Studenský

INFORMAÈNÍ A REKLAMNÍ ZPRAVODAJ

èíslo 4 / 2010

Usnesení z 1. ustavujícího zasedání zastupitelstva Obce Studená
konaného dne 9. 11. 2010
Obecní zastupitelstvo po
projednání:
I. Bere na vìdomí:
Sloení slibu 13 èlenù
zastupitelstva podle §69 odst. 2
zákona o obcích.
II.
a. Schvaluje, aby volební výbor
vykonával funkci mandátové
komise
b. Volí volební výbor ve sloení:
Ing. Karel Dvoøák, Ing. Petr
Bartuek, Mgr. Marie Klementová
c. Volí návrhovou komisi ve
sloení: MVDr. Josef Novák, Martin Lacina, Petr Jebavý
III. Schvaluje zmìnu ve zpùsobu
úpravy volebních lístkù v tajné
volbì v §6 odst. 4 jednací øád
zastupitelstva obce v upraveném
znìní.
IV. Volí v souladu s § 84 odst. 1,
písm. 1) zákona o obcích:
a. Starostu obce pana Vítìzslava
Nìmce
b. 1. místostarostu obce pana
Mgr. Jindøicha Kejvala - zastupuje
starostu v plném rozsahu
c. 2. místostarostu obce pana
Josefa Roda - svìøený výkon funkce:
- na úseku investièní výstavby,
oprav a údrby obecního majetku
- zastupoval obec Studená v
orgánech LD Borovná
- zodpovídal za hospodaøení v
lesích v majetku obce
- dále by mu bylo udìleno právo
uívat závìsný odznak, pøi
významných pøíleitostech a
obèanských obøadech (dle § 108
zákona o obcích).
V.
a. Volí pøedsedu finanèního
výboru pana Luboe Severu.

b. Volí èleny finanèní výboru ve
sloení Ing. Karel Dvoøák, Roman
Horký, Jan Mitas, Jan Rásocha.
c. Volí pøedsedu kontrolního
výboru paní Magdalenu Slámovou.
d. Volí èleny kontrolního výboru
ve sloení Karel Pazour, Kateøina
Podhrázská, Petra Waldová,
Libue Veselá.
VI. Schvaluje zpùsob odmìòování neuvolnìných èlenù
zastupitelstva v souladu s §72
zákona o obcích odmìna èlenù
zastupitelstva a pøedsedù výborù
podle Naøízení vlády è. 37/2003 Sb.,
pøíloha è. 1 ve znìní Naøízení vlády
è. 20/2009 Sb., které má platnost od
1. 2. 2009.

Schvaluje zpùsob odmìòování
místostarostù následovnì:
Odmìna 1. místostarostovi ve
výi 7.000,- Kè
Odmìnu 2. místostarostovi ve
výi 7.000,- Kè.
VII.
a. V dobì mezi konáním
veøejných zastupitelstev se budou
konat
pracovní
porady
zastupitelstva. Termíny konání
budou v plánu práce na jednotlivá
pololetí.
b. Schvaluje plán práce na
mìsíce listopad a prosinec 2010 viz.
Pøíloha è. 4.
Ve Studené dne 9. 11. 2010

Nové tváøe na OÚ
Pokud navtívíte OÚ, zjistíte, e
zde pracují noví zamìstnanci.
Z kolektivu odely, nebo odejdou
tyto pracovnice: k 1. 6. 2010 odela
p. Dagmar Bartáková, která
pracovala jako pokladní od roku
1985. K 31. 12. 2010 odejde paní
Alena icnerová, která pracovala
jako matrikáøka od roku 1992 a
takté k 31. 12. 2010 odejde po 37
letech tajemnice OÚ p. Marie
Sejrková.
Vechny pracovaly podle svého
nejlepího vìdomí a svìdomí a byly
nám nápomocné pøi øeení naich

administrativních problémù. Za
jejich dlouholetou a obìtavou práci
jim patøí upøímný dík s pøáním
uívat si dalí dny v kruhu svých rodin ve zdraví a plné spokojenosti.
K Vaí spokojenosti budou jistì
pracovat i noví zamìstnanci: paní
Eva Moravová jako pokladní, paní
Miroslava Janouková jako
matrikáøka a i pan Ing. David Fogl
jako odborný referent. Vem novì
nastupujícím pøeji, aby jejich práce
nebyla pro nì jen administrativou,
ale pøedevím slubou pro obèany.
Mgr. J. Kejval

MO KSÈM ve Studené a Horním Bolíkovì pøejí
obèanùm klidné Vánoce a úspìný nový rok 2011.
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Pøedstavuje se Vám nový starosta Vítìzslav Nìmec
Narodil jsem se 21. 5. 1955
manelùm Marii a Vítìzslavu
Nìmcovým, kteøí v té dobì ili v
Boøetínì a za prací dojídìli do
Studené, kam jsme se pozdìji
pøestìhovali. Otec, vyuèený cukráø,
provozoval cukrárnu u Lindourkù.
Po uzavøení cukrárny pøeel do
zdejí masny jako vedoucí kuchynì
a tuto práci vykonával a do svého
odchodu do dùchodu. Matka zde
pracovala jako administrativní
pracovnice po celý ivot. Protoe i
mùj dìda a vichni strýcové zde
pracovali po celý svùj aktivní ivot,
byla pro mne volba povolání
jednoduchá. Po ukonèení Základní
devítileté koly ve Studené jsem se
rozhodl jít studovat do Prahy na
Støední prùmyslovou kolu
technologie masa. Tuto kolu jsem
ukonèil v roce 1974 a nastoupil jsem
tehdy do Jihoèeského prùmyslu
masného závod 04 Studená. V
prùbìhu let, kdy jsem zde zastával

rùzné vedoucí funkce, se zde
vystøídalo po roce 1989 nìkolik
majitelù, ale podle mého názoru ani
jeden nemìl zájem o rozvoj
studenské masny. Po uzavøení novì
vybudované porákové linky a
propoutìní øady zamìstnancù
jsem odeel do sousedního
Masozávodu Krahulèí, kde ostatnì
nala práci díky vedení tohoto
závodu i spousta jiných pracovníkù
ze Studené. Zde jsem pracoval a do
svého zvolení starostou.
V roce 1979 jsem se oenil a
s manelkou Jaroslavou jsem
vychoval dvì dcery, které u mají
také své rodiny.
Mezi mé koníèky patøí stále
lyování, kterému jsem se za mlada
vìnoval závodnì, v letních mìsících
je to jízda na kole a v neposlední
øadì si jdu rád s partou pøátel
zastøílet z krátkých palných zbraní.
Jinak rád sleduji pasivnì kadý
sport, hlavnì fotbal.

Váení ètenáøi,

Pøed osmi lety jsem byl osloven,
zda bych neel kandidovat za
KSÈM, nejprve jsem odmítl, ale po
ètyøech letech jsem dalí nabídku
pøijal. Po mém zvolení do
zastupitelstva jsem minulé
volební
období
pracoval
v zastupitelstvu jako pøedseda
Kulturního a zahranièního
výboru.
Mám velikou radost, e jsem
dostal dùvìru jak obèanù, tak
zastupitelù a pro nastávající
volební období jsem byl zvolen
starostou
Obce
Studená.
Uvìdomuji si, e tato práce bude
nároèná, zvlátì pokud si
uvìdomím, e nastupuji po p.
Rodovi. Ale vìøím, e pokud bude
zastupitelstvo pracovat tak jako
v minulém volebním období, bude
se nám práce ve prospìch obce
spoleènì daøit.
V. Nìmec

Podìkování volièùm

Na str. 3 nám v posledním
Dìkujeme vem, kteøí podpoøili
odstavci sedmého bodu vypadla
politické
strany a hnutí
celá vìta vedlejí, take odstavec
v
komunálních
volbách 2010.
nedává smysl.
Omlouváme se jak kandidátùm,
KSÈM 4 zastupitelé
pokud jsme jim zpùsobili
ODS 3 zastupitelé
nepøíjemnost, tak i vám ètenáøùm,
Hnutí nezávislých za
pokud jsme vám ztíili rozhodování.
harmonický rozvoj 3 zastupitelé
Realizaèní tým
KDU  ÈSL 1 zastupitel
Studená pro budoucí generace
Hnutí na podporu dobrovolných
Pozn. redakce: Titul Bc. byl
hasièù 1 zastupitel
uveden jak u pana Libora Svobody,
STAN 1 zastupitel
tak u paní Kateøiny Podhrázské.
Chyby se objevily v titìných
S nastávajícími svátky vánoèními
novinách i na hlasovacím lístku,
pøejeme
vem obèanùm Obce
který je veøejným dokumentem.
Studená a místních èástí sváteèní
pohodu a v roce 2011 hodnì zdraví,
osobní spokojenosti a tìstí.
Pøíjemné proití vánoèních svátkù a v novém roce
Zastupitelstvo Obce Studená
2011 hodnì zdraví, pohody a spokojenosti Vám pøeje

platí pravidlo, e práce chvatná...
atd. Byli jsme upozornìni na chyby
v tiskovinách a po kontrole jsme
nìkteré objevili i v textech na netu.
Z titìných novin nám na str. 1 v
Programových prioritách uteklo p
z pátého bodu a ve druhém sloupci,
druhém odstavci a druhém øádku
úvodníku nám utekla èárka.
Na str. 2 jsme pøiøadili titul panu
Svobodovi, který patøí paní
Podhrázské, pana Holuba jsme
udìlali o rok mladím, paní
Nezdarové jsme pøiøadili jiné
vzdìlání a panu Lapkovi jsme
pøejmenovali mladího syna.

redakèní rada.

ivý betlém  26. prosince 2010 v 16 hodin
na námìstí ve Studené

V sobotu 8. ledna 2011 probìhne ve Studené a okolních vesnicích Tøíkrálová sbírka.
Rádi mezi sebe pøivítáme dalí dobrovolníky z øad dìtí (králové) i dospìlých (vedoucí
skupinek). Prosím, hlaste se u koordinátorky M. Zámostné, tel. 776 246 454.
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JARMAREÈNÍ VÝSTAVA

Letoní rok se v rámci
Studenského jarmarku konala ji
5. jarmareèní výstava. Hlavním
poøadatelem je Zahrádkáøský svaz
ve Studené, kterému patøila hlavní
vystavovací plocha s exponáty ovoce
a zeleniny, z tìchto pak byli vybráni
vítìzové. Vyhláeni byli také
vítìzové soutìe O rozkvetlé
sídlitì a ulici 2010. Dalími
vystavovateli byli místní organizace
Rybáøského
svazu,
Svazu
chovatelù, Myslivecké sdruení a
Vèelaøi. Výstava se ji tradiènì tìí
velké oblibì obèanù, letos ale
bohuel jarmarku nepøálo poèasí,
co se projevilo i na úèasti
návtìvníkù výstavy.
J. Kejval

Knihovna V. Javoøické
Pøedvánoèní akce poøádané
Knihovnou V. Javoøické:
1. 12.  31. 12. 2010 výstava
fotografií Ing. Jiøího Müllera
3. 12. 2010 od 18.00 hod.
v zasedací místnosti Obecního
úøadu Studená pøednáka Mgr.
Vladislava Buriana pod názvem
Expedice Tain aneb: po stopách ès.
váleèných letcù 1939-1945 na
území Evropy, o osobních záitcích
z 66 000 km ujetých po evropském
kontinentu. Souèástí pøednáky
bude promítání 4 dokumentù
z archivu Klubu historie letectví
v J . Hradci. Po besedì bude
autogramiáda nové knihy pana

Buriana a také monost si ji koupit.
15. 12. 2010 od 16.00 hod.
v knihovnì autorské ètení ákù ze
Z Studená  tvoøivé dìti
pøednesou svou vlastní literární
tvorbu.
Celý prosinec si mohou dìti v
knihovnì vyplnit jednoduchý kvíz o
vánoèních zvycích a adventu a
odnést si odmìnu.
Na vechny akce jste srdeènì
zváni a doufám, e si i
v pøedvánoèním èase najdete
chvilku na malé zastavení.
Vem návtìvníkùm knihovny
pøeji krásné proití svátkù

vánoèních a v novém roce zdraví a
tìstí.
Jírová S.
Sbírka starých autolékárnièek 
vae staré (i pouité lékárnièky)
mohou jetì poslouit tam, kde je
zdravotnických potøeb nedostatek,
tøeba v Africe. Darované
nepotøebné lékárnièky budou
odeslány do zdravotnického
støediska ITIBO v Keni. Do
projektu se spolu s knihovnou
v J. Hradci zapojila i Knihovna
V. Javoøické, take do 11. 1. 2011
bude staré autolékárnièky
vybírat.

Zdarma navrhneme a
zprostøedkujeme
optimální dodavatele
plynu, elektøiny pro
domácnost, firmu dle Vaí
spotøeby a aktuální
nabídky trhu

mob.: 725 443 712
Ing. Novák Vratislav
Studená 199

Vítìzové soutìe O rozkvetlou ulici a sídlitì pro rok 2010
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Mladí hasièi soutìili
Hasièi ze Studené pøivítali mladé
hasièe  úèastníky podzimního kola
Hry Plamen z okresu Jindøichùv
Hradec
V sobotu 2. 10. 2010 promìnili
místní hasièi areál lyaøského
vleku ve Studené na závoditì pro
124 mladých hasièù, kteøí pøijeli
zmìøit své síly v disciplínách
podzimního kola Hry Plamen. Na
dobøe pøipravené nároèné trati,
která byla vedena v pìkné pøírodní
scenérii údolím Studenského
potoka, pøevánì po nauèné stezce
Poznej kraj pod Javoøicí, byla
umístìna jednotlivá stanovitì, kde
mladí hasièi pøedvedli, co se nauèili
z ovládání poární techniky,
støelby, orientace v terénu, první
pomoci a rovnì z fyzické pøípravy.
Celkem soutìilo:
6 drustev mladých hasièù
15 drustev starích hasièù
2 drustva dorostenek
1 drustvo dorostencù
2 drustva mimo soutì
3 jednotlivci chlapci
2 jednotlivci dívky
O dobrý prùbìh se postarali
hasièi
ze
Studené
spolu
s rozhodèími a hosty. Celkem
závody zajiovalo 71 dospìlých.
Vcelku pìkné podzimní poèasí a
pøátelská atmosféra pøispìly ke
zdárnému prùbìhu závodu a
pøíjemnì strávené sobotì. Na závìr
pøedali místní hasièi úèastníkùm
závodu upomínkové pøedmìty a
malé dárky.
L. Horká

UPOZORNÌNÍ NA ROZÍØENÍ SLUEB
OBÈANÙM
Oznamujeme obèanùm, e
pokud se vydáte na Obecní
úøad do Studené pro výpis
z katastru nemovitostí, výpis
z trestního rejstøíku, výpis
z obchodního rejstøíku, výpis
z rejstøíku t r e s t ù , v ý p i s
z k a r t y ø i d i è e a dalí listiny
z nabídky C Z E C H P O I N T u ,
a g e n d u spojenou s uíváním
datových schránek, nebo budete

potøebovat ovìøit podpis,
listinu, okopírovat dokument
è e r n o b í l e i b a r e v n ì d o formátu
A3, dokument zalaminovat, nebo
svázat do kroukové vazby,
navtivte nás v pøízemí budovy
v kanceláøi stavebního úøadu,
kde pro Vás ji od 15. 9. 2010 tyto
sluby vykonáváme.
Na Vai návtìvu se tìí Lenka Horká.

Uzávìrka pøítího
èísla TEPu je 15. 2. 2011.

STUDENSKÝ TEP
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Tenisový turnaj
6. roèník turnaje BRADA CUP
se konal 21. 8. 2010. Byla pozvána
drustva z Èeských Velenic,
Dolních Nìmèic, Daèic, Strmilova,
Hostkovic a Jindøichova Hradce.
Nechybìli ani tenisté ze Studené.
Turnaj se opìt konal systémem
ètyøher. I tentokrát nám pøálo
poèasí, které pøispìlo k velice dobré
pohodì hráèù a zdárnému prùbìhu
turnaje. Po celý den byly k vidìní
krásné tenisové momenty a výborné
nasazení vech tenistù.
Výsledky:
1. místo - Martin Straka, Václav
Straka
2. místo - Ale Brada, Miroslav
Kargainský
3. místo - Ladislav Kos, Miroslav
Sviták
Výsledky mluví za ve a tìím se
opìt na dalí tenisovou sezónu.
Dìkujeme Obci Studená a
sponzorùm za jejich pomoc a
finanèní prostøedky.
Za oddíl tenisu 
TJ SOKOL STUDENÁ
Lenka Bradová

Volejbalový turnaj
Dne 18. záøí se ve Studené na
kurtech u fotbalového høitì opìt
konal volejbalový turnaj. Tento rok
se hrál ji 8. roèník o putovní pohár a
i tentokrát se ho zúèastnilo 8
drustev. Stejnì jako loni zvítìzilo
drustvo Kapek z Prahy. Dalí
poøadí: 2. místo Hluboká, 3. místo
Beznadìj Horní Pole, 4. místo
Daèice, 5. místo Profenid J. Hradec,
6. místo Studená, 7. místo
Plachetnice, 8. místo Znojmo.
Úroveò hráèù i zápasù byla opìt
velmi dobrá a bylo na co se dívat.
Poèasí se také vydaøilo, nemohli
jsme si na záøí pøát lepí. Závìrem
bychom
chtìli
podìkovat
sponzorùm, a to firmì Mefisto a Obci
Studená.
Za TJ Studená
I. Píanová a J. Hembera

Rekonstrukce aten u tenisových kurtù
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Ze ivota koly
E.ON ve kole
16. 09. 2010 u nás ve kole byl
E.ON kamion, který pøivezl soutìe
Jak etøit elektrickou energií.
Akce se zúèastnila 5. a 4. tøída. První
skupina, ve které bylo 10 dívek, se
rozdìlila na dvì skupiny po pìti a la
do uèebny hudební výchovy, kde
mìly lekci, jak etøit energií, a
potom dostaly úkol, aby z kadé
skupiny pøestrojily jednu dívku za
energorouta. První skupina si
øíkala Bojovnice a druhá si øíkala
Energíci. Potom si nás vyfotili a na
fotky se mùete kouknout na
www.energieplus.cz. Pak jsme ly do
jejic h speciálnì vytvoøeného
kamionu a tam jsme mìly dalí
úkoly. Tøeba jsme musely rozsvítit
árovku pomocí baterky a drátu,
nebo vyhnat energorouty z mìsta.
Vechny jsme mìly plný poèet bodù,
tak jsme dostaly odmìny: batoh,
v nìm kouzelnou fazoli, úspornou
árovku, nae vizitky a nìjaké
prospekty. Ve druhé skupinì byli
kluci a uspìli stejnì jako my. Ètvrtá
tøída také uspìla a dostala stejné
dárky. Akce se vem moc líbila.
Zuzka Dufková
Jana Michálková z 5. tøídy

Den zdraví v Daèicích
V úterý 12.10. 2010 jsme se
v rámci práce zdravotnického
krouku zúèastnili Dne zdraví
v Daèicích. Byla tam rùzná
stanovitì a na kadém stanoviti
nám studenti zdravotních kol
øekli nìco o zdraví. Mohli jsme si
vyzkouet masá srdce a dýchání
z úst do úst. U zdravotního
personálu jsme si nechali zmìøit
tlak a hladinu cukru v krvi.
Ochutnali jsme sushi a jiné zdravé
pokrmy. Byl tam také program o

tom, proè nekouøit, nebrat drogy a
nepít alkohol. Kdy jsme si ve
proli, skonèili jsme u zábavného
programu zamìøeného na zdraví
èlovìka v podobì písní a her. Mohli
jsme si vysoutìit krásné ceny.
Poté, co program skonèil, pøitanèila
krásná bøiní taneènice. Dívky
velice oslnila a nakonec si s ní mìly
monost zatanèit. Výlet byl krásný,
pouèný a zábavný.
Za zdravotní krouek Nina
Pøikrylová a Sára Kroupová

Veøejná sbírka na Z
Veøejná sbírka byla uspoøádána
pro organizaci CPK CHRPA se
sídlem ve vesnici Rokytno, co je 10
km od Pardubic. Probíhala od 20.
10. do 22. 10. 2010. Tato sbírka se
na naí kole koná ji posedmé.
Zorganizovaly ji ákynì 9. roèníku
pod vedením Mgr. Marie
HARTMANNOVÉ.
áci
a
zamìstnanci koly se mohli
dobrovolnì zapojit do sbírky tím, e
si za 20 Kè zakoupili tetování

s motivy koní. Celkem se vybralo
1 360 Kè. Tyto peníze budou pouity
na nákup a výcvik koní pro
hiporehabilitaci, díky které se léèí
nejrùznìjí zdravotní problémy,
zejména dìtí, jízdou na koni.
Pøipravení a provìøení konì budou
organizací darováni do ústavù po
celé Èeské republice.
Kateøina Zlatuková
Ivana Stránská
ákynì 9. roèníku

kolní druina
V letoním kolním roce se do D
pøihlásilo 75 dìtí, které pracují ve
tøech oddìleních. Dalím 18
dojídìjícím dìtem je umonìno
také navtìvovat D.
Na podzim dìti vyrábìly barevné
neky, jeky, draky, podzimní
stromy, prostøihávané dýnì,
straidelné duchy a také záloky do
knih. Z pøírodního materiálu

vyrábìly závìsné podzimáèky.
Nìkteré dìti velmi baví ití, a tak si
mohly uít jablíèka, beruky a také
srdíèka.
Celý podzim jsme vyuívali novì
upravené respirium, kde jsme pro
dìti poøádali diskotéky, soutìe a
také jsme pomáhali pøi úklidu.
V mìsíci øíjnu byla pro dìti
i rodièe vyhláena soutì

,,O nejkrásnìjí vyøezávanou dýni.
Soutìe se zúèastnilo 8 dìtí a jejich
práce mùete zhlédnout na
internetových stránkách Z
Studená. Dìti byly odmìnìny a
vìøíme, e v pøítím roce se této
soutìe zúèastní více rodinných
týmù.
Dne 27. øíjna jsme poøádali pro
dìti Z ,,Podzimní diskotéku. Dìti
se oblékly do straidelných masek a
nejhezèí masky byly vyhodnoceny.
Diskotéky se zúèastnilo 86 dìtí.
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Od øíjna pracují ve D 4 krouky.
Jedná se o dva krouky výtvarné,
které vede M. Peltanová a P.
Srpová, a dva krouky sportovní,
které jsou pod vedením V.
Sochorové a P. Srpové. Krouky
pracují od 14  15 hod. a navtìvuje
je 53 dìtí. Práce dìtí výtvarného
krouku byly opìt vystaveny na
výstavì v rámci Studenského
jarmarku a doufáme, e se vem
líbily. Ostatní výrobky, které
vyrobíme ve výtvarných kroucích,
vystavujeme prùbìnì v pavilonu
D.
V listopadu jsme tøi týdny
vìnovali tématu Cesta do knihovny,
v tomto období si dìti vyrábìly
loutky, snaily se napsat a
ilustrovat svou knihu a také jsme
na besedu pozvali knihovnici P.
Jírovou. Dìti z velkého oddìlení
nacvièily pro mení dìti pohádku
Popletená Zlatovláska.
Nae èinnost v dalím mìsíci
smìøuje k Vánocùm, budeme
vyrábìt dárky pro rodièe a
vyzdobíme si vánoènì kolní
druiny a ná pavilon.
V tento adventní èas pøejeme
Vem krásné proití Vánoc.
V mìsíci záøí bylo nabídnuto
ákùm 11 kroukù (nabídka byla
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také zveøejnìna na internetu), do
kterých se mohli áci pøihlásit. Od
1. øíjna pracuje krouek keramiky
(p. uè. J. Èechová), krouek
keramiky pro starí (p. uè. H.
Novotná), dva krouky zdravotní (p.
uè. J. Vohájková), krouek pìvecký
(p. uè. J. Martinù), krouek
aerobiku (p. R. Poèátecká), krouek
dramatický (p. R. Poèátecká),

Oznámení Úøadu práce v Jindøichovì Hradci
Úøad práce v Jindøichovì Hradci
v souvislosti s úspornými
opatøeními a s pøipravovanými
zmìnami organizaèní struktury
úøadù práce ruí s platností od
1.1.2011 vechna sbìrná místa
státní sociální podpory. Jedním
z tìchto ruených míst je sbìrné
místo státní sociální podpory ve
Studené. Posledním úøedním
dnem roku 2010 byl 10. listopad
2010. Po tomto datu budou vechny
tiskopisy ádostí k dispozici na
Mìstském úøadì ve Studené, nám.
Sv. J. Nepomuckého 18.

Plnohodnotnì lze vyuívat i
formuláøe vytitìné z internetu
(www.mpsv.cz / státní sociální
podpora / elektronické formuláøe).
Vyplnìné ádosti je pak moné
podávat osobnì nebo zasílat potou
na kontaktní místo státní sociální
podpory v Daèicích. Adresa je: Úøad
práce,
kontaktní
místo
SSP,Antonínská 7,380 01 Daèice.
Pøípadné telefonické dotazy budou
zodpovìzeny na telefonním èísle
950 124 250.
Ing. Stanislava Zemanová,
øeditelka Úøadu práce
v Jindøichovì Hradci

ODS ve Studené pøeje vem spoluobèanùm
krásné proití vánoèních svátkù, do nového roku
pevné zdraví a spokojenost.

krouek volejbalu (p. H. Adamcová)
a novì krouek pøírodovìdný (p. L.
vecová). Z dùvodu malého poètu
zájemcù nepracuje krouek taneèní
a ani dva krouky informatiky. Do
práce vech kroukù je zapojeno
133 ákù z 213 ákù na kole.
Milada Peltanová

Pozvánka ponocného
na posvícenskou
zábavu 2010
Podzim u se k zimì blíí,
Martina s konìm vak marnì
vyhlíí.
Prý víc ne snìhu svých bílých
hus si cení.
Jsou pochoutkou na posvícení.
V Marovì u ádné husy
nemáme,
zábavu posvícenskou vak
pøesto poøádáme.
Pojïte se tedy pobavit,
podzimním chmurám se
postavit,
tanèit a zpívat zvesela,
hrát bude midli bojs kapela.
Z. Novotný  ponocný Marova
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Nohejbalový turnaj 2010
Dne 4. 9. 2010 uspoøádal nohejbalový oddíl Studená tradièní
turnaj, který se vzhledem k nepøízni
poèasí pøesunul z antukových kurtù
do místní haly. Turnaje se
zúèastnilo 8 mustev za Studené a
okolních obcí. Hrálo se systémem
kadý s kadým na dva hrané sety.

Celkovým vítìzem a dritelem
putovního poháru nohejbalového
oddílu se stalo drustvo ve sloení
Martin ebesta, David ilhavý a
David Svoboda. Druhé místo
obsadilo drustvo ve sloení
Bohumil Marek, Pavel Neyman a
Petr Vaòásek, na tøetím místì

skonèilo drustvo ve sloení Roman
Bartoò, Lubo Nesládek a Zdenìk
Brada.
Podìkování patøí sponzorùm
turnaje - Hospoda U ebestù,
Mefisto, Obec Studená, Instalatérství Nezdara, Jistuza, Praírna
kávy Strmilov, Milan Taras, Detail
irovnice, Karel Taras, Autodoprava
N+N, Marek Jokl. Putovní pohár a
poháry pro první tøi drustva vè.
diplomù pak zajistil Martin Vokøál.
Vladimír Loula

Sportovní odpoledne
Dne 18. 9. 2010 se na lyaøském
vleku uskuteènilo Sportovní
odpoledne, které zorganizovalo
Sdruení rodièù pøi Z ve Studené.
Odpoledne jsme pojali formou
ipkované, kdy se dìti pohybovaly
po pøedem vyznaèené trase a na
jednotlivých stanovitích plnily
rùzné úkoly (dle vìku dìtí). Úèast
dìtí i dospìlých byla hojná a poèasí
nám také pøálo. Dìti soutìily
v mladí a starí kategorii a

vechny si na závìr odnesly sladkou
odmìnu. Díky sponzorùm jsme
nejikovnìjí dìti mohli odmìnit
hodnotnými cenami, za co jim
velmi dìkujeme. Po ukonèení
soutìe se dìti obèerstvily, kadý
dostal limonádu a vuøta, kterého si
opekl na ohni. Ani na dospìlé jsme
nezapomnìli, mohli si zakoupit
obèerstvení v lyaøské chatì.
Nae Sportovní odpoledne se
mohlo uskuteènit díky tìdrým

sponzorùm (Obec Studená,
Cukrárna árka, Krahulík a.s.,
SETO s.r.o. Daèice, MUDr. Zdenìk
Jantaè, Centropen a.s. Daèice,
Poèátecká Romana) a také nezitné
pomoci tatínkù a maminek. Vem
dìkujeme za vstøícný pøístup a
pomoc pøi konání Sportovního
odpoledne.
Za SR pøi Z ve Studené
Lenka Jantaèová

Oznámení

Sumrakova a H. Bolíkova monost
dopravy do Studené, bylo jednáno
s firmou LEDAX o monosti
dopravy obèanù.
Firma nabízí obèanùm dopravu
osobním autem na objednání dva
dny pøedem na èísle telefonu
725015155, slubu mùe vyuít
kadý obèan Sumrakova nebo
Horního Bolíkova za úèelem napø.
návtìva lékaøe, nákup apod.
Ceník slueb je stanoven na 6 Kè za

1km. Obèan platí pouze cestu,
kdy je vezen. Napø. obèan ze
Sumrakova si objedná dopravu
do Studené k lékaøi, take
zaplatí 18 Kè a zpìt vyuije
autobusový spoj. Ke zpáteèní
cestì je samozøejmì moné opìt
vyuít po domluvì vozidlo firmy
LEDAX, obèan opìt zaplatí 18
Kè. Pokud pojede najednou více
obèanù, platí kadý plnou cenu,
náklady se nedìlí.

Od 12. 12. 2010 dochází ke
zruení autobusových spojù è. 10 a
è. 11 (Horní Bolíkov  Sumrakov) 
pondìlí a ètvrtek. Z dùvodu
nízkého poètu pøepravovaných
osob.
Za souèasné situace vytíení
vychází jedna jízda cca 280 Kè,
z tohoto dùvodu se krajský úøad
nebude na úhradì nákladù podílet.
Abychom umonili obèanùm

STUDENSKÝ TEP
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Blahopøejeme k výroèí (70, 75 a více let)
LEDEN
Felixová Jiøina, Studená
Sochor Václav, Studená
Juránek Milan, Studená
Matouek Karel, Studená
Lapková Rùena, Studená
Kollmannová Jarmila, Studená
Vítù Jaroslav, Studená
Lisová Boena, Studená
Nováková Miroslava, Sumrakov
Nìmcová Marie, Studená
Maová Boena, Studená
Matouek Karel, Studená
Øíhová Marie, Studená
Frûhaufová Aneka, Studená
tefl Jan, Domaín
Adamec Frantiek, Studená
Líbalová Rùena, Studená
Mitasová Boena, Studená
Merhaut Boris, Horní Bolíkov
Pikalová Libue, Marov
teflová Marie, Studená
Nováèková Blaena, Studená
ÚNOR
Nikrmajer Josef, Studená
Laláková Rita, Studená
Buzek Oldøich, Studená
Kocianová Aneka, Studená
Bartùek Frantiek, Studená
Kovandová Jaroslava, Studená
Kolaøík Zdenìk, Studená

Nováková Jaroslava, Studená
Doudová Jiøina, Studená
Matouková Marie, Horní Pole
Hofhanzl Bøetislav, Horní Bolíkov
Sníková Anna, Horní Pole
Dufková Jaroslava, Studená
Kosová Rùena, Olany
Vohájek Konrád, Domaín
Matouková Libue, Horní Bolíkov
Adamcová Adéla, Sumrakov
Ryne Jan, Horní Bolíkov
Felixová Vlasta, Studená
Duek Jaroslav, Studená
Galovièová Adolfína, Studená
Seifert Vladislav, Studená
BØEZEN
Jíra Josef, Studená
Beránková Marie, Studená
Svobodová Jaroslava, Olany
Suický Josef, Svìtlá
Rásochová Marie, Svìtlá
tìrbová Marie, Studená
Berka Frantiek, Studená
Jiøík Jan, Studená
Malínková Marie, Studená
Slezák Oto, Studená
tìrbová Vlasta, Velký Jeníkov
Havlíková Jarmila, Studená
Ryneová Vìra, Horní Bolíkov
Stanìk Frantiek, Studená
Chalupová Zdeòka, Studená
Pøibyl Miroslav, Horní Bolíkov

ÚÈETNÍ FIRMA - EXTERNÍ ÚÈETNÍ
Bc. Kateøina Podhrázská, DiS.
Zajiujeme:
p vekeré administrativní práce
p vedení daò. evidence a úèetnictví pro PO
p mzdy
p vyhotovíme daòové pøiznání (FO, PO, DPH,
silnièní daò)
Zaruèujeme:
p osobní pøístup
p smluvní ceny
p monost dojídìní k Vám
p sníení firemních nákladù
Kontakt na nás:
Bc. Kateøina Podhrázská, DiS.
Komenského 388, 378 56 Studená
tel. 777 335509, 384/490440
mail:katerina.podhrazska@seznam.cz

10

STUDENSKÝ TEP

Lubo Nìmec
Prodej mobilních telefonù a
pøísluenství
Drustevní 266, 378 56 Studená

Kulturní akce v prosinci
10. 12. Varhanní koncert  MgA. Jitky Èudlé a Jiøího
Èudlého v 17:00 hodin v kostele sv. Prokopa ve
Studené
17. 12. Vánoèní koncert, na kterém vystoupí
esový soubor ZU Daèice a áci ZU, Z a M ve
Studené v 17:00 hodin v jídelnì Z
26. 12. ivý betlém na námìstí Sv. J. Nepomuckého
v 16:00 hodin
31. 12. 13. roèník Silvestrovského výstupu na
Javoøici  s Vlastou Javoøickou. Blií informace v
propozicích.
Pøipravujeme: Studenskou 15, Spoleèenský veèer,
Besedu s dùchodci
Mgr. Jindøich Kejval

PROVOZNÍ DOBA LYAØSKÉHO VLEKU
Den

Provozní doba

støeda, pátek 15:00 - 18:00
sobota, nedìle 9:00 - 12:00
13:00 - 17:00

Dìti
30 Kè
30 Kè
40 Kè

Dospìlí
60 Kè
70 Kè
80 Kè

Prodej mobilních telefonù O2, T- Mobile a
Vodafone
p SIM karty vech oparátorù v ÈR
p Záruèní a pozáruèní servis
p Opravy mobilních telefonù
p Poradenská sluba s uzavøenými
smlouvami
p Prodlouení a ukonèení smluv
p Prodej telefonù pro seniory
p Nároky na nové telefony pøi poøizování
smlouvy
p

NOVÌ :
Prodej pøísluenství pro firmu STIHL
p Øetìzy k motorovým pilám
p Struny, oleje, svíèky, pilníky, lity
p Pøísluenství ke køovinoøezùm
p Náøadí FISKARS
p Noe, nùky, zahradní nùky
p Pluhy, lopaty, hrábì a dalí

p

Kontakt: 602 723 762, 732 163 893
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Informace a harmonogram svozu odpadu pro rok 2011
Obec Studená
Svoz odpadu z domácností (popelnic) bude provádìn ve Studené
a místních èástech týdnì kadý ètvrtek, firmou AVE CZ, s r.o.
J. Hradec.
Provozní doba Sbìrného dvora ve Studené

støeda 14.00  18.00
sobota 8.00  12.00

Nakládání s vyuitelným odpadem

Ve Studené
PET lahve + krabice Tetrapack (od mléka, dusù) - do rozmístìných
kontejnerù
p sklo - sbìrný dvùr a do rozmístìných kontejnerù
p papír - sbìrný dvùr a do rozmístìných kontejnerù
p hadry - sbìrný dvùr
p ostatní plasty - sbìrný dvùr
p kovový odpad - odvoz vdy v jarních mìsících obvykle kvìten ve
spolupráci se Sborem dobrovolných hasièù ve Studené i místních èástech,
nebo na vyhrazené místo (kontejner u sbìrného dvora)
p stavební odpad - po dohodì s Obecním úøadem
p nebezpeèné odpady - sbìrný dvùr
zbytky zelenì - pokud mono provádìt likvidaci kompostováním, nebo
pøipravit k odvozu do igelitových pytlù
p

Termín svozù zbytkù zelenì:
Kvìten 16.
Èerven 6., 27.
Èervenec 11., 25.
Srpen 8., 22.
Záøí
5., 19.
Øíjen 3., 17., 31.

V zahrádkáøských koloniích mono pøistavit kontejner za podmínky, e za
obsah bude odpovídat konkrétní osoba, která pøistavení kontejneru dohodne.
Zimní posyp  bude odváen pracovníky obce, nejlépe vdy v celé ulici po
dohodì s obèany, které tímto ádáme o spolupráci.
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V místních èástech
Vyuitelný odpad

PET lahve - igelitové pytle
p sklo - libovolné nádoby
Svoz 1x mìsíènì - z míst, kam se pøistavují popelnice
p hadry a papír- igelitové pytle
p ostatní plasty
p televize, lednièky apod. - individuální dohoda moná pøi kadém
svozu PET lahví a skla
p

Termíny svozu PET lahví, skla
Leden
31.
Únor
28.
Bøezen
28.
Duben
18.
Kvìten
30.
Èerven
20.
Èervenec
18.
Srpen
29.
Záøí
26.
Øíjen
24.
Listopad
28.
Prosinec
12.
Zbytky zelenì kompostovat na vlastních pozemcích, v pøípadì nutnosti dohodnout odvoz
individuálnì s pracovníkem OÚ.
Váení obèané,
tak jako kadý rok je i v novém roce 2011 zapotøebí uhradit poplatky za komunální
odpad, a tím získat novou známku na popelnici a monost vyuívat slueb sbìrného dvora.
Výe poplatku zùstává zachována jako v roce 2010, a to 440,- Kè na osobu. Úhradu
poplatku je moné uskuteènit na obecním úøadì u paní Moravové, nebo u paní Novákové,
a to od 1. 2. 2011. Obèané ze Studené mohou provést úhradu poplatku a získat novou
známku na popelnici té v knihovnì Vl. Javoøické u paní Jírové. Na staré známky se budou
popelnice vyváet do 24. 2. 2010.
Mimo uvedené monosti lze rovnì vyuívat sbìrný dvùr ve Studené. V pøípadì, e
termíny nebudou vyhovovat, mùe po dohodì v zastupitelstvu dojít ke zmìnám, o kterých
by se obèané informovali z místního zpravodaje.
Tìchto slueb mohou vyuívat obèané, kteøí uhradili poplatek stanovený vyhlákou a
mohou se prokázat stvrzenkou o zaplacení.
V pøípadì potøeby likvidace jiného odpadu jak v místních èástech, tak ve Studené je
zapotøebí se dohodnout s pracovníkem obecního úøadu tel. è. 384401918 (p. Hembera),
nebo pøímo se starostou obce tel. è. 384 401 910.
Studenský

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

