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Z jednání zastupitelstva
Po volbách do zastupitelstva
Obce Studená, které se konaly ve
dnech 20. a 21. 10. 2006, se ustavující zasedání uskuteènilo 6. 11.
2006. Toto zasedání v souladu
s pøíslunými zákony o obcích
zvolilo starostou obce Josefa Roda,
místostarostou Mgr. Jindøicha
Kejvala.
Dále byli zvoleni pøedsedové a
èlenov é
dvou
zákonem
stanovených výborù:
pøedseda finanèního výboru 
Lubo Severa,
èlenové  Jan Rásocha, Tomá
M astný, Roman Horký, Julie
Suická,
p øed se dkynì
kontrolního
výboru  Magda Slámová,
èlenové  Libue Veselá, Zdenìk
Tichý, Milan Novák, árka Horká.
V souladu se zákonem byl
schválen jednací øád zastupitelstva v upraveném znìní. 12 novì
zvolených zastupitelù sloilo podle
zákona o obcích slib.
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Na závìr jednání novì zvolený
starosta J. Rod podìkoval èlenùm
minulého zastupitelstva za práci a
vyjádøil pøesvìdèení, e novì zvolené zastupitelstvo, které se omladilo
a obmìnilo, bude opìt dìlný kolektiv a zvládne úkoly pøítích ètyø
rokù.
První jednání novì zvoleného
zastupitelstva se konalo 20. 11.
2006. Ustavilo dalí výbory a zvolilo
jejich pøedsedy a èleny:
Výbor sportovní:
pøedseda  ing. Petr Bartuek,
èlenové  Tomá Tichý, ing. Jan
Maòhal, Roman Sidor, Miroslav
Brada st.
Výbor sociální a zdravotní:
pøedseda  Vladimír Èech,
èlenové  Anna Rásochová,
MUDr. Vladislav Dvoøák, PhMr.
Jiøí Hurt, Zdenìk Bártù.
Výbor kulturní a zahranièní:
pøedseda  Vítìzslav Nìmec,
èlenové  Marie Tyslpretová,
Vladimír Novák, Jaroslav Martinù,
Zavírání cyklosezóny ve Studené

Mgr. Libor Hrbek, Mgr. Hana Novotná, Mgr. Jiøí Kotoun, Mgr. Dagmar Pøikrylová, Milada Peltanová.
Výbor investièní a ivotního
prostøedí:
pøedseda  Martin Lacina,
èlenové  Václav Èech ml., Petr
Jebavý, ing. Karel Dvoøák, Miloslav
Brada.
Dalím bodem jednání byl dodatek ke smlouvì o likvidaci odpadu
s firmou TESCO s.r.o. J. Hradec.
Byla projednána ádost SDH
Horní Pole o pøíspìvek na
Mikuláskou besídku a ádost MO
Svazu tìlesnì postiených Studená
o pøíspìvek na èinnost. Informaci
o sloení redakèní rady TEPu podal
místostarosta  èlenové: Mgr.
Jindøich Kejval, Mgr. Vladimíra
Dvoøáková, Mgr. Eva Kotounová,
Marta Jinochová.
J. Kejval

Uzávìrka pøítího
èísla TEPu je
15. února 2007.
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Slovo starosty
Váení obèané,volby do zastupitelstva obce 20. a 21. 10 2006 zahájily
nové volební období od roku 2006 do
roku 2010. O výsledku se mùete
doèíst v samostatném pøíspìvku.
Jisté je, e dolo k podstatné obmìnì zastupitelstva. V zastupitelstvu obce bude v následujícím
období pracovat 7 nových zastupitelù. Vyuívám této pøíleitosti
k podìkování Vám, kteøí jste nám
dali dùvìru a zvolili nás do zastupitelstva obce. Nebudu se vracet
k akcím z minulého volebního období.
V krátkosti Vás chci informovat o
tom, co bychom chtìli realizovat
v roce 2007.
Spolu s firmou Flosman se
budeme podílet na výstavbì nové
prodejny, která bude postavena
vedle restaurace Tango. Podle dohody se zástupci firmy Flosman se
poèítá se zahájením výstavby
v jarních mìsících. Pokud pùjde ve
podle zámìru firmy Flosman, získá
obec Studená moderní prodejnu a
zároveò dojde ke zlepení vzhledu
centra obce.
Dalí akcí, která se musí
uskuteènit, je rekonstrukce
kuchynì v základní kole. Realizace
této akce se musí provést bìhem
letních prázdnin.
Zastupitelstvo se rovnì bude
muset zabývat obmìnou sanitního
vozu, který ji má ujeto pøes 400
tisíc km.
Nadále budeme spolu s provozovatelem vodohospodáøského
zaøízení obce VaK Jiní Èechy
usilovat o získání finanèních
prostøedkù na akci  Rekonstrukce
èistírny odpadních vod Studená.
V této akci nám velice komplikuje
nae rozhodování stále nevyjasnìná
situace ohlednì rozsahu výroby
v Masnì Studená, a.s.
V jarním období bude provedena
oprava a nebo nové zadládìní chodníku v ulici Tyrova smìrem
k Hornímu Poli v úseku provedené
rekonstrukce vozovky.
Podle finanèních moností bychom chtìli opravit místní komunikaci v ulici Roického. Samozøejmì
budeme pokraèovat na akcích
v místních èástech, a to úpravy
veøejného prostranství, opravy KD

Marov, H. Pole, pozemková úprava
s moností rekonstrukce komunikace v katastrálním území Olany.
V místní èásti Domaín, podle
zájmu místních obèanù, budeme
usilovat o ustavení osadního
výboru. Ve Svìtlé pøipravit rekonstrukci vodovodu. Samozøejmì
budeme provádìt bìnou údrbu a
opravy majetku obce. Uvedené akce
je moné uskuteènit, pokud se nám
podaøí zajistit dostatek finanèních
prostøedkù. Zastupitelstvo obce
bude pokraèovat v podpoøe akcí
v oblasti kultury a sportu.
Kdy jsem uvedl, e ve závisí na
zajitìní finanèních prostøedkù,
nemohu si odpustit informovat Vás
o negativních jevech v souvislosti
s nièením, nebo pokozováním majetku obce a majetku naich
spoluobèanù. Posledním pøípadem
je pokození majetku sprejery.
Jedná se o kamenný podstavec pro
hodiny vèetnì erbu obce a obraz u
základní koly. Podle odhadu znalcù
koda èiní témìø 100 000,- Kè.
K nejvìtí kodì dolo na obraze,
který nikomu 30 let nepøekáel.
Z toho dùvodu byla zahájena
montá kamer, která bude obec stát
29. 000,- Kè.
Vím,
e
tímto
problém
nevyøeíme, ale vím jistì, e kdy
dáme dohromady vzniklou kodu a
náklady na kamery, jedná se o
èástku témìø 400 000 Kè, které mo-

hly být pouity na opravu komunikací, chodníkù apod. Vím, e drtivá
vìtina obèanù Studené a místních
èástí jsou sluní a pracovití lidé, o to
víc mì trápí chování pár jedincù,
kteøí nemají úctu k hodnotám a
práci druhých. Chci Vás proto na
zaèátku nového volebního období
poprosit o pomoc a spolupráci
v øeení negativních jevù v naí
obci. Budu Vám vdìèný za kadou
radu a upozornìní. Dále chci upozornit na zmìnu, která nastala v odvozu komunálního odpadu. Firma
TESCO zavedla smìnný provoz
v odvozu komunálního odpadu, co
mùe zpùsobit komplikace hlavnì
v zimním období. Na tuto situaci
jsme vedení firmy TESCO upozornili a budeme vzniklé problémy
spoleènì øeit. Postupnì dojde
k osazení velkoobjemových kontejnerù u bytových domù,
v prùbìhu roku budou po obci
rozmístìny kontejnery, které
umoní lepí tøídìní odpadu. Rovnì postupnì budou, na náklady
provozovatele, mìnìny kovové
popelnice za plastové.
Váení obèané, ponìvad se blíí
nejkrásnìjí svátky roku Vánoce,
chci vyuít této pøíleitosti a popøát
Vám za zastupitelstvo obce pevné
zdraví, klidné proití svátkù
vánoèních a úspìné vykroèení do
nového roku 2007.
J. Rod
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Ze ivota koly
Práce v naí kole bìí naplno.
Dìti se pøizpùsobily kolnímu
tempu a reimu. Uèitelé se ji dva
roky prùbìnì
kolí a pracují na
tvorbì kolního
vzdìlávacího programu,
podle
kterého zaèneme
vyuèovat od 1.záøí
2007 v 1.tøídì a
v 6. tøídì. Ve
dnech 16.- 18.list o p a d u
vyvrcholily práce
na tvorbì naeho
VP.
Vichni
pedagogové se
zúèastnili kolení
a pod vedením
lektorky
byly
poloeny základy
nového kolního programu. O co
vlastnì jde ? O vypracování osnov,
podle kterých se bude vyuèovat na
naí kole. Tyto osnovy budou
vypracovány tak, aby byli vichni
áci podle svých moností a schopností vestrannì rozvíjeni. Nebudeme urèitì uèit nìco jiného nebo
úplnì jinak. Moderní trendy ve
výuce
jsme
sledovali
ji
v devadesátých letech a postupnì
mìnili a obohacovali metody a
formy práce ve výuce.
Také bych chtìl podìkovat paní
Janì Bartákové ze Zahrádek za vyrobení a darování látkového

prolézacího tunelu do tìlesné
výchovy a za zbytky látek na
výtvarné èinnosti do kolní druiny.

Vechny, nejen nás uèitele, ale i
áky velmi pobouøil èin vandala,
který znehodnotil umìlecké dílo na
kole. Vichni si pøejeme, aby byl
vandal vypátrán a kodu nahradil.
kolní druina
I nadále spolupracujeme s místní
knihovnou, pro kterou jsme
pøipravili práce s podzimními motivy. Dále jsme se zúèastnili soutìe
jindøichohradeckých knihoven
Hloupý Honza mýma oèima. Na
podzim jsme dvakrát navtívili
kino Poèátky. Zhlédli jsme tyto
filmy Auta  22.10. a Garfield 5. ll. O návtìvu kina mají dìti

velký zájem. Bìhem listopadu jsme
v druinì zhotovovali hraèky
z látek, které jsme pak vystavili
v prostorách koly.
15.
listopadu
probìhla Diskotéka
v barvách podzimu.
Diskotéky se zúèastnilo 120 dìtí. Vichni
pøítomní pøili v
obleèení inspirovaném
podzimem a vemu
vévodily originální
úèesy. Dále jsme zorganizovali Burzu zimních vìcí, kde mohli
rodièe prodat i zakoupit zimní obleèení.
Na závìr tohoto
pøíspìvku dìkuji vem
organizacím a také
soukromým osobám, které se kolou
po celý rok spolupracovaly a poskytovaly kole sponzorské dary. Pøeji
vám vem do nového roku 2007
pevné zdraví, pohodu a také trochu
tìstí.
Mgr. Libor Hrbek  øeditel koly

Oznámení kolní jídelny
pro veøejnost

Ve kolní jídelnì se bude o
vánoèních prázdninách vaøit do
pátku 22. prosince a potom od
støedy 3. ledna 2007.

Podzim v mateøské kole
kolní rok ve kolce zaèal ve znamení krásného podzimního poèasí.
Pøivítali jsme 27 nových dìtí. Adaptaèní proces byl a je nastaven tak,
aby s dìtmi mohly být ve tøídì po
urèitou dobu maminky a poskytnout jim tak citovou jistotu. Pøes
obèasné ranní slzièky je jisté, e si
dìti dobøe na nové prostøedí,
kamarády i paní uèitelky zvykly.
Pøíznivé sluneèné poèasí pøálo
tomu, abychom pøi pobytech venku
maximálnì vyuívali kolní zahradu. Kadá tøída má na zahradì
svùj prostor s pískovitìm
opatøeným ochrannou sítí, s kolotoèem, prùlezkami a zahradním
nábytkem. Vzrostlé bøízy poskytují
v horkých dnech pøíjemný stín. Na

chodnících okolo travnatých ploch
dìti mohou jezdit na tøíkolkách a
motokárách. O údrbu zelenì se
starají pracovníci obecního úøadu,
stejnì tak jako o opravu tøíkolek a
motokár. Pøestoe je zahrada
ubìhaná od dìtských noièek, dìti
tam celý podzim sbíraly kozáky.
Od øíjna pracují ve kolce
krouky: hudebnì pohybový, angliètina, keramický a tìlovýchovný.
Hudebnì pohybový, keramika a
tìlovýchovný jsou pro dìti zdarma.
V øíjnu jsme mìli v M divadlo 
Podzimní pohádku o drakovi. Byla
o tom, jak pejsek s koèièkou vyrábìli
draka. Setkáme se s nimi jetì
v prosinci. Pøedvedou dìtem, jak
slaví Vánoce. Do konce roku nás

jetì èeká mikuláská nadílka a
vánoèní besídka pro rodièe.
Dìti se u moc tìí na zimu,
hlavnì na Vánoce, a my uèitelky
s nimi chceme adventní období plné
bájeèných oèekávání pøíjemnì
proít. Tìí se také na sníh a na to,
e zase budeme chodit bobovat na
kolní zahradu.
V lednu se zaèneme s pøedkoláky
intenzivnìji pøipravovat na zápis do
první tøídy, a to pro nì bude první
vykroèení do velké koly.
17. února se bude v hotelu
Bartuek
konat
Dìtský
karneval, který bude poøádat
mateøská kola. U pøedem na
nìj dìti i rodièe srdeènì zveme.
J. Havlíková
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Návtìva z Beemsteru
Ve ètvrtek veèer 26.10. 2006 pøijela tøíèlenná delegace z pøátelského Beemsteru, kterou vedl
starosta Beemsteru Harry Brinkman, dále pøijel Cees Jonges, nový
pøedseda výboru pro spolupráci
Beemster - Studená, a dlouholetý
èinovník této druby Jan Dolf Abraham. Cílem této návtìvy bylo dát
najevo zájem o dalí spolupráci a
pøátelské vztahy a také se zúèastnit
slavnostního pojmenování novì
vzniklé ulice Beemsterská, která
byla vybudována mezi bývalou

pekárnou a kolkou. Kulturní a zahranièní výbor Obce Studená
spoleènì se èleny zastupitelstva se
starali o jejich program bìhem
pobytu u nás. V pátek byla na programu návtìva Slavonic a okolí
(kostel v Kláteøe, vojenské
opevnìní, výstava samorostù, ) a
veèer se konalo spoleèenské setkání
se zástupci obce. V sobotu byla
slavnostnì pojmenována ulice
Beemsterská a na obecním úøadu
byla umístìna sklenìná vitrína
s pøedmìty a dalími materiály,

které dokumentují historii partnerských vztahù naich obou obcí.
V nedìli ráno se nai pøátelé vydali
na zpáteèní jedenáctisetkilometrovou cestu do Beemsteru s poselstvím, e obì dvì strany mají zájem,
aby vzájemné kontakty pokraèovaly. Na úrovni zastupitelstev
obcí se bìhem ètyø let pøedpokládají 2 návtìvy studenských zastupitelù v Beemsteru a 2 návtìvy
beemsterských zastupitelù ve Studené. Ostatní návtìvy se mohou
uskuteèòovat podle zájmu konkrétních spolkù èi zájmových skupin.
Pokud byste potøebovali s tímto pomoci, obrate se na kulturní a zahranièní výbor ve Studené, který
vám bude nápomocen a bude tyto
akce koordinovat.
Za kulturní a zahranièní výbor
L. Hrbek

Informace z knihovny
První øíjnový týden je kadoroènì
vyhláen jako Týden knihoven, a
tak tomu bylo i letos. V knihovnách
se poøádají rùzné akce pro veøejnost
a jedna z vìtích knihoven v okrese
pozve ostatní pracovníky z regionu.
Letos se jubilejní 10. setkání konalo
v mìstské knihovnì v Daèicích,
která je po rekonstrukci v roce
2001, v budovì bývalé kolky
v Klátýrku a má i letní èítárnu
v pøilehlé zahradì. V knihovnì V.
Javoøické bylo v tomto týdnu dne
5.10.2006 Autorské ètení ákù
Z, kde pøedstavily své práce
ákynì 5. - 8. tøíd. Dìvèata píí
zajímavé a ètivé povídky, básnièky,
fejetony a paní uèitelka Dvoøáková
je shromaïuje, take bude urèitì
jetì monost si je poslechnout.

O vánoèních prázdninách bych
ráda pozvala do knihovny dìti zahrát si rùzné hry, popovídat o
kníkách a moná si udìláme i èernou hodinku. Pozvánka a blií informace v knihovnì.

V souèasné dobì je v knihovnì
k vidìní výstava prací Lenky
átkové z Nové Bystøice, která
ruènì háèkuje postavièky z pohádek
a veèerníèkù. Výrobky opravdu stojí
za podívání, a proto vechny
srdeènì zvu. Komu se budou líbít,
mùe jako dobrovolné vstupné
pøinést klubíèko vlny.
Blíí se Vánoce a konec roku, a
proto bych ráda vem ètenáøùm a
uivatelùm knihovny popøála
klidné svátky a do nového roku
hlavnì zdraví, tìstí a spokojenost
v práci i soukromí.
Na závìr jetì podìkování
kolní druinì pøi Z, paním
uèitelkám a dìtem za celoroèní
výzdobu knihovny.
Jírová S.
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Návtìva hasièù v Beemsteru
Ve dnech 7. - 10. záøí 2006
navtívila
dvacetipìtièlenná
skupina èlenù a rodinných pøísluníkù studenských hasièù
druební holandské mìsto Beemster. Po pøivítání na radnici panem

historii mìsta a okolí. Poté jsme
historickým
autobusem
z
padesátých
let
absolvovali
projíïku po mìstì a okolí a
navtívili jedno ze 42 opevnìní z
váleèné doby. Zde nás také

sièský sbor. Na sobotu jsme mìli
program rozdìlený na mení
skupiny, protoe nìkteøí z nás zde
byli poprvé a nìkteøí ji nìkolikrát,
take kadá rodina pøipravila svùj
program podle toho, co nás koho

Cees Jonges, který nahradil
dosavadního pøedsedu tamní
komise, jsme v mení skupinì
navtívili výcvikové støedisko pro
likvidaci dopravních nehod. Zde
byla ukázka vyproovacích
zaøízení, zvedákù apod. V pátek
ráno jsme se v informaèním centru
mìsta dozvìdìli nìco o vzniku a

seznámili
s pøipravovaným
zpùsobem ochrany Amsterodamu
pro pøípad váleèného napadení a
rùznými dalími zajímavostmi. Ve
veèerních hodinách jsme se seli v
hasièské zbrojnici na spoleèném
posezení s hudbou a grilováním. Pøi
této pøíleitosti jsme pøedali malý
upomínkový dárek pro tamní ha-

zajímalo. V nedìli ráno jsme po
snídani a spoleèném vyfotografování odjeli zpìt domù. Z tohoto
zájezdu jsme si vichni pøivezli
domù mnoho pìkných záitkù.

Rozjímání ke konci roku

kloktání
ale i platidla. Ovem
ne se vyrobí základ tohoto produktu, stojí to znaèné úsilí
mnoha
.. Celé rodiny zakleknou
na zahrady, mnohdy i padne nìjaký
den dovolené, aby to, co nám matièka pøíroda nadìlila, jsme
zuitkovali a dìkovali jí
Pøi
zpracovávání, postup nelze prozradit  rodinný klenot, asneme nad
kvalitou a letos kadopádnì
mnostvím vestek nebo kadlátek?

Vìtinou tajíme den sbìru, nebo
vechny návtìvy tohoto dne skonèí
na zahradì .. A kadý ví, e
spoleèné záitky stmelují
A to je
nejdùleitìjí. Mìli bychom se co nejvíce setkávat pøi rùzných akcích, a
zábavných èi pracovních
a ne
jen potkávat a míjet se. Pøejme si,
abychom kolem sebe mìli vstøícné a
chápavé okolí, které nás zachrání
v pøípadì nouze, ale také pobaví.
H. Novotná

Mé zamylení bude trochu netradièní. Patøím k té skupinì lidí,
která na zimu musí být zabezpeèena. Nìkdo nyní pøemýlí
jak? Ve struènosti uvedu výèet 
jablka ve spíi, brambory ve sklepì,
zelí v soudku, paík v rùzných formách uskladnìn a na závìr to nejdùleitìjí  dobrý kvas. Letoní
rok nám pøál  pøíznivcùm dobrého
moku, mazání na bolavá záda,

Za SDH Studená
Vladimír Novák

HASIÈSKÝ PLES V HORNÍCH NÌMÈICÍCH
sobota 3. 3. 2007 - hudba BENEFIT
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Nové lyaøské stopy

Keramický kurz
Stalo se tradicí, e pøed Vánoci se sejdou pøíznivci keramiky v základní
kole a zaèínají svùj soukromý advent. Výrobky jsou vdy úasné, nebo
kadý do nìj vetkne kus sebe sama. A to je úèel této akce. Pokadé se
sejde parta lidí, které spojuje jedno  kousek hlíny chci pøetvoøit podle
sebe a dokázat si, e to dovedu. Letos se akce zúèastnilo celkem 40 zájemcù
a ji nyní se tìíme na dalí setkání.
M. Peltanová, H. Novotná

V letoním roce získala Obec Studená grant Jihoèeského kraje
120 000,- Kè na poøízení snìného
skútru a údrbu lyaøských stop.
Zbytek potøebných prostøedkù na
realizaci projektu vyèlenila obec ze
svého rozpoètu. Cena skútru èinila
161 700,- Kè, dalí prostøedky byly
vynaloeny na znaèení lyaøských
stop. Pøi získání prostøedkù
z grantu Jihoèeského kraje Studenou podpoøil Mikroregion Daèicko a
Mìsta Daèice a Jindøichùv Hradec.
V souèasné dobì jsou vyznaèeny
tøi lyaøské stopy. První zaèíná na
sídliti, vede do Bukovice, pøes
penzion Mlýn v Zahrádkách se vrací
Hlubokou cestou do Studené. Je
mono zvolit i kratí trasu, která
vede okolo srubu v Bukovici. Dalí,
nejdelí okruh vede od høitì pøes
Klatovec, hráz Zejhralu nad Svìtlou, odtud je propojení na Javoøickou patnáctku. Ze Svìtlé se
stopa vrací k vleku u Studené a míøí
zpìt na høitì. Z této stopy je odboèka do Horního Bolíkova.
Poslední stopa vede od vleku údolím
potoka ke kaplièce na Andulce, dále
u Dvoøákova mlýna pøes silnici a
lesem k Hornímu Poli, odtud na
Rusko, kde se napojí na stopu høitì
- Klatovec. Dále bude udrováno
propojení ze sídlitì na høitì.
Celková délka udrovaných
lyaøských stop je pøes 30 km.
Lyaøské stopy budou udrovány
minimálnì 1x týdnì.
Jiøí Mûller
Mapa ly. tras na str. 9

O SVATÉM
FRANTIKOVI
recitaèní poøad
s doprovodem ivé
hudby
28. 12. 2006 v 18 hod.
kostel Sv. Prokopa
ve Studené

STUDENSKÝ TEP
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ZRAK
Uvidíme to se na to podívejme
mì snad klame zrak co oèi nevidí,
srdce nebolí
øekneme si to mezi
ètyøma oèima øekni mi to do oèí
Zrak  jeden z pìti smyslù. Díváme
se, pozorujeme, spatøujeme,
hledíme, zíráme, koukáme, sledujeme, tøetíme oèi, poulíme oèima,
máme mitky pøed oèima,
Tomu, co vidíme na vlastní oèi,
vìøíme. Vìøíme, e existují lidé, zvíøata,
rostliny, vidíme hvìzdy na obloze,
slunce, mìsíc, duhu. Èasto vìøíme i

tomu, co jsme sice na vlastní oèi
nevidìli, ale dozvídáme se o tom
z filmu, èetby, od pøátel. Spousta
vìcí je vak oèím neviditelná, pøesto
jsou. Jakou barvu má tøeba láska,
pøátelství, nadìje a jakou strach,
závist a zloba?
Mnohdy chceme vidìt jen na
povrch vìcí a ji nás nezajímá, co je
uvnitø. Je to koda.
Blíí se Vánoce. Èas rozzáøených
dìtských oèí, které touí spatøit
Jeíka a dárky pod stromeèkem.

KLUB

Zájemcùm o inzerci nabízíme
monost uveøejnit v Tepu
inzeráty (4 Kè za 1 cm ètver.).

Poøadatel:
RISTÙ
TU

SKÝCH
ÈE

Èas nadìje, èas lásky, èas klidu a
pohody. Zastavme se na chvíli a
podívejme se druhým do oèí.
Budeme moná pøekvapeni, co
v nich uvidíme.
vlada

Obec Studená,
ve spolupráci
s odborem KÈT Telè

Datum:

Telè

Nedìle 31. prosince 2006

Místo a èas startu:

SILVESTROVSKÝ

VÝSTUP NA
JAVOØICI

31. 12.
2006

1) Studená, Nám. sv. Jana Nepomuckého è.25
ve 12°° hodin
2) U restaurace v Øásné ve 12°° hodin

Cíl:
Sraz na vrcholu Javoøice ve 14°° hodin

Trasa:
1) Hlavní trasa Studená - Javoøice a zpìt (15 km)
2) Øásná - Javoøice a zpìt (cca 15 km)
(mapa KÈT è.77)

Zpùsob:
Pìšky, na horském kole, na bìkách ...

Startovné:
(Na vrcholu Javoøice) 10,- Kè;
dobrovolný pøíspìvek 20,- Kè
na akci Novoroèní ètyølístek do zapeèetìné
pokladnièky, bude pøedán na podporu
nevidomých a postiených dìtí.

9. roèník
I v letošním roce je opìt tato akce souèástí akcí
o „Novoroèní ètyølístek“, pøi které finanèní èástka
20,- Kè od kadého úèastníka bude pøedána na
podporu nevidomých a zrakovì postiených dìtí v ÈR.

Akce je poøádána v roce 118. výroèí zaloení KÈT,
s pøipomenutím 116. výroèí narození a 27. výroèí
úmrtí spisovatelky Vlasty Javoøické.

JAVOØI

CE

REKLAMNÍ SLUBY
JIØÍ
KOTOUN
ST

UD

EN Á

STUDENÁ

837 m

ký
vs
o
r
st u p
lvev ýst
i
S

Odmìna:
Kadý úèastník obdrí na vrcholu Javoøice
knoflík k této akci od VD Styl Studená,
otisk vrcholového razítka, razítka KÈT
a obèerstvení. Za pøíspìvek 20,- Kè
Novoroèní ètyølístek.

Informace (ubytování):
Petr Bartušek
Vl. Javoøické, 378 56 Studená
tel.: 384 490 395
Vladimír Mazal
Tobiáškova 39, 588 56 Telè
tel.: 567 213 325
Budete-li psát, pøilote prosím pro odpovìï
ofrankovanou obálku, a to do 17.12. 2006.
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Volejbalový turnaj
V sobotu 19.8.2006 se konal ji 4.
roèník volejbalového turnaje
smíených drustev O putovní pohár. Z pouhé recese se pomalu stala
tradice a po pionýrském startu ten
ná turnaj utìenì vyrostl. Velkou
zásluhu na tom má Obecní úøad ve
Studené, který pøed 2. roèníkem pomohl s pøestavbou kurtu, a my se
tak mohli organizaènì více
rozmáchnout. Navíc finanènì
pøispívá na ceny pro úèastníky (nejinak tomu bylo i letos), za co obci
Studená patøí ná velký dík. Touto
cestou bych chtìl také podìkovat
sponzorùm  firmì Mefisto a
Uzenáøství indeláø.
8 zúèastnìných týmù pøivítalo
sluneèné ráno a krásné poèasí
vydrelo po celý den. Na kurtech se
hned zaèaly odehrávat tvrdé sportovní boje a nasazení hráèù odpovídalo prestii putovního poháru!
Týmy byly rozdìleny do dvou
skupin, ve kterých se utkal kadý s
kadým, a dle dosaených výsledkù
nasazeny do závìreèného pavouka.
Na chvost i pøes urputný výkon
propadl tým MIÈI Jihlava, který
podlehl Studené. 6. pøíèku obsadil
tým STUD Studená, který nestaèil
na Profenid Vajgar. Bramborová

medaile zbyla na Prager Surprise,
bronz braly Kapky. Finále bylo
reprízou loòského roèníku i se
stejným výsledkem. Za kratí konec
tahali Bulhaøi Smích-off, ast-

dùleité vyhrát, ale zúèastnit se, a
to se podaøilo.
Pevnì vìøím, e za rok se na jubilejním 5. roèníku opìt sejdeme u
kulatého nesmyslu pøinejmením

nìjím týmem byla Beznadìj Horní
Pole. Nicménì poøadí nebylo vùbec
dùleité, smyslem bylo naplnit
heslo barona Coubertina Není

ve stejnì hojném poètu!
Za volejbalový oddíl
Jan Hembera a Irena Píanová

STUDENSKÝ TEP
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BLAHOPØEJEME K IVOTNÍM VÝROÈÍM (70, 75 a více let)
Leden 2007

Jan Ryne, Horní Bolíkov
Vlasta Felixová, Studená
Jaroslav Duek, Studená
Adolfína Galovièová, Studená
Anna Sníková, Horní Pole
Lubomír Malínek, Studená
Bohumil Kadlec, Horní Pole
Antonín Bártù, Skrýchov

Antonín Mikoláek, Studená
Vìra Chlupáèová, Horní Pole
Milada Havlíková, Marov
Marie Nìmcová, Studená
Karel Matouek, Studená
Aneka Frühaufová, Studená
Marie Øíhová, Studená
Jan tefl, Domaín
Frantiek Adamec, Studená
Rùena Líbalová, Studená
Boena Mitasová, Studená
Marie teflová, Studená
PhDr. Boris Merhaut, Horní Bolíkov
Vlasta Dvoøáková, Studená
Blaena Nováèková, Studená

Bøezen 2007
Marie Plíhalová, Studená
Josef Straka, Studená
Zdenìk Tùma, Marov
Frantiek Berka, Studená
Jan Jiøík, Studená
Marie Malíková, Studená
Otto Slezák, Studená
Vlasta tìrbová, Velký Jeníkov
Jarmila Havlíková, Studená
Vlasta Lacinová, Studená
Jindøika Heèková, Studená
Vìra Ryneová, Horní Bolíkov
Frantiek Stanìk, Studená
Zdeòka Chalupová, Studená
Irena Fryèová, Studená
Miloslava ílená, Studená
Miroslav Pøibyl, Horní Bolíkov
Frantiek Jech, Studená

Únor 2007
Josef Baèák, Studená
Miluka Bartuková, Studená
Marie tìrbová, Studená
Jaroslava Dufková, Studená
Bøetislav Hofhanzl, Horní Bolíkov
Marie Hofhanzlová, Horní Bolíkov
Rùena Kosová, Olany
Libue Matouková, Horní Bolíkov
Adéla Adamcová, Sumrakov
Konrád Vohájek, Domaín

OBEC STUDENÁ DÌTEM
NENÍ

TO

V

TOM,

E

BYCHOM

ZELENINA, P. NÌMEC - BISTRO, P.

ÚASNÉ A NA PØEDNÁENÍ BÁS-

GEISTOVÁ

NIÈEK

-

DROGERIE

NEMÌLI DÌTI RÁDI, ALE NÌJAK SE

STUDENÁ.

DÍKY

NÁM

LIDIÈKÁM

MÌLO

V

DNENÍM

SHONU

N E-

A

VEM
1 50

KSÈM

TÌMTO

ST U D EN-

PØED

URÈITÌ
MÌJME

250

DLOUHO
DÌTI

LIDMI

BUDOU

V ZPOMÍNAT.

RÁDI,

NELITUJME

DOSTÁVÁ ÈAS NA JEJICH VOLNÉ

SKÝCH DÌTÍ KRÁSNÉ ODPOLEDNE

SVÙJ VOLNÝ ÈAS, JEJICH ÚAS A

CHVÍLE.

S

RADOST

DÌTI

OBEC

STUDENÁ

RÁDA.

PO

O R G A N I Z U J E
SOUTÌE,
NÌ

MÁ

CELÝ

SVÉ

ROK

R Ù Z N É

P Ø I P R A VUJE

PRO

OSLAVY.

NYNÍ PRÁVÌ PROBÌHL MIKULÁ.
TENTO

SVÁTEK

MÁ

SVÉ

KOUZLO

ÈESKÉ TRADICE. DÌTI BY HO MÌLY
POVAOVAT
SVÁTKU

ZA

BEZ

BENDL

SVÁTEK.
DÁRKU?

NABÍDL

A

CO

PAN

DO

JIØÍ

PROSTORY

V HOTELU BART U  E K , Z A L O  I L
POÈINEK
BALÍÈKU,
KTERÁ
S

MIKULÁSKÉHO
OBRÁTIL

OCHOTNÌ

PØÍSPÌVKEM.

NEZDARA

-

SE

NA

OBEC,

PØISPÌCHALA
I

P.

INSTALATÉRSTVÍ,

POMOHL

P.

POÈÁTECKÁ - OBCHOD MASNY, P.
SUICKÁ - CUKRÁRNA, P. MITAS -

ÈERTEM

A

MIKULÁSKOU

MIKULÁEM
NADÍLKOU.

A

PRO

RADOST A TANEC JIM ZAHRÁL P.
BENDL

-

LABYRINT.

DÌTI

BYLY

NÁM

NÁMAHU

V Y N A-

HRADÍ.
BENDLOVÁ
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HOTEL BARTUEK
10. února 2007

PLES
SPORTOVCÙ
k tanci a poslechu hraje
skupina CLARET

MO KSÈM ve Studené pøeje vem
spoluobèanùm pøíjemné proití Vánoc a úspìný
rok 2007.
HNUTÍ NEZÁVISLÝCH ZA HARMONICKÝ
ROZVOJ OBCÍ a MÌST dìkuje vem
spoluobèanùm za podporu v komunálních volbách
a v novém roce 2007 pøeje úspìch v kadodenním
konání.

ZIMA
Pryè u jsou zpìvaví ptáci,
dìti na písku u nemùou hrát si.
Stavìjí snìhuláky malé, velké,
máma chystá èaje horké.
Blíí se vánoèní svátky,
zaèínají doma hádky.
Já chci auto, Jeíku!
Já chci panenku, Jeíku!
Chodí se na høbitovy,
koním se dávají nové podkovy.
Táta stromek chystá,
máma cukroví peèe.
e dostane panenku,

nebuï si tak jistá,

Pøijmìte srdeèné pozvání na

kdy slovíèko prosím ti z vìty uteèe.

IVÝ BETLÉM,

Kadé ráno na oknech objeví se mráz,
snìhu je a moc.
Z jara na øece protrhne se hráz
a je zase èerná noc.

který pøedvedou dìti a mláde
farnosti sv. Prokopa.
Kdy? Na svátek sv. tìpána
26. prosince 2006 v 16 hod.
Kde? U vánoèního stromu na Námìstí sv.
Jana Nepomuckého ve Studené
(V pøípadì patného poèasí v kostele)

Zima nepøináí jen radost,
nìkdy je s ní i velká starost.
Zimy si chvíli uijeme
a radostné Vánoce proijeme.

MARTINA TOMANOVÁ, 7. B

Pøíspìvky do Tepu zasílejte prosím na tuto e-mailovou adresu: obec@ou-stu.cz

ADVENTNÍ KONCERT
se koná ve kolní jídelnì v pátek
22. prosince 2006 od 17. 30 hodin.

STUDENSKÝ TEP

Váení spoluobèané, pøejeme Vám
klid né pro  it í vánoèních s vát kù a
v novém roce hodnì zdraví a úspìchù.
Redakèní rada
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LYAØSKÝ VLEK
VE STUDENÉ
Provozní doba:

O HVÌZDÁCH A LIDECH
Hele, hvìzda .a támhle dalí,
Jsou jich tisíce, statisíce, miliony,
Tak vzdálených a nedosaitelných,
nebo nae matièka nás drí
ve svém náruèí,
Ale my kopeme a rveme se
s její pøitalivostí,
chceme pryè z jejího objetí,
chceme tam ke hvìzdám
Za svými sny a pøedstavami.
Do vzduchoprázdna.
A do tmy.
Z dosahu ochrany naí matièky Zemì
Jsme vichni vdìèné

Po - Èt 15 - 19 hod.
Pátek

15 - 21 hod.

Sobota 9 - 21 hod.
Nedìle 9 - 19 hod.
Ceník:
Jednotlivé jízdné: 4,- Kè
15 jízd: 50,- Kè
Kontakt: 777 299 449
723 571 716
Obèerstvení zajitìno.

KLÁRA ØÍHOVÁ, 7. B

Zaèátek lyaøské
stopy na Javoøici.

Obèanùm Studené a místních
èástí pøejeme radostné Vánoce a
úspìný rok 2007.
Zastupitelé a zamìstnanci OÚ
RODINA
S rodinou jsem vdycky ráda
jako asi kadý.
Kdy rozhádám si kamaráda,
je se mnou navdy.
Kdybych rodinu nemìla
a byla bych sama,
na celý svìt bych se zlobila
se slovy: Kde je moje máma?
A kdyby mi tìstí pøálo
a maminka s tatínkem pøijeli,
srdce by mi pookøálo
a vichni spolu bychom odjeli.
A kdy se rodina hádá,
tak se na ni nezlob nikdy.
Navdy ji mìj nejvíc ráda
a zlobit se na ni mùe,
ale jenom nìkdy.
TEREZA VANDOVÁ, 7. B
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Studenský
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