studené. ádosti TJ SOKOL
Studená, oddíl koíková a FK
Studená o pøíspìvky na turnaje
byly schváleny. ádost SDH Svìtlá
o pøíspìvek na okrskovou soutì o
Pohár zastupitelstva byla rovnì
schválena. Z a M Studená podala
ádost o zmìnu ve volebním øádu
kolské rady, ke zmìnì nebylo
pøipomínek.
Mgr. J. Kejval
místostarosta
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Slovo starosty
Váení obèané, v dobì, kdy se
Vám dostane do ruky vydání
druhého èísla naeho zpravodaje
v letoním roce, bude za námi témìø
polovina roku 2008 a myslím si, e
je dobré zhodnotit, co se nám
podaøilo udìlat a co nás v letoním
roce jetì èeká.
Zimní období bylo pøíznivé pro
akce údrby, a tak se nám daøilo
nìkteré akce realizovat ji brzy
zaèátkem jara.
Jedná se o opravu tarasu a
oplocení pomníku padlých ve
Studené, zbourání a výstavbu zdi
v parku pøed farou vèetnì
dokonèení chodníku. Oprava
veøejných záchodù ve Studené,
rekonstrukce sociálního zaøízení
v KD v Horním Poli, nová støecha
na prodejnì v Sumrakovì a znovu
zahájení provozu prodejny ve
spolupráci s Jednotou J. Hradec.
Zahájení terénních úprav na
koupaliti v Horním Bolíkovì,
oprava vstupu na høbitovì ve
Studené.
Bylo zapoèato s rekonstrukcí
vedení el. energie v ulici Tyrova,
na kterou bude navazovat zádlaba
chodníkù.
Samozøejmostí zimního období je
pøíprava rozpoètu obce a zpracování
ádostí o dotace. Stále rozhodující
akcí je rekonstrukce èistírny
odpadních vod, kde jsme znovu
podali ádost o dotace. Dalí velkou
akcí bude rekonstrukce domu èp. 17
ve Studené, kde se rovnì
pøipravuje ádost o dotace. Práce
budou rovnì pokraèovat na
inenýrských sítích pro lokalitu
výstavby rodinných domkù Na
ibené a na rozíøení inenýrských
sítí v ulici Roického.
Nezapomínali jsme na kulturní a
spoleèenské akce. Kladnì byl
hodnocen Spoleèenský veèer
s bohatým kulturním programem a
hlavnì velkou úèastí obèanù. Dále
se uskuteènilo Setkání dùchodcù,
Mezinárodní den en a Den matek.
Probíhaly
výroèní
schùze
zájmových a spoleèenských
organizací.
Rovnì pokraèovala jednání o
vzájemné spolupráci mezi vedením
závodu Maso Planá, a.s. a Obcí
Studená. Závod Maso Planá, a.s.

poskytl pomoc pøi zajitìní
obèerstvení pøi setkání dùchodcù,
60 000 Kè na rozvoj sportu a dar
440 000 Kè, který bude pouit pro
potøeby základní koly. Vìøím, e
vzájemná spolupráce se bude
rozvíjet ve prospìch obou stran a e
závod Maso Planá, a.s., provoz
Studená bude i nadále poskytovat
zamìstnání pro nae obèany, a tím
v rozhodující míøe pøispívat ke
stabilitì a rozvoji celého regionu
Studenska.
S pøíchodem jara jsme rovnì
zaèali s likvidací zelenì dle
harmonogramu zveøejnìného
v posledním èísle TEPu v roce 2007.
ádáme obèany, aby zeleò tøídili a
nemíchali s jiným odpadem napø.
kamením a stavební sutí. Nemùete
se zlobit na nae pracovníky, pokud
Vám takový odpad nechají u Vaich
domù. Pøi likvidaci odpadu nemohu
vzpomenout èernou skládku
v bývalém Zákostelním rybníce pod
bytovkami v ulici U Chmelnice.
Tato zákoutí jsem navtívil a mohu
zodpovìdnì øíci, e není dobrou
vizitkou pro obèany, kteøí v okolí
této skládky bydlí. Lze zde nalézt
leccos, vèetnì uhynulých zvíøat.
Dalím velkým nevarem, na který
jsem ji upozoròoval, je parkování,
hlavnì osobních aut, na chodnících.
Ponìvad nedolo k nápravì,
poádal jsem o spolupráci Policii
ÈR. Postup bude následující: Bude
poøízena
fotodokumentace

Spoleèenský veèer

parkujících vozidel, majitel bude
upozornìn
vèetnì
zaslání
fotografie, a pokud ani po tomto
upozornìní nedojde k nápravì, bude
ve pøedáno k øeení Policii ÈR
obvodní oddìlení ve Studené. Je mi
líto, kdy si na jedné stranì
stìujeme na to, e jsou patné
chodníky, a potom dennì pøi cestì
do zamìstnání vidím auta
zaparkovaná
na
novì
vybudovaných chodnících v ulici
Tyrova, ale stejný obrázek
mùeme vidìt i v jiných ulicích ve
Studené.
Rovnì
nìkteøí
návtìvníci nauèné stezky nám
svým chováním radost nedìlají.
Pøíkladem mùe být ohoøelá
besídka na Andulce vèetnì odcizení
informaèní tabule. Prosím proto
vechny obèany, kterým tyto vìci
nejsou lhostejné, o pomoc a
spolupráci pøi øeení tìchto
nevarù.
Zanedlouho budeme pøipravovat
tradièní Studenskou pou. ádám
proto obèany, hlavnì v ulici
Komenského, o shovívavost a
pochopení. Vìøím, e se nám
spoleènì podaøí zajistit klidný
prùbìh této tradièní akce i s jejími
doprovodnými
programy.
Samozøejmì budeme pokraèovat
v dalích akcích údrby jak ve
Studené, tak v místních èástech
spolu s poøádáním dalích
kulturních a spoleèenských akcí.
J. Rod

STUDENSKÝ TEP

4

Jaro plné síly

Po pomìrnì krátké a vlídné zimì
pøily svátky jara, které nás vdy
zdvihnou ze svých domovù a vyhodí
ven, abychom také nabrali sílu,
rozhlédli se, vykroèili vstøíc
novému. Díky tradicím se
setkáváme, povídáme a pracujeme.
Take letos, tak jako v minulých
létech, jsme se seli na tradièním
místì filipojakubské noci - noci
èarodìjnic a ohòù, postavili májku
(asi po 30 letech), oivili
lampiono-lampový prùvod a
oslavili Den vítìzství vojenskou
pøehlídkou. A tak doufáme, e
získaná pozitivní energie z tìchto
akcí se bude dále íøit mezi vechny
obèany Marova a naladí je
k dalímu zvelebování obce.
Za osadní výbor Marova
H. Novotná

Soutì
Rozkvetlé sídlitì 2008

ZO ÈZS ve Studené spolu se
zastupitelstvem Obce Studená
vyhlauje soutì rozkvetlé
sídlitì 2008. Cílem soutìe je
zlepení ivotního prostøedí
naeho denního ivota. Hodnotit
se budou jednotlivé bytové
jednotky v oblasti sídlitì ve
Studené v ulicích: Komenského,
1. máje a Vl. Javoøické.
Hodnocení bude provedeno ve
dvou kolech: kvìten  èerven a
èervenec  srpen.
Vyhodnocení soutìe bude
vyhláeno v TEPu a na
Jarmareèní výstavì. Blií
informace najdete v propozicích
vydaných ZO ÈZS Studená.
Výbor ZO ÈZS

MO STP

(Místní organizace svazu tìlesnì
postiených) oznamuje obèanùm,
e poøádá v domì s peèovatelskou
slubou pøátelské posezení vdy od
14:00 hod. do 18:00 hod. Pøesné datum bude oznámeno vdy pøed
uskuteènìním akce ve vývìsce MO
STP (vedle telefonního automatu
proti autobusovému nádraí). Za
dobrovolné vstupné podáváme
malé obèerstvení. K poslechu i
k tanci hrají harmonikáøi.
Za svaz tìlesnì postiených
Zábojová Drah.

POZVÁNKA

Èeský svaz chovatelù základní organizace Studená
poøádá ve dnech 5. - 6. 7. 2008
výstavu drobného zvíøectva v prostorách základní koly.
Návtìvní hodiny: sobota 13  19 hodin
nedìle 8  16 hodin
V nedìli ve 13 hodin bude slavnostní pøedávání pohárù,
èestných cen starostou obce Studená.
Bohatá tombola a obèerstvení zajitìno.
Srdeènì zvou poøadatelé.
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Ze ivota koly
V letoním kolním roce vychází
25 ákù. Vichni áci jsou pøijati na
zvolené støední koly a uèilitì.
Z páté tøídy se 2 ákynì hlásily na
osmileté gymnázium a také byly
pøijaty.
Mìsíc duben a kvìten byl ve
znamení návtìv z partnerských
kol z Holandska a Rakouska . Více
o tìchto návtìvách pøíspìvky
naich ákù.
14. kvìtna se dvì nae hlídky
zúèastnily okresní soutìe Hlídek
mladých zdravotníkù. Hlídka ve
sloení M. Peltanová, D.
ebestová, J. Vrátil, D. Dolealová,
A. Kolaøík a J. Èech v soutìi
zvítìzila a hlídka ve sloení E.
Èekalová, T. vandová, J. Mare,
T. ebestová, H. Hájková a V.
Èechová byla druhá.Vítìzná
hlídka postoupila do krajského
kola, které se konalo 29. kvìtna
v Písku. Zde se umístili na krásném
2.místì. BLAHOPØEJEME a
dìkujeme za vzornou reprezentaci
koly a paní uèitelce za pøípravu na
soutì.
Oslava Dne dìtí se konala v
sobotu 31. kvìtna. Hlavním

návtìvu filmového pøedstavení
v Èeských Budìjovicích a pro

za zorganizování akce Den
otevøených dveøí. Uskuteènila se

mladí dìti paní uèitelky pøipravily
zajímavý program ve kole.

2 . k v ì t n a 2008. Dìti byly
seznámeny poutavou formou
s posláním hasièù, s jejich
technickými prostøedky a mohly si
ovìøit svoje teoretické vìdomosti i
praktické
dovednosti
na
jednotlivých
stanovitích.
Uèitelùm i ákùm se akce velmi
líbila.
Jetì jednou dìkujeme a tìíme
se na dalí spolupráci.
Za uèitele a áky Základní koly
Studená
Mgr. Libor Hrbek, øeditel koly

Ve Svìtlé pod Javoøicí si
dali dostaveníèko
dobrovolní hasièi

organizátorem je letos mateøská
kola ve spolupráci s Obcí Studená.
Oslava se uskuteènila na zahradì
mateøské koly. Na pøání starích
dìtí základní koly uèitelé
zorganizovali na 30. kvìtna

Sdruení rodièù pøispìlo na tento
den kadému dítìti 30 Kè.
Ná pøíspìvek tentokrát
zakonèím podìkováním. Chci touto
cestou podìkovat èlenùm Sboru
dobrovolných hasièù ve Studené

Sobotní odpoledne 24.5.2008
dobrovolní hasièi ze Svìtlé hostili
hasièská drustva ze Studenska.
Konala se zde okrsková soutì
O putovní pohár starosty obce
Studená. Soutìe se zúèastnilo 12
drustev. Zpestøením soutìe byl
poární útok s historickou
støíkaèkou hasièù z Marova.
Vítìzem soutìe se stali domácí
hasièi ze Svìtlé.
Foto na str. 9
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Blahopøejeme k významným ivotním výroèím
Èervenec 2008
Jaroslava Berková, Studená
Anna Køíková, Horní Bolíkov
Marie Sníková, Svìtlá
Marta Èekalová, Studená
Ludmila Matouková, Studená
Hugo Demartini, Sumrakov
Kamila Bìlíková, Studená
Emílie Bláhová, Studená
Jaroslava Nováková, Studená
Anna Nosková, Horní Bolíkov
Miroslav Novák, Studená
Anna Stránská, Studená
Boena Balatá, Studená
Josef Mitas, Studená
Marie Kosová, Studená
Marta Tetourová, Studená
Libue Soukupová, Studená
Anna Èerníková, Studená
Srpen 2008
Jan Raèický, Studená
Jaroslav Pøichystal, Studená
Anna Satrapová, Studená
Marie Slezáková, Studená
Elika Radkovská, Studená
Bohuslav astný, Studená
Olga Hanzalová, Studená
Vìra Mièková, Studená
Jan Kos, Olany
Marie Kantorová, Studená

Boena Fojtová, Studená
Irena Mitasová, Studená
Zdenka Hronová, Domaín
Andìla Matouková, Horní Pole
Blaena Schönkyplová, Studená
Boena váchová, Horní Bolíkov
Marie Hejduková, Studená
Rùena teflová, Studená
Zdeòka obová, Studená
Záøí 2008
Drahomíra Kolaøíková, Studená
Josef Vrátil, Horní Pole
Vìra Bureová, Marov
Hedvika Mifková, Studená
Marie Kuèerová, Olany
Marie Lovìtínská, Studená
Ing. Lidmila Hartmannová, Studená
Frantiek Havlík, Studená
Frantiek Jinoch, Studená
Frantiek Samek, Studená
Ludmila icnerová, Studená
Ladislav Hejda, Domaín
Ludmila Duková, Studená
Karel tìrba, Studená
Karel Havlík, Marov
Jaroslav Vávra, Studená
Rùena Chalupská, Velký Jeníkov
Miroslava vehlová, Horní Pole
Valburga teflová, Domaín
Boena Matouková, Studená
PhDr. Elika Merhautová, Horní Bolíkov

Váení spoluobèané!
Vzhledem k tomu, e nìkteøí spoluobèané nás poádali, aby nebyli
uvádìni v rubrice jubilantù, kterým prostøednictvím TEPu blahopøejeme,
respektujeme do budoucna jejich pøání.
Obecní zastupitelstvo blahopøeje vdy k tìmto ivotním jubileím: 70  75
a více let, dále zástupci obecního zastupitelstva osobnì s kytièkou a malou
pozorností blahopøejí k tìmto ivotním výroèím: 80  85 a více let a ke
zlatým a vem dalím významným svatbám.
Pokud si nìkteøí spoluobèané nepøejí být jmenováni mezi jubilanty nebo
být navtíveni pøi významných ivotních výroèích, mají monost vyplnit
uvedené oznámení a odevzdat na Obecním úøadì ve Studené.
Redakèní rada
Do budoucna si nepøeji být jmenován / jmenována / mezi jubilanty
v TEPu.
Do budoucna si nepøeji být navtíven / navtívena / pøi pøíleitosti
ivotních výroèí a výroèí zlaté svatby atd.
Adresa:
..
Podpis:
..

Léto
Sluníèko nám hezky høeje
a taky se na nás smìje.
Na obloze ádný mráèek není,
to je pane pøekvapení.
Já se nedivím, já to vím,
léto u zaèíná.
V lese chodím maliním,
v kornoutu voní zmrzlina.

Sluneènice
Sluneènice je krásná,
protoe je jasná.
K sluníèku se otáèí,
dívá se mu do oèí.
Hana Karpíková, 5. tø.
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Mladí záchranáøi

Víte, jak se zachovat, kdy zaène
hoøet? Co vechno musí hasièi
umìt? e ne? Proto, abychom se to
dozvìdìli, byl pro Z Studená
pøipraven v pátek 2. 5. 2008 Den
otevøených dveøí SDH. Na zaèátku
dne jsme se nejprve podívali ve
kole na pouèný film Jak se
zachovat, kdy zaène hoøet. Poté
jsme se rozdìlili do skupinek a pak
u hurá do hasièárny. Program byl
rozdìlen na tøi èásti. Nejprve jsme
se pouèili z besedy, kterou nám
pøichystal pan Novák. Po místnosti
jsme se mohli rozhlédnout a spatøili
jsme mnoho trofejí. Na stìnì byla
také pøipevnìna socha sv. Floriána
 patrona hasièù. Druhá èást
zahrnovala besedu s velitelem
hasièù Martinem Èechem, který
nás pouèil o dýchacích pøístrojích,
motorech aut, a dokonce jsme si
mohli prohlédnout, jak to vypadá
uvnitø auta. Toto vechno byla ale
pouze teorie. Nakonec jsme se
vydali za hasièárnu plnit úkoly. e
nevíte, jaký musí být hasiè? Musí
být zruèný  to jsme si zkusili pøi
vytváøení uzlù , musí umìt
poskytnout první pomoc  i to jsme
si zkusili, nesmí zapomínat 
museli jsme si zapamatovat co
nejvíce vìcí. Hasiè ale hlavnì musí
být ikovný  støíkání a zacházení
s hadicí, lezení po lanì.
Nakonec jsme se s hasièi
rozlouèili a vrátili se zpìt do koly.
Myslím si, e to byl pro kadého
pìkný záitek. Pøiuèili jsme se
hodnì nových vìcí.
Jana vehlová, 8. B

Hasièi

Slyím sirénu. Kouknu z okna a
uvidím jet hasièské auto. Zøejmì
nìkde hoøí. Kdy si pøedstavím, e
hasièi nasazují svùj vlastní ivot,
aby nìkoho zachránili, tak je to
sloité povolání. Na to musí být
veliká odvaha. Rychlost je dùleitá,
nebo kadá minuta znamená, e
mùe nìkdo zemøít. Nehoølavé
obleky a jejich výstroj jim pomáhají
pøi záchranì. A e u hodnì lidí
zachránili. Je jich potøeba a já
osobnì se pøed nimi klaním. Tuhle
práci bych nevykonávala.
Hana Molzerová, 4. tø.

Pøátelé z Holandska
Ve dnech 20. - 24. dubna se
uskuteènil výmìnný pobyt
holandských dìtí ve Studené. Dìti
s rodièi z Beemsteru byli ubytováni
v rodinách. Druhý den si
Holanïané prohlédli kolu ve
Studené a byl zde pøipraven
zábavný program, ve kterém si
s naimi kamarády uili spoustu
legrace. Odpoledne jsme strávili na
vycházce po okolí Studené. Veèery
trávili holandtí pøátelé s námi, a
u doma, nebo na výletì. Myslím, e
se nenudili. Nìkteøí si dokonce
namalovali v Maøíi vlastní
hrneèky a talíøe. Následující den
byla na programu prohlídka
daèického Centropenu, zámku a
námìstí v Telèi a hradu Rotejn.
Holanïané si odtud odvezli plno
suvenýrù a krásných záitkù, jimi
se nám veèer chlubili. Na støedu byl
pøipraven výlet do Jihlavy, kde se
podívali do zoo a poté mìli rozchod
na námìstí. Odpoledne bylo pro
vechny ve jménu sportu, protoe
jsme v tìlocviènì ve smíených
týmech soutìili v rùzných
zábavných disciplínách. Po
vyhláení vítìzù zaèala diskotéka
ve kolní jídelnì, na které èeské i
holandské dìti a nakonec i rodièe
pøedvedli pøipravené scénky a
taneèky. Po tomto únavném dnu se
Holanïané dobøe prospali, abychom
poslední den jejich pobytu mohli

vyjít a na Javoøici. A to se také
povedlo. Po návtìvì OÚ, kde pan
starosta povìdìl nìkolik slov o
Studené, o drubì s Beemsterem,
jsme se vypravili na namáhavý
výstup na Javoøici, bìhem kterého
se vak povídalo, a také jsme se
nasmáli. U studánky Pánì jsme se
osvìili a vyrazili jsme na obìd do
kolní jídelny, po kterém jsme
s kamarády strávili poslední volné
chvilky pøed odjezdem domù. Po
smutném louèení nai pøátelé plni
dojmù a záitkù vyrazili na dlouhou
cestu domù. Jsme si jisti, e kadý
mìl z holandské návtìvy radost a
díky pøedaným e-mailovým
adresám s nimi neztratíme kontakt.
Klára Øíhová
Petra Bartoòová
Lída Rásochová, 8. B

Uzávìrka pøítího
èísla TEPu je 15. 8. 2008.
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Návtìva rakouských dìtí ve Studené
Ve dnech 19.  21. 5. 2008
n á s navtívili nai kamarádi
z rakouského Luftenbergu. Kdy
v pondìlí odpoledne pøijeli, pøivítali
jsme je spolu s mladími áky a
panem uèitelem Martinù tøemi
písnìmi. Poté je pan øeditel provedl
celou kolou.
Jejich program zaèal ve Studené
prohlídkou VD Styl, kde vidìli
výrobu knoflíkù. Po obìdì, který jim
pøipravila kolní jídelna, jeli do
Strmilova na prohlídku tkalcovny a
praírny kávy. Kolem páté hodiny
jsme si pro nì doli ke kole a
odvedli je do svých rodin, kde mìl
kadý jiný program.
Druhý den jsme se vichni seli
v jídelnì, kde jsme se uèili spoleèný

tanec a písnièku. Po hodinì naeho
snaení jsme byli vcelku spokojeni
s naimi výkony. Kolem deváté
hodiny se rakoutí kamarádi vydali
do Daèic na zámek a do Centropenu.
Na obìd si opìt dojeli k nám do koly
a po vydatném jídle se vydali do
Telèe a Práskoles. Jeliko prelo,
nemohli si výlet tolik uít. Stejnì
jako pøedchozí den jsme si pro nì
doli ke kole.
Tøetí den jejich pobytu byl také
zároveò poslední, ale jetì ne
nastala chvíle louèení, vyøádili jsme
se v tìlocviènì, kde pro nás byly
pøipraveny soutìe. Po skonèení
soutìí jsme netrpìlivì èekali na
vyhláení výsledkù. Poté, co jsme se
dozvìdìli, jak jsme dopadli, mìly

èeské i rakouské dìti pøipravený
program (tance, písnì). Také jsme
pøedvedli spoleènì nacvièený tanec
a písnièku.
U je to tady! Musíme se
rozlouèit! To si øíkal kadý.
Samozøejmì nechybìly ani slzy,
poslední fotky a objetí. Naposledy
jsme si zamávali a autobus zmizel
za zatáèkou.
My stojíme sami na chodníku
pøed kolou a víme, e ty chvíle,
které jsme zde spoleènì zaili, jsou
ji nenávratnì pryè.
Jana imková
Jana Adamcová
Jakub Brada, 9. tø.

kolní druina pøi Základní kole Studená
Dìti ze kolní druiny od zaèátku
bøezna pøipravovaly skladby, se
kterými
vystoupily
na
Spoleèenském veèeru a besedì

mìla veliký úspìch. Radost mìly
jak dìti, tak i vychovatelky, které
s nimi tato vystoupení nacvièily.
23. dubna byla pro dìti Z

olympijské hry. O návtìvu kina
mají dìti velký zájem.
V
pátek
30.
kvìtna
zorganizovala druina v rámci
oslavy Dne dìtí diskotéku pro áky
základní koly. Pìkné vzpomínky
mají dìti ze kolní druiny na spaní
ve kole v pøedveèer Dne dìtí.
V tento den dìti absolvovaly
diskotéku, opékaly buøty, soutìily
a plnily Cestu odvahy. Noc
strávená ve kole je pro dìti vdy
velký záitek.
Na konci kvìtna ukonèily práci
krouky kolní druiny a tìí nás,
e tyto krouky dìti rády
navtìvovaly. V pøítím roce
budeme v této aktivitì opìt
pokraèovat.

PODÌKOVÁNÍ

s dùchodci. Starí dìvèata nacvièila
country tanec a mladí dìti tanec
Krokodýl, ve kterém se promìnily
v mimina. Ve spolupráci
s pìveckým sborem dìti secvièily
krátkou scénku O dvanácti
mìsíèkách. Masky pøipravily
vychovatelky kolní druiny a
pìvecký sbor vedl pan uèitel
Jaroslav Martinù. Tato vystoupení

pøipravena diskotéka. Té se
zúèastnily i dìti z Holandska, které
navtívily nai kolu v rámci
spolupráce se kolou v Beemsteru.
kolní druina ve spolupráci
s knihovnou pøipravila akci pro dìti
Noc s Andersenem.
Na jaøe dìti navtívily kino
Poèátky, kde zhlédly film Asterix a

Chtìla bych touto cestou
podìkovat
paní
Janì
Bartákové
za
textilní
materiál, který poskytla
kolní druinì na výtvarnou
výchovu, a uití bryndáèkù pro
dìti, je hrály mimina ve
skladbì Krokodýl.
Vedoucí vychovatelka kol. druiny
M. Peltanová

9

STUDENSKÝ TEP

Seznam pøipravovaných akcí
21. 6. 2008
5P Jana Satrapy  cykloturistická akce  10. roèník
27. 6. 2008
Slavnostní pøedání vysvìdèení vycházejícím ákùm v obøad. síni OÚ
27. 6. 2008
Rozlouèení s M v obøadní síni OÚ
28. 6. 2008
Turnaj v kopané  áci
5. 7. - 6. 7. 2008
Tradièní Studenská pou
12. 7. 2008
50. roèník turnaje v kopané Jistuza Cup
16. 8. - 17. 8. 2008
Sumrakovská pou
16. 8. 2008
Setkání Marovákù

Den matek

Oslava MD
Setkání dùchodcù - pìvecký sbor

Setkání hasièù ve Svìtlé
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5 P Jana Satrapy
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Obec Studená
poøádá

Akce se koná s pøipomenutím 128. výroèí
narození pana Jana Satrapy sen., 86.výroèí
narození pana Jana Satrapy jun. Dále si
pøipomínáme 133. výroèí zalo ení provozovny
na masné a uzenáøské výrobky ve Studené,
91. výroèí zahájení výroby masných a uzenáøských
výrobkù v Kostelci u Jihlavy, 82. výroèí zahájení
výroby v Hodicích, 81. výroèí zahájení výroby
v Krahulèí a 72. výroèí zahájení výroby v Rozkoši.
Trasa této akce prochází uvedenými obcemi z
oblasti Èeské Kanady pøes zemské hranice na
Moravu, malebnou krajinou Moravské Sibiøe,
za obcí Studená na nejvyšším bodì celé trasy
(cca 680 mnm) pøejí díte pásmo hlavního evropského rozvodí Dunaj - Labe, míjíte pøes Mrákotín
Telè, hrad Roštejn, pøes Hodice, Tøeš do Kostelce,
kde je konec uvedené trasy.
Celková délka trasy cca 60 km je èlenìna na 4
etapy, které je mo né absolvovat i jednotlivì. V
nìkterých pøípadech lze vyu ít i ménì frekventované
komunikace, co je vhodné pro ménì zdatné cykloturisty i mláde .

kloturistick
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5P

Jana Satrapy
2008
Akce se koná s pøipomenutím
128. výroèí narození Jana Satrapy sen.
86. výroèí narození Jana Satrapy jun.

.
21

START
Sobota 21. 6. pøed branou spoleènosti TECNOCAP,
a.s. Rozkoš. Start v 8°°hod.

8
00
2
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v
r
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POZNÁMKA
Akce se koná za ka dého poèasí. Dìti do 15
let pouze v doprovodu dospìlé osoby. Spoje ÈD,
kterými se budete chtít vracet domù z cíle v Kostelci, si pøedem zjistìte, vè. mo nosti pøepravy
jízdních kol.

Vá ení pøátelé cykloturistiky!
Pøi poøádání této akce chceme upozornit na významný, nadèasový pøínos zástupcù nìkolika generací rodiny Satrapù ke zvýšení ivotní úrovnì obyvatel døíve znaènì chudé, lze øíci zaostalé oblasti Èeskomoravské vrchoviny, ale i k proslavení našich zemí
v zahranièí sortimentem a kvalitou výrobkù firmy
Satrapa.
Pøedstavitelé této firmy se svými výsledky pøi podnikání, díky svému nadání, invenci, erudici, pracovitosti, èestnosti, dùslednosti, morálním zásadám, humanismu apod. zaøadili mezi nejvýznamnìjší podnikatele v historii našich národù.

S

Jihlava
Kostelec

Studená
k
13

Jindøichùv
Hradec

m

10 km

18 km

Hodice

Telè
Krahulèí

Rozkoš

Zakladatelem akce, autorem textu a organizace je Antonín Fuèík
Studenský

sazba a tisk Jiøí Kotoun Studená

Javoøice

UKONÈENÍ
13.30 - 14.00 v cíli na parkovišti u nádra í ÈD
v Kostelci.

pièák

12 km

Roštejn
Jan Satrapa sen. (1880 - 1948)
foto z archivu rodiny Satrapù

ETAPY
1) Rozkoš - Studená (cca 13 km), 8.00 - 8.30;
ve Studené pøestávka pøed radnicí u sochy
sv. Jana Nepomuckého 8.30 - 9.00.
2) Studená - Krahulèí (cca 10 km), 9.00 - 9.45;
v Krahulèí pøestávka na parkovišti spol. Masozávod, 9.40 - 10.15.
3) Krahulèí - Hodice (cca 18 km), mo no jet i pøes
Telè a Roštejn, 10.15 - 11.15; v Hodicích pøestávka na parkovišti u pohostinství 11.15 - 12.15.
4) Hodice - Kostelec (cca 12 km), 12.15 - 13.00;
cíl je u nádra í ÈD.

VYBAVENÍ
Jakýkoliv typ jízdního kola s pøíslušným vybavením
i pro silnièní provoz. S MTB ev. TREK mo nost
jízdy i po cestách mimo provoz. Popis trasy pøi
zahájení i v cíli jednotlivých etap. Kopie map lze
zakoupit na startu.
STARTOVNÉ
Dobrovolné.

Tìšíme se na Vaši úèast.

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

