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INFORMAÈNÍ A REKLAMNÍ ZPRAVODAJ

Z jednání zastupitelù Obce Studená
39. zasedání zastupitelstva Obce
Studená se konalo 22. 2. 2010
Zpráva o èinnosti orgánù Obce
informovala o tìchto jednáních a
akcích: byla podána ádost o dotaci
na projekt Obecní park Studená,
uskuteènily se lyaøské závody
Studenská patnáctka a dìtské
lyaøské závody, byla podána
ádost na SFP na zateplení Z a
s vedením Z a M a pøedsedou

PDO, dále kalkulace obìdù pro cizí
strávníky ve kolní jídelnì Z,
kalkulace nákladù na poèítaèové
kursy a smluvní cena za roèní
nájem uèebny ZU a tìlocvièny Z.
Pøedsedkynì hlavní inventarizaèní komise podala zprávu o
výsledku provedené inventarizace
k 31. 12. 2009 a byly schváleny
odpisy Z.
40. zasedání zastupitelstva Obce

kontroloval hospodaøení v lesích a
s firmou STAVING byla podepsána
smlouva na zateplení M.
Èinnost výborù: kontrolní výbor
provedl kontrolu usnesení a
nezjistil ádné nedostatky, výbor
kulturní a zahranièní projednal
zajitìní akcí spoleèenský veèer a
setkání dùchodcù, výbor sociální a
zdravotní projednal obsazení
uvolnìného bytu v DPS a stanovil

kolské rady probìhlo jednání o
výbìrovém øízení na vybavení Z
nábytkem, s firmou VASTECH
Praha bylo projednáno odbahnìní
rybníka Zlatuka v Horním Poli,
dále
probìhla
kolaudace
provedených p rací na akci
Rekonstrukce komunikací a
námìstí Sv. Jana Nepomuckého ve
Studené a byly zpracovány
podklady pro vyúètování tohoto
projektu.
Dalí jednání se zabývalo
pøípravou rozpoètu na rok 2010.
V závìru zasedání byly projednány
ádosti obèanù o slevu poplatkù za

Studená se konalo 22. 3. 2010
Zpráva o èinnosti orgánù Obce
obsahovala tyto informace:
probìhla jednání s AVE MEDIA na
vybavení Z elektronikou a
internetem, s TJ SOKOL II byla
projednána výstavba zázemí pro
tenisové kurty a volejbal, na
vodním zdroji Marov bylo uvedeno
do provozu zaøízení na sniování
dusiènanù, v DPS se uskuteènila
oslava MD, probìhla výroèní
èlenská schùze MO ÈSTO, výroèní
èlenská schùze MO ÈRS a
uskuteènil se spoleèenský veèer.
Oblastní inspektorát ÈIP

poøadí adatelù, výbor finanèní
projednal a doporuèil ke schválení
rozpoètový výhled na rok 2010.
Dalí jednání se zabývalo
prodejem plynovodních pøípojek a
plynovodních øadù v ulicích Na
ibené, Roického a Polní. Dále bylo
projednáno pøevzetí speciálního
automobilu jako dar od ÈR-HZS
Jihoèeského kraje a v souvislosti
s tím bylo vyøazeno stávající poární
vozidlo, také byl projednán návrh na
zadání zmìny è. 1 územního plánu
Obce Studená a se zmìnou územního
plánuLOMSTUDENÁ zastupitelstvo
nesouhlasilo. Pokraèování str. 3

2

STUDENSKÝ

TEP

Oprava respiria v Z

Modernizace zaøízení pøedkolní péèe
o dìti v Obci Studená

Stanovitì nauèné stezky Vrí nové a nyní
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Slovo starosty
Váení obèané, v minulém èísle
TEPu jsem Vás informoval o
akcích, které chceme zapoèít
v jarním období a na které jsme
získali dotace. Vypadá to moná
jako výmluva, ale skuteèností je, e
se nám podaøilo zahájit pouze akci
na mateøské kole, kde jsme získali
finanèní prostøedky ze SFP.
Projekt na základní kolu z 5. výzvy
ROP Jihozápad ve výi 9,9 mil. Kè
je pozastaven z dùvodu trestního
stíhání funkcionáøù regionálního
pracovitì v È. Budìjovicích. Nyní
nám nezbývá nic jiného ne èekat
do konce záøí, zda bude ná projekt
mezi úspìnými. Mrzí mì to o to
více, e jsme byli iniciativní
v pøípadì projektu na respiriu
základní koly, kde jsme
v podzimních mìsících odstranili
dlabu, abychom urychlili práce
v jarním období. Za to jsme byli
potrestáni tím, e stavební práce
v hodnotì 2,8 mil. Kè, které byly
provedeny v rámci projektu,
musíme financovat z vlastních
finanèních prostøedkù a pøijmout 2
mil. Kè úvìru, co nám dìlá
problémy ve financování obce.
Situace je o to sloitìjí, e pokud
bude projekt úspìný, bude
realizován za plného provozu ve
kole a v období, kdy nynìjí
zastupitelstvo bude konèit volební
období.
Radost mám z postupu prací na
mateøské kole, kde se domácí
firmy snaí dodret smlouvu a
udìlat jetì nìco navíc. Radost
mám rovnì z toho, e tato akce
dala pracovní pøíleitost pro nae
obèany. Ve spolupráci s vedením
SDH, hlavnì velitelem Martinem
Èechem, se nám podaøilo pøesvìdèit
pracovníky HZS územní pracovitì
Jindøichùv Hradec o potøebnosti
výmìny poárního vozidla IFA za
speciální poární vozidlo LIAZ 1010
CAS 24 v hodnotì 3.126.864,- Kè,
které jsme získali bezúplatným
pøevodem z HZS stanice Tøeboò.
Ponìvad toto vozidlo potøebuje
vybavit prostøedky, zpracovali jsme
ádost do krajského grantu, kde
jsme byli úspìní a podaøí se nám
poární auto dovybavit tak, aby
nai hasièi mohli úspìnì
zasáhnout pøi poáru nebo
dopravní nehodì apod.

Podaøilo se nám rovnì získat
finanèní prostøedky na zpracování
projektu na park a finanèní
prostøedky na opravu støechy v KD
Horní Pole. Dokonèili jsme opravu
návesního køíe ve Skrýchovì a
pøed dokonèením je vnitøní úprava
dvou místností v budovì osadního
výboru v Sumrakovì. Obec
zakoupila pro Technické sluby
pøíkopovou sekaèku na seèení
svahù a pøíkopù, co zlepí
podmínky pro údrbu veøejné
zelenì.
Radost mám z parkové úpravy
námìstí, která se kladnì odrazí
v celkovém vzhledu námìstí,
hlavnì a rozkvetou okrasné keøe.
Problémem
vak
zùstává
neukáznìnost øidièù motorových
vozidel v dodrování dopravního
znaèení na námìstí (poruování
zákazových znaèek, jízda a
parkování na chodnících), zde úzce
spolupracujeme s místním
oddìlením Policie ÈR ve Studené.
Nejen prací iv je èlovìk.
V minulém období se uskuteènil
spoleèenský veèer s pìkným
kulturním programem, setkání
dùchodcù, MD, Den matek a
úspìnì probìhly výroèní schùze
spoleèenských organizací. Nastalo
období, kdy spoleènì budeme øeit
údrbu zelenì v obci a likvidaci
zelenì z ploch Vás, obèanù.
Ponìvad bylo po Studené hodnì
vìtví, udìlali jsme úklid mimo
rozpis. Zkusili jsme tìpkování, ale
tak, jak jste nìkteøí pøipravili
zbytky k likvidaci, musím
konstatovat
na
základì
praktických poznatkù naich
pracovníkù, e není problém nalézt
pøi tìpkování vìtví kus eleza, co
by vedlo ke znièení nového stroje,
pod vìtvemi hozené uhynulé krysy
apod. Z tohoto dùvodu jsem se
rozhodl, e pracovníci zajiující
svoz budou mít tiskopisy se
sdìlením, proè Vám pøipravený
materiál nebyl odvezen. Stejná
situace je u sbìrného dvora, kde je
snaha
nìkterých
naich
spoluobèanù se zbavit mimo
provozní dobu veho moného tím,
e to pohodí pøed sbìrný dvùr. Zde
se situace lepí v tom, e máme
pochopení u pracovníkù Stagry a
vyuitím kamerového systému

jsme schopni zjistit ty, kteøí
nerespektují ukládání odpadu do
sbìrného dvora v jeho pracovní
dobì, která je podle mne dostaèující
a vyhovující.
S létem se blíí tradièní
studenská pou, která se uskuteèní
ve stejných místech jako v loòském
roce. ádám o shovívavost hlavnì
obèany v ulici Komenského, kde
budou umístìny stánky. Vìøím, e
vzájemným
pochopením
a
spoluprací se nám podaøí zajistit
hladký prùbìh pouti. S poutí
pøichází èas prázdnin a dovolených.
Pøeji Vám vem pøíjemný
odpoèinek,
krásné
proití
dovolených a dìtem radostné
prázdniny.
Rod Josef

Z jednání zastupitelù Obce
Byla schválena ádost Z a M o
vedení úèetnictví této pøíspìvkové
organizace ve zjednoduené formì a
rozdìlení jejího hospodáøského
výsledku.
41. zasedání zastupitelstva Obce
Studená se konalo 26. 4 2010
Zpráva o èinnosti orgánù Obce se
zabývala výsledky jednání výbìrové
komise na pracovníky OÚ, dále
zpracováním povodòového plánu,
smlouvou o odbìru plynu pro M,
jednáním o bioplynové stanici a
jednáním pøedstavenstva LD
Borovná o cenì døeva, s Ing.
Bártlovou byl projednán návrh
projektu parku.
Èinnost výborù: finanèní výbor
projednal rozpoètovou zmìnu a
doporuèil ji ke schválení, sportovní
výbor rozdìlil pøíspìvky Obce pro
tìlovýchovné organizace v místì a
urèil termín konání 5 P Jana
Satrapy a její organizaèní táb.
Dalí jednání se týkalo dodatku è.
14 smlouvy mezi Obcí Studená a
VAK Jiní Èechy, dále dodatku è. 1
mezi Obcí Studená a firmou
STAVING o pracích mimo projekt.
Byl schválen ceník barevného
kopírování a kroukové vazby.
V závìru informoval starosta o
prùbìhu stavebních prací na Z a
M a o pøípravì Dne matek.
Mgr. J. Kejval
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Historie a souèasnost domù v Horním Poli - 2. èást
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.  2. èást.

È. 23  Nela Boudová, døíve
árovi, Køíovi
È. 24  M. Kremlová a D.
Sklenáøová, døíve Kreml z Prahy,
Novákovi, Burianovi, u Poldù
È. 25  Vackovi, døíve Meníkovi,
øíkalo se u Krejèù
È. 26  Matoukovi, døíve Bínovi
u Svatýho Jána, postavil prý jej
kolem roku 1840 Matìjka
È. 27  Bohumil Koláø, døíve
Budín, Kryzan, øíkalo se u Kejvalù
È. 28  Chlupáèovi, døíve
Nechvátalovi, Sníkovi-hospoda.
Vzniklo rozdìlením è. 12, jeho èást
koupila nìjaká rodina z Telèe pro
syna, aby jako majitel pozemkù
nemusel na vojnu. Místo nìho zde
hospodaøil evangelík Machek.
V roce 1857 koupili è. 28 árovi,
také pùvodnì evangelíci
È. 29  vaøíèkovi, døíve árovi.
Dùm byl postaven kolem roku 1840.
Stavìl ho Pekárek, který dosud
vlastnil è. 13-pùllán. Dùm a èást
polí pøenechal Èechovi, èást polí si
ponechal a postavil si nový dùm è.
29. Kdysi tam byla hospoda, øíkalo
se u Stávkù
È. 30  Skoøepovi, pøedtím
Pekárkovi, kteøí starý dùm zbourali
a postavili nový. Pùvodnì
Burianovi
È. 31  Petr Hudler, døíve
Vlasákovi. Postavil Anton Dolský
na místì, kde stála stodola
È. 32  Jana Gräblová, døíve
alandovi, Antoòovi, obecní
pazderna. Od roku 1872 si tam
zøídil byt Frantiek Bína, zedník,
potom zde byl tzv. chudobinec, kde
bydlelo nìkolik rodin
È. 33  Marie indeláøová, døíve
Svoboda Adolf. Toto èíslo vzniklo
rozdìlením è. 11. Polovinu dostal
Jan Kadlec, druhou polovinu
Vojtìch Kadlec, vyslouilý voják,
který si po dlouholeté slubì pøinesl
v duté holi 5 tereziánských tolarù.
Tomù se sem pøienil kolem r.
1900. V roce 1912 vyhoøeli a u zde

nestavìli, ale postavili na svých
pozemcích è. 48. È. 33 si koupil
Adolf Svoboda, který byl na è. 3,
odkud si pøinesl jméno Hradeèek
È. 34  Bylo pùvodnì tam, kde
jsou nyní postavené garáe.
Kryzanovi-Dobovi z è.18 tam mìli
pazdernu. Nyní má toto èíslo
pøidìleno èást è. 7. Vlastní jej M.
Blaíèková
È. 35  Jana Havlíková, døíve
Moravcovi, Kryzanovi, Sadílek
Vojtìch. Dvojèíslí 35-37 postavil
hospodáø Kryzan z è. 18 kolem roku
1872. Potom se odstìhoval do
Studené
È. 36  Rodova gará. Byl zde
domek, který prý postavil Josef
Mykauer v dobì, kdy Josef
Kryzan stavìl v polích è. 35. V té
dobì vznikala té èísla 31, 34 a 38
È. 37  Èíslo bylo pøidìleno
samoobsluze, protoe kdy vyhoøeli
Kryzanovi, výminka u se
nestavìla. Samoobsluha byla
zøízena ze sálu hospody u Sníkù.
Naposledy zde byli Pavel Tjasko a
Ljubov Michajlivna s dìtmi
È. 38  M. Froldová a I. Koárová,
Jarka Pizová-Koláøová, Koláøovi,
Koinovi. Tento domek postavil Jan
Bína na místì, kde stála stodola
È. 39  Pavla Jebavá, døíve
Schvarcovi, Hrùzovi, Jechovi.
Postaveno pøed rokem 1899 (kdy
byla postavena kola). Jech a
Koina na è. 40 si vzájemnì
pomáhali
È. 40  Jan Lavický, døíve
Hájkovi, Koina stavìl tento dùm
È. 41  Vìra erhaklová, døíve
Adamcovi- v Padrtí
È. 42  Marie Harudová,
Antoòovi, døíve Køepelovi,
Tichánkovi
È. 43  Boris Valníèek, døíve
Koláøovi v Padrtí, Kandusovi
(postaveno té pøed rokem 1899)
È. 44  Dagmar Soukupová, døíve
Vetykovi, byt koly. kola byla
postavena r. 1899
È. 45  Sadílek L., F.,J. a D.
Satrapová, Sadílkovi. Postavil
Frantiek Sadílek v roce 1904
È. 46  L. Cechová, døíve utor,
Radostová, Rùièkovi, Foitovi. V
roce 1905 koupil v drabì celé è. 7
Josef Novotný a hned polovinu
prodal kamenickému mistru
Vojtìchu Foitovi (z mrákotínského
rodu Foitù), který otevøel nad

Karhovem lom. Tato polovina
dostala è. 46
È. 47  Milan Kadlec, Kadlecovi.
Toto èíslo bylo postaveno z èásti
domu è. 10, kdy se Vojtìch Sadílek
pøestìhoval na è. 35
È. 48  Václav Zuna a Anna,
døíve Tomovi. Dùm postavili v roce
1912 rodièe Rudolfa Tomù, kteøí
bydleli na è. 33 a tam jim dùm
vyhoøel. Postavili si na svých
pozemcích nový. V roce 1971 zde
bydlela Julie Jetenská, také
Kroutilovi. To byl dùm ve
vlastnictví ÈSSS
È. 49  Ladislav Chlupáè a Dana,
døíve Petrù, Zedníkovi. Vystavìl po
1. svìtové válce Fr. Zedník
È. 50  Vlad. ùrová, Ciprová,
Pavlíèková, døíve Vlasákovi.
Postavil Josef Vlasák s manelkou
Marií Svobodovou, dcerou Václava
Svobody z è.1
È. 51  Soòa Koláøová a Ivan
Klime, døíve Matoukovi (Ludvík
Matouek a B. Svobodová)
È. 52  Zdenìk Chlupáè, døíve
Kováøovi (Frantiek Kováø a Marie
Novotná)
È. 53  Milan Køepela, døíve
Køepelovi, kteøí dùm postavili,
Matoukovi z Bolíkova, Bilikovi,
v restituci dostali Sníkovi a nyní
dùm opravuje nový majitel
È. 54  Slavomil Tùma, dùm
postavili a ili zde se svými syny
jeho rodièe (Frantiek Tùma a Anna
Jechová)
È. 55  Alena Floriánová a
Zdenìk. Dùm postavili rodièe Aleny
a Frantiky (Frantiek ára z è. 29
a Jaroslava Vlasáková)
È. 56  Obec Studená-kulturní
dùm, hospoda a hasièská zbrojnice
È. 57  Karel Kryzan a Marie nový dùm Kryzanù
È. 58  Hana Stercik  rybáøi,
bývalá tøída ve kole (kola zruena
v roce 1972), potom pota
È. 59  Jindøika Koblihová,
dostali v restituci a je na prodej.
Nová dvojbytovka
È. 60  Milo Lindourek. Dostali
v restituci Lindourkovi. Novou
dvojbytovku postavily ÈSSS
Materiály shromádila paní
Dana Satrapová (roz. Sadílková).
Za poskytnuté materiály touto
cestou moc dìkujeme.
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Ze ivota koly
Návtìva Národního
divadla

k Národnímu muzeu, dalí
zastávce naeho výletu. Zde jsme
mìli rozchod, aby si kadý mohl
prohlédnout expozici, která mu
byla nejblií. Mohli jsme vidìt
ukázku velkého tøesku, kostru
dinosaura, model sopky, ze které
vytékala láva, rùzné druhy
barevných nerostù rozliných tvarù
a barev, modely vemoných zvíøat,
ale i ivot ve starovìku. Dále to byla
výstava ruènì psaných a
ilustrovaných knih, které byly
napsány za ivota sv. Václava nebo
øády Václava Havla. V Národním
muzeu toho bylo k vidìní spousta,
mìli jsme vak málo èasu, a tak
jsme jej po dvou hodinách opustili.
Po Muzeu jsme mìli rozchod na
Václavském námìstí. Kadý ho
trávil po svém. Nákupy, obìdem
nebo obdivováním kulturních
památek. Myslím, e pro mnohé to
byla nejkrásnìjí èást dne.
Potom jsme se vichni spoleènì
pøesunuli na Staromìstské
námìstí, kde nás pøivítal Orloj.

Jeliko byla celá, vidìli jsme
pochodující apotoly. Mnozí z nás
dostali chu na zmrzlinu, která nás
ovem rychle pøela. Malý kopeèek
za 30 Kè byl pro nás, dìti z vesnice,
opravdu hodnì. Po zhlédnutí Orloje
jsme se vrátili zpìt do autobusu,
kde jsme se mìli pøipravit na
návtìvu Národního divadla.
Dívky byly obleèené v krásných
veèerních atech a kluci si oblékli
obleky. Vem to moc sluelo.
Prohlédli jsme si základní kameny i
výzdobu celého Národního divadla.
Nae pøedstavení byl balet jménem
Causa Carmen. Skládala se ze dvou
èástí a to Santa Says Cut It! a
Carmen. Pochopení dìje nám
dìlalo trochu problémy, ale
nakonec jsme to zvládli a balet si
uili. Po skonèení jsme ihned
odjídìli domù. Mnozí pøi cestì zpìt
odpoèívali po tak nároèném dni.
Myslím, e tento výlet byl pro nás
vechny velmi zábavný, ale i
pouèný.
Lucie Priclová, 9. B

Malí informatici

nauèili, jim bude k nìèemu dobré a
hned to nezapomenou.
Uèit malého prvòáèka byla
zábava, ale i zkuenost.
A jsem se sám divil, jak jim to
lo, rozhodnì je za to chválím.
Tato spoleèná akce nejstarích
s nejmladími byla povedená a
myslím, e se vem líbila.

Nakonec si vichni stoupli do
øady, aby si nás jetì jednou
prohlédli. Poté nìco zamumlali a
vichni odeli.
Nìkteøí
prvòáèci
nám
podìkovali, e jsme je to dobøe
nauèili.
Z hodiny máme dobrý pocit,
dokonce nám i zamávali.
áci devátých tøíd

Ve ètvrtek 22. dubna jsme jeli na
celodenní výlet do Prahy. Výlet
nebyl povinný, ale ve kole se nalo
mnoho dobrovolníkù sedmé,
osmých a devátých tøíd, kteøí chtìli
jet. Cesta probìhla pøíjemnì. Celou
dobu jsme se vesele bavili,
poslouchali hudbu a povídali si. V
Praze nás èekal nabitý, ale velmi
pøíjemný program, který mìl být
zakonèen návtìvou Národního
divadla.
Kolem jedenácté hodiny
dopoledne jsme dorazili do Prahy
pøed redakci Ringier. Zde se vydává
spoustu velmi známých novin,
napøíklad ABC, deník Blesk, Aha a
Sport nebo spoleèenský èasopis Reflex. Na starost si nás vzala paní,
která nás provedla celou redakcí,
dozvìdìli jsme se i o historii
kadých novin a poètu prodaných
kusù.
Poté jsme opìt nastoupili do
autobusu, který nás dovezl skoro a

Devááci se stali uèiteli na jednu
hodinu svým mladím spoluákùm
z první tøídy. Spoleènì li do
poèítaèové uèebny, aby prvòáky
seznámili se z áklady práce
s poèítaèem.
Zde je nìkolik názorù ákù
devátých tøíd.
Dùleité pro nai komunikaci
bylo se s nimi seznámit. Obávali
jsme se, e je to nedokáeme nauèit,
ale ukázalo se, e prvòáèci jsou
velmi ikovní a uèenliví.
Dìti jsme uèili rádi, a i kdy to
chtìlo poøádnou dávku trpìlivosti,
velmi nás to bavilo.
Ukázalo se, e zapnout poèítaè
zvládne kadý, ale u pøihlaování
u nastaly mení komplikace.
Byl bych rád, kdybychom je uèili
èastìji, a jetì radi, kdybychom
pokadé dostali jednièku.
Uèili se velmi rychle, co bylo
dobøe. Poté jsme ustoupili a dívali
se, jak pracují. Myslím, e jsme je to
nauèili dobøe.
Jednu chvíli jsem si dokonce
øíkal, e by mohli uèit oni nás. Teï
u jenom doufám, e to, co jsme je
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Dìti z rakouské koly u nás
Ve dnech 10. - 12. kvìtna 2010
pøijelo na výmìnný pobyt
v doprovodu dvou uèitelù 13 ákù
z druební rakouské koly
v Luftenbergu.
Byl pro nì pøipraven pestrý program. Kromì dopolední výuky
absolvovaly dìti exkurze do
pletárny v Poèátkách, keramické
dílny v Maøíi, prohlédly si
zámek
irovnice,
hrad
Landtejn, slavonické podzemní
chodby, Krýzovy jeslièky
v jindøichohradeckém muzeu a
rovnì velkým záitkem pro nì
byla jízda se psím spøeením
v Kateøinkách.
Poslední den návtìvy se
uskuteènily sportovní soutìe a
kulturní program sloený z písní a
tancù naich i rakouských dìtí.
Na památku si s sebou nai hosté
odvezli kromì diplomù i dva
zarámované obrazy, které spoleènì
s áky naí koly namalovali
v hodinì výtvarné výchovy.
Jak poèasí, tak i program se
vydaøily, hosté odjídìli spokojeni,
plni nových dojmù a záitkù.

Sportovní soutìe

23. bøezna 2010 se v J. Hradci
konalo okresní kolo silového
ètyøboje.
Nai kolu reprezentovalo
drustvo ákù devátých tøíd ve
sloení Pavel Kadlec, Jaromír
Lapka, Martin Skácel a Jan Vrátil.
Studená obhájila loòské
prvenství a postoupila do krajského
kola do Tábora. Soutì probìhla 19.
dubna 2010, kde chlapci opìt
zvítìzili a v jednotlivcích Pavel
Kadlec obsadil 1. místo a Jan Vrátil
2. místo.
8. dubna 2010 se zúèastnili áci
estých a sedmých tøíd soutìe
v halovém fotbale v Kunaku, kde
vybojovali 3. místo.
12. kvìtna 2010 se v Daèicích
konaly atletické závody O tít
mìsta Daèice.
V kategorii vesnické koly
obsadila Studená 2. místo.
B. Andraková

Dìkujeme rodièùm za jejich péèi o
rakouské dìti v rodinách. Vìøíme,
e o tyto výmìnné pobyty dìtí bude i

Dopravní soutì Daèice

Dne 13. 5. 2010 se áci naí koly
ve sloení Jan Vrátil, Martin
Krizan, Zdeòka Adamcová,
Vendula Bartáková zúèastnili
okrskového kola Dopravní soutìe
v Daèicích, kde získali 3. místo.
Soutì se skládala z jízdy
zruènosti, jízdy po mìstì, testù pro
cyklisty a první pomoci pøi
dopravní nehodì.

Hlídky mladých
zdravotníkù

19. 5. 2010 se uskuteènilo
v Jindøichovì Hradci okresní kolo
Hlídky mladých zdravotníkù. Nai

v budoucnu zájem. Jsou pro nì
dobrou jazykovou zkueností.

.

B Andraková a D. teflová

kolu reprezentovala hlídka ve
sloení Jan Vrátil, Martin Krizan,
Tereza ebestová, Leontýna
Èeloudová, Veronika Èechová a
Lucie Priclová. Získali 1. místo a
postupují do krajského kola 2. 6.
2010 v Èeských Budìjovicích.
Druhá hlídka ve sloení Zdeòka
Adamcová, Vendula Bartáková,
Veronika
Kuncová,
Hana
Karpíková, Aneta Havlová a
Denisa Dufková obsadila 6. místo.
Souèástí soutìe byla jetì zvlá
hodnocená èást poární pøípravy.
Nae drustva obsadila 2. a 3.
místo.
J. Vohájková

10. èervence 2010 se uskuteèní
52. roèník turnaje v kopané

JISTUZA CUP
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Mateøská kola
Urèitì vichni obèané Studené,
kteøí chodí okolo naí mateøské
koly, zaznamenali, e v ní probíhá
rozsáhlá rekonstrukce. Vymìòují
se okna, místo akumulaèních
kamen se buduje ústøední topení s
plynovou kotelnou, budova bude
zateplena a bude mít novou fasádu.
Tím se zlepí nejen vzhled, ale dojde
i k úspoøe tepelné energie. A protoe
tato akce probíhá bìhem kolního
roku, vyvstala otázka, jak provoz
mateøské koly zabezpeèit.
Jedinou moností samozøejmì
bylo pøestìhovat se do prázdných
tøíd základní koly. Ve jsme dlouho
pøedem s panem øeditelem
promýleli, plánovali, udìlali jsme
podrobný harmonogram, jak pøi
pøesunu postupovat. Velmi nám
záleelo na tom, aby ve dobøe
dopadlo. Pøed stìhováním bylo
nutné
promyslet
vechny
organizaèní zmìny, protoe provoz
ve kole je úplnì odliný od provozu
v naí vlastní budovì. Pøedevím
jsme zjistili, e do jednoho patra
pavilonu prvního stupnì, které
nám bylo vyhrazeno, se vechny
nae dìti nevejdou. Bylo tøeba
rozhodnout, které dìti budou v
docházce do M pokraèovat a s
rodièi kterých dìtí se dohodneme,
e si je doèasnì nechají doma.
Kadý takový výbìr je pro u pøijaté
dìti diskriminaèní, ale prostorové,
bezpeènostní
a
hygienické
podmínky dovolily, abychom nechali
docházet do M pouze dìti, které po
prázdninách pùjdou do koly a dìti
zamìstnaných maminek.
Dìkujeme touto cestou vem
maminkám, se kterými jsme se
domluvili, e se o své dìti místo nás
zatím postarají. Dìkujeme tìm,
které jsou loajální, a kdy jsou
doma, nehledaly na dobu, po kterou
bude probíhat rekonstrukce, jinou
mateøskou kolu. Vechny
pracovnice M odvedly ohromný
kus práce pøi balení a vyklízení
budovy. Protoe jsme chtìli, aby do
posledních dnù ve probíhalo bez
omezení pro dìti, bylo to nároèné na
èas, ale hlavnì na psychiku vech
zúèastnìných. Samotné stìhování
se uskuteènolo v pátek 26. bøezna,
kdy byla M pro dìti uzavøena.
S odnáením, nakládáním,
vykládáním a odváením nám

pomáhali pracovníci technických
slueb obce, áci devátých tøíd, z
tatínkù pan edivý, Podhrázský,
Jahoda, Bure, maminky paní
Kolmanová a Rásochová, auto nám
pùjèili z Delikomatu a Komárkovi z
bufetu. Dìkujeme. Velkou pomoc
nám poskytl pan kolník Pían, moc
pìknì nám vymaloval a pøipravil
tøídy, ale hlavnì nám pomohl pøi
pøípravì strategie a organizace
pøesunu. Pan Pían nám ale
pomáhá i nadále, umí ve opravit a
zajistit. Za to mu dìkujeme. Ve
kole jsme zvládli pro dìti ve
nachystat tak, aby v pondìlí 29. 3.
zaèala kolka fungovat. Musím
ocenit snahu vech, kteøí se

Nejvíc nám ale chybí kolková
zahrada, nemáme pískovitì,
nemùeme jezdit na tøíkolkách,
nemùeme na zahradì relaxovat.
Abychom dìtem pobyt ve kole
zpøíjemnili, mìli jsme pìkné
divadlo Pohádku o jeibabì, krásné
cirkusové pøedstavení Klaun a jeho
kamarádi (vystoupení jorkírských
teriérù). Od poloviny kvìtna
zaèneme jezdit na plavání do
plavecké koly Delfín v Pelhøimovì.
Spoleènì se kolou chystáme dìtský
den, tentokrát na zahradì Z.
Paní uèitelky pracují i na sobì,
v rámci dalího vzdìlávání
pedagogických pracovníkù se
zúèastnily nìkolika zajímavých

Dìtský karneval

nìjakým zpùsobem podíleli a
podílejí na naem doèasném pobytu
v Z. Pan øeditel i dalí
zamìstnanci koly nám vytvoøili
nejlepí moné podmínky pro
spoleèné souití.
Vichni zamìstnanci kolky se
zaslouili o to, e dìti se v novém
prostøedí cítí bezpeènì a dobøe,
velmi rychle se adaptovaly a rodièe
si na naprosto odliný provoz a
reim zvykli také bezproblémovì. I
kdy se vichni velmi snaíme,
abychom zajistili dìtem bezpeèné,
podnìtné, estetické, klidné a
pøíjemné prostøedí, omezují nás
pøedevím malé prostory pro volnou
hru a pohybové aktivity dìtí,
stísnìné hygienické zázemí, velká
vzdálenost od jídelny, kam chodíme
tøikrát dennì.

kolení.
Z
dlouhodobìjích
vzdìlávacích projektù je to napøíklad
ukonèení kvalifikaèního studia pro
vedoucí pracovníky jedné uèitelky a
studium logopedie jedné uèitelky z
M a jedné vychovatelky D. Od
toho si do budoucna slibujeme
zlepení logopedické prevence na
kole. Urèitì se u tìíme na návrat
do naí opravené kolièky, ale
opaènému
stìhování
bude
pøedcházet jetì úklid po
stavebních pracích a pøi nìm
uvítáme pomoc maminek. Vìøím, e
a se domluvíme na této brigádì,
nezùstaneme tam my pracovnice
M samy. Touto cestou bych také
ráda podìkovala za vechny
sponzorské dary, které jsme dostali
od místních podnikatelù k rùzným
pøíleitostem.
Jitka Havlíková
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Turnaj miniákù v kopané
V sobotu 22. 5. 2010 se uskuteènil
turnaj miniákù v kopané. Turnaje
se zúèastnila drustva z Kunaku,
Strmilova a domácí ze Studené.

mladí zvítìzil Martin Vrba
z Kunaku, v kategorii 1999-2000
zvítìzil Filip Knotek ze Strmilova.
Samotné zápasy pøinesly

Bìhem turnaje se uskuteènily
dovednostní soutìe. Soutì ve
slalomu na èas vyhrál hráè
Kunaku Jan Talpa dosaeným
èasem 8,55 s. V dalí soutìi
driblování zvítìzil hráè Strmilova
Milan Dohnal. Ve støelbì
pokutových kopù v kategorii 2001 a

zajímavou podívanou s celou øadou
nádherných fotbalových momentù.
O celkovém vítìzi rozhodly
dodateènì pokutové kopy. Nakonec
se z celkového vítìzství radovalo
drustvo ze Strmilova, na druhém
místì skonèilo domácí drustvo a na
tøetím drustvo z Kunaku.

Ceny nejlepím pøedával
místostarosta Obce Studená pan
Mgr. Jindøich Kejval. Nejlepím
støelcem turnaje se stal Tomá Peè
ze Strmilova, nejlepí brankáø byl
z domácího oddílu, a to Daniel Solaø.
Dále byly pøedány ceny nejlepím
hráèùm z kadého drustva. Za
domácí ji získal Tomá Duchoò,
z drustva Strmilova Luká Adam a
z Kunaku Vía Mouèka.
Závìrem bych chtìl podìkovat
sponzorùm, bez jejich pomoci by se
turnaj neuskuteènil. Mimo jiné:
Karel Kohout, firma Mefisto, MK
Krahulèí, zelenina Mitasovi, Prince
Color, Jednota, p. ebesta, p.
Podhrázský, KORES, KOFOLA,
poháry Martin Vokøál, zám.
Budíèek, autodoprava Milan Novák,
p. Michal Vanìk, VD Styl Studená,
Staving Studená, OÚ Studená, Spar
Studená, Jana Bartáková,
Cukrárna Telè.
J. Bodlák ml.

Turnaj O kominický pohár
Dne 13. února 2010 se uskuteènil
ve sportovní hale v Kunaku halový
turnaj miniákù v kopané. Turnaje
se zúèastnilo 8 mustev z naeho
okresu.
Nai áci se v základní skupinì
støetli s Kunakem 0:0, Jaroov
porazili 5:0 a na závìr prohráli
s Novou Vèelnicí 0:3.
Zápas o koneèné umístìní jsme
sehráli se Strmilovem. Ve
vyrovnaném zápase, který skonèil
1:1, musely rozhodnout pokutové
kopy, ve kterých mìli více klidu na
svých kopaèkách nai hráèi a
zvítìzili 3:1, co v koneèném poøadí
znamenalo krásné tøetí místo.
Jaroslav Bodlák ml.

Uzávìrka pøítího èísla
TEPU je
15. srpna 2010.
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Blahopøejeme k výroèí (70, 75 a více let)
ÈERVENEC
Matouková Andìla, Horní Pole
Fojtová Boena, Studená
Hronová Zdena, Domaín
Schönkyplová Blaena, Studená
teflová Rùena, Studená
Hejduková Marie, Studená
obová Zdeòka, Studená

Tùma Vladislav, Studená
Lindourková Rùena, Studená
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

ZÁØÍ
Jiøík Frantiek, Sumrakov
Ryneová Ludmila, Horní Bolíkov
Zachová 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
teflová Valburga, Domaín
Merhautová Elika, Horní Bolíkov
Matuková Boena, Studená

SRPEN
Beránková Ludmila, Studená
Jakoubková Erika, Studená
Vaculová Julie, Studená
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
Mièková Vìra, Studená
Kantorová Marie, Studená

Informace z knihovny
V minulém èísle Tepu jsem
informovala o akcích na mìsíc
bøezen a nyní bych je zhodnotila. O
kníku, kterou by ètenáøi rádi
v knihovnì nali, si psaly hlavnì
dìti a na základì toho jsem
dokoupila nauèné kníky z Edice
CO  JAK  PROÈ, které jsou velmi
oblíbené a pìknì zpracované, take
dìti mají z èeho vybírat. Pro
dospìlé ètenáøe, kteøí projevili
zájem, jsem kníky vypùjèila
z knihovny J. Hradec. Pravidelní
ètenáøi vìdí, e pokud shání
konkrétní titul a ten není v naí
knihovnì, vdy se snaím jej
sehnat jinde, take staèí se zeptat.

Záloky do kníek vyrobilo 8 dìtí
a 30. 3. 2010 byly vechny
odmìnìny. Vem za jejich krásné
výrobky dìkuji a ostatní si je stále
jetì
mohou
prohlédnout
v knihovnì.
O letních prázdninách bude pro
dìti pøipravena akce: Pøiveï do
knihovny kamaráda(ku). Dìti,
které u do knihovny chodí a
pøivedou si kamaráda nebo
kamarádku, který se také pøihlásí,
dostanou odmìnu. Na konci
prázdnin
spolu
s
paní
vychovatelkou
z
druiny
pøipravíme pro dìti Pohádkovou
ipkovanou.
Jírová S.

OBKLADY A DLABY
POKLÁDKA A MONTÁ,
MONOST DODÁNÍ
Informace na:

www.obkladydlazbynadvymolem.webnode.cz

Radek Tunka
Nad Výmolem 663
39468 irovnice
iè 76486788
tel.: 606 500 986
mail: radek.tunka@seznam.cz
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Posezení s písnièkou

Pozvánka ponocného
na pálení èarodìjnic v Marovì
Poslouchejte vichni, nebo aspoò mnozí,
popel z islandské sopky u nás neohrozí.
Moná e nás dnes ohrozí o malièko víc
popel, který jetì vznikne pøi pálení èarodìjnic.
Slétnou se letos ke kulturáku,
bude tam oheò hned u baráku.
Ty zlé dìvy jen plameny proletí
a hned zas k jinému ohni odletí.
A na tu jednu - naí celý rok u tady vesnici straí,
tu jedinou plameny umoøí
a ona nebohá v jejich áru uhoøí.
Nebudeme toho vak litovat,
vdy se jdeme k ohni radovat,
e pøíroda je celá v rozpuku
a jaro s létem u se drí za ruku.

Dne 27. kvìtna 2010 pøipravili zamìstnanci
Peèovatelské sluby Ledax o.p.s. pro své uivatele
v DPS Studená kulturní program s názvem Veselé
posezení s písnièkou. Zpìv uivatelù, vedoucí
støediska a sociální pracovnice doprovázela na
elektronické klávesy uivatelka paní J. Martinù a
na harmoniku peèovatelka I. Linhartová.
Dìkujeme vem zúèastnìným za krásné
odpoledne provázené lidovými písnìmi a veselou
náladou.
Marie Cimbùrková
vedoucí støediska / sociální pracovnice
Peèovatelská sluba Ledax o.p.s. støedisko Daèice
Bratrská 221
380 01 Daèice
Tel: 725 064 310
Tel: 384 422 639

Podìkování

Z. Novotný

Informace
ORL ambulance v Poèátkách /krèní, nosní,
uní/ je pøemístìna z budovy Agrostroje do
Horní ulice do budovy SAL.

Sbor dobrovolných hasièù Studená dìkuje vem
pøíznivcùm a sponzorùm, kteøí pøispìli svými
cenami do vìcné tomboly pøi tradièním hasièském
plese konaném v Horních Nìmèicích 6.bøezna 2010.
VELKOOBCHOD MN pøijme obchodního
zástupce. Os. auto a èistý tr. rejstøík podmínkou.
Tel.: 737 436 427

Ordinaèní doba: 10.30  13.30 hod.
kadé pondìlí.

!!! SOUTÌ !!!
ZO ÈZS ve Studené a Obecní úøad ve Studené vyhlaují tøetí roèník soutìe

ROZKVETLÁ ULICE A SÍDLITÌ 2010
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 25. 9. 2010 vèetnì pøedání cen a ocenìní.
Tìíme se na Vai úèast.

Poøadatelé

.........................................

Pøihlauji se do soutìe ROZKVETLÁ ULICE A SÍDLITÌ 2010
Jméno a pøíjmení
Ulice a èíslo domu

...
Podpis

Tuto vyplnìnou pøihláku odevzdejte na Obecním úøadu ve Studené do 30. 6. 2010

..
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Spoleèenský veèer

MD

Den matek

Setkání dùchodcù
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12

Jana Satrapy
2010
Akce se koná s pøipomenutím

Studenský
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