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Z jednání zastupitelstva obce
42. zasedání zastupitelstva Obce
Studená se konalo 31. 5. 2010
Zpráva o èinnosti orgánù obce se
týkala projednání reklamace závad
na komunikaci v k. ú. Olany, dále
informovala o pøevzetí ocenìní obce
za péèi o váleèné hroby, 7. 5. 2010 se
uskuteènil v DPS Den matek, ve
výroèí ukonèení 2. svìtové války se
konalo poloení kvìtin k pomníku
obìtem obou svìtových válek.
S generálním øeditelem podniku
Kostelecké uzeniny a.s. Ing.
Kváèem probìhlo jednání ohlednì

perspektivy výroby v provozovnì
Studená.
Èinnost výborù  výbor finanèní
projednal rozpoètovou zmìnu spolu
a rozpoètovými opatøeními a
doporuèil zastupitelstvu ke
schválení. Výbor kulturní a
zahranièní na svém zasedání 27. 5.
2010 projednal zajitìní Dne matek
v DPS.
Dalí jednání zastupitelstva se
týkalo ukonèení projektu
Internet pro obèany. Dále byla
projednána monost zpracování

projektu na kompostárnu.
Pøedplatné nájemného z pronajaté
ordinace MUDr. V. Dvoøáka na
roky 2011 a 2012 bude pouito na
rekonstrukci a výmìnu oken
v ordinaci. Starosta obce byl
povìøen podpisem smlouvy
s firmou R1 Vysoèina na vytvoøení
15 minutového filmu o Studené a
místních èástech a dále podpisem
smlouvy s firmou GALILEO corporation na vytvoøení nových
webových stránek obce.
Pokraèování na str. 3
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Z jednání
zastupitelstva
ádosti o pøíspìvky FK Studená
na 52. roèník turnaje v kopané a na
turnaj mladích ákù byly
schváleny, rovnì ádost osadního
výboru Olany o pøíspìvek na
Dìtský den.
Zastupitelé dále projednali
zámìr na prodej pozemkù v k. ú.
Sumrakov, Skrýchov, Horní
Bolíkov a Studená.
43. zasedání zastupitelstva Obce
Studená se konalo dne 28. 6. 2010
Zpráva o èinnosti orgánù obce
informovala o prùbìhu akcí  19. 6.
5 P Jana Satrapy a okrsková soutì
hasièských sborù v Horním
Bolíkovì, 23. 6. jednání s pracovníky
ÈEVAK a pracovníky MìÚ Daèice
ohlednì odbahnìní rybníku u ÈOV
ve Studené a dále s pracovníky
MìÚ Daèice  odbor památkové
péèe a pracovnicí Národního
památkového ústavu v È. Budìjovicích
ohlednì areálu pivovaru ve Studené.
26. 6. se konalo vítání 15 nových
obèánkù Studené.
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Èinnost výborù  výbor zdravotní
a sociální projednal ádosti o
umístìní v DPS, dále ádost o
pronájem bytu v èp. 26 a
prodlouení nájemních smluv v
domech èp. 24 a 26.
Výbor finanèní projednal
závìreèný úèet za rok 2009 a
rozpoètovou zmìnu s rozpoètovými
opatøeními a ve doporuèil ke
schválení.
Dalí jednání se zabývalo
schválením
poètu
èlenù
zastupitelstva na volební období
2010 - 2014 podle pøísluných
pøedpisù na 13. Bylo schváleno
podání nové ádosti na akci
Zateplení obvodového plátì a
výmìna oken objektu areálu Z
Studená a dále podání ádosti na
akci Obecní park ve Studené.
ádosti o pøíspìvky  osadního
výboru v Marovì na kulturní a
spoleèenské akce v roce 2010,
Farního úøadu ve Studené na
dopravu dìtí na poznávání
poutních míst a památek a na
dopravu do Horáckého divadla
v Jihlavì pro obèany Studené byly
schváleny. Dále byly schváleny

ádosti o prodej pozemkù v k. ú.
Sumrakov, Horní Bolíkov,
Skrýchov a zámìr prodeje pozemkù
v k. ú. Svìtlá, Marov, Studená,
Sumrakov.
44. zasedání zastupitelstva Obce
Studená se konalo dne 12. 7. 2010
Zpráva o èinnosti orgánù obce
informovala
o
úèasti
na
slavnostním zakonèení kolního
roku a pøedání vysvìdèení ákùm 9.
roèníku a ukonèení docházky dìtí
do M ve Studené. 1. 7. probìhlo
dalí jednání s firmou AVE ohlednì
kompostárny.
Dále byla projednána ádost Z
Studená o ponechání vedení spisové
evidence v klasické (papírové)
podobì a nezøízení elektronické
spisové sluby (na základì
doporuèení Státního okresního
archivu v Jindø. Hradci).
ádosti TJ Studená odd.
nohejbalu, TJ Studená odd.
volejbalu a TJ Studená II odd.
tenisu o pøíspìvky na turnaje byly
v poadované výi schváleny.
Mgr. J. Kejval
místostarosta

Slovo starosty
Váení obèané, zpravodaj, který
se Vám dostává do rukou, je
posledním ve volebním období 2006
- 2010. Proto se nebudu jako
v minulých èíslech zpravodaje
zabývat tím, co se pøipravuje pro
pøítí období, ponìvad tím se ji
bude zabývat nové zastupitelstvo
obce, které si zvolíme ve volbách 15.
a 16. øíjna 2010. Nebudu ani
hodnotit uplynulé volební období, to
nechám na Vás, jak zhodnotíte
práci moji a z astupitelstva.
Zamìøím se pouze na výèet
dùleitých akcí, které se podaøilo
realizovat.
Rok 2007
- rekonstrukce kuchynì Z a
èásteèná rekonstrukce hospodáøského
pavilonu
- plynové hospodáøství ÈOV
- oprava T 815 SDH
- oprava høbitovní zdi v Olanech
- oprava chodníkù u tøech bytových
domù ve Studené  sídlitì,
rozíøení parkovacích míst
- oprava chodníkù v Komenského

ulici u starých bytovek
- oprava komunikace v ulicích Na
Stráni a Komenského
- oprava støechy srubu v Bukovici
- nauèná stezka Poznej kraj pod
Javoøicí
- dokonèena parková úprava v okolí
hodin
Rok 2008
dokonèena
rekonstrukce
kulturního domu v Marovì
- instalovány dva panely na mìøení
rychlosti
- dokonèení inenýrských sítí v ulici
Na ibené a v ulici Roického
- rekonstrukce sochy sv. J.
Nepomuckého
- instalace 4 vývìsních skøínìk
v obcích H. Pole, V. Jeníkov,
Sumrakov, Skrýchov
- vývìsní skøínì ve Studené a
oprava zdi v parku u hodin
- fasáda na potì a výmìna vrat
- rekonstrukce el. vedení, veøejného
osvìtlení a zádlaby chodníkù
v ulici Tyrova
- rekonstrukce støechy prodejny

v Sumrakovì
- dokonèeno dopravní znaèení ve
Studené a místních èástech
- osazení kanalizaèních vpustí a
èásteèná oprava komunikace v ul.
Mlýnská
- rekonstrukce vnitøku èekárny a
soc. zaøízení ve Studené
- rekonstrukce soc. zaøízení v KD
Horní Pole
- opravy pomníkù padlým v 1.
svìtové válce a návesních køíù ve
Studené a v místních èástech
- zaøízení ordinace diabetologické a
interní vèetnì provedených
stavebních úprav pro MUDr.
Pauovou
Rok 2009
- rekonstrukce komunikací (H.
Pole, Sumrakov  náves, Sumrakov
 Skrýchov, Marov) a námìstí ve
Studené
- komunikace v katastrálním území
Olan v rámci pozemkové úpravy
(Marovský dvùr  Olany - Jalovèí
 køiovatka se silnicí Kunak 
Suchdol)
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- rekonstrukce støech na mimokol.
pavilonu a pavilon 2. stupnì
- odradonovací zaøízení Olany,
Marov
- oprava komunikace Roického ke
høiti
- doplnìní mobiliáøe obce (lavièky,
odpadkové koe, kolostavy)
- rekonstrukce støechy, nová fasáda
a vnitøní úpravy osadního výboru
ve Svìtlé
- autobusová èekárna Olany
- instalace vývìsních skøíní ve
Svìtlé, H. Bolíkovì, Domaínì,
Marovì, Olanech
- oprava fasády prodejny a hasièské
zbrojnice v Sumrakovì
Rok 2010
- úprava nevyuitých prostor
lékárny na stomatologickou
laboratoø
- sniování energetické nároènosti
budov M (zateplení, výmìna oken,
plynové vytápìní místo akumulaèních
kamen), bezbariérové chodníky
- oprava støechy KD Horní Pole
- oprava sochy Rudoarmìjce
- vnitøní úpravy v budovì osadního
výboru Sumrakov
- rekonstrukce ordinace obvodního
lékaøe na zdravotním støedisku ve
spolupráci s MUDr. Dvoøákem
- rekonstrukce soc. zaøízení u
tìlocvièny Z
- rekonstrukce respiria vèetnì letní
uèebny v Z
Technika poøízená v období
2006  2010
- osobní automobil Dacia Logan
- sanita
- zahradní traktor na seèení trávy
- malotraktor
- tìpkovaè
- radlice na sníh
- mulèovaè
- silnièní smeták
- kára za malotraktor
- starí multicar na ND
- motorová pila
- 2x køovinoøez
- lyaøský vlek byl pøevzat od TJ,
byly provedeny revize a oprava
(výmìna lana a zabezpeèovacího
zaøízení)
- darem byla získána repasovaná
LIAZ pro SDH Studená
- zakoupena starí nákladní AVIE
po støední opravì
- rameno na seèení svahu a pøíkopu.

STUDENSKÝ TEP

Snahou zastupitelstva bylo
získat finanèní prostøedky
z dotaèních titulù pro rozvoj obce
vèetnì místních èástí. Finanèní
prostøedky jsme se snaili získat z :
- Grantových programù Jihoèeského
kraje
- Regionálního operaèního programu
- Operaèního programu ivotního
prostøedí
- Státního zemìdìlského intervenèního
fondu
- ze státního rozpoètu.
Celkem bylo na dotacích získáno
33 352 876 Kè.
Dále byla získána bezúplatným
pøevodem od Ministerstva
zemìdìlství, Pozemkový úøad J.
Hradec, místní komunikace
Marovský dvùr  Olany  Jalovèí
v hodnotì 27 256 485 Kè.
Dále jsou podány ádosti:
- na zateplení Z v hodnotì 12 mil.
Kè
- èeká se na nové pøehodnocení
ádosti na vybavení Z novým
nábytkem, poèítaèovým vybavením, interaktivními tabulemi,
dataprojektory a schodolezem pro
pøípad pohybu tìlesnì postiených
ákù v areálu Z, který by byl také
vyuíván
obsluhou
sanity
v okolních bytových domech bez
výtahu. Hodnota projektu 9 mil.
Dále byla pøidìlena dotace na
rekonstrukci ÈOV Studená ve výi
36 mil. Kè, ale z dùvodu omezení
provozu v Masnì Studená se musí
celá ádost pøepracovat na
souèasný stav. Pøipravuje se podání
ádosti na park ve Studené a
kompostárnu.
U jedné z akcí se chci pozastavit.
Je to vlastnì poslední z velkých
akcí, a to Rekonstrukce mateøské
koly a Knihovny Vlasty Javoøické.
Zde se nám podaøilo provést
zateplení,
výmìnu
oken,
vchodových dveøí a novou fasádu.
Dále bylo nahrazeno vytápìní
akumulaèními kamny plynovým
ústøedním vytápìním, vybudovány
nové bezbariérové chodníky a dolo
k rozíøení prostor Knihovny Vlasty
Javoøické.
Z této akce mám nejvìtí radost,
ponìvad mateøská kola byla pro
mne noèní mùrou a ostudou pro
Studenou. Vím, e jsem zùstal
dluen dìtem, a to výstavbu

dìtského høitì. Stále jsem vìøil a
jetì vìøím, e by se nám mohlo
podaøit získat dotace na jeho
výstavbu. Pokud se tak nestane,
vìøím, e se novému zastupitelstvu
podaøí v roce 2011 vyèlenit finanèní
prostøedky na dìtské høitì
postaèující pro nai obec, a to mùe
být postupnì roziøováno. To je mùj
osobní pohled na to, co se podaøilo a
co nikoli.
Jistì, co èlovìk, to jiný názor.
Jedno je vak jisté, e jsme
v zastupitelstvu obce øeili
spoleènì, jak zlepovat ivot naich
spoluobèanù, a nezabývali se
nìjakými abomyími spory. Za to
dìkuji vem zastupitelùm.
Samozøejmì, e jsme se snaili
reagovat na pøipomínky naich
spoluobèanù, které pro mne byly
hnacím motorem v kadodenní
práci. Vyuívám této pøíleitosti a
dìkuji Vám za Vai podporu a
dùvìru, kterou jste mi dali.
Velkým problémem do budoucna
zùstává pro celý region Studenska
nedostatek pracovních pøíleitostí,
co mùe negativnì ovlivnit dalí
rozvoj regionu a ivotní úrovnì nás
vech. Vìøím, e vyuijete svého
práva a pøijdete k volbám a svým
hlasem pøispìjete ke zvolení Vaich
zástupcù v novém zastupitelstvu
obce pro volební období 2010  2014.
Mým jediným pøáním je, aby nové
zastupitelstvo pracovalo ve
prospìch obèanù Studené a
místních èástí a úspìnì
pokraèovalo v rozvoji regionu
Studenska.
J. Rod
CHLADNÝ PODZIM
Na podzim, to èasto prí,
vítr fouká do vech stran.
Èepice nám schová ui,
to si kadý vyzkouel.
A kdy bude hodnì pret,
zkus si obléct plátìnku.
Urèitì ti bude sluet,
jen se neboj, holenku!
TEREZA BARTÁKOVÁ, 8. tø.

Kalendáøe z vaich fotografií
Jiøí Kotoun, Poèátecká 149
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Setkání heligonkáøù
Sobotní odpoledne 11. 9. 2010 se
uskuteènilo v KD v Jilmu u 3.
setkání heligonkáøù, na kterém
vystoupilo a pøedvedlo své umìní 17
úèinkujících heligonkáøù ze irokého
okolí. Tentokrát se sál KD úplnì
nezaplnil, ale ti, kteøí nepøili,
mohou litovat. 160 divákù
s nadením zhlédlo více ne
ètyøhodinový program.
Protoe MO STP Studená spolu
s obcemi Studená a Jilem pøipravily
tuto akci s dobrým úmyslem
podpoøit kulturní vyití obèanù
naí obce, mrzí nás malá úèast
místních obyvatel a èlenù místní
organizace
svazu
tìlesnì
postiených.
Organizátoøi pøipravili jak pro
úèinkující, tak pro diváky
obèerstvení a bohatou tombolu.
Výzdobu
jevitì
zajistila
vychovatelka D pøi Z Studená
paní Peltanová a dvì dìvèata ze
Z zpestøila program heligonkáøù
svým taneèním vystoupením.
Chtìla bych touto cestou srdeènì
podìkovat vem èlenùm výboru
MO STP, vem ostatním
organizátorùm, obecním úøadùm a
88 sponzorùm. Podìkování patøí
samozøejmì také zvukaøùm,
kameramanovi, vem úèinkujícím,
Jitce a Lucii Zlatukovým za
vtipné moderování této akce a
divákùm, kteøí vytvoøili skvìlou
atmosféru.
Marie Tyslpretová
pøedsedkynì MO STP Studená

Informace z knihovny
V èervnu se ji tradiènì konalo
pro áky 1. tøídy Pasování na
ètenáøe, letos z dùvodu
rekonstrukce knihovny v budovì
Z. Tentokrát jsme nabídli rodièùm
prvòáèkù se akce zúèastnit, nìkteøí
toho vyuili a v budoucnu budeme
tuto monost nabízet. Novinkou
byla také letos pamìtní listina, na
kterou se vichni podepsali a která
je vystavena v knihovnì.

Rekonstrukcí knihovny, která
probíhala od konce kvìtna do
poloviny èervence, získala
knihovna nejen nový vzhled, ale
také vìtí prostor, take vzniklo
oddìlení pro dìti a èítárna
s èasopisy. Se stìhováním kníek
pomáhali áci 9. tøíd a zpátky do
knihovny pak dobrovolníci opìt
z øad mladých ètenáøù, a tímto bych
jim chtìla jetì jednou za jejich

pomoc podìkovat. S vyøeením
problému, kam tolik kníek uloit,
nám vyla vstøíc M a uvolnila dva
sklady.
Od záøí bude v knihovnì ji
potøetí probíhat soutì pro dìti
Kamarádka knihovna, ve které
mohou dìti knihovnu oznámkovat
jako ve kole a vyplnit vysvìdèení,
za co je nemine malá odmìna.
Jírová S.
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Nový kolní rok 2010/2011 v Z a M Studená
Prvního záøí 2010 jsme zahájili nový kolní rok s deseti
tøídami  est na prvním stupni a ètyøi na druhém. Celkem
214 ákù. Tedy o 10 ménì oproti loòskému roku. Z toho dùvodu
jsme sníili stav uèitelù o jednoho pracovníka. Dále uvádíme
údaje, které by mìly slouit pro dobrou komunikaci se kolou.
1. A  16 ákù  tøídní uèitelka Mgr. M. vehlová
1. B  16 ákù  tøídní uèitel F. Havlík
2.  24 ákù  tøídní uèitelka Mgr. M. Hrbková
3.  28 ákù  tøídní uèitelka PaedDr. J. Èechová
4.  22 ákù  tøídní uèitelka Mgr. M. Høavová
5.  20 ákù  tøídní uèitel Mgr. J. Kotoun
6.  20 ákù  tøídní uèitelka Mgr. E. Kotounová
7.  20 ákù  tøídní uèitelka Mgr. D. teflová
8.  21 ákù  tøídní uèitelka Mgr. J. Vohájková
9.  27 ákù  tøídní uèitelka Mgr. V. Dvoøáková
Funkce ve kole:
øeditel Z a M  Mgr. L. Hrbek
zástupce øeditele pro Z  Mgr. H. Novotná
zástupce øeditele pro M  J. Havlíková
hlavní vychovatelka D  M. Peltanová
vedoucí kolní jídelny  P. Waldová
kolník  L. Pían
e-mail  adresy
kola  ekonomka  vedeni@zs.studena.cz
øeditel koly  reditel@zs.studena.cz
zástupce øeditele  zastupce@zs.studena.cz
jídelna  jidelna@zs.studena.cz
kolní druina  mpeltanova@zsstudena.cz
webové stránky koly  www.zsstudena.cz
øeditel koly Mgr. L. Hrbek

Hledám pána nebo paní, kteøí
by mìli zájem o kamarádství. Jen
èestné jednání. Tel.: 384392059

Uzávìrka pøítího èísla

TEPu je 15. 11. 2010.

Usnesení ze schùze kolské rady pøi Z
Studená a tøídních dùvìrníkù s vedením koly
dne 9. 9. 2010
kolská rada, tøídní dùvìrníci a
vedení koly projednalo na
spoleèném jednání podnìty
uveøejnìné ve veøejném anonymním
sdìlení z 21. 6. 2010. Pøítomní po
podrobném projednání a diskusi se
jednoznaènì shodli, e uvedené
skuteènosti se nezakládají na
pravdì a jednoznaènì je odmítají.

Zpùsob výuky a stanovení
hodnocení má veobecnou podporu.
Pøítomní se naopak shodli, e
uvedený zpùsob øeení problému je
nevhodný a základní kolu
pokozující.
Zapsala: Jana Zachová spoleènì
s pøedsedou kolské rady MVDr.
Josefem Novákem

SETKÁNÍ RODÁKÙ
MAROVA

Kadá setkání slibují mnoho
nových a pøekvapivých záitkù.
Bývají události, na které se velmi
tìíme. I my jsme se rozhodli, e
sezveme vechny lidi nìjakým
zpùsobem spojené s Marovem 
rodáky, trvale bydlící a majitele
rekreaèních chalup, abychom
spoleènì proili jedno odpoledne a
vzájemnì se poznali, zvlátì ti
mladí. Myslím, e ve se splnilo
nad oèekávání. Rodáci, kteøí
mnohdy cestovali zdaleka, byli
nadeni upravenou vesnicí a
bohatým programem, který se
sestával z následujících bodù:
historie
Marova,
ukázka
funkènosti naí historické
støíkaèky, výèet souèasného dìní
v obci a prohlídka novì
vybudovaných objektù. Mladí
roèníky se zaujetím poslouchaly
historky rodákù a pøíhody z jejich
mládí. Ke vemu nám znamenitì
hrála kapela pana Dìdiny ze
Studené. Vichni jsme se rozcházeli
spokojeni a obohaceni.
Za osadní výbor a SDH Marov
H. Novotná

Podìkování

Dìkujeme vem, kteøí se
jakýmkoliv zpùsobem podíleli na
opìtovném zprovoznìní mateøské
koly. Se stìhováním nábytku a
pomùcek do pøízemí v Z tak, aby
bylo snadnìjí nakládání, pomáhali
èlenové místní organizace svazu
chovatelù, tatínkové, mladí
basketbalisté a pan kolník.
Nakládání, pøevoz a vykládání
zajistili pracovníci technických
slueb. S úklidem po zednických
pracích pomáhali naim uklízeèkám
nìkteøí rodièe. Podíleli se tak na
vytvoøení podmínek pro uèitelky,
které potom rozmísovaly dovezený
nábytek, umývaly pomùcky a
hraèky, uklízely naèisto a znovu
zabydlovaly prostory tøíd. Drobné
øemeslné práce a opravy zajistili
pracovníci technických slueb.
Dìkujeme za kadou pomocnou ruku
a zveme obèany, aby se pøili
podívat, e výsledek stojí za to.
Za M Studená J. Havlíková
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Blahopøejeme k výroèí (70, 75 a více let)
ØÍJEN
Sejrek Ladislav, Studená
Mastná Jana, Studená
Bene Josef, Studená
Novák Miroslav, Olany
Novák Jaroslav, Skrýchov
Závitkovský Václav, Olany
imánková Drahoslava, Studená
Èech Jan, Sumrakov
Macháèová Anna, Studená
Duková Ludmila, Horní Bolíkov
Vacula Antonín, Studená
Kuèerová Andìla, Studená
Mikoláková Libue, Studená
Kolaøík Frantiek, Studená
Martinù Marie, Studená
Christiánová Bedøika, Studená
Pacal Josef, Velký Jeníkov
Dufková Jarmila, Studená
Matouek Stanislav, Horní Pole
Burianová Emilie, Studená
LISTOPAD
Pospíchalová Marie, Studená
Nìmcová Marie, Sumrakov
tìpánová Jaroslava, Studená
teflová Blanka, Studená
Lojdová Vlasta, Studená
Hembera Karel, Studená
Matouek Josef, Horní Pole
Chalupník Miloslav, Studená
Matouková Miroslava, Horní Bolíkov

Hartmann Zbynìk, Studená
Lukáková Soòa, Studená
Jirkù Milada, Studená
Martinù Jaroslava, Studená
Zichová Vìra, Studená
Lacinová Boena, Studená
Burgetová Marta, Olany
Antoòù Ludmila, Horní Bolíkov
PROSINEC
Sníek Zdenìk, Svìtlá
Èechová Ludmila, Studená
Suická Blaena, Svìtlá
Jandová Marie, Studená
Havlíková Marie, Studená
Nováková Silva, Studená
Bartùková Milada, Studená
Makovièka Zdenìk, Studená
Jebavá Ludmila, Horní Bolíkov
Lacina Alois, Sumrakov
vehlová Marie, Studená
Burian Zdenìk, Studená
Jebavý Jaroslav, Horní Bolíkov
Baèák Ludvík, Studená
Chalupská Milada, Sumrakov
Skácelová Jiøina, Studená
Sommerová Jaroslava, Studená
tìpánková Frantika, Studená
Geist Karel, Studená
Urbancová Marie, Studená

Pøi odklízení kod zpùsobených povodnìmi
pomáhali i hasièi ze Studené
Krátce po øádìní povodní
v severních Èechách pøili místní
dobrovolní hasièi na obecní úøad
s návrhem pomoci pøi odklízení
kod a ádali o povolení vyuít
k tomuto úèelu hasièského vozidla.
Tento návrh byl zastupiteli
podpoøen a dne 28. 8. 2010 v 02:00
hod. vyrazila posádka ve sloení
Pospíchal Miroslav, Herman Petr,
Matouek Jiøí, Pospíchal Karel,

Kubín Miloslav, Èeloud Tomá,
Nìmec Jan do obce Hejnice. Zde se
pustili do vyklízení místního
potoka od naplavených kmenù a
nepoøádku (viz foto).
Domù se vrátili v nedìli veèer.
Jejich pomoc byla v obci velice
vítána a ocenìna.
Jindøich Kejval

PODÌKOVÁNÍ

Touto cestou chci podìkovat za
poskytnutí dotace na Stacionární
pásovou pilu, která mi byla
poskytnuta z grantového programu
Jihoèeského kraje pro ROZVOJ
MALÝCH PODNIKATELÙ VE
VYBRANÝCH REGIONECH.
Z této finanèní pomoci je zøejmé, e
Jihoèeský kraj se významnì podílí na
rozvoji malých podnikatelù i
v meních okrajových oblastech kraje.
Spoluinvestor:
TARASOVA PILA  Milan Taras
Mlýnská 527, STUDENÁ
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Sto let kaple v Sumrakovì
Slavíme sté výroèí postavení
zdejí kaple Nanebevzetí Panny Marie, a tak si spoleènì pøipomeòme
její historii.
V roce 1910 v Sumrakovì ilo asi
30 katolických rodin (dnes 15). A ty
dokázaly celou stavbu postavit
svépomocí. Nai pøedkové pøi
skromných ivotních podmínkách
pomáhali, jak bylo v jejich silách a
zdarma. Byla to práce nádeníkù i
øemeslníkù, práce s potahem na
dovozu darovaného døeva a
stavebního kamene. V penìzích bylo
vybráno a zaplaceno 6000 zlatých.
Zvon daroval místní rodák páter
Josef Chalupský, faráø na
odpoèinku. Oltáø daroval knìz Jan
Pulkrab, který zde èasto pobýval u
své sestry.
V dobì po postavení kaple zde
me svatá nebyla slouena pøíli
èasto. V nedìli a ve svátek bylo
samozøejmé, e se pìky chodilo do
Mrákotína nebo do Studené.
Výjimkou bylo období nìkolika let,
kdy zde na odpoèinku il páter
Chalupský. Ne v roce 1932 zemøel,
slouil zde mi svatou dennì.

Jinak se zde vìøící scházeli
napøíklad na májovou pobonost
nebo køíovou cestu. Pro souseda,
který pobonost vedl, se dlouho
uíval historický výraz celfotr.
K jakémusi novému období
v historii kaple dolo po roce 1968.
Do farnosti nastoupili knìí páter
Stria a páter Poul, kterým byl
navrácen takzvaný státní souhlas.
Ti zavedli pravidelné nedìlní
bohosluby. Tehdy také zaèaly
dùkladnìjí opravy  hlavnì
omítka, vymalovalo se a poøídilo
harmonium. Také ostatní faráøi se
zaslouili o potøebné úpravy.
Nejvìtí opravy a zmìny od
postavení kaple se udìlaly
v osmdesátých letech zásluhou
tehdejího faráøe pátera Pavla
Hovìze. Napøíklad: odvodnìní
základù, oplechování vìe mìdí,
izolace stropu, pøístavba kùru a
zákristie a hlavnì úprava oltáøe pro
souèasnou liturgii.
Mnozí se na to jistì pamatujete a
pomáhali jste pøi tom.
Dobový problém tehdy bylo
cokoliv potøebného sehnat. Chtìlo to

iniciativu a nápaditost. Tøeba
zteøelý provaz ke zvonu. Nezbylo ne
ho uplést. Vypùjèil se starodávný
døevìný provaznický strojek a za
hojné úèasti zvìdavcù se na návsi
kroutil nový provaz nejen pro nás,
ale i pro nìkolik zvonù v okolí.
Prkna na kùr byla koupena jako
vyøazená na pile, jsou to pøíøezy na
korby náklaïákù.
Jako jinou kuriozi tu bych
vzpomenul pøíhodu z té doby, kdy
varhanáø Jirka Kalcù náhodou
zjistil, e harmonium se dá pohánìt
vysavaèem místo vrzajících mìchù.
Zapøemýlelo se, vysavaè se
zabudoval do kastlíku na pùdì, no a
slouí to tak dodnes.
Je dobré zmínit, e vdy tomu
bylo tak, e døíve národní výbor a
nyní obecní úøad ochotnì a vstøícnì
pomohly, kdy bylo potøeba zaøídit
nìjaké povolení a podle monosti
uvolòují peníze na údrbu. Pomoc
radnice je opravdu významná.
Dìkuji také panu opatovi, e pøijal
nae pozvání.
Josef Adamec

Obec Studená vás zve na

STUDENSKÝ JARMARK,
který se koná 25.  26. 9. 2010
a je ji tradiènì spojený s výstavou výpìstkù Èeského zahrádkáøského svazu
a ve spolupráci s chovateli, vèelaøi, rybáøi a myslivci. Rukodìlné práce budou
prezentovány dìtmi ze kolní druiny základní koly.
Program:
Sobota 25. 9. 2010
14.00  18.00 výstava v zasedací místnosti obecního úøadu spolu
s vyhodnocením soutìe Rozkvetlá ulice a sídlitì 2010
Nedìle 26. 9. 2010
8.00  14.00 pokraèování výstavy
09.00  12.00 koncert Studenské kapely na námìstí sv. J. Nepomuckého
Po celé dopoledne stánkový prodej na námìstí
Obèerstvení zajitìno
Srdeènì zvou poøadatelé
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Ocenìní èlenù zdrav. krouku

Noví koláci
poprvé usedli do lavic

Vítání obèánkù

Rozlouèení s vycházejícími áky Z
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Sumrakov - oslavy stého výroèí postavení
kaple Nanebevzetí Panny Marie
5 P Jana Satrapy
Jistuza cup (dole vlevo)

Hasièi ze Studené pomáhají pøi
povodních v severních Èechách

Studenský
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