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Z jednání zastupitelstva Obce Studená
27. jednání zastupitelstva se
konalo 23. 2. 2009
Ve zprávì o èinnosti orgánù obce
byly podány informace o jednání
s Jednotou J. Hradec ohlednì
prodeje staré Masny. Dalí jednání
se týkalo moností umístìní
fotovoltaických panelù na nových
støechách Z. Byla podepsána
smlouva na dotace na akci
Rekonstrukce komunikací a
námìstí sv. J. Nepomuckého ve
Studené. S P-Atelierem bylo

FK Studená, ÈSTP Studená, ÈSCH
a dále p. Kuchtové, p. Nypla,
Jednoty J. Hradec, Z a M
Studená. Závané nedostatky
nebyly zjitìny, drobné byly na
místì odstranìny.
Výbor sociální a zdravotní
projednal obsazení bytu v DPS a
ádosti na uzavøení nové nájemní
smlouvy na malometrání byt
v domì è. 26 ve Studené. Na oba
byty byly ze ádostí sestaveny
poøadníky.

získání 50 èlenù na rekreaèní sport.
Sportovní oddíly byly vyzvány
pøedat plán akcí, které budou
v letoním roce poøádat. Kontrola
usnesení konstatovala splnìní
vech úkolù.
V dalím jednání se z a s t upitelstvo zabývalo prodejem
nemovitostí, a to pozemkù v k.ú. H.
Bolíkov, k.ú. Domaín a k.ú. H. Pole
a zámìrem prodeje bytu è. 9
v budovì è. 422. Dále se zastupitelé
zabývali problematikou projektu

projednáno doplnìní projektové
dokumentace na zateplení a
plynové topení v M Studená.
Zprávy o èinnosti výborù.
Výbory kontrolní a finanèní
provedly kontroly vyuití pøíspìvkù
na èinnost u TJ Sokol I, TJ Sokol II,

Výbor kulturní a zahranièní
s e zabýval upøesnìním akcí
Spoleèenský veèer (20. 3. 2009) a
Setkání dùchodcù (4. 4. 2009).
Výbor sportovní hodnotil
Silvestrovský výstup na Javoøici,
zahájení provozu lyaøského vleku,

Zlepování kvality ovzduí a
sniování emisí na M ve Studené
a doplnìní projektu na zateplení a
zmìnu otopného systému tamté.
ádosti o finanèní pøíspìvky byly
schváleny pro M a Z Studená na
poøádání dìtského karnevalu, Z
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Daèice, ul. Neulingerova o pøíspìvek na zakoupení speciálních
pomùcek na vyuèování áka ze
Studené, Obci Jilem na dìtský
karneval, MO STP Studená na
èinnost v roce 2009, SDH Sumrakov
na poøádání tradièního masopustu.

organizací, kterým byly poskytnuty
pøíspìvky od obce.
Výbor finanèní projednal zmìny
v návrhu rozpoètu na rok 2009 a
rozpoètový výhled na roky 2009 2012, doporuèil jejich schválení.
Spoleèenský veèer

28. zasedání zastupitelstva se
konalo 23. 3. 2009
Zpráva o èinnosti orgánù obce
informovala o jednání s AVE Media
o vybavení M, Z a D ve Studené
výpoèetní technikou a novými
výukovými pomùckami. S Maso
Planá a VAK byla projednána
otázka kanálu z Masny na ÈOV.
S Pozemkovým úøadem se jednání
týkalo
pozemkové
úpravy
související s výstavbou komunikace
v k.ú. Olany. Dalí jednání se
zabývala smlouvami na veøejnì
prospìné práce a na provoz sanity.
Zprávy o èinnosti výborù.
Výbor kontrolní podal zprávu o
kontrole plnìní usnesení a o
provedených kontrolách u
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Výbor kulturní a zahranièní
upøesnil organizaci Spoleèenského
veèera a Setkání dùchodcù.
Výbor sportovní projednal
rozdìlení pøíspìvkù od obce
sportovním oddílùm tyto èástky:
Tìlovýchovná jednota 32 000,- Kè
Sokol I
25 000,- Kè
Sokol II
12 000,- Kè
FK
.
31 000,- Kè.
V dalím jednání zastupitelé
schválili návrh rozpoètu na r. 2009
s dodateènými zmìnami a
rozpoètový výhled na roky 2009 2012.
Byla schválena smlouva o p o dmínkách poskytnutí dotace na
projekt Relaxaèní centrum
Studená. Dále byla schválena
výbìrová komise a její náhradníci
na akci Zlepování kvality ovzduí
a sniování emisí na M ve
Studené. Zastupitelé také schválili
novou výzvu na prodej bytu è. 9
v domì è. 422 ve Studené z dùvodù nezájmu o prvou nabídku
prodeje. N o v á n a b í d k o v á c e n a
è i n í 250 000,- Kè.
K domovnímu øádu v DPS ve
Studené byl schválen dodatek è.1
platný od 1. 4. 2009. Dále bylo
schváleno podání pøihláky
k memorandu o spolupráci pøi
komplexní revitalizaci silnice I/23,
kterou zpracovaly Jihomoravský
kraj a kraj Vysoèina.
ádosti o poskytnutí pøíspìvkù
byly schváleny pro Sdruení rodièù
pøi Z Studená na Den dìtí a ZO
ÈSCH na poøádání výstavy
drobného zvíøectva ve dnech 4. a 5.
VII. 2009.
Zastupitelstvo vzalo na vìdomí
ádost firmy Happy Dental s. r. o.
Praha o povolení uívat nevyuité
prostory v lékárnì ve Studené pro
zøízení a provozování zubní
laboratoøe. Starosta byl povìøen
jednáními o pokraèování realizace
projektu.
Mgr. J. Kejval

Oznámení o domácí zdravotní péèi.
Ji od kvìtna 1994 zabezpeèuje domácí zdravotní péèi na obvodech Studená
a Strmilov sestra Zykánová Anna v tìsné spolupráci s praktickými lékaøi. Od
èervence 2008 pod agenturou sestry Baèákové, Daèice.
Zykánová Anna, mobil: 607901231
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Slovo starosty
Váení obèané, v minulém èísle
jsem Vás informoval o zámìrech,
které chceme uskuteènit v letoním
roce. Je jistì správné Vás seznámit s postupem prací na
nejdùleitìjích akcích.
Rekonstrukce
místních
komunikací a námìstí sv. Jana
Nepomuckého:
-Na této akci jsou hotové etapy
v Horním Poli, kde dolo k úpravì
návsi a okolí kulturního domu a
dvou èástí místní komunikace.
-V Sumrakovì  úprava návsi a
místní komunikace Sumrakov 
Skrýchov.
-V souèasné dobì probíhá
rekonstrukce námìstí sv. J.
Nepomuckého ve Studené, u této
akce bych se chtìl trochu
pozastavit. Zámìr úpravy námìstí
byl pøipraven ji delí dobu.
Smyslem je vytvoøit odpoèinkovou
zónu v okolí sochy sv. J.
Nepomuckého. Samozøejmì tím
dojde k èásteènému omezení
parkovacích míst na námìstí, co je
nìkterými obèany kritizováno.
Myslím si, e si øidièi, hlavnì
tìkých vozidel, budou muset
zvyknout na to, e si nedojedou pro
svaèinu a na námìstí, kde
zaparkují nákladní auto nebo
traktor. Problém v realizaci této
akce nám v souèasné dobì dìlá ve
spodní èásti námìstí uloení
elektrické sítì do zemì a do
køiovatky na Skrýchov. Firma
E.ON pøipravuje po nìkolika
urgencích projekt rekonstrukce el.
vedení uloením do zemì na výe
uvedeném místì a v ul. L. Svobody,
kde bude moné po uskuteènìní
pøeloení el. vedení do zemì zaèít
plánovat zbudování chodníku.
-Z této akce tak zbývá dokonèení
etapy rekonstrukce místní
komunikace v Marovì na hranici
katastru Olany, kde se blíí do
finále rekonstrukce místní
komunikace a na komunikaci III.
tø. Suchdol  Kunak. Realizací
tìchto akcí vznikne monost
rozíøení cyklotras v okolí Studené.
Dalí akcí je Rekonstrukce
støech v Z, v souèasnosti se
dokonèuje støení plá na
hospodáøském pavilonu (kuchynì,
jídelna, druina) a pokraèovat se
bude na pavilonu II. stupnì. Na

tìlocviènì je støecha v poøádku a
bude zbývat pokrytí pavilonu I.
stupnì. Kdy jsem zabrousil do
koly, chci Vás seznámit se zámìry
v dalích investicích do Z a M.
Nedaøí se nám získat finanèní

s rekonstrukcí vytápìní, rozvodu
vody, rekonstrukcí elektroinstalace, výstavbou nového høitì a
vybavením novým nábytkem a
uèebními pomùckami. V M
budeme muset øeit, pokud

MD

prostøedky formou dotací na
zateplení obou zaøízení vèetnì
výmìny oken a nové fasády.
V souèasné dobì pøipravujeme
ádosti na vybavení Z výpoèetní
technikou a dalími pomùckami pro
vyuèování vèetnì výmìny nábytku
a úpravy sociálního zaøízení u
tìlocvièny. V M poèítáme

nezískáme dotaci, z vlastního
rozpoètu venkovní vzhled kolky,
ponìvad souèasný stav nám dìlá
ostudu. Vechno se bude odvíjet od
finanèní situace ve veøejných
rozpoètech.
Rovnì dùleitou akcí je pro nás
zlepování kvality pitné vody. Jak
jsem Vás informoval v minulých

Den matek
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èíslech zpravodaje, naím zámìrem
je vybudovat nové odradonovací
stanice v Olanech a v Marovì.
V souèasné dobì je ukonèena stavba
vèetnì technologie v Olanech a
poèítá se zapoèetím v Marovì, kde
ji delí dobu zápasíme s nìkterými
obèany, kteøí nám ztìují
vyøizování dokladù potøebných
k zahájení stavby, co pochopitelnì
vede k posouvání termínu zahájení
stavby. Je to pro mne tìko
pochopitelné a mnohdy mne to
pøivádí k bezradnosti a vzteku nad
tím, e nìkteøí nai spoluobèané
nadøazují své osobní zájmy nad
zájmy spoleènosti i pøesto, e
napøíklad u stavby odradonovací
stanice budou rovnì kvalitnìjí
vodu vyuívat.
V souèasné dobì je jisté, e jsme
získali dotace na opravu støechy
osadního výboru ve Svìtlé a dobøe
se vyvíjí ádost na stavbu
autobusové èekárny v Olanech.
Instalovány budou nové informaèní
tabule v Domaínì, Svìtlé, Horním
Bolíkovì, Marovì a v Olanech.
Pøi výstavbì inenýrských sítí
v ulici Roického a odbahnìní
rybníka Podleský dolo ke zhorení
technického stavu vozovky, zde
rovnì uvaujeme, podle finanèních

moností, o zlepení stávající
situace.
Velkým problémem stále zùstává
realizace Rekonstrukce èistírny
odpadních vod ve Studené, kde
dochází k závaným zmìnám ve
výrobì, ale rovnì závaným

Odradonovací stanice - Olany
zmìnám ve vedení firmy Maso
Planá, a.s., co nám ztìuje
rozhodování pøi realizaci akce.
Mimo tyto akce probíhají práce
na úseku údrby majetku obce.
Zakoupili jsme nový stroj na seèení
travnatých ploch, který urychlí
údrbu zelenì ve Studené a
místních èástech.
Obec se od 1. 6. 2009 stává
plátcem DPH, co se negativnì
projeví v cenách slueb pro obèany.
Zde Vás mohu ujistit, e to není ná

30. 5. 2009 se v Sumrakovì uskuteènila hasièská soutì O pohár
starosty obce Studená pøi pøíleitosti 75. výroèí zaloení hasièského
sboru v Sumrakovì. Pohár si zaslouenì odneslo drustvo domácích
SDH Sumrakov.

výmysl, ale e nám to ukládá zákon
a na tom nic nezmìníme.
Mimo investièní akce máme
zájem o spoleèenský ivot v obci.
Jsme rádi, e se na nìm podílejí
organizace zøizované nebo
financované obcí. Dìkuji proto Z a
M ve Studené za uspoøádání
kolní akademie a Dìtského dne.
Hasièùm ze Sumrakova za
uspoøádání Okrskové soutìe
hasièských drustev u pøíleitosti
75. výroèí zaloení Hasièského
sboru v Sumrakovì. Byl bych rád,
kdyby u naich obèanù nala
odezvu soutì Rozkvetlá ulice a
sídlitì 2009.
Samozøejmì se nám opìt blíí
konec kolního roku, prázdniny,
dovolené a tradièní Studenská
pou, kde Vás prosím o pochopení
v omezeních, která nám Studenská
pou pøináí, hlavnì v ulicích
Komenského, Vl. Javoøické a 1.
máje.
Závìrem pøíspìvku Vás chci
poádat o pochopení pøi realizaci
rùzných akcí, hlavnì na námìstí ve
Studené.
Vìøím, e dokonèením uvedených akcí dojde k dalímu zlepení
vzhledu Studené a místních èástí.
A úplnì na závìr Vám pøeji
pøíjemnì strávené dovolené,
ákùm, kteøí ukonèí docházku
v naí Z, úspìné vykroèení do
ivota a ostatním ákùm hezké
prázdniny.
J. Rod

STUDENSKÝ TEP
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Policie Studená informuje
V noci z 10. na 11. dubna 2009 se
na území Obvodního oddìlení
Policie Studená uskuteènila
preventivní úèelová akce zamìøená
na
zabránìní
poívání
alkoholických nápojù a uívání
omamných a psychotropních látek
nezletilými a mladistvými osobami
a pøípadného následného páchání
trestné èinnosti a pokozování vìcí
právnických a fyzických osob a dále
na zlepení situace na úseku
poívání alkoholických nápojù ze
strany øidièù motorových vozidel. V
prùbìhu akce se policisté dále
zamìøili na bezpeènost a plynulost
silnièního provozu ve snaze sníit
nekázeò úèastníkù silnièního
provozu a dále na pátrání po
hledaných osobách, odcizených
motorových vozidlech a vìcech.
Akce probìhla ve spolupráci s
kolegy OOP Daèice a OOP
Slavonice a za úèasti pracovnice
OSPOD Daèice. Celá akce byla
rozdìlena na dvì èásti a bylo do ní
nasazeno 10 policistù a 5
sluebních vozidel.
První èást akce byla zamìøena
na provedení kontrol vybraných
pohostinských a restauraèních
provozoven se zamìøením na
podávání alkoholu osobám
nezletilým a mladistvým. Kontrola
vech provozoven byla provedena
ve Studené, Kunaku a Strmilovì.
V rámci této èásti akce bylo
zkontrolováno celkem 53 osob a
nebylo zjitìno ádné poruení
právních pøedpisù.

Mìøící tabule na výjezdu smìr
Jindøichùv Hradec
Období: 1. 4. 2009  27. 5. 2009
Poèet aut: 107469
Maximální rychlost: 147 km/h
Prùmìrná rychlost: 48 km/h
Mìøící tabule na výjezdu smìr
Telè
Období: 1. 4. 2009  27. 5. 2009
Poèet aut: 85830
Maximální rychlost: 136 km/h
Prùmìrná rychlost: 54,4 km/h

Druhá èást pak byla zamìøena na
kontrolu dodrování zákazu
poívání alkoholických nápojù nebo
jiných návykových látek øidièi. Tato
èást akce probìhla na pìti pevných
stanovitích kolem Strmilova.
Zkontrolováno bylo celkem 50
motorových vozidel a bylo
provedeno 22 dechových zkouek.
Zjitìn byl 1 pøestupek proti
bezpeènosti a plynulosti silnièního
provozu, jiné poruení právních
pøedpisù zjitìno nebylo.
Tato akce zajisté splnila svùj úèel
a podobné typy akcí se budou v
prùbìhu roku opakovat.
npor. Mgr. Michael Hembera
vedoucí OOP Studená

CHTÌLA BYCH

Bohatství
Kadoroènì na jaøe, zvlátì na
pøelomu dubna a kvìtna, se
probouzíme po zimì do spoleèného
ivota ji tradièními akcemi:
velikonoèní pletení pomlázek,
spoleèná pomlázka, pálení
èarodìjnic, stavìní májky,
lampiónový prùvod na oslavu Dne
vítìzství.
Hasièi se zúèastòují soutìí
v okolních obcích, aby pøedvedli své
dovednosti a nai krásnou
historickou støíkaèku. Ale krom
zábavy se vím souvisí práce 
úklid, èistìní, hrabání, zdobení

atd.
.Je mnoho èinností,
které nás donutí vystoupit ze svých
ulit a pøestat myslet jen na sebe a
své blaho a uvìdomit si, e existuje
jetì nìco dalího, co patøí nám
vem. Bez naí péèe to zpustne,
zedne a nakonec tøeba i zanikne. A
je to cokoli  napøíklad vìci movité,
nemovité, duevní, duchovní atd.
Tak zamysleme se nad sebou, kde
právì jsme. Zda ve svém ráji ostatní
pozorujíce, anebo mezi ostatními
ijeme, a tím bohatneme.
Za osadní výbor a SDH Marov
H. Novotná

Chtìla bych zhasnout den
a jít spát,
rozsvítit slunce a jít si hrát.
Nevzdalovat se snu a stále snít,
melodii v uchu slyet znít.
Chtìla bych navtívit vesmír
a zkoumat hvìzdy,
aby horolezci na horu lezli.
Chtìla bych hodnì penìz mít
a vechno vem koupit.
Chtìla bych, aby radosti bylo víc
a aby rub mìl i líc.
Chtìla bych, aby vechno
bylo tak, jak má,
a a kadý kadému pomáhá.
ANETA HAVLOVÁ , 7. B

6

STUDENSKÝ TEP

Studená a okolí - známé i neznámé osudy hrádkù a tvrzí
Horní Meziøíèko
(Ober Meseritschko)
Horní Meziøíèko ... nad velkým
rybníkem, bývala tam tvrz.
Meziøíèko pøipomínáno r. 1361,
1593 k Telèi. H. Meziøíèko, je od
stara mìlo svoji tvrz a dvùr, bývalo

objektu pak jsou profilovaná
pozdnì gotická a renesanèní ostìní
oken. Objekt je vzdálen 15 a 20 m
od bøehu rybníka. Tato stavba si
bezesporu v letech následujících
zaslouí zvýenou pozornost
kunsthistorikù.

støedem samostatného statku.
Pøipomíná se ponejprv jako souèást
panství Hradeckého, a to r. 1361,
kdy Jindøich z Hradce uloil to zboí
Dobroslavovi. V 15. století pøela
ves na rodinu Babkù, u nich
zùstala témìø 100 let. Bývalá tvrz
v Horním Meziøíèku stávala dle
místí povìsti v meziøíèí, tj. mezi
dvìma øíèkami, a jejich regulací a
terénními úpravami vznikl zdejí
rybník.
Bìhem
prùzkumu
v listopadu 2008 byl na
poloostrùvku vbíhajícím od
východu do Velkomeziøíèského
rybníka zkoumán objekt bývalého
hospodáøského dvora, který jasnì
vykazuje doklady pùvodního
zaloení v podobì tvrze. Jedná se o
jednopatrový objekt v pùdorysném
základu ve tvaru V, s nároím
orientovaným na sever, ke kterému
jsou pøistaveny mladí hospodáøské
budovy. Vnìjí délkové rozmìry zdí
objektu bývalé tvrze jsou 26 a 31,7
m. Stavba je zhotovena z masivního
kamene, novodobì doplnìná
cihlami. Pøedevím v SSV stìnì
jsou dobøe patrné dochované úzké
ètyøi støílny, na této a vnitøní stranì

Horní Dvorce
(Ober Dvorce) /èást Zahrádek/
První zpráva je z r. 1353. Stybor
et Bosco fratres de Zahradka et in
Dworze. I v dalích letech lze uvést
pouze jména zemanù s pøídomkem
ze Dvorcù. Roku 1402 se
pøipomínají rytíøi ze Studené a

Dvorcù. Teprv r. 1406 pøipsala
Dobroòova tvrz zdejí se dvìma
dvory Janu ze Dvorcù. Roku 1444
byly Dvorce pusté. Kolem r. 1450
pøijal Jan Babka na spolek syny své
pøi statku Dvoreckém. V rodì
zùstali do r. 1547. Zbytky tvrze,
øíkají tam Na zámku, dosud jsou
patrny. Pøipomínají se r. 1353.
Snad ji tehdy tady stávala tvrz.
V 15. a 16. století dreli ves s tvrzí
Babkové z Meziøíèka. Za tøicetileté
války doèasnì zpustly. Roku 1572
tvrz a ves Dvorcze, ji v polovinì 15.
století tvrz. Po tøicetileté válce ves
byla doèasnì pustá. V trati Na
zámku jsou doposud patrny zbytky
tvrze, zapsané v zemských deskách
r. 1406. Leí v pomìrnì vysoké
nadmoøské výce blízko Studené a
pøipomínají se ji v r. 1353. Snad ji
tehdy zde stávala tvrz, která se
uvádí v r. 1406 jako majetek Babkù
z Meziøíèka, kteøí ji dreli i v 15. a
16. století. Po poráce stavovského
povstání z let 1618 - 1620 byly
Dvorce konfiskovány rytíøi Ctiboru
Vrchotickému z Koutkova a
darovány Hynku Grynovi ze
tyrcenberka. V r. 1666 se statek
stal souèástí telèského panství. Tím
ztratila zdejí tvrz význam
panského sídla a zanikla. Zbytky
tvrze jsou dosud patrné v místech,
kde se øíká Na zámku. V souèasné
dobì je objekt èp. 1 v poloze Na
zámku v soukromém drení. Je
vhodnì stavebnì opraven, avak na
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první pohled nevykazuje zøetelné
stopy po existenci pùvodní tvrze.
Palupín
(Palupin)
Roku 1368 villam Palupin, 1408
von Chalupin, 1419 z Palupína,
v 17. století tvrz. Roku 1423
Menhart spojil se s Janem
z
Gutetejna,
Vencelíky
z Vrchovi, Zdeòkem z Palupína ...
Od 14. století trvá Palupín jako
samostatný statek. Rodina Koòasù
pobyla tu 90 let, rodina Mirovicù na
60 let. Roku 1406 a 1409 uvádí se
Pøibík z Palupína. Roku 1444
Jindøich a Tomá bratøi z Palupína.
Roku 1514 pøeel Palupín na
Hynka Koòasa. Jan Václav
Hozlauer z Hozlau prodal r. 1750
statek Palupín s rytíøským sídlem,
dvorem, ovèírnou, pivovarem,
lihovarem ... Aèkoliv byl Palupín ji
ve 14. století samostatným
mìsteèkem, tvrz se zde pøipomíná
tepr ve v r. 1750. To ovem
nevyluèuje
její
existenci
v pøedchozích stoletích, zvlátì,
kdy ve druhé polovinì 14. století (r.
1346) se pøipomínají místní

vladykové. Snad byla pokozena za
válek èesko-uherských, ale pak
znovu obnovena, i kdy Palupín byl
souèástí teleèského panství.
Naposledy se pøipomíná r. 1846,
poté ustoupila hospodáøské
výstavbì a nezachovalo se z ní nic.
Objekt bývalé tvrze, pøestavìný na
zámeèek èp. 1, nenese ádné

viditelné doklady bývalého
drobného zemanského sídla.
Stavebnì historický prùzkum
rozliil jednotlivé stavební fáze
tvrze a pozdìjího zámku.

Malá Proseè Terézy
Novákové

Vichni jsme dostali Pamìtní list
z Proseèe. Zhlédli jsme video o obci.
Bylo velmi pìkné. V Proseèi se tìí
rùová ula. Okolo obce jsou samé
lesy, také tam najdeme Toulcovy
jeskynì, to jsou krásné skály.
Vichni úèastníci si prohlédli
muzeum, kde jsou ke zhlédnutí
rùzné pøedmìty ze starí doby. Také
jsme vidìli sbírku dýmek. Prohlédli
jsme si kolu, je pìknì vyzdobená,
podobnì jako ta nae ve Studené. Ve
kolní jídelnì jsme dostali obìd.
Odpoledne jsme li pøedstavit svá
literární díla. Ocenìno bylo 27 dìtí

ze základních kola a víceletých
gymnázií. Byl pozván host, herec
Bohumil varc, který sedìl v porotì
a pøedával diplomy a dárky a velmi
osobitì kadému úèastníkovi øekl
nìco pìkného a milého. Velkou
radost nám udìlal Sborník
vítìzných prací, který jsme dostaly
a nechaly si ho podepsat panem B.
varcem.
Úroveò prací byla velmi vysoká, a
tak, myslím, máme zase o èem
pøemýlet.
Vendula Bartáková, 6. tøída

Zprávy z Beemsteru

Zastupitelstvo doufá, e se zaène
stavìt velmi brzy, realistické
odhady jsou v roce 2011. Nové domy
budou postaveny na nezastavìných
plochách Jihovýchoního Beemsteru
a také v místech, kde stojí starý
plavecký bazén.
Na jaøe zaène stavba 140 domù ve
Støedním Beemsteru (také podle
pravidla 30-40-30). Tyto domy
budou postaveny na místì, kde
jetì pøed rokem mìl klub
chovatelù koní své stáje.V letoním
roce chce zastupitelstvo uvést v

platnost novou vyhláku upravující
podmínky pro budování stájí pro
konì v Beemsteru.
V bøeznu královna Beatrix
povìøila starostu pana Harryho
Brinkmana k vykonávání funkce
starosty na dalích 6 let. Obyvatelé
Beemsteru toto jmenování oèekávali,
protoe místní zastupitelstvo psalo
Královskému komisionáøi v prosinci
2008, e byli spokojeni s jeho
dosavadní èinností a e ho chtìli
podpoøit, aby funkci mohl dále
vykonávat.
Cees Jonges

VIII. roèník celostátní soutìe
v literární tvorbì
V sobotu 23. kvìtna se v Proseèi u
Chrudimi uskuteènilo vyhláení a
pøedání cen v celostátní literární
soutìi. Aneta Havlová ze sedmé
tøídy získala 1. místo za báseò
Chtìla bych. Vendula Bartáková ze
esté tøídy získala 3. místo za báseò
Jaro. Líbilo se mi, e z jedné koly
jsme se umístily dvì v jedné
kategorii 6. a 7. tøíd. Pøivítání
starostou obce bylo velmi milé.

Místní zastupitelstvo jednalo o
plánu rozvoje bytové výstavby
v Jihovýchodním Beemsteru.
Pøedpokládáme, e v pøítích 10
letech se zde postaví asi 700 domù.
V Beemsteru platí pravidlo
30-40-30, to znamená, e 30 % domù
bude k pronájmu (prùmìrné
nájemné bude kolem 700 euro
mìsíènì), 40 % budou domy s níí a
støední cenou (cena 220.000 270.000 euro) a 30 % budou drahé
domy (cena více ne 300 000 euro).

Vladislav Burian
archeolog Muzea Jindøichohradecka
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Ze ivota koly
Blíí se konec kolního roku, a
proto ètenáøe TEPu seznamuji s
dalími úspìchy naich ákù, kteøí
reprezentovali kolu v okresních
a krajských olympiádách a soutìích.
V okresním kole olympiády
v èeském jazyce ákynì 9. B Petra
Bartoòová osadila 1. místo a
postoupila do krajského kola, kde se
umístila na 5. místì.
Dne 25. bøezna 2009 se áci 8. a 9.
tøíd zúèastnili okresního pøeboru
silového ètyøboje v Jindøichovì
Hradci.
Drustvo ve sloení Jiøí Vrátil,

Jana Juøenová. Dìvèata vybojovala
krásné 4. místo.
Následující den se dvì hlídky
mladých zdravotníkù vydaly na
okresní soutì v poskytování první
pomoci v Jindøichovì Hradci. Letos
poprvé mìla soutì dvì samostatnì
hodnocené èásti, a to první pomoc a
ochranu èlovìka. V první èásti se
nae hlídky umístily na 2. a 6.
místì, v druhé èásti na 2. a 3. místì.
Obì druhá místa obsadila hlídka ve
sloení Jiøí Vrátil, Jakub Mare,
Jan Èech, Tereza ebestová, Tereza
vandová a Dana Dolealová.
Poslední v poøadí byla ètvrteèní

umístila se svým obrázkem Tereza
Mayerová ze 4. tøídy.
V dalí celostátní literární soutìi
MALÁ
PROSEÈ
TERÉZY
NOVÁKOVÉ se na 1. místì v
kategorii poezie umístila Aneta
Havlová ze 7. B se svou básní
Chtìla bych. Krásné 3. místo
obsadila Vendula Bartáková ze 6.
tøídy se svou básní Jaro. 23. kvìtna
se obì dívky zúèastnily v Proseèi u
Chrudimi slavnostního vyhláení
výsledkù se zajímavým doprovodným programem.
Vem ákùm blahopøeji a dìkuji
za vzornou reprezentaci koly a
uèitelùm za pøípravu.
Mgr. Libor Hrbek

KOLNÍ AKADEMIE

Den dìtí v M
Martin Horký, Radek Rod a Pavel
Kadlec získalo 1. místo a zároveò
byl Jiøí Vrátil vyhodnocen jako
nejlepí jednotlivec.
Chlapci postoupili do krajského
kola, které se konalo 6. dubna 2009
v Táboøe. V konkurenci deseti kol
obhájila Z Studená prvenství a
takté Jiøí Vrátil vyhrál kategorii
jednotlivcù.
Dne 12. 5. 2009 se zúèastnili nai
áci
atletického
ètyøboje.
Pìtièlenná drustva mladích ákù
a ákyò závodila v Jindøichovì
Hradci, starí áci bojovali v Nové
Vèelnici. Nejlépe se umístilo
drustvo starích dìvèat ve sloení
Tereza vandová, Zuzana teflová,
Eva Èekalová, Dana Dolealová a

dopravní soutì v Daèicích.
Drustvo ve sloení Dana
Dolealová, Jan Vrátil, Jakub
Mare a Eva Èekalová vybojovalo 3.
místo hlavnì díky svým výborným
výsledkùm v poskytování první
pomoci. V této oblasti získali navíc i
pochvalu za bezchybný výkon.
áci naí koly se zúèastnili
celostátní literární a výtvarné
soutìe VODA BEZ HRANIC. V
literární èásti se na 1. místì za
Jihoèeský kraj umístil Milan
vehla ze 7. B se svou básní Voda.
Na dalím pøedním místì se umístil
Jan Dufek rovnì ze 7. B.
Ve výtvarné èásti této soutìe se na
pøedním místì ze Jihoèeský kraj

Ve ètvrtek 7. 5. 2009 uspoøádala
Základní kola Studená kolní
akademii, na které vystupovali áci
vech roèníkù. áci si peèlivì
pøipravovali co nejzajímavìjí a
nejzábavnìjí vystoupení, s kterými
jim pomáhali tøídní uèitelé nebo
vychovatelky kolní druiny.
Pomocnou ruku vak podali i
rodièe a kamarádi.
Protoe moderátory vìtinou
bývají devááci, letos jsme kolní
akademii uvádìli Martin Horký a
já. I my jsme se snaili pobavit
publikum mezi jednotlivými
vystoupeními. Mohu øíct, e kadá
tøída mìla nacvièené krásné a
originální výstupy, a tak na
programu nebyly pouze scénky a
tance, ale i zpìv a recitace.
Tento pestrý program byl
opravdu povedený a doufám, e se
vem líbil.
Aèkoli se pøítí kolní akademie
u neúèastním jako úèinkující,
pøijdu se urèitì podívat, protoe se
tìím, co nového si pro nás áci
pøipraví.
Petra Bartoòová, 9. B

Uzávìrka pøítího
èísla TEPu je 15. 8. 2009.
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Bohatým se nestane èlovìk z penìz, které vydìlá, ale z penìz, které
neutratí. (Henry Ford)
Letní mìsíce s sebou kadoroènì
pøináejí zvýený zájem o poøízení,
èi modernizaci vlastního bydlení.
Spousta z nás tudí øeí otázku
financování tohoto velkého
rozhodnutí èasto na celý ivot. V
takovou chvíli je kadá rada drahá.
Je potøeba zváit opravdu
vechny monosti financování,
jejich výhody a nevýhody. Selský
rozum napovídá, e ideální je
pouít
vlastní
naspoøené
prostøedky. To vak není vdy
moné. A v pøípadì, e ano, nemusí
to být vdy øeení finanènì
výhodné. Ale to u je pøedevím o
finanèním plánování, které v 95%
rodinách vùbec nefunguje.
Pomalu utichá humbuk kolem
dotací na zateplení domù známý
pod oznaèením Zelená úsporám.
Tato velice medializovaná
záleitost mìla nejspí pøedevím
za cíl rozhýbat ekonomiku v oblasti
stavebnictví a zvýit zájem o mení
úvìrové
produkty
bank.
Administrativa a poadavky jsou
svazující a informace velmi tìko
dostupné. Také spousta nejasností
zpùsobila, e k dnenímu dni
podalo ádost jen nìkolik málo lidí
èekajících na rozhodnutí, zda dotaci
dostanou èi ne. Nejvìtí kámen
úrazu vidím v tom, e stavební
úpravy musí provádìt firma, tudí

není moné práce na vlastním domì
provádìt svépomocí, co se tak
stává pro vìtinu z nás finanènì
velmi nákladné, a je otázka, zdali se
nám taková dotace vyplatí.
Nicménì je to jedna z moností, jak
uetøit vlastní peníze, a urèitì stojí
za to se zajímat. Vedle této dotace
existuje jetì varianta státní
pùjèky na modernizaci za velice
výhodných podmínek a s jasnì
specifikovanými pravidly. Bohuel
pro rok 2009 není poskytována.
Touto oblastí se zabývá celá øada
institucí, pøes realitní kanceláøe,
banky, stavební spoøitelny,hypoteèní makléøe, po rùzné finanèní
poradce více èi ménì nezávislé. A o
tìch bych se chtìl rozepsat více,
protoe od ostatních víme co
oèekávat. Dnes si finanèní poradce
øíká kadý, kdo se pohybuje v
oblasti financí, bez rozdílu zda
zprostøedkovává pojitìní pro
jednu nebo více pojioven, zda
pracuje pro stavební spoøitelnu,
nebo je to èlovìk, který se zabývá
vím dohromady a je schopný
nezávisle posoudit vhodnost
jednotlivých øeení. Zamìstnanci
bank u bývají èím dál èastìji
oznaèováni jako bankovní
poradci, aby klienti jasnì vìdìli,
na které stranì stojí. V kvìtnu
jsem mìl velice nemilou zkuenost

Informace z Knihovny V. Javoøické
Mìsíc bøezen byl opìt vìnován
besedám pro áky Z a M
Studená. První dubnový pátek se
konala ve spolupráci s druinou pøi
Z ji tradièní Noc s Andersenem,
které se zúèastnilo 16 dìtí.
Pasování 28 prvòáèkù na ètenáøe
probìhlo 21. dubna a tentokrát se
kromì tøídní uèitelky pí. J.
Èechové a pana starosty J. Roda
pøiel také na dìti podívat pan
øeditel L. Hrbek.
Na zaèátku kolního roku dìti
vyplòovaly naí knihovnì, ji
podruhé, vysvìdèení v rámci
soutìe Kamarádka knihovna a

vedly si velice dobøe, protoe jsme
dosáhli v této soutìi 7 bodù z 10
moných, co je v rámci celé
republiky pìkné umístìní. Jetì
jednou dìtem dìkuji, hlavnì za
krásné obrázky, kterými své
hodnocení doplnily. Na výsledky
soutìe se mùete podívat na
www.kamaradkaknihovna.cz.
Pøed námi je léto, ale já pro vás
mám podzimní pozvánku na
besedu se spisovatelkou Simonou
Monyovou, která bude besedovat
se ètenáøi v úterý 15. záøí 2009 od
17 hodin v knihovnì V. Javoøické,
jste srdeènì zváni. Pokraèování

s finanèní poradkyní nejmenované
spoleènosti údajnì nezávislou,
která má nejlepí øeení, jak co
nejlépe zhodnotit peníze. Nejene si
paní vymyslela dùvod, kterým mì
uvedla v omyl jen pro to, abych se s
ní seel. Na schùzce vak
neprojevila jakýkoliv zájem o mou
situaci, o mé potøeby, ale po ètvrt
hodinì náèrtkù a ujiování, e
spoøit si je dobré a na penzi dokonce
nutné a brzy i povinné, se schùzka
zmìnila v pøesvìdèování, e
nejlepí spoøení je na jistém typu
ivotního pojitìní a e neexistuje
lepí varianta. Výnosy obrovské a
zaruèené. Dokonce ani stavební
spoøení, o kterém paní øekla, e ani
neví, jak funguje, nepovauje za
dobrý zpùsob ukládání penìz. Na
takovéto poèínání jsem nemìl slov.
Nechci si ani pøedstavit dùsledky
takovéhoto poradenství. Varuji
pøed schùzkami s lidmi, kteøí Vám
tvrdí, e jsou z Asociace pojioven,
je to le. Takté buïte obezøetní,
kdy Vám nìkdo volá a tvrdí, e
dostal na starost Vae smlouvy, i
kdy Vy o nich vùbec nevíte, e je
máte, protoe Vám je sjednal
zamìstnavatel, ani by Vám to øekl.
Má rada zní, nechte si vdy jasnì a
do detailu vysvìtlit práci
finanèního poradce, ptejte se,
jakým zpùsobem pracuje a pro
koho, jak je odmìòovaný. Ptejte se i
na dosaené vzdìlání, osvìdèení a
certifikáty. Ptejte se, kde je moné
si stìovat i chválit. Dìlejte ve
pro to, a poznáte rozdíl mezi
zprostøedkovatelem, pseudoporadcem zlatokopem a skuteèným
finanèním poradcem, který Vám v
první øadì pøináí kvalitní sluby,
ne okamité sjednávání smluv.
Jen kvalitní a opravdový poradce
Vám toti poskytne kvalitní
informace, uetøí spoustu èasu,
starostí a pøedevím penìz! Stále
platí, e chcete-li se dovìdìt více o
finanèním plánování, chcete-li znát
Vae monosti, chcete-li vìdìt více o
smlouvách, které máte a to
naprosto nezávisle, nezávaznì a
bezplatnì, pite na email
David.Fogl@email.cz nebo
volejte na 722 582 279. Pøeji vem
pøíjemné léto.
Bc. David Fogl
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Informace z knihovny
Poslední informace se týká
doèasné zmìny výpùjèní doby
knihovny. V dobì od 1. 9. 2009 
28. 2. 2010 bude ve støedu
zavøeno a místo toho bude
otevøeno ve ètvrtek od 8.30 
16.00 hod.
Pondìlí a pátek zùstávají beze
zmìny. Dìkuji za pochopení a
pøeji vem návtìvníkùm
knihovny krásné léto a pøíjemnì
strávenou dovolenou.
Jírová S.
Pasování malých ètenáøù

Blahopøejeme k ivotním výroèím
Èervenec
Kala Jan, Domaín
Èekalová Marta, Studená
Matouková Ludmila, Studená
Demartini Hugo, Sumrakov
Bìlíková Kamila, Studená
Bláhová Emilie, Studená
Nováková Jaroslava, Studená
Nosková Anna, Horní Bolíkov
Stránská Anna, Studená
Balatá Boena, Studená
Kosová Marie, Studená
Tetourová Marta, Studená
Srpen
Jirkù Anna, Olany
Bradová Marie, Studená
Dìdinová Marie, Studená
Pøichystal Jaroslav, Studená
Satrapová Anna, Studená
Ratkovská Elika, Studená
Slezáková Marie, Studená
astný Bohuslav, Studená
Hanzalová Olga, Studená
Kos Jan, Olany
Kohoutková Zdeòka, Olany
Mièková Vìra, Studená
Kantorová Marie, Studená
Matouková Andìla, Horní Pole
Fojtová Boena, Studená

Hronová Zdena, Domaín
Mítasová Irena, Studená
Schönkyplová Blaena, Studená
váchová Boena, Horní Bolíkov
teflová Rùena, Studená
Hejduková Marie, Studená
obová Zdeòka, Studená
Záøí
Malec Jiøí, Horní Bolíkov
Sníek Jaroslav, Studená
Turzó Karel, Studená
Beneová Jiøina, Studená
Gavlasová Marie, Olany
Kuèerová Marie, Olany
Mifková Hedvika, Studená
Lovìtínská Marie, Studená
Samek Frantiek, Studená
Havlík Frantiek, Studená
Jinoch Frantiek, Studená
Hejda Ladislav, Domaín
icnerová Ludmila, Studená
Duková Ludmila, Studená
tìrba Karel, Studená
Havlík Karel, Marov
Vávra Jaroslav, Studená
Chalupská Rùena, Velký Jeníkov
vehlová Miroslava, Horní Pole
teflová Walburga, Domaín
Merhautová Elika, Horní Bolíkov
Matuková Boena, Studená
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Akce kolní druiny
Dìti ve kolní druinì od zaèátku
roku 2009 dále pracovaly podle
kolního vzdìlávacího programu.
V lednu jsme vyrábìli dáreèky pro
dìti, které pøily v únoru k zápisu
do první tøídy. 19. ledna jsme
uspoøádali výtvarnou soutì Zima.
Práce dìtí jsme vystavili
v knihovnì. Chlapci si zaloili
dinosauøí partu a vyrábìli velké
modely dinosaurù, které jsme
vystavili v pavilonu kolní druiny.
V únoru jsme s dìtmi vyjeli do kina
v Poèátkách na film Kozí pøíbìh.
Také jsme se pustili do ití. Kadé
dítì si uilo obal na prùkazku nebo
na mobilní telefon. V únoru jsme

Mìli jsme s dìvèaty radost, e
se tento tanec líbil. Tak jako kadý
rok jsme s p o l e è n ì s K n i h o v n o u
V. Javoøické ve Studené 3. dubna
uspoøádali Noc s Andersenem.
Dìti lutily tajenky, urèovaly
pohádkové bytosti, poloily kytku u
pamìtní desky Vlasty Javoøické a
ve kolní druinì vyrábìly veselé
kvìtiny, kterými vyzdobily
knihovnu. 4. dubna jsme opìt
vystoupili se svým taneèkem na
setkání dùchodcù, které se konalo
v hotelu Bartuek. Vechna
oddìlení kolní druiny si vyrobila
novou výzdobu do oken a také
velikonoèní výrobek pro rodièe.

v drustvech plnily terèový závod,
nacvièily písnièku, vyrobily si
skøítkovské èepice, sportovaly
v tìlocviènì, zpívaly s kytarou a za
tmy plnily stezku odvahy. Po
odtroubení veèerky dìti zalehly
k spánku. Ráno se nasnídaly,
sbalily vìci a kadé dítì obdrelo
medaili a sladkosti, které dìtem
darovala paní Romana Poèátecká.
Tímto jí mnohokrát dìkujeme. Pøi
odchodu dìti zazpívaly písnièku
Skøítkové a s èepièkami na
hlavách odcházely domù. Akce se
dìtem velmi líbila a ji se tìí na
pøítí rok. Na konec roku máme
jetì pøipravenou výtvarnou soutì

v oddìleních uspoøádali turnaj
v pexesu. Od zaèátku února jsme
s dìvèaty zaèali nacvièovat
vystoupení roztleskávaèek.
Protoe jedním z témat kolního
vzdìlávacího programu byla péèe o
zdraví, pozvali jsme si na besedu
MUDr. Vladislava Dvoøáka s jeho
zdravotní sestøièkou Vlaïkou
vecovou. Pøipravili si pro nás
zajímavou besedu, kde si dìti
vyzkouely oetøení rùzných
zranìní. Tímto jim mnohokrát
dìkujeme. Protoe koncem února
poøádala M dìtský karneval,
vyrábìli jsme s dìtmi masky. 20.
bøezna poprvé nae roztleskávaèky
vystoupily na spoleèenském veèeru.

22. dubna byl celostátní Den zemì,
a proto se vechny dìti kolní
druiny zúèastnily úklidu okolo
koly. S dìtmi jsme se zapojili do
výtvarné soutìe Raketa, kterou
poøádal èasopis Sluníèko. Letos,
jako kadý rok, dìti vyrábìly
dáreèky pro maminky k Svátku
matek, namalovaly pøáníèka a
vyzdobily barvou na porcelán
vázièky. 7. kvìtna jsme se
zúèastnili s roztleskávaèkami
kolní akademie. Na konec kvìtna
jsme pro dìti pøipravili oslavu Dne
dìtí. Ji estým rokem jsme s dìtmi
spali ve kolní druinì. Letos nám
nepøálo poèasí, ale pøesto jsme pro
dìti pøipravili pestrý program. Dìti

Prázdniny snù a pak u hurá na
prázdniny. Po celý kolní rok
pracovaly ve kolní druinì dva
krouky sportovních her a jeden
krouek výtvarný. Na závìr bych
chtìla podìkovat paní Janì
Závodské za uití sukýnek pro malé
taneènice a za poskytnutí
materiálu na ití.
Na konci letoního kolního roku
odchází ze kolní druiny paní
vychovatelka Mía Marková.
Chtìla bych jí podìkovat za dva
roky výborné spolupráce.
Vedoucí vychovatelka kolní
druiny Milada Peltanová
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Památníky padlým v I. svìtové válce

Pomník padlým v I. svìtové válce ve Svìtlé
Antonín Srb z è.1, Frantiek Fiala z è. 4, Petr Proke z è. 10,
Frantiek Dvoøák z è. 14, Jan Srb z è. 16, Frantiek Doleal z è. 15
a Antonín Kos

Pomník padlým v I. svìtové válce
v Marovì
Vávrù Pavel, Tùma Antonín, Tesaø
Frantiek, Havlík Jan, Nìmec Josef, Nìmec
Antonín, Havlík Jan, Tùma Boh., Janda
Jan, Dohnal Èenìk

Pomník padlým v I. svìtové válce
v Horním Bolíkovì
Praák Fr., Vaníèek K., Duek K.,
Vaníèek Fr., Jíra Jan, Antoòù A.,
Chalupa J., Vaníèek Jan, Komzák Jan,
Ryne Ciril

!!! SOUTÌ !!!

ZO ÈZS ve Studené a Obecní úøad ve
Studené vyhlaují druhý roèník soutìe

ROZKVETLÁ ULICE A
SÍDLITÌ 2009,,

Pøihlauji se do soutìe ROZKVETLÁ ULICE A
SÍDLITÌ 2009
Jméno a pøíjmení
Ulice a èíslo domu
Podpis

.
..

V prùbìhu mìsícù èervenec a srpen
probìhne v rámci soutìe hodnocení
vzhledu jednotlivých bytovek a jejich
okolí na sídliti ve Studené. V letoním
roèníku
budou
hodnoceny
i
pøedzahrádky rodinných domkù ve
Studené v ulicích tìch zájemcù, kteøí se
do soutìe pøihlásí na pøiloeném
formuláøi. Výsledky soutìe budou
vyhláeny u pøíleitosti tradièní
Jarmareèní výstavy 26. 9. 2009 vèetnì
pøedání cen a ocenìní.
Tìíme se na Vai úèast.
Poøadatelé
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Volby do Evropského parlamentu
konané v ÈR ve dnech 5. - 6 . 6. 2009
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VODA
Stojím na lodi
ve skafandru a s ploutvemi,
jen abych neplaval
vzhùru nohama.
Poøádnì si oddychnu
a skoèím do vody,
rád bych vidìl ryby
a nevìøím na náhody.
Plavu poøád ke dnu,
hloubìji a hloub,
rád bych poznal vodu,
poznal její krásu.
Plíím se k útesu,
kolem plno barev,
rád bych vidìl rybu,
co nemá nic na práci.
Vechny nìkam plují,
hrají si a skotaèí.
Plavu poøád ke dnu,
rozsvìcuji baterku.
Zaèíná být tma.
Ryb u tady není mnoho,
u nejsou tak barevné,
jako by znenadání
vymizely barvy úchvatné.
Svìtla poøád ubývá,
baterka mi nestaèí,
plavu radi nahoru
k tìm rybám, co skotaèí.
Chvilku jetì plavu,
budu muset konèit,
dochází mi kyslík,
mám zamotanou hlavu.
Vyplaval jsem nahoru,
hlavu plnou mylenek,
mám teï dobrou náladu
a dalí záitek.
Milan vehla, 7. B
JARO
Jaro, to je krásný sen,
nìkdy se vak zmìní v den.
V den, kdy vechno puèí, kvete
a pak, lidé, neasnìte.
Je to zázrak nebo sen?
To to voní,
nebylo to také vloni?
Stejná doba, stejný èas,
jaro se nám vrátí zas.
Zase vechna zvíøátka,
ukáou nám mláïátka.
Po tu dobu,
po ten èas,
jaro, prosím,
vra se zas!
Vendula Bartáková, 6. B
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