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Z jednání zastupitelstva
35. zasedání zastupitelstva Obce
Studená se konalo 30. 11. 2009
Zpráva o èinnosti orgánù obce:
jednání orgánù obce se týkala mimo
jiné výroèní schùze Lesního
drustva Borovná, kvality surové
vody ve vodárenské nádri Karhov,
øeení likvidace zelenì formou
kompostárny.
Èinnost výborù: výbor finanèní
projednal rozpoètové zmìny
s rozpoètovými opatøeními a
doporuèil je zastupitelstvu ke
schválení, výbor kulturní a
zahranièní upøesnil termíny akcí do
konce roku 2009 a termíny pro
zaèátek roku 2010.
Kontrola usnesení konstatovala
plnìní vech dlouhodobých úkolù.
Zastupitelstvo v dalím jednání
schválilo dotace na provedení
ozdravných protiradonových
opatøení na vodovodním zdroji pro
zásobování obyvatel místních èástí
Marov a Olany.
Dále byly projednány a
schváleny: pøihláka do programu
obnovy
venkova,
vypsání
výbìrového øízení na øeení
odradonování vodních zdrojù pitné
vody v místní èásti Svìtlá,
kalkulace vodného a stoèného na
rok 2010, zámìry pronájmu a
prodeje pozemkù a pøíspìvky na
Mikuláskou
diskotéku
a
vystoupení Komorního souboru
Velká Lhota v Beemsteru
v Holandsku.
36. zasedání zastupitelstva Obce
Studená se konalo 14. 12. 2009
Zpráva o èinnosti orgánù obce:
jednání orgánù obce se uskuteènila
s firmou AVE cz ohlednì odvozu
plastù a papíru, byla provedena
kompletní revize lyaøského vleku,

s ÈS byla podepsána smlouva na
úvìr na projekt Investice za
úèelem zvýení kvality a efektivity
výuky Z Studená.
Èinnost výborù: výbor finanèní
projednal a doporuèil ke schválení
rozpoètovou zmìnu s rozpoètovými
opatøeními.

pøíspìvek na zajitìní turnaje ákù
byl schválen v poadované výi.
37. zasedání zastupitelstva Obce
Studená se konalo 11. 1. 2010
Zpráva o èinnosti orgánù obce:
s Odborem dopravy Daèice byla
projednána cesta Sumrakov 
Poldovka,
uskuteènily
se
spoleèenské akce související

Hromadný start závodníkù Studenské patnáctky

Dalí jednání zastupitelstva
schválilo návrh na hospodaøení
obce v I. ètvrtletí roku 2010
dle rozpoètového provizoria.
Zastupitelé byli seznámeni
s výroèní zprávou Z a M Studená
za kolní rok 2008-2009. Vechny
body realizace projektu Investice
za úèelem zvýení kvality a
efektivity výuky Z Studená byly
schváleny. ádost FK Studená o

s Vánoci a Silvestrovský výstup na
Javoøici.
Èinnost výborù: finanèní výbor
projednal a doporuèil ke schválení
rozpoètovou zmìnu s rozpoètovými
opatøeními, seznámil se s èerpáním
rozpoètu obce k 31. 12. 2009 a
navrhl schválit navýení rozpoètu
Z Studená o èástku 15 000,- Kè
s urèením na pravidelné kulturní a
sportovní akce pro dìti. (pokr. str. 3)
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Slovo starosty
Váení obèané, letoní dlouhá
zima pomalu konèí a je zapotøebí se
vìnovat akcím na úseku investic,
údrby, oprav budov a zaøízení
v majetku Obce ve Studené a
v místních èástech.
Hned úvodem pøipomínám, e
musíme v naich pøáních a
poadavcích brát v úvahu finanèní
monosti obce v dùsledku
ekonomické krize, která se promítla
do pøíjmu obce v roce 2009, a to
ztrátou ve výi 1,8 mil. Kè.
Se stejnou situací musíme
poèítat i v roce letoním.
Pøes vechny potíe je jisté, e
jsme získali dotaci na projekt
Sniování energetické nároènosti
budov M ve Studené o celkových
nákladech 6 466 mil. Kè.
V rámci tohoto projektu se
provede:
celkové zateplení budov vèetnì
fasády a výmìny oken,
zmìna vytápìní z akumulaèních
kamen na plynové vytápìní
s ústøedním topením.
Dalí velkou akcí je realizace
projektu Investice za úèelem
zvýení kvality a efektivity výuky
v Z Studená o celkových
nákladech 9 967 mil. Kè. V rámci
tohoto projektu se uskuteèní:
modernizace respiria, výstavb a nové venkovní uèebny,
rekonstrukce sociálních zaøízení
u tìlocvièny,
instalace internetu v celém
areálu Z,
vybavení tøíd novým nábytkem,
dodávka interaktivního a audiovizuálního vybavení a výpoèetní
techniky,
klimatizace pro poèítaèovou
uèebnu,
schodolez pro tìlesnì postiené
áky.
Oba projekty by mìly být
realizovány do konce mìsíce èervna
a bude nutná dobrá spolupráce mezi
vedením
obce,
kolou
a
provádìjícími firmami. Realizace
projektu bude probíhat za plného
provozu M a Z, a bude proto
nutné pøesunout provoz M do
budovy I. stupnì Z. Vyuívám této
pøíleitosti a prosím vechny,
kterých se bude realizace projektu
týkat, o pochopení a pomoc. Vìøím,
e realizací tìchto projektù dojde ke

zlepení podmínek pro výuku v Z,
úspoøe energie a hlavnì vzhledu
M, která nám svým vzhledem
dìlala ostudu.
Stále je pøed námi úkol
rekonstrukce ÈOV, kde ji máme
potøebné doklady pro podání nové
ádosti podle souèasných potøeb
v kapacitì èistírny odpadních vod.
Nìco k bìnému ivotu obce.
Poèátkem roku jsou pravidelnì
vybírány poplatky za svoz a
likvidaci komunálního odpadu.
Myslel jsem si, e ve bude probíhat
bez problémù, kdy nezvýíme
cenu. Zmìnilo se pouze to, e
zastupitelstvo upøesnilo poèet
vydávaných známek na popelnice.
Jistì si poloíte otázku proè? Obec
platí za obsluhu popelnic a ta
vychází z poètu vydaných známek.
Je prokázáno, e na jednu rodinu
(cca 4 osoby) postaèí jedna 120
litrová popelnice, pokud ne, je
moné vyuít výmìnu za 240
litrovou popelnici. Je ale
nenormální,
pokud
jsou
v domácnosti dva a chtìjí pro
kadého svoji známku. Je tøeba si
uvìdomit, e v cenì za známku jsou
zahrnuty sluby sbìrného dvora,
obsluha kontejnerù ve Studené a
místních èástech, vèetnì svozu
zelenì ve Studené a svozu PET
lahví, skla, papíru a po dohodì i
ostatního odpadu kadý mìsíc
v místních èástech.
Letoní zima nás dost potrápila
s úklidem snìhu a také námrazami
na støechách. Mìl jsem obavy
z toho, e se budete odvolávat na
nový zákon, který øeí zimní údrbu
chodníkù a místních komunikací.
Myslím si, e ve probìhlo bez
váných konfliktù, za co dìkuji
vem obèanùm, kteøí nám pomáhali
s úklidem chodníkù pøed svými
domy. Dìkuji rovnì firmám, které
nám smluvnì zajiovaly úklid
snìhu, konkrétnì Stagøe Studená,
Jistuze Studená, Agrodosu
Domaín a Správì a údrbì
silnic-støedisko Studená.
Letoní zima nám mimo starosti
pøinesla pro vyznavaèe lyování i
radost z dostatku snìhu. Mám
radost z toho, e obec k tomu mohla
pøispìt provozem lyaøského vleku,
úpravami bìeckých stop. Zdaøilý
byl rovnì 46. roèník Studenské

patnáctky poøádaný v rámci seriálu
Bìec Vysoèiny, kde se zúèastnilo
79 závodníkù v bìhu na lyích.
Dìkuji vem, kteøí se na organizaci
a prùbìhu závodu podíleli.
Jsem rovnì rád, e se daøí
úspìnì organizovat tradièní
akce. Dùkazem toho je Vánoèní
koncert,
ivý
betlém
a
Silvestrovský výstup na Javoøici,
který ve 12. roèníku dosáhl
rekordní úèasti cca 4000
úèastníkù. Úspìnì probìhl
tradièní Masopust v Sumrakovì,
dìtský karneval, turnaj ve stolním
tenise, svíèková revue v Horním
Poli a dalí drobné akce.
V nastávajícím období se
uskuteèní spoleèenský veèer a
setkání dùchodcù. Na tyto akce
jste srdeènì zváni.
Rovnì s pøíchodem jara bude
zapotøebí provést úklid posypu.
Pøesto, e jsme ji pomìrnì dobøe
technicky vybaveni, prosím Vás o
pomoc a spolupráci pøi úklidu
zimního posypu. Bìhem zimního
období jsme rovnì pøipravovali
ádosti o nové dotaèní prostøedky
na zateplení budovy Z a
vybudování parku na bývalém
Zákostelním rybníku a pod Kevou.
Zde musíme èekat, jak budeme
úspìní. Dalí oblastí, kde musíme
øeit problém, je odradonování
vodních zdrojù ve Svìtlé do konce
roku 2011.
Problémem zøejmì zùstane
budova èp. 17 ve Studené (bývalé
Talpovo), kde pravdìpodobnì
dotaci nezískáme a budeme muset
budovu stavebnì technicky
zabezpeèit, aby nedolo k ohroení
kolemjdoucích. Z mého pøíspìvku
je patrné, e snahou celého
zastupitelstva je rozvoj obce i
v nastávajícím období. V letoním
roce se uskuteèní volby, z nich
vzejde nové zastupitelstvo obce.
Z mého pøíspìvku je zøejmé, e ji
pøipravujeme dalí projekty pro
novì vzniklé zastupitelstvo.
ádám Vás proto o pomoc a
spolupráci pøi rozvoji Studené a
místních èástí.
J. Rod

Uzávìrka pøítího èísla
TEPU je 15. 5. 2010.
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Studenská patnáctka 2010
46. roèníku Studenské 15 pøálo
sluneèné poèasí a dobré snìhové
podmínky.
V sobotu 30. ledna se sjelo do
Studené, místní èásti Horní Pole, 79
pøátel bìeckého lyování, aby
zmìøili své síly v bílé stopì na 46.
roèníku Studenské 15, která byla
ji podruhé zaøazena do seriálu
závodù v bìhu na lyích BÌEC

VYSOÈINY. Závod odstartoval
pøedseda Jihoèeského sdruení
ÈSTV pan Petr Hudler.
Závodu se zúèastnily vechny
vìkové kategorie en a muù.

Absolutním vítìzem se stal Libor
tìpánek z týmu Uniqa MTB
Hodice s èasem 55 min. a 37 s.
Závod se uskuteènil pod
patronací Obce Studená, na
pìtikilometrovém okruhu.
Obèerstvení a zázemí pro
závodníky zajistili èlenové SDH
Horní Pole v místním kulturním
domì. Po celou dobu závodu

Tøi nejlepí závodníci,
vítìz Libor tìpánek uprostøed

vládla dobrá nálada a pøátelská
atmosféra.
Mgr. J. Kejval

ivý betlém - Studená 26. prosince 2009

Z jednání zastupitelù
Výbor sociální a zdravotní
projednal a schválil obsazení dvou
uvolnìných bytù a výmìnu jednoho
bytu v DPS Studená, výbor
sportovní se zabýval zabezpeèením
Silvestrovského výstupu na
Javoøici.
Dále zastupitelé projednali a
schválili: vyøazení majetku v rámci
inventur, pronájem pozemku p.
Nìmeèkovi na Studenskou pou
v obvyklém rozsahu pro rok 2010,
prodlouení nájemní smlouvy
s firmou LEDAX ve stávajícím
rozsahu na dobu neurèitou, prodeje
pozemkù a komise na výbìrové
øízení na obsazení míst referentù
OÚ.
38. zasedání zastupitelstva Obce
Studená se konalo 25. 1. 2010
Zpráva o èinnosti orgánù obce:
bylo projednáno organizaèní
zajitìní lyaøských závodù
Studenská patnáctka, odbahnìní
rybníka Pilný v Horním Poli,
provozování vodovodù v místních
èástech a projektování plynové
pøípojky k M Studená. Zastupitelé
projednali a schválili ádosti o
dotace, dále poøádání a organizaci
lyaøských závodù Studenská
patnáctka , byl zvýen limit hlavní
pokladny obce na 100 000,- Kè,
adatelùm o zprotìní nebo sníení
poplatku za odvoz komunálního
odpadu bylo vyhovìno, ádosti MO
STP Studená na èinnost, OÚ Jilem
na dìtský karneval a SDH
Sumrakov na poøádání tradièního
masopustního prùvodu byly
odsouhlaseny.
Mgr. J. Kejval

ZELENÁ
Zelená je barva jara,
komu dala, tomu dala.
Zelená je travièka,
ale jetì malièká.
Zelené jsou lístky stromù,
pøilo jaro i k nám domù.
Zelené jsou kvítky, aty,
to ale ví pøece taky.
TEREZA BARTÁKOVÁ, 7. tø.
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Turnaj ve stolním tenise
v Horním Poli 13. 2. 2010
V místní èásti Horní Pole pojali
sobotní odpoledne sportovnì. V sále
kulturního domu se na tøech
stolech utkalo 16 úèastníkù
v turnaji ve stolním tenise. Rovnì
zde byli poøadatelé, hasièi
z Horního Pole, se svými pøáteli.
Vítìzem turnaje se stal Milan
Novák ze Studené.
Lenka Horká
STUDENÁ
V malebném údolí
malinké mìsteèko,
pøi jeho nádheøe
poskoèí srdéèko.
Lesy, louky, stáda koní,
jak to tady vechno voní.
Vylezu na kopec, vidím tu krásu,
v zimì tu máme i bìeckou
trasu.
Nebude jí nikdy konec,
vechno zaèíná,
to je nae krásná obec,
nae Studená.
ZUZANA BARTOÒOVÁ, 7. tø.

6. ROÈNÍK
SVÍÈKOVÉ REVUE
V sobotu 20. 2. 2010 se uskuteènil
v Horním Poli ji 6. roèník Svíèkové
revue. Letos se soutìe zúèastnilo 13
kuchaøù a kuchaøek. Vítìzem se stal
Vítìzslav Nìmec ze Studené, který se
soutìe zúèastnil poprvé, na druhém
místì se umístil Tomá Horký a na
tøetím Pavel Tichý. Novinkou
letoního roku byla soutì v pojídání
knedlíkù s omáèkou.
Ve tøicetiminutovém limitu zvítìzil
s poètem 35 snìdených knedlíkù
Miroslav Frühauf ze Studené, druhým
nejvìtím jedlíkem se stal Miroslav
vehla st. a tøetí Jaroslav Rùièka.

Podìkování patøí vem organizátorùm,
porotcùm a úèastníkùm.

Mgr. J. Kejval
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Tradièní masopust v Sumrakovì
I v malých obcích lze poøádat
zdaøilé akce. Podmínkou úspìnosti je aktivní místní Sbor
dobrovolných hasièù s pøáteli,
chalupáøi a hlavnì chu vìnovat
svùj volný èas pro zábavu a radost
druhých.
Dùkazem toho byl uplynulý
víkend ve dvou místních èástech
obce Studená.
V místní èásti Sumrakov patøila
náves masopustnímu veselí. Po
ètrnácté hodinì se pod vedením
hasièského policajta se zástavou
vyrojilo z budovy osadního výboru
nepøeberné mnoství masopustních
masek. Masopust v Sumrakovì má
dlouholetou tradici. Staré masky je
mono zhlédnout v Etnografickém
ústavu Moravského zemského
muzea v Brnì. Velké mnoství divákù mohlo vyuít
poskytovaných slueb, které zde
byly nabízeny - napø. lékaøské
vyetøení, kadeønický salón. Mohli
si
popovídat
s
výpravou
olympionikù, kteøí namísto do
Vencouveru radìji pøijeli do
Sumrakova, rovnì cestáøi mìli

napilno. O bezpeènost dbala bezpeènostní agentura.
O obèerstvení vech se postarali
místní hasièi. Mohli jste si zakoupit
masopustní noviny, kde se dozvíte,
co hýbalo obcí v minulém roce.

O dobrou náladu se postarala
místní hasièská kapela Zoufalka,
která vyhrávala urèitì a do rána
v místní bývalé kole, kde po prùvodu
pokraèovala makarní veselice.
J. Rod

Ze ivota koly
Tentokrát poinformuji veøejnost
o tøech akcích, které probìhly
v mìsíci únoru.
V uèebních osnovách základní
koly je pro áky 7. tøíd zaøazen
lyaøský kurz. áci mají monost
volby sjezdového nebo bìeckého
výcviku. Nejinak tomu bylo i letos.
Od 1. února do 5. února absolvovalo
22 dìtí výcvik sjezdového lyování.
Podle zdatnosti lyaøù byla
utvoøena dvì drustva, jejími
instruktory byli uèitelé tìlesné
výchovy zdejí koly.
Snìhové podmínky byly ideální.
Díky dobré spolupráci s provozovatelem lyaøského vleku
nemusely dìti nosit své lye a boty
na lyaøský vlek. Ty jim byly
odvezeny traktorem obecního
úøadu. Provozovatel se takté
postaral o dopravu várnice s èajem
ze kolní jídelny. Po dobu pìti dnù,
kadé ráno od 8 do 9 hodin,
absolvovali áci ve kole pøednáky
s lyaøskou teorií a poté odcházeli
na svah, kde pilnì cvièili. Návrat do

koly byl kolem pùl druhé. Na závìr
výcviku se konaly závody ve
slalomu. Vechny dìti, i úplní
zaèáteèníci, kteøí udìlali velké
pokroky, kurz zvládly.

Zápis dìtí do 1. tøídy probìhl
dne 4. 2. 2010 od 13.30  16.00
hodin. V pùl druhé zaèali pøicházet
první pøedkoláci. U vchodu do
koly je pøivítali áci 4. tøídy, kteøí
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Vichni zúèastnìní si uili pøíjemné
nedìlní odpoledne na zdravém
vzduchu a dìttí závodníci jetì
radost ze soutìení a vítìzství.
Výsledková listina ze závodù
j e umístìna na i n t e r n e t ov ý c h stránkách naí koly
www.zsstudena.cz. Zde jsou i
podrobnosti o dalích akcích, které
se ve kole konají, napøíklad
recitaèní soutì, Sportovní den a
Tøída baví tøídu.
Mgr. Libor Hrbek

øeditel koly

Lyaøský kurz 7. roè.

se pøevlékli za pohádkové
postavièky, které je odvedly do tøíd
na 1. stupni Z. Tam u je
oèekávaly paní uèitelky. Budoucí
prvòáèci plnili rùzné úkoly, napø.
vystøihovali, pøednesli báseò,
napodobovali kresbu, ukázali, jak
se umí orientovat. Nakonec dìti
dostaly záloku, knoflík s nápisem
Jsem kolák", penìenku na
prùkazky a mohly si vybrat dárky,
které vyrobili áci ve kolní
druinì.
Na nedìli 7. února pøipravili
pedagogiètí pracovníci základní
koly na vleku ve Studené dìtské
lyaøské závody. Soutìilo
celkem 49 závodníkù (43 závodníkù
ve slalomu a 6 závodníkù v bìhu na
lyích). Soutìící byli rozdìleni do
kategorií podle vìku. Nejmladímu
závodníkovi byly tøi roky. Vítìzové
ve slalomu dostali lyaøskou pøilbu
a v nejstarí kategorii teplé vesty.
Nechybìly pro první tøi ani medaile
a diplomy. Hlavní ceny jsme
obdreli od Jihoèeského kraje
z projektu Jiní Èechy bezpeèné
a dalí drobné dárky vìnovala
Èeská spoøitelna ve Studené.
Vichni závodníci obdreli od Obce
Studená permanentku na jedno
odpolední lyování a obèerstvení
od sponzora firmy MEFISTO ve
Studené. Podìkování patøí vem
pedagogùm,
kteøí
závody
organizovali a pøipravovali, a
sponzorùm.
Také dìkuji
studenským hasièùm a Obci
Studená za technickou pomoc.

Dìtské lyaøské závody

V druinì se nenudíme

Od zaèátku kolního roku pracuje
kolní druina ji tøetím rokem podle
kolního vzdìlávacího programu. Od
øíjna mohou dìti kolní druiny
navtìvovat krouek výtvarný a
sportovní. Práce dìtí ve výtvarném
krouku jsme vystavovali na výstavì
v rámci Studenského jarmarku.
S dìtmi jsme na podzim vyrábìli
záloky, papírové èepice, draky, chodili
na vycházky, malovali stromy na
podzim, vyrábìli z plátna a lýka
straidla a malovali straidelné dýnì.
D á l e j s me vyrá b ìli pt á èky ja ko
zapichovátka do kvìtináèe a ili
jablíèka.
V zimním období jsme psali Jeíkovi
o dáreèky, malovali èertí rodinky,
kterými jsme si vyzdobili oddìlení
kolní druiny. Na mikuláskou
nadílku si dìti uily èertíky, ke kterým
dostaly sladkou nadílku. 4. 12. pøi
mikuláské nadílce vystoupily dìti
z hasièského krouku s programem,
který s nimi nacvièila paní Dana
Jahodová. V dobì adventu jsme s dìtmi
vyrábìli vánoèní výzdobu (snìhuláky,
andìly ). Také jsme uili dárek pro

rodièe - ozdobné ryby, které jsme
vystavili ve kole pøi vánoèním
koncertu. Po vánoèních prázdninách
jsme byli krmit zvíøátka, nazdobili
jsme jim opodìnì vánoèní stromeèek.
Na svátek Tøí králù vyrábìly dìti
pøáníèko a zpívaly písnièku My tøi
králové. 12. ledna byla pro dìti 1.  5.
tøídy uspoøádána výtvarná soutì
Zima, které se zúèastnilo 66 dìtí. Práce
dìtí byly vyhodnoceny, odmìnìny a pak
vystaveny v knihovnì.
V lednu dìti vyrábìly dárky pro nové
koláky, kteøí pøijdou k zápisu. Uili
jsme obaly na prùkazky na obìd,
vyrobili záloky a postavièky kofoláèkù.
26. ledna 2010 nás navtívilo divadlo
Kos z Èeských Budìjovic, které pro dìti
sehrálo pohádku Princezna a kouzelná
píalka. Divadlo se dìtem velice líbilo.
V únoru dìti vyrábìly masky na
karneval a zúèastnily se turnaje ve
stolní høe dáma.
Tout o ces t ou b ychom c htìli
podìkovat paní Janì Závodské za
poskytnutí velkého mnoství materiálu
na ití pro dìti.
Vedoucí vychovatelka kolní druiny
M. Peltanová
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Historie a souèasnost osídlení domù v Horním Poli
O historii Horního Pole napsal
zajímavé skuteènosti Ludvík
Sadílek, bývalý uèitel ve Studené.
Na základì této práce se pokusím
zapsat to, co o jednotlivých
popisných èíslech a jejich
obyvatelích víme. Tím vznikne také
obraz toho, jaké je sloení obyvatel
Horního Pole v roce 2010. Roku
1770/71, kdy bylo naøízeno
císaøovnou Marií Terezií èíslování
domù, bylo v Horním Poli 22

9 uívali k rekreaci Zelinkovi
z Brna. Nyní je jako vlastník
zapsána Jana Dvoøáková, døíve zde
bydleli Ederovi, alandovi 
pièkovi  také se zde øíkalo u
Tesaøù. È. 10 vlastní Alena Horká,
bydlí zde trvale její rodina, døíve zde
hospodaøili Matoukovi  Sadílkovi
 Martinù. To bylo tehdy poslední
hospodáøství po pravé stranì.
Naproti zaèali èíslovat è. 11, které
vlastní Mária Hrdlièková roz.

Pùvodní dùm èp. 17

M. Holcová, døíve zde bydleli
Hrùzovi  Kryzanovi. Na è. 19 mají
trvalé bydlitì Rodovi, døíve
Buzkovi. È. 20 uívají k rekreaci
Lobkowiczovi, døíve hospodaøili na
mlýnì Svobodovi  Aldorf  Komrz 
Zlatuka asi od r. 1600. V domì è. 21
bydlí Josef Matouek. Bydleli zde
Matoukovi - Bína  Vokøínek - øíká
se u køíku. È. 22 je poslední
usedlostí pøi tomto èíslování. Nyní
je ve vlastnictví Rakových.
Hospodaøili zde Dvoøákovi. Na
mapách je tato usedlost oznaèena
jako Klikùv mlýn.
(Pokraèování v dalím èísle TEPu)
Materiály shromádila paní
Dana Satrapová (roz. Sadílková)

Informace z knihovny

usedlostí. Zaèalo se èíslovat od è. 1,
kde bývala tvrz (v nìmeckém spise
uvedeno Schlloss) a roku 1770 asi
rychta. Od roku 1890 zde
hospodaøili Svobodovi, døíve Bínovi.
Odtud napravo bylo è. 2, vehlovi 
Hrazdírovi  alandovi, Vlasákovi.
Èíslo 3 vlastní Bromovi, døíve zde
bydleli Bínovi  Èechovi 
Sadílkovi, øíkalo se tam odedávna
u Hradeèkù asi proto, e obyvatelé
tohoto domu hradili pro tvrz potok.
Dále bylo è. 4, nyní Sníkovi, døíve
Nechvátalovi. Pila mìla èíslo 5, nyní
ji vlastní Bromovi. Na Drahách bylo
jen è. 6, nyní Syrovátkovi, døíve
Køepelovi. Dále se èíslovalo na
druhé stranì rybníka, po pravé
stranì, jak komise pøi èíslování la.
È. 7 vlastnil døíve celé Vaníèek,
imánek, potom Novotný, který
prodal pùl domu Fojtovi. È. 7 nyní
uívá Jaroslav Èech. Dalí usedlost
je è. 8, Vrátilovi, døíve Havlíkovi. È.

Turzová, døíve tam hospodaøili
Kadlecovi, kde se øíkalo u Tiarù.
Na è. 12 mají trvalé bydlitì
Matoukovi, døíve Jekovi, kde se
prý také øíkalo u Kováøíèkù. È. 13 je
nyní prázdné, vlastní jej Kopøivovi,
døíve zde bydlel pan Miláèek 
Samborský  Hrbek  Èech. È. 14
vlastní Müllerovi, døíve Nìmeèkovi
 Chobotovi  u Hadaèù. È. 15 si
opravuje Tomá Horký, døíve zde
trvale bydleli Melicharovi. È.16,
kde bydlel Bína  Chvátal, bylo
zboøeno. Na stejné parcele u silnice
byla postavena nová bytovka ÈSSS,
kterou nyní vlastní Petr Kryzan,
má také è. 16. Starý domek s è. 17
byl také zboøen, nová bytovka ÈSSS
na stejné parcele patøí Lence a
Romanu Horkým, kteøí zde bydlí s
dìtmi. Ve starém domku bydlel
Bína-tabáèník  Matoukovi, jetì
døíve se tam øíkalo u Práskù. È. 18
dostali v restituci St. Cholevowá a

V bøeznu  mìsíci ètenáøù 
poøádá knihovna tyto akce: Anketa
Jakou knihu bych rád v knihovnì
nael. Celý bøezen mohou ètenáøi
na pøipravené lísteèky napsat název
knihy, o které si myslí, e by nemìla
v knihovnì chybìt. Pro dìti soutì
Zálokiáda, dìti mohou pøinést
vlastnoruènì vyrobenou záloku
(fantasii se meze nekladou). Na
konci bøezna budou nejzdaøilejí
výtvory odmìnìny a vechny pak
v knihovnì vystaveny. V pátek 19.
bøezna od 10.00 hodin vystoupí pro
dìti prvního stupnì v tìlocviènì Z
ilustrátor dìtských kníek Adolf
Dudek.
Putování cyklotrempù je název
besedy, se kterou se nám pøedstaví
dva mladí cestovatelé ze Slavonic,
Vojtìch Trèka a Michal Polenda. Na
kolech dojeli do mìsta Banát
v Rumunsku, kde ije èeská
komunita, a o své záitky vèetnì
fotografií se s námi podìlí v pátek
16. dubna 2010 v malé zasedací
místnosti Obecního úøadu ve
Studené. Jste srdeènì zváni.
V nìkterém z jarních mìsícù èeká
knihovnu výmìna oken a instalace
nového topení, take ètenáøi musí
poèítat s doèasným uzavøením.
Blií informace zveøejním, a budu
mít pøesný termín. Od bøezna se
opìt pùjèuje jako døíve: pondìlí 9.00
 16.00, støeda 9.00  18.00, pátek
12.00  19.00.
Jírová Soòa
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Mlhavým oparem zahalená Javoøice pøivítala úèastníky
výstupu
Po dvanácté pøivítala nejvyí
hora Èeskomoravské vysoèiny
Javoøice úèastníky ji tradièního
Silvestrovského výstupu, jeho
hlavním poøadatelem je Obec
Studená spolu s Klubem èeských
turistù Telè a mìstysem Mrákotín.
Pro úèastníky, kteøí zaplatili
startovné, byl mimo obèerstvení,
které zajistili èlenové SDH Studená
ve Studené, pøipraven pamìtní
knoflík. Startovné zaplatilo 2430
úèastníkù.
Silvestrovský výstup byl rovnì
jako v minulých letech zaøazen
do akce Novoroèní ètyølístek
n a pomoc handicapovaným
spoluobèanùm a bylo prodáno 1140
ètyølístkù v hodnotì 22 800,- Kè.
Podle informací Klubu èeských
turistù Telè se výstupu zúèastnilo
nejménì 4000 úèastníkù.
Úèastníci výstupu se startem u
rodného domu spisovatelky Vlasty

Javoøické ve Studené si pøipomnìli
30. výroèí jejího úmrtí a zástupci

obce poloili na místním høbitovì na
její hrob kvìtiny.
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Rekonstrukce komunikací a námìstí
Sv. Jana Nepomuckého ve Studené
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Mlhavým oparem...

Na vrcholu Javoøice vládla po
celou dobu dobrá nálada a
Pøíjemce dotace: Obec Studená
pøátelská atmosféra. Ve 12.30 hod.
Celkové výdaje projektu vèetnì DPH
se uskuteènil pøípitek starostù
15 324 123,- Kè vèetnì DPH
obce Studená Josefa Roda, mìsta
Daèice Rudolfa Hájka, mìsta Telè
Celkové zpùsobilé výdaje projektu vèetnì DPH
Romana Fabee a mìstyse
14 939 867,- Kè vèetnì DPH
Mrákotín Miroslava Poára
s úèastníky výstupu.
Doba trvání projektu:
Neformální
teèkou
bylo
1. 8. 2008 - 31. 1. 2010
vystoupení tøí úèastníkù, kteøí
zazpívali za podpory ostatních
Struèný popis projektu:
známou písnièku Jaroslava Jeka
Základním cílem projektu bylo vytvoøení podmínek pro rozvoj sídelních ivot je jen náhoda.
funkcí Obce Studená a zvýení kvality ivota obyvatel obce a jejích
místních èástí prostøednictvím zkvalitnìní dopravní infrastruktury.
Lenka Horká
V rámci projektu byly rekonstruovány vybrané úseky místních
komunikací Obce Studená, vèetnì veøejných prostranství, je jsou místní
komunikací.
Výstup na Èeloudùv vrek
• místní komunikace Studená, námìstí Sv. Jana Nepomuckého
3. roèník
• místní komunikace Horní Pole – Do Polí
• místní komunikace Horní Pole – Na Hrázi
Ji se stalo tradicí na Silvestra
vyjít si na procházku a potkat se
• místní komunikace Horní Pole – Zastávka, toèna
se sousedy z okolních vesnic.
• místní komunikace spojka Sumrakov - Skrýchov
S nìkterými se opravdu vidíme za
• místní komunikace Sumrakov náves
celý rok jen v tento den. O to více je
• místní komunikace Maršov
Realizací projektu dolo nejen k lepí dopravní obslunosti obyvatel
Obce Studená a jejích místních èástí, ale také k lepímu napojení na

bohatí a zajímavìjí popovídání. A
tato akce proniká do podvìdomí
obyvatel i ze vzdálenìjích obcí a
mìst,
kteøí
si
naplánují
silvestrovskou procházku se
zastavením na Èeloudovì vrku,
kde si odpoèinou, obèerství a
seznámí s novými lidmi.
Úèast je stále vìtí a vìtí.
Pøibývá dìtí, dospìlých, ale i
ètyrnohých miláèkù  celkem 150.
Letos se také na této akci
spolupodílel OÚ Heømaneè. Take
doufáme, e tato tradice bude
pokraèovat i nadále, e se najdou
dalí spoluorganizátoøi, a ji nyní
se tìíme na ten letoní silvestrovský
výstup.
Za osadní výbor a SDH Marov
H. Novotná
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Blahopøejeme k výroèí (70, 75 a více let)
DUBEN
Jech Jiøí, Studená
Parkan Josef, Studená
Lindourek Jaroslav, Studená
Fiala Lubomír, Studená
Felix Jaroslav, Studená
Budíèková Marie, Studená
Kainová Boena, Studená
indeláøová Marie, Studená
Douda Jaroslav, Studená
Mièková Boena, Studená
Køikavová Eva, Studená
Plchová Anna, Studená
imánková Jiøina, Studená
Rodová Marie, Studená
Jírová Antonie, Studená
KVÌTEN
Augustin Jaroslav, Studená
Spielmanová Helena, Studená
Roubalová Marta, Studená
Dubská Jarmila, Studená
Syrovátková Ilona, Horní Pole
tìpán Antonín, Studená
Baèáková Dagmar, Studená
Chutná Kvìtoslava, Studená
Èekalová Stanislava, Studená

18. 12. 2009 Vánoèní koncert v jídelnì Z

Ryne Antonín, Studená
Nováková Eleonora, Studená
teflová Julie, Domaín
Lisa Karel, Studená
Filip Stanislav, Sumrakov
Plch Ferdinand, Studená
Bartuková Marta, Studená
Dubská Kamila, Studená
Dvoøák Oldøich, Studená
Kopøivová tìpánka, Studená
ÈERVEN
Ryneová Marie, Horní Bolíkov
Pospíchalová Marie, Sumrakov
Jiøíková Marie, Sumrakov
Filipová Marie, Sumrakov
Felix Miroslav, Studená
Adamcová Aneka, Studená
Koláøová Marie, Skrýchov
Drechslerová Jindøika, Studená
Geistová Boena, Studená
Soukup Jaroslav, Velký Jeníkov
Kotasová Zdeòka, Studená
Marková Boena, Studená
Mitasová Jiøina, Studená
Pracnerová Kvìta, Domaín
Daniová Boena, Svìtlá

Nejblií kulturní
akce
5. 3. 2010

oslava MD v Domì
s peèovatelskou slubou

12. 3. 2010

Spoleèenský veèer
Obce Studená v hotelu
Bartuek

27. 3. 2010

Setkání dùchodcù
v hotelu Bartuek
Studenský
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