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INFORMAÈNÍ A REKLAMNÍ ZPRAVODAJ

èíslo 2/ 2006

Ze zastupitelstva obce
Zastupitelstvo obce se selo 27.
bøezna 2006. Na tomto jednání
pøednesl starosta zprávu o èinnosti
orgánù obce, zprávy pøednesli i nìkteøí pøedsedové výborù (finanèní,
kulturní a kontrolní). Pøedseda inventarizaèní komise podal zprávu o
probìhlé inventarizaci majetku a
závazkù obce. Zastupitelé schválili:
rozpoèet obce pro rok 2006, Z a M
Studená - pøídìl zlepeného
hospodáøského výsledku do fondù,
odpisový plán koly, povolení èerpání penìz na nìkteré aktivity nad
rámec státního rozpoètu (uèebnice,
uè. pomùcky, na praní prádla, dopravu ákù na plavání, mzdové náklady na zpracování úèetnictví a
doplatek platu správce tìlocvièny),
odpis nedoplatkù za vodné ve výi
4 284,- Kè, mandátní smlouvu s firmou Proinvest na akci Odvedení
extravilánových vod v Sumrakovì,
kolektivní smlouvu Obce Studená
pro rok 2006, zámìr prodeje nìkterých pozemkù, pøíspìvky (UP
Hoøice 1500,- Kè na zpracování
návrhu osazení hodin v parku u
fary, Muzejní a vlastivìdné
spoleènosti Brno 2000,- Kè na vydání monografie Støedovìká vesnice na Moravì, ochot. souboru
Javoøièan Studená na pronájem
sálu v Jilmu a 15,- Kè/os. pøíspìvek
na oslavy MD a Svátku matek),
pøipomínky k územnímu plánu obce
a prodlouení nájemní smlouvy s p.
Tichým.
Zastupitelstvo se zabývalo akcí
Oprava silnice III/40914 v obci a
úpravami komunikací v k. ú.
Olany a zvýením rychlosti u
pøipojení na internet. Zastupitelstvo vyhlásilo výbìrové øízení na
místo knihovnice v knihovnì V. Javoøické ve Studené. Dalí zastupitelstvo zasedalo v pondìlí 29.

kvìtna 2006. I na tomto zasedání
informoval starosta a pøedsedové
nìkolika výborù o èinnosti. Byl
schválen závìreèný úèet (hospodaøení) za rok 2005 a zpráva o kontrole, kterou vykonává oddìlení
pøezkumu hospodaøení obcí krajského úøadu v Èeských Budìjovicích.
Ve zprávì jsou drobné pøipomínky,
týkající se schvalování rozpoètových
zmìn u akcí pøecházejících z roku
na rok a dále k úpravì inventurních
seznamù u pozemkù, které jetì nebyly v evidenci na poèítaèi (psáno ve
wordu). Zastupitelé projednali
zprávu o hospodaøení koly.
Schválili: plnou moc pro Mgr. J.
Nováka k zastupování obce pøi
drabì domu è. 17 ve Studené a pøi
zastupování obce ve vìci zaloení
Technických slueb obce Studená s.
r. o., kam bude nejprve pøeveden
provoz sanity (protoe trby z provozování sanity a internetu by pøekroèily 1 mil. Kè a obec by se stala
plátcem DPH a tím by se vechny
její èinnosti zdraily) a dále postupnì budou do této organizace
pøevedeni pracovníci stávajících
Technických slueb. Zámìrem je,
aby si na sebe vydìlávali sami a
zvýila se produktivita práce. Jednatelem byl schválen pan Hlaváè.
Dále zastupitelé schválili dodatek ke smlouvì s firmou Staving,
pøeklenovací úvìr ve výi 2 mil. Kè
na rekonstrukci ulic Komenského a
Na Stráni (dotace bude èinit
1 942 870,- Kè), rozpoètovou zmìnu,
výi nájemného a kritéria pro
pøidìlování bytù v novì postavené
bytovce, pøíspìvky (Sdruení
rodièù na poøádání dìtského dne
10 tis. Kè, SDH H. Pole 3 tis. na
poøádání dìtského dne, ÈSCH ve
Studené 4 tis. na poøádání výstavy
o pouti, SDH Studená 4 tis. na

poøádání soutìe, vydavatelství Akcent a èasopisu Pramínek 3 tis. na
setkání rodákù a pøátel V. Javoøické, které se bude konat dne 29.
èervence 2006, sdruení ROSKA
3 tis. na léè. výlohy pro obèana ze
Studené, paní Kuchtové 22 tis. na
zásobování obyvatel Skrýchova a
Marova), Jednotì Tøe na
zásobování obyvatel H. Bolíkova 30
tis. a SDH Studená pøíspìvek na
rozíøení øidiè. oprávnìní dle nové
vyhláky min. dopravy), prodej
pozemkù, návrhy na prodej
pozemkù, poèet èlenù zastupitelstva (bude stejný jako toto vol. období). Dohodlo s øeditelem koly
vaøení o prázdninách pro veøejnost
(bude se vaøit prvních 14 dní a potom celý srpen). Zvolilo paní Marii
Sejrkovou a Evu Adamovskou jako
pøísedící u okresního soudu v J.
Hradci.
V. Èech
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Slovo starosty
Váení obèané, letoní dlouhá
zima zkomplikovala ivot kadému
z nás hlavnì v plánech na údrbu a
opravy, které jsme si plánovali. Stejná situace je v plánech investic,
údrby a oprav v obci. K tomu navíc
pøibyly neplánované opravy, hlavnì
støech témìø na vech budovách
obce, kde u nìkterých dolo
k havarijnímu stavu.
V minulém zpravodaji jsem Vás
informoval, o jaké dotace usilujeme a na jaké akce . V tomto èísle
Vás chci informovat, na co jsme dotace získali a jaké akce chceme realizovat, anebo jsme ji realizovali.
Podaøilo se dokonèit místní
komunikaci mezi ulicí Mírová od
mateøské koly na ulici Tyrova.
Zde jetì zbývá dokonèit úpravu za
obrubníky.
Dále se nám podaøilo získat dotaci na zakoupení snìného skútru
na znaèení lyaøských stop, rovnì
i v tomto pøípadì je skútr zakoupen
a pøipraven k úèelu, pro který byl
poøízen. Nyní pøipravujeme znaèení
a mapy pro zimní období na
oznaèení lyaøských stop. Vìøím, e
se nám podaøí na upravené lyaøské
stopy pøilákat dalí návtìvníky
obce a okolí, co by se mìlo kladnì
projevit v propagaci naí obce a
hlavnì ve zlepení podmínek pro
lyaøe.
Dále jsme získali dotaci na
opravu místních komunikací
v ulicích Komenského a Na Stráni,
kde poèítáme se zahájením oprav po
Studenské pouti.
Pokraèovat budeme v opravì KD
v Marovì, na to jsme rovnì získali
dotaci.
V Sumrakovì budeme øeit odvedení pøívalových vod a zatravnìní
rybníka Pod Kovárnou, kde by mìlo
dojít k podstatnému zlepení
vzhledu veøejného prostranství.
Rovnì na tuto akci jsme získali
dotaci.
Nepodaøilo se nám získat dotaci
na opravu kostela sv. Prokopa, na
tu podal farní úøad dvì ádosti.
Jetì vak nekonèí rok a naí snahou bude i zde hledat øeení, jak
nìjaké finanèní prostøedky získat.
Od 1. 7. 2006 by mìla zaèít dlouho
plánovaná rekonstrukce silnice III.
tøídy od nákupního støediska Jed-

noty smìrem na Horní Pole, kde
investorem bude Správa a údrba
silnic Jihoèeského kraje a obec Studená. Akce by mìla být ukonèena do
30. 9. 2006.
Mimo uvedené akce bude
probíhat drobná údrba ve Studené
a místních èástech. Ve Studené se
také bude pokraèovat v rekonstrukci
místního
rozhlasu.
Dùleitou investièní akcí, která
zlepí vzhled obce a vytvoøí dobré
podmínky pro bydlení v 11 bytech,
je rekonstrukce bývalé Lojdovy
hospody a té demolice bývalé
prádelny s celkovou úpravou prostranství. Zde chci podìkovat firmì
Staving Studená, s.r.o., která si
velice dobøe poradila s problémy,
které v tìchto starých budovách
musela prùbìnì øeit bìhem
výstavby. Pøesto je ji dnes jisté, e
nebude pøekroèena nabídková cena
a bude dodren termín pøedání
stavby.
Bìhem léta øeíme ve Studené
svoz zelenì. Kadý si mohl do kalendáøe poznamenat termíny svozu.
Vìøím, e tyto termíny budou ze
strany obèanù respektovány, a nebude proto tøeba øeit telefonáty a
poadavky na svoz mimo rozpis,
kterým nebude vyhovìno.
Samozøejmì, mimo akce investièní, jsme organizovali od vydání
minulého zpravodaje akce kulturní
a spoleèenské, a to Spoleèenský
veèer, Setkání dùchodcù, MD, Den
matek, spolu s obcí Jilem divadelní
pøedstavení ochotníkù z Poèátek
v kulturním domì v Jilmu. Rovnì
zdaøilou akcí byla kolní akademie
poøádaná Základní kolou a
Mateøskou kolou ve Studené. Také
Dìtský karneval se velice zdaøil, co
dokazuje velká úèast, se kterou se
organizátoøi dobøe vypoøádali.
V Knihovnì Vlasty Javoøické
probìhla akce Noc s Andersenem.
Nyní k problematice, se kterou
Vás moná unavuji, a to je veøejný
poøádek. Zde se situace nelepí.
Mnohdy stav na záchodech u
autobusové èekárny, ale i ve vlastní
místnosti èekárny nesvìdèí o kulturnosti nìkterých z nás. Stejná situace je u kvìtinové výzdoby, kde
nám nìkteøí obèané aktivnì pøihnojují kvìtinové sazenice tak, e je

naprosto znièí. K tomu pøibývají vyvrácené dopravní znaèky a pokozené lavièky. ádám Vás proto o
pomoc pøi øeení tìchto negativních
jevù, vím, je to sloité a nevdìèné.

Rovnì upozoròuji obèany na
provozní dobu ve sbìrném dvoøe,
kde dolo k umístìní kontejneru na
elezný rot do ohrazeného prostoru. Proto Vás ádám o ukládání
elezného rotu pouze v provozní
dobì. Dále upozoròuji, e dochází
k neustálému zcizování tìích
pøedmìtù z uloeného elezného
rotu. Poádali jsme proto obvodní
oddìlení Policie ÈR ve Studené o
èastìjí kontroly v okolí sbìrného
dvora.
V dobì pøípravy vydání zpravodaje se uskuteèní v reii Sboru dobrovolných hasièù ve Studené
okrsková soutì u pøíleitosti 130.
výroèí hasièù ve Studené. Vzhledem
k tomu, e paní B. Klangová odchází
do dùchodu, na základì výbìrového
øízení byla vybrána nová knihovnice paní Soòa Jírová. Chtìl
bych touto cestou paní Klangové za
její dlouholetou, obìtavou a vstøícnou práci podìkovat a paní Jírové
popøát hodnì úspìchù v její práci.
Samozøejmì se musím zmínit o
akci, která má ve Studené tradici, a
to je Studenská pou, která se
uskuteèní opìt v prostoru za hasièskou zbrojnicí. S poutí jsou spojena i dopravní omezení a dalí vìci
s tím související. Proto Vás ádám o
shovívavost a pochopení. Hlavnì
Vás ádám o omezení parkování
v místech konání poutì. S poutí
souvisí zaèátek prázdnin a dovolených. Vyuívám proto této
pøíleitosti a chci Vám popøát
pìknou dovolenou. Vìøím, e se zastupitelstvo obce v dobì, kdy Vy
budete uívat prázdnin a dovolených, bude aktivnì podílet na realizaci uvedených akcí, které budou
slouit ku prospìchu nás vech.
J. Rod
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Rakouské dìti
ve Studené
V pondìlí 22. kvìtna navtívily
Studenou dìti z Rakouska. Moc
jsem se na jejich tøídenní návtìvu
tìila. Dìti jsme uvítali ve kole
písnièkami a jednu jsme se dokonce
nauèili nìmecky. Po uvítání dìti
èekala prohlídka naí koly,
návtìva lomu, procházka po Studené a pøivítání na radnici. V 17
hodin jsme na nì èekali u koly,
abychom si s nimi popovídali. Anglický nebo nìmecký jazyk byl velmi
nutný.
V úterý jely èeské i rakouské dìti
do sklárny v Jantejnì. Bylo to tam
docela zajímavé. Po návratu do
koly jsme se rozdìlili do tøí skupin.
Podle zájmu jsme si mohli vybrat
malování, tancování a poèítaèe.
Zaili jsme spoustu legrace. Odpoledne byly rakouské dìti v Telèi.
Dìti jsme si vyzvedli veèer u koly.
Kadá rodina pro nì mìla pøipravený program na veèer.
Ve støedu pøiel poslední den,
který se nazýval sportovní. Ve
skupinách jsme chodili pøírodou,
kde na nás èekaly pohádkové bytosti, které nám zadávaly úkoly.
Tento program pro nás pøipravili
áci 9. tøídy. Bylo to velmi pìkné a
moc jim za to dìkujeme.
V závìreèném programu nám
Rakuané ukázali jejich tance. Pak
následovalo louèení, které se
neobelo bez slz.
Na spoleènì strávené dny
budeme dlouho vzpomínat.
Michala Peltanová, 7. tøída
DEN
Ohnivé slunce zapadá,
èerná noc nastává,
konèí prohøátý den,
nahradí jej sladký sen.
K ránu se ve probouzí,
tráva na louce se orosí,
konèící vlané ráno prozrazuje,
e jej horké poledne nahrazuje.
Stromy kvetou,
hlavu sladkou vùní pletou.
RÙENA TEFLOVÁ, 9.tø.

Ze ivota koly
Základní kola
V tomto kolním roce vychází 32
ákù. Na støední koly a gymnázia
si podalo pøihláku 21 ákù.
V prvním kole pøijímacího øízení
bylo pøijato 19 ákù, zbývající dva
byli pøijati ve druhém kole pøijímacího øízení.
Na uèební obory si podalo pøihláku 11 ákù a vichni byli pøijati
na zvolený uèební obor.
Na osmiletá gymnázia si podaly
pøihláku 2 ákynì a obì byly pøijaty. Dìkuji vem uèitelùm, kteøí

áky na pøijímací zkouky velmi
dobøe pøipravili. 30. bøezna jsme pro
veøejnost pøipravili v hotelu Bartuek kolní akademii. Vystoupily
dìti základní koly, mateøské koly
i kolní druiny. Dìkuji vem pedagogùm, kteøí vystoupení na
akademii pøipravili a vem, kteøí se
podíleli na organizaci.
4. dubna byl ákùm od 5. do 9.
tøídy promítnut èeský dokumentární film reiséra Mateje Mináèe
Síla lidskosti.
Pokraèování na str.6

Proè ve Skrýchovì nehoøí
Na zaèátku minulého století se
toto ve Skrýchovì vyprávìlo jako
skuteèná událost, kterou prý pamatovali tehdejí nejstarí obyvatelé
obce.
Bylo to v lednu, nastaly silné
mrazy, jetì stále se brzo stmívalo.
Jednoho dne v podveèer zastavil
pøed skrýchovským dvorem povoz
taený jedním koníkem. Pod
plachtou se choulila cikánská
rodina. Nejstarí cikánka vela do
dvora a zaklepala na dveøe afáøova
obydlí. Pøila prosit, aby jim afáø
dovolil pøenocovat i s vozem ve stodole na mlatì.
afáø se zdráhal, mìl obavy, e si
rozdìlají oheò a zapálí. afáøka,
kdy vidìla ubohý vùz plný zkøehlých

dìtí, pøemluvila afáøe, aby jim dovolil pøeèkat mrazivou noc pod
støechou stodoly. Sama jim jetì
donesla mléko a vaøené brambory.
U afáøù celou noc patnì spali,
báli se ohnì. Nic se vak nepøihodilo. Ráno se cikáni louèili, dìkovali afáøi a jeho enì za pøístøeí
a jídlo, které dostali.
Kdy odjídìli, obrátila se stará
cikánka jetì jednou na afáøe se
slovy: Za to, e jste nás nechali
pøenocovat a jetì nás nakrmili, i
kdy jste se báli, e mùeme zapálit,
nebude nikdy ve Skrýchovì hoøet.
Vyprávìní pøepsala
M. Jinochová
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Dílo se zdaøilo
Rok s rokem se seel a pøilo období budování a zmìn. Jaro jsme
zahájili velikonoèním sousedským
posezením, nebo
ta zima potrápila
nás vechny a bylo
tøeba se setkat.
Opìt probìhly
jarní brigády a let
èarodìjnic nad
Marovem,
po
Marovì prostì
my nad tøi sta let
jsme si to uily.
Ale událostí
èíslo jedna je dokonèení rekonstrukce hasièské
støíkaèky z roku
1903. Tu provedla
hradecká firma
Staviservis. Podíl
na úspìnosti projektu mají rovnì
èlenové sboru dobrovolných
marovských hasièù a zastupitelé Obecního úøadu
ve Studené v èele se starostou

J. Rodem, kteøí schválili finanèní
pøíspìvek na opravu. Støíkaèka je
plnì funkèní a marovtí dobrovolní

hasièi ji budou pøedvádìt na hasièských akcích v okolí Studené. Po
dokonèení rekonstrukce kulturního

Pronajmu 90 m ètver. vytápìných nebytových prostor.
Sociální zaøízení, telefon. Je mono té vyuít oplocený
pøilehlý pozemek o ploe 650 m ètver. Tel.: 384 490 026

KOLNÍ AKADEMIE
U dlouho jsme vìdìli, e bude
kolní akademie. Domluvili jsme se,
e nae tøída tam vystupovat bude.
Tak jsme se zaèali zajímat o básnièky. Pak jsme zaèali cvièit
pozdrav slunce. Zkoueli jsme to i se
vihadly. Docela to holkám lo. Tak
øekla paní uèitelka, e to zapojíme
do vystoupení. Vzala si ètyøi holky,
kterým to lo nejlépe. A øekla, e to
budou tancovat a cvièit. Urèila i dvì
náhradnice. Chtìli cvièit i kluci, ale
se vihadlem to moc neumìli. Tak si
vymysleli, e budou driblovat
s míèem. Tøi dìvèata se uèila básnièky. Pak jsme pøemýleli, co si
vezmeme na sebe. Pozdrav slunce
byl jasný. Pyama. Pak dala paní
uèitelka holkám trièka a klukùm
taky. Paní uèitelka øekla dìtem, a
se domluví, jaké si vezmou kraasy.

Pøemýleli jsme, co si obléknou
holky, které budou recitovat. Paní
uèitelka øekla, e budou mít suknì
a bílá trièka. Udìlali jsme jim i
korunky. Trénovali jsme asi dva
mìsíce. Skoro kadý den. Také jsme
to ukazovali I. a II. tøídì.
Pøiel den Akademie 30. 3. 2006.
Mìli jsme vichni velkou trému.
Nejvìtí asi kluci. Ráno jsme to
ukazovali dìtem ze koly, to
klukùm jednou spadl míè. Nìkteré
dìti se smály, ale nebylo to hezké.
Pak pøiel veèer 17.00 hod., to se
nám to povedlo bez chyby. Vem se
nae vystoupení moc líbilo. Jsem
ráda, e se nám to povedlo, i kdy
jsme to mìli hodnì tìké.
Napsala Hana Karpíková,
III. roèník Z

domu, na co se vichni tìíme,
bude umístìna v prùèelí sálu. Jsme
rádi, e tento skvost je v poøádku a
bude nám pøipomínat více ne
stoletou tradici
místních hasièù.
Pøed námi jsou
dalí úkoly a plány,
které bychom bez
vydatné pomoci
Obecního úøadu ve
Studené a vech
obyvatel Marova
nemohli splnit, a
tí m p o s u n o u t
vzhled naí vesnièky k lepímu.
Vem dìkujeme
za jakoukoli d o savadní pomoc a
doufáme, e i
nadále spoleènì
budeme smìøovat
k uskuteènìní v y tyèených cílù.
Za osadní výbor Marova
H. Novotná

Pøíspìvek od Holanïanù

Ji nìkolikrát jsme psali o tom,
e zveøejníme informace o pouití
daru od naich pøátel z Beemsteru,
který byl urèen pro nae sportovce.
Máme bohuel zprávu pouze od 2
oddílù. Nai sportovci dostali v roce
2004 dar ve výi 1025 Eur. Byl
rozdìlen spravedlivì na 4 díly. Tyto
díly dostaly TJ Studená, FK Studená (které bohuel dodnes nedodaly, co si poøídily) a dále TJ
Sokol Studená I a TJ Sokol Studená
II. Tyto sportovní organizace nám
pøedloily kopie dokladù. TJ Sokol I
si zakoupil za tyto prostøedky trièka
a nechal si je potisknout a TJ Sokol
II si zakoupil zástìnu, hrabla a
koata. Tìmto dvìma organizacím
dìkujeme a TJ Studená a FK Studená vyzýváme touto cestou
naposledy o dodání informace, co si
poøídily za peníze z daru.
V. Èech

Pronajmu obchod ve Studené. Tel.: 723 487 390
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Vyhodnocení dotazníku pro rodièe
V rámci tvorby nového kolního
vzdìlávacího programu jsme pomocí dotazníku oslovili i rodièe, jejich názory nám pomohou pøi naí
práci. Zde je vyhodnocení dotazníku.
Celkem bylo rozdáno 120 dotazníkù, vrátilo se jich 70, to je 58,3
%. U vech otázek byla vyhodnocena
prùmìrná odpovìï nebo procentuální zastoupení odpovìdí, jednotlivé odpovìdi byly spojitì seskupeny
kolem prùmìru. Ani v jednom
pøípadì se nevyskytly dvì skupiny
zcela protikladných názorù.
Otázky 1-6 byly hodnoceny
kálou:
neumím odpovìdìt  rozhodnì ne
 spíe ne  tak napùl  spíe ano 
rozhodnì ano.
Vyhodnocení odpovìdí první
èásti
1. otázka
Zájem rodièù o dìní ve kole byl
charakterizován odpovìdí spíe
ano. Informace rodièe získávají na
tøídních schùzkách, od uèitelù i
mimo rodièovské sdruení, od dìtí a
z obecního zpravodaje.
2. otázka
Monost konzultovat s uèiteli
záleitosti týkající se dìtí charakterizuje odpovìï rozhodnì ano.
3. otázka
Otázka, zda se rodièe mohou o
výchovì svého dítìte poradit
s uèiteli jako s odborníky, byla
charakterizována odpovìdí spíe
ano.
4. otázka
Pøístup koly k nevhodnému
chování nìkterých dìtí byl charakterizován odpovìdí tak napùl.
5. otázka
Otázka, na co by se mìla kola
více zamìøit, dopadla následovnì:
Nejvíce hlasù získalo zamìøení na:
1. Osobnostní a sociální rozvoj a
komunikace
2. Výuka jazykù
3. Sport
4. Estetická výchova

6. otázka
Hodnocení úrovnì výuky na kole
 zda výuka dává dìtem pevné základy pro dalí vzdìlávání. Tato
otázka byla charakterizována odpovìdí rozhodnì ano.
7. otázka
Rodièe známkou vyjadøovali
úroveò nìkterých oblastí ve kole.
Nejlépe byla hodnocena:
1. kolní druina (prùmìrná
známka 1,5)
2. kolní øád (prùmìrná známka
1,7)
3. Vzhled uèeben (prùmìrná
známka 1,8)
4. Kulturní program koly
(prùmìrná známka 1,9)
5.  7. místo: Cizí jazyk, mimokolní aktivita, zájmové krouky
(prùmìrná známka 2,1)
8. Uèební pomùcky (prùmìrná
známka 2,3)
9. Stravování (prùmìrná známka
2,5)
Ve druhé èásti byly dotazníky
èasto vyplnìny neúplnì, take jednotlivé pøipomínky se jen zøídka
opakovaly.
8. otázka  silné stránky koly
Dobrá úroveò výuky, pøíprava na
pøijímací zkouky a dobré výsledky
na dalích kolách
Pøátelský pøístup uèitelù
k ákùm a rodièùm
Èinnost kolní druiny
Modernizace uèeben (poèítaèová
uèebna, uèebna anglického jazyka,
tìlocvièna),pøístup k internetu
Keramika pro dìti a dospìlé
Poøádání Dne dìtí, akademie,
diskoték, lyaøských závodù a kulturních akcí
Výzdoba koly
9. otázka  slabé stránky koly
(vìtinou jednotlivé pøipomínky)
Malá autorita, neprofesionální
pøístup a nevímavost nìkterých
uèitelù
Kázeò ákù, nechu uèitelù øeit
problémy s agresivními áky, ikanu a dotáhnout jejich øeení do
konce
Pouívání nesluných slov uèiteli

Nadrování nìkterým ákùm
Nevyrovnaný poèet známek
v nìkterých pøedmìtech
Horí stav uèebnic a uèebních
pomùcek
Nespokojenost se stravováním,
chybí výbìr alespoò ze dvou jídel
Neupravenost kolního høitì,
nepoøádek kolem koly
Výuka cizích jazykù  jazyk
vyuèovat døíve (od druhé tøídy),
málo uèitelù na cizí jazyky, výuka
druhého cizího jazyka
Závanost jednotlivých bodù
nelze pro malý poèet odpovìdí statisticky vyhodnotit a je tøeba je
chápat pouze jako podnìty pro dalí
èinnost. Ojedinìlé a zcela
protichùdné
názory
nejsou
uvedeny.
10. otázka  pomoc kole ze
strany rodièù
V pøevánì anonymní anketì
nepøikládali rodièe této otázce velký
význam. Rodièe nabízeli pomoc:
Pøi akcích poøádaných kolou
(Den dìtí, lyaøské závody, pomoc
pøi nácviku zpìvu, pøi moderování a
ozvuèení dìtských akcí)
Nabídka sponzorského daru na
akce pro dìti
11. otázka  dalí námìty a
pøipomínky
Nesouhlas se zamìstnáváním
dùchodcù
Zøídit stojan na kola
Pøepracovat a vylepit webové
stránky koly, malá informovanost
veøejnosti
Nesluèovat tøídy na vìtí poèet
ákù
(rozbíjení
kolektivù,
nekvalitní výuka)
Malá nabídka zájmových a sportovních kroukù (chybí Skaut,
krouek ruèních prací), malá kapacita nìkterých kroukù
Slabá finanèní podpora ákù na
platby za autobus (na výlety,
exkurze, divadla), seity a pomùcky
Vyhodnocení vypracovala
Mgr. Marie Hartmannová
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Ze ivota koly (pokraè.)
Film vypráví o britském obèanu
Nicholasu Wintnovi, který v roce
1939 osobnì a z vlastní iniciativy
zachránil ivot 669 èeským a slovenským, pøevánì idovským dìtem a
vyvezl je pøes hitlerovské Nìmecko
do rodné Velké Británie. Po filmu
následovala beseda s dramaturgem
projektu panem Z. Tulisem. Film
dìti zaujal a odpovìdìl jim na
otázku, jak se mladý èlovìk mùe
postavit zlu a co je aktivní dobro.
V týdnu od 22. kvìtna do 24. kvìtna
navtívilo nai kolu 24 ákù a dva
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3. místì a Martin Horký na místì 4.
Vem blahopøejeme a dìkujeme za
reprezentaci koly.Také jsme
obdreli podìkování za kolekci
výtvarných prací, kterou paní
uèitelky zaslaly do soutìní èásti 34.
roèníku Mezinárodní dìtské
výtvarné výstavy Lidice 2006,
z ostatních výtvarných soutìí,
kam byly práce ákù zaslány, zatím
výsledky nepøily.
Na nedìli 4. èervna opìt pøipravujeme Dìtský den. Doufejme, e
nám bude poèasí pøát. Moc dìkujeme vem sponzorùm, protoe bez

v Poèátkách na filmu Jak se krotí
krokodýli. Výletu se zúèastnilo 65
dìtí. 24. 4. se dìti zapojily do akce
Den zemì, kdy pomohly pøi úklidu
koly a úpravy záhonù pøed kolou.
V týdnu dopravní výchovy od 2.5. do
5.5. dìti malovaly dopravní
prostøedky, uèily se dopravní
znaèky. Na besedu s dìtmi pøili
pøísluníci Policie ÈR. Vechny dìti
D vyrobily pro maminky k Svátku
matek ozdobný perk. Dále se
zúèastnily
výtvarné soutìe
Straidla v kníkách, kterou vyhlásily
knihovny Jindøichohradecka. 24. kvìtna sehrálo 20
dìtí 1. stupnì turnaj achù. Vítìzem
1. - 3. tøídy se stal Krytof Èeloud
a 4. - 5. roèníku Martin Skácel. 26.
kvìtna jsme pro dìti opìt pøipravili
výlet do kina v Poèátkách, tentokrát na film Madagaskar.
Den dìtí oslavily dìti kolní
druiny celodenním pobytem ve
kole. Veèer mìly ohýnek, potom
cestu za pokladem a pøespání ve
kole pro nì byl velký záitek. Dìkujeme paní Alenì imánkové za
darování poèítaèe pro dìti kolní
druiny.
Mgr. Libor
Hrbek

Co se událo v M

uèitelé z rakouské koly v Luftenbergu. lo o výmìnný pobyt, nebo
nai áci byli v Luftenbergu v záøí
minulého roku. S touto kolou ji
udrujeme pøátelské styky patnáct
let. Chci podìkovat uèitelùm, kteøí
se návtìvì vìnovali a pøipravili zajímavý program.
I v tìchto jarních mìsících se
zúèastòujeme soutìí a olympiád .
Významných úspìchù dosáhli nai
áci v recitaèní soutìi, kde Tereza
vandová postoupila a do krajského kola.
V okresním kole zdravotnické
soutìe obsadilo drustvo ákù
z deváté tøídy ve sloení Jakub Pospíil, Lubo Kolaøík, tìpánka
Láníková, Lucie karydová, Marie
Tichá, Veronika Vondráková 2.
místo. Dále v matematické olympiádì ákù 6. tøíd se Petra Bartoòová umístila v okresním kole na

jejich pøispìní by nebylo moné tuto
akci realizovat.
Na závìr mého pøíspìvku bych
chtìl podìkovat paní B. Klangové knihovnici místní knihovny - za
dlouholetou spolupráci s naí
kolou.
kolní druina
V mìsíci bøeznu dìti kolní
druiny plnily projekt Týden knihy.
V tomto týdnu byly na besedì v knihovnì, hrály turnaj v pohádkovém
pexesu, ilustrovaly vlastní knihy a
na závìr týdne se zúèastnilo 19 dìtí
akce v knihovnì, která se jmenuje
Noc s Andersenem. Tuto akci pro
nás pøipravila paní knihovnice B.
Klangová. Touto cestou jí dìkujeme
za ve, co pro dìti D pøipravila. 4.
dubna se 61 dìtí zapojilo do
výtvarné soutìe JARO a práce dìtí
jsou vystaveny v knihovnì. 15.
dubna jsme s dìtmi byli v kinì

Blíící se konec kolního roku je
v M ve znamení sportovních, rekreaèních a poznávacích akcí.
Jezdíme na plavání do Jindøichova
Hradce, chodíme na turistické vycházky do pøírody, byli jsme na
výletì v záchranné stanici
ohroených ivoèichù v Dlouhé
Brtnici, chystáme oslavu MDD nìkolika akcemi.
Z mateøské koly odchází 20 dìtí
do první tøídy  19 do Z Studená,
1 do Telèe. Budoucím prvòáèkùm
pøejeme úspìný a radostný start ve
kole. Na pøítí kolní rok bylo zapsáno 22 nových dìtí. Kapacita M
bude zcela vyuita.
J. Havlíková
ÈSCH
Studená
zve
vechny obèany na výstavu
drobného zvíøectva do
areálu koly. Výstava se
koná ve dnech Studenské
pouti.
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130 let SDH ve Studené
V sobotu 27. kvìtna probìhla ve
Studené okrsková soutì hasièských drustev O putovní pohár
zastupitelstva obce. Soutì se konala pøi pøíleitosti 130. výroèí
zaloení sboru dobrovolných hasièù
ve Studené. Zúèastnilo se 9 drustev
muù, 1 drustvo en, 1 drustvo
dìtí ze Studené a 1 drustvo dìtí
z Èeského Rudolce. Pro informaci
zveøejòujeme výsledné poøadí a
èasy soutìících drustev
poární útok
èas
poøadí
Studená II
29,34
1
StudenáIII
29,56
2
Svìtlá
29,93
3
Studená I-dorost 41,51
4
H.Bolíkov
42,88
5
Domaín
42,97
6
H.Pole
42,98
7
Sumrakov
57,02
8
H. Bolíkov II
64,26
9
eny Studená 27,72
dìtiStudená
30,62
1
È. Rudolec
32,40
2
Pøekvapením byl nejlepí
výsledný èas 27,72 drustva studenských en. Zopakovaly si tímto
úspìch z loòské soutìe hasièských
drustev z J. Hradce, kdy za sebou
zanechaly vechna drustva muù
z okresu.
Ukázkou haení pomocí vysokotlaku, ochranných protichemických

AA

oblekù a vybavením nového zásahového vozidla SCANIA se zde také
pøedstavili pøísluníci Hasièského
záchranného sboru z J. Hradce.
Na závìr drustva ze Sumrakova,
Marova a Daèic pøedvedla ukázku
haení historickými ruèními
støíkaèkami. Celý program zpestøilo
drustvo daèických veteránù svým
komickým vystoupením pøi ukázce
haení døevìného domku. Veèer po
skonèení soutìe zahrála sumrakovská Zoufalka.
I pøes nepøíznivé poèasí se celé
odpoledne vydaøilo.
Za ceny pro soutìící dìkujeme
sponzorùm:
Obec Studená
Autobazar lesinger
Eurotel L. Nìmec
Hospoda U ebestù
Mefisto Studená
Nezdara  instalatérství
Optik  Èekalová
P-Atelier J. Hradec
Pivovar Regent Tøeboò
Stagra Studená
Styl Studená
Termotrans Novák Milan
Zámeènictví Budíèek
elezáøství Doleel
V. Novák

Sbor dobrovolných hasièù ve Studené
zve obèany na tradièní
pouové posezení
do hasièské zbrojnice.

B
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potisk - trik
a, plachty,
rekl. pøedm
ìty

REKLA
M
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U  BY
KO
STUDENÁ,

POÈ

TOU

N

Á TE C
K Á 1 49

tel.:

384 490 400

vizitky, novoro
èenky,
prospekty, ka
lendáøe

nápisy, loga ze
samolepek
na desky, auto
mobily, sklo

Váení ètenáøi a
návtìvníci Knihovny
Vlasty Javoøické!

Myslím, e by bylo vhodné touto
cestou jménem vech ètenáøù a
návtìvníkù knihovny podìkovat
paní Klangové za dlouholetou a
obìtavou práci, díky ní se sem
kadý rád vracel nejen pro zajímavou kníku, ale i pro milé popovídání a radu pøi výbìru
literatury.
V mìsíci èervnu a èervenci se
mnou jetì bude pøítomna i paní
Klangová a od srpna se budu snait
sama i nadále vykonávat tuto práci
jako slubu veøejnosti a být ku pomoci kadému dle moností. Tìím
se na setkání nejen v knihovnì, ale
i pøi jiných spoleèenských
událostech a na stránkách TEPU,
kde bych vás vdy ráda informovala
o kniních novinkách a pøipravovaných akcích.
Protoe se blíí letní prázdniny,
tak bych chtìla vem dìtem popøát,
aby je proily podle svých pøedstav,
a pokud si uijí dosyta koupání,
ráda je pøivítám v knihovnì.
Soòa Jírová

Nabízí:

Jirkù Libor
603 596 210

ubytování
stravování
svatby
spoleèenské akce
rodinné i podnikové oslavy
hudbu zajistíme
Kontakt: 607 580 223, 384 490 102
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5 P Jana Satrapy
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Akce se koná s pøipomenutím 126. výroèí
narození pana Jana Satrapy sen., 84. výroèí
narození pana Jana Satrapy jun. Dále si
pøipomínáme 131. výroèí zalo ení provozovny na
masné a uzenáøské výrobky ve Studené, 92. výroèí
zahájení výroby masných a uzenáøských výrobkù v
Kostelci u Jihlavy, 80. výroèí zahájení výroby v
Hodicích, 79. výroèí zahájení výroby v Krahulèí a 70.
výroèí zahájení výroby v Rozkoši.
Trasa této akce prochází uvedenými obcemi z
oblasti Èeské Kanady pøes zemské hranice na
Moravu, malebnou krajinou Moravské Sibiøe, za obcí
Studená na nejvyšším bodì celé trasy (cca 680
mnm) pøejí díte pásmo hlavního evropského rozvodí
Dunaj - Labe, míjíte pøes Mrákotín Telè, hrad
Roštejn, pøes Hodice, Tøeš do Kostelce, kde je
konec uvedené trasy.
Celková délka trasy cca 60 km je èlenìna na 4
etapy, které je mo né absolvovat i jednotlivì. V
nìkterých pøípadech lze vyu ít i ménì frekventované
komunikace, co je vhodné pro ménì zdatné
cykloturisty i mláde .

START
POZNÁMKA

Vá ení pøátelé cykloturistiky!
Pøi poøádání této akce chceme
upozornit na významný, nadèasový pøínos zástupcù
nìkolika generací rodiny Satrapù ke zvýšení  ivotní
úrovnì obyvatel døíve znaènì chudé, lze øíci zaostalé
oblasti Èeskomoravské vrchoviny, ale i k proslavení
našich zemí v zahranièí sortimentem a kvalitou
výrobkù firmy Satrapa.
Pøedstavitelé této firmy se svými
výsledky pøi podnikání, díky svému nadání, invenci,
erudici, pracovitosti, èestnosti, dùslednosti, morálním
zásadám,
humanismu
apod.
zaøadili
mezi
nejvýznamnìjší podnikatele v historii našich národù.

S

Jihlava

pièák

12 km

Roštejn

m
3k

1

Jindøichùv
Hradec

Rozkoš

10 km

VYBAVENÍ

18 km

Hodice

Telè
Krahulèí

sazba a tisk Jiøí Kotoun Studená

Javoøice

UKONÈENÍ
14.00 - 14.30 v cíli na parkovišti u nádra í ÈD v
Kostelci.

Kostelec

Studená

ETAPY
1) Rozkoš - Studená (cca 13 km), 8.00 - 8.30; ve
Studené pøestávka pøed radnicí u sochy sv. Jana
Nepomuckého 8.30 - 9.00.
2) Studená - Krahulèí (cca 10 km), 9.00 - 9.45; v
Krahulèí pøestávka na parkovišti spol. Masozávod,
9.40 - 10.15 (mapa KÈT èíslo 77).
3) Krahulèí - Hodice (cca 18 km) mo no jet pøes
Telè a Roštejn, 10.15 - 12.15; v Hodicích pøestávka
na parkovišti u pohostinství na návsi (køí ek s
kaštany) 12.15 - 13.00.
4) Hodice - Kostelec (cca 12 km), 13.00 - 14.00;
cíl je u nádra í ÈD (mapa KÈT èíslo 79).

Jakýkoliv typ jízdního kola s pøíslušným vybavením
i pro silnièní provoz. S MTB ev. TREK mo nost
jízdy i po cestách mimo provoz. Popis trasy pøi
zahájení i v cíli jednotlivých etap. Kopie map lze
zakoupit na startu.

STARTOVNÉ
Dobrovolné.

ODMÌNA
Absolventi alespoò jedné etapy, èi celé trasy obdr í
„pøíle itostný“ knoflík vyrobený v.d. Styl Studená, v
pøípadì sponzorských pøíspìvkù i jiné suvenýry.
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Blahopøejeme k ivotním výroèím 70, 75 a více let
Narozeni v kvìtnu
Jiøina Matouková, Studená
Stanislava Èekalová, Studená
Eleonora Nováková, Studená
Antonín Ryne, Studená
Julie teflová, Domaín
Karel Lisa, Studená
Drahomíra edová, Marov
Marta Bartuková, Studená
Kamila Dubská, Studená
Stanislav Filip, Sumrakov
Ferdinand Plch, Studená
Oldøich Dvoøák, Studená
tepánka Kopøivová, Studená
Jan Duek, Horní Bolíkov
Libue Vaníèková, Studená

Mgr. Irena Müllerová, Studená
Hugo Demartini, Sumrakov
Kamila Bìlíková, Studená,
Emilie Bláhová, Studená
Ludvík Matouek, Studená
Jaroslava Nováková, Studená
Anna Nosková, Horní Bolíkov
Miroslav Novák, Studená
Anna Neradová, H. Bolíkov
Anna Stránská, Studená
Boena Balatá, Studená
Josef Mitas, Studená
Marie Kosová, Studená
Marta Tetourová, Studená
Libue Soukupová, Studená
Anna Èerníková, Studená

Narozeni v èervnu
Bohumil Nìmec, Studená
Miroslav Felix, Studená
Aneka Adamcová, Studená
Jindøika Drechslerová, Studená
Boena Geistová, Studená
Marie Koláøová, Skrýchov
Antonie Lavièková, Studená
Jaroslav Soukup, V. Jeníkov
Oldøich Matouek, H. Bolíkov
Zdeòka Mitasová, Studená
Boena Marková, Studená
Jiøina Mitasová, Studená
Kvìtoslava Pracnerová Studená
Karel Petrù, Domaín
Boena Daniová, Svìtlá
Jarmila Kremlièková, Studená
Karel Soukup, Olany

Narozeni v srpnu
tefan Lukáè, Studená
Bohuslav astný, Studená
Helena Soukupová, V. Jeníkov
Rùena Matouková, Studená
Olga Hanzalová, Studená
Vìra Mièková, Studená
Zdenka Kohoutková, Olany
Jan Kos, Olany
Marie Kantorová, Studená
Ladislav Líbal, Studená
Boena Váchová, H. Bolíkov
Marie Hejduková, Studená
Rùena teflová, Domaín
Zdeòka obová, Studená
Boena Fojtová, Studená
Irena Mitasová, Studená
Zdenka Hronová, Domaín
Andìla Matouková, H. Pole
Blaena Shönkyplová, Studená
Marie Tichá, Studená
Ludvík Bodlák, Studená

Narozeni v èervenci
Kateøina Malá, Horní Bolíkov
Marta Jinochová, Studená

Informaèní mapa
Na panelu OÚ, který je na
námìstí, bude obnovena a aktualizována mapa obce. Do ní budou
zaneseny následující firmy. Pokud
bude jetì jiný, dalí zájemce, nebo
budete chtít umístit logo firmy, kontaktujte mì na tel. èísle 384 490 400,
nebo
mailu jirikotoun@post.cz
osobnì v Poèátecké 149.
Seznam firem: Akvasport Závodský, Autodoprava Novák, Autoopravna Jíra, Bistro ebestovi,
Bistro Lubo Nìmec, Cukrárna

árka, Èerpací stanice, Èeský regent s.r.o., Drogerie Geistová, Elektronika Petrù, Eurotel L. Nìmec,
Galanterie Dvoøáková, Hospoda U
ebestù, Hotel Bartuek, Instalatérství Nezdara, Kadeønictví
Jírová, Kadeønictví Kopalová,
Kadeønictví Mátlová, Keva,
Malíøství a natìraèství Rásocha,
Masna Studená a.s., Obchod
Mareová, Mefisto, Obchod
Pechová, Obchod Podhrázská, Obchod lesingerová, Odhady a re-

alitní èinnost  Ing. Belán, Optika
Èekalovi, Ovoce  zelenina Mitasovi, Papírnictví Vichrová,
Pneuservis Zich, Progast, Reklama
a tisk J. Kotoun, Severa - úèetnictví,
Sklenáøství Soukup, SP Color Studená, Stagra s.r.o., Stavebniny
Doleel, Stavebniny Krupièka,
Staving, Truhláøství Dufek,
Truhláøství Taras, VD Styl, VOD
Jistuza, Zámeènictví Budíèek.
Jiøí Kotoun
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Volby do poslanecké snìmovny Parlamentu Èeské republiky
konané ve dnech 2. - 3. 6. 2006
Kraj Jihoèeský, okres Jindøichùv Hradec, obec STUDENÁ

Anketa

Ji v minulém volebním období
se zabývalo zastupitelstvo obce
názvem budoucí ulice za kolkou.
Vzhledem k dobrým vztahùm
k naim pøátelùm v Holandsku v
Beemsteru byl navren název

Beemsterská ulice. V souèasné
dobì padají i jiné návrhy na
oznaèení této ulice. Zastupitelstvo
se tedy rozhodlo, e vypíe anketu
na název této ulice. Moné návrhy
jsou: Beemsterská, Spojovací, Za
kolkou, Satrapova. ádáme touto

cestou obèany o vyjádøení svého
názoru.
Odstøihnete èást Tepu a oznaèíte název, který byste si pøáli.
Anketní lístky mùete vhodit do
schránek na obecním úøadì nebo
v Jednotì (bývalém Prioru).

ANKETNÍ LÍSTEK

Beemsterská

Za kolkou

Spojovací

Satrapova

Studenský

Vydává Obecní úøad ve Studené, vychází 4krát roènì, pøíspìvky pøijímá vydavatel, náklad
1000 ks, zdarma. Sazba Jiøí Kotoun, tisk JAVA Tøeboò. Roziøuje vydavatel.

