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Ze zastupitelstva
Od posledního vydání TEPu se
zastupitelstvo selo nejprve na
svém posledním zasedání v roce
2004 dne 20. prosince. Na tomto
zasedání byly schváleny poslední
rozpoètové zmìny v roce 2004,
obecnì závazná vyhláka o místním
poplatku za svoz komunálního odpadu, ve které se mìnila výe
poplatku ( o této cenì jsme vás ji
døíve informovali). Dále byla
zruena obecnì závazná vyhláka
o poplatcích za neinvestièní výdaje
(kolné) v mateøské kole a kolní
druinì. Od roku 2005 stanovuje
výi tìchto poplatkù øeditel koly
podle vypoèítaných nákladù za
pøedcházející rok.
Zastupitelé jetì schválili plán
oprav a rekonstrukcí na naem vodohospodáøském zaøízení, pøíspìvek
Mikroregionu Podjavoøicko na
zøízení nového pracovního místa
(závazek vyplývá ze smlouvy o poskytnutí dotací na rekonstrukci ulic),
finanèní pøíspìvek na Sportovní festival, který se uskuteèní v rámci
setkání dìtí a mládee z pøíhranièních oblastí, pronájem hasièské
zbrojnice v Marovì, prodej èásti
KD v Marovì, prodej nìkterých
pozemkù a zámìr prodat nìkteré
pozemky.
Bylo uloeno místostarostovi a
pøedsedovi kolského výboru dopracovat pravidla pro zøízení kolské
rady pøi základní kole. Zøízení
kolské rady ukládá nový kolský
zákon. Je v nìm stanoveno, e tøetinu do kolské rady jmenuje obec,
tøetinu volí pedag. pracovníci a tøetinu volí zákonní zástupci (rodièe).
kolská rada se vyjadøuje
k zámìrùm koly, k rozpoètu koly,
schvaluje nìkteré dokumenty, jako
je kolní øád, klasifikaèní øád, kolní
vzdìlávací programy apod. Na svém
dalím zasedání v lednu 2005 jed-

nalo zastupitelstvo o novém
výbìrovém øízení na výstavbu 11
bytových jednotek ve Studené a
bytu v è.p. 50 (na potì). Byla
schválena akce Oprava místních
komunikací v obci Studená
v èástce do 5 mil. Starosta informoval o postupu prací na akci Internet pro obèany- v dobì, kdy
probíhalo zastupitelstvo, nebyla
doposud podepsána smlouva s Centrem reg. rozvoje v Písku, který obci
napsal závazné rozhodnutí o tom,
e akce pro Studenou byla
schválena, ale pozdrelo se financování této akce. Zatím probíhají
práce ve kole na vybudování
poèítaèové uèebny a v dobì, kdy vyjde TEP, bude situace vyøeena tak,
aby se mohlo urychlenì pokraèovat
v práci. Na tomto zasedání byl proto
pøijat úvìr na zafinancování této
akce ( pøeklenovací úvìr) a schválen
poskytovatel slueb firma SKYNET
Brno. Zastupitelstvo se zabývalo
dále územním plánem obce a
rozhodlo o dalím pokraèování prací
na tomto dokumentu.
Z dalího programu - do finanèního výboru byla zvolena jako
dalí èlen paní Julie Suická, obec
pøijala dotaci od Krajského úøadu
v Èeských Budìjovicích ve výi

42 000 Kè pro SDH ve Studené,
zastupitelstvo schválilo pøíspìvky KÚ v È. Budìjovicích na dopravní
obslunost, STP na èinnost, obci
Jilem na poøádání dìtského
karnevalu. Byly schváleny zámìry
prodeje nìkterých pozemkù a prodej
nìkterých pozemkù.
V. Èech
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Slovo starosty
Váení obèané, období od
minulého vydání TEPu bylo pro
mnohé z nás obdobím oslav ukonèení
starého a vítání nového roku, ale i
obdobím hodnocení, co se nám podaøilo a co bychom chtìli uskuteènit
v novém roce.
Rovnì spoleèenské a zájmové organizace hodnotily svoji práci za
uplynulé období. Témìø vech
schùzí jsem se zúèastnil a mám radost z toho, e se daøí dále rozvíjet
spoleèenskou a zájmovou èinnost
(zahrádkáøi, chovatelé, vèelaøi, hasièi, myslivci, svaz tìlesnì
postiených a dalí).
Vcelku úspìnì pracují také
osadní výbory. Jsou poøádány
spoleèenské akce, ale je rovnì
zájem o zajitìní bìných potøeb
v místních èástech  zásobování
potravinami, oprava místních
zaøízení, zásobování pitnou vodou
apod.
Velmi zdaøilou turistickou akcí
byl Silvestrovský výstup na Javoøici. Úèast na této akci pøedèila
oèekávání poøadatelù.
Uskuteènil se tradièní Sumrakovský masopust, Z pøipravila
v pololetí velmi pìknou sportovnì
kulturní akci, kde jsme se mohli
pøesvìdèit, e pokud jsou dìti dobøe
vedeny a správnì motivovány,
výsledek se dostaví.
Pro zimní období se s odøenými
zády podaøilo TJ Studená provést
kompletní rekonstrukci lyaøského
vleku, vèetnì úpravy dojezdu a pøístupu k vleku. Myslím si, e vlek
podle zájmu dobøe slouí obèanùm
Studené i okolí. S lyováním je spojena i tradice poøádání Studenské
patnáctky. Letos by se mìl
uskuteènit ji 43. roèník. V dobì,
kdy se pøipravuje vydání TEPu,
probíhají i pøípravy této akce.
Zároveò spolu se Z ve Studené a

provozovatelem vleku chceme
rozíøit tuto akci o lyaøské závody
dìtí ve slalomu. I kdy to zpoèátku
vypadalo, e se Studenská patnáctka
konat nebude, pøece jenom staøí
organizátoøi nezklamali a tradice
konání tohoto závodu nebude
poruena. Jediné, co nám mùe
zkazit konání této akce, je poèasí.
V nastávajícím období do zaèátku
jara nás èekají jetì dvì spoleèenské
akce, a to 19. 3. 2005 Setkání
dùchodcù od 14.00 hod. v hotelu
Bartuek a 9. 4. 2005 od 19.00 hodin
rovnì v hotelu Bartuek
Spoleèenský veèer s bohatým kulturním programem a taneèní zábavou. Vìøím, e pøijmete nae
pozvání na tyto akce.
Po projednání a schválení zastupitelstvem obce dochází ke
zmìnì v poøádání oslav Mezinárodního dne en a Dne matek. Tyto
oslavy bude garantovat obec,
jmenovitì Výbor kulturní a zahranièní, pokud se pøipojí jiné organizace k poøádání tìchto akcí, je jejich
iniciativa vítána. Nyní u je pouze
na Vás enách, kterou akci
navtívíte, rádi Vás pøivítáme na
obou. Myslím si, e si nai pozornost
zaslouíte.
Nyní nìco o tom, co bychom chtìli
uskuteènit v letoním roce:
Dokonèit Internet pro obèany.
U této akce bych se chtìl omluvit za
to, e jsem slíbil, e na Vánoce bude
internet fungovat, ale situace se
komplikuje a prakticky v únoru
jetì není podepsána smlouva o financování mezi obcí a Centrálou regionálního rozvoje v Písku. Po
dohodì s pracovníky centrály se
zapoèalo s realizací akce a do konce
února bude v provozu poèítaèová
uèebna v Z Studená. Dalím
problémem bylo dovedení signálu
z Javoøice na budovu Z. Museli

jsme vyuít bytového domu èp. 419,
pøes který se dostaneme z Javoøice
na Z. Zde bych chtìl podìkovat za
pomoc domovnímu dùvìrníkovi
p. Janu Mitasovi a vem vlastníkùm
bytù v èp. 419 za to, e umonili
firmì SKY-NET umístit na jejich
domì zaøízení, které je nutné pro
pøenos signálu z Javoøice. Vìøím, e
v krátké dobì, z opatrnosti ji neuvedu datum, bude internet slouit
obèanùm.
Dále chceme pokraèovat v opravì
místních komunikací ve Studené a
místních èástech, provádìt opravy
a údrbu v obecních zaøízeních
v místních èástech.
Podle finanèních moností
budeme øeit vybudování nové
komunikace mezi ulicí Mírovou a
Tyrovou.
V letoním roce bude ukonèena
sbírka na opravu kostela, proto
s farním úøadem usilujeme o získání
dalích finanèních prostøedkù
s cílem zapoèít opravu støechy a
fasády kostela sv. Prokopa.

SPOLEÈENSKÝ VEÈER

V dobì, kdy vyjde toto èíslo TEPu,
moná jetì budeme øeit problém,
co se snìhem, ale ji nyní bych Vás
chtìl poádat o spolupráci s úklidem
zimního posypu. Vìøím, e pochopení a spolupráce s Vámi bude
stejnì dobrá jako v minulém roce.
Z výètu spoleèenských a kulturních akcí je zøejmé, e poøadatelé
v zimním období nemìli o práci
nouzi a museli vìnovat poøádání
tìchto akcí pomìrnì dost svého volného èasu. Zároveò je jasné, e podporu máme i u sponzorù z øad
místních, ale i pøespolních podnikù
a podnikatelù. Chci proto podìkovat
vem poøadatelùm a sponzorùm za
pomoc a pochopení. Vìøím, e i
nadále bude vzájemná spolupráce a
pomoc pokraèovat ve prospìch rozvoje spoleèenského ivota v obci.
Samozøejmì rád pøivítám dalí
námìty, ale i pomoc pøi poøádání
nových akcí ve Studené a místních
èástech.
J. Rod

Pøipraven bude kulturní program,
k tanci i poslechu bude hrát Vysoèinka.

Uzávìrka pøítího
èísla TEPu je
20. kvìtna 2005.

Zveme Vás na

v sobotu 9. dubna v sále hotelu Bartuek
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Z historie
Sumrakova

Pololetní vysvìdèení
Dne 31.1. 2005 se rozdávalo vysvìdèení. Tento den bývá velice
slavnostní, pro nìkoho ménì, pro
nìkoho více radostný. A abychom se
také trochu pobavili, kadá tøída si
pøipravila nìjaké vystoupení.
Celý druhý stupeò se seel
v jídelnì Z a nechybìl ani pan
starosta. Mohli jsme se pobavit
pøi t a n c i , z p ì v u a v e s e l ý c h
scénkách.Velkým a zároveò pøíjemným pøekvapením bylo vystoupení
kapely ZOUFALKA JUNIOR.
Celým dopolednem nás provázela
Mía Kuncová.

Na závìr jsme si za doprovodu
kapely trochu zatancovali (dokonce
se zapojily nìkteré paní uèitelky) a
navzájem si popøáli hodnì sil a
mnoho úspìchù v dalím pololetí.
A my, devááci, jsme si
samozøejmì popøáli úspìné
sloení pøijímacích zkouek, které
nás èekají u za dva mìsíce.
Poté jsme se odebrali do svých
tøíd a dostali ohodnocení naí
pìtimìsíèní snahy.
Lenka Hanzalová
Lucie indelková
Masopust v Sumrakovì

Jméno obce pochází pravdìpodobnì ze slovního základu mrak
( soumrak). Roku 1365 se pøipomíná
jako osada Zumrakow, patøící
Jindøichovi z Hradce, který ji prodal, kromì jednoho dvora, Peíkovi.
Tento Peík se potom jmenoval ze
Zumrakowa. Roku 1369 je uvádìn
v archivních zápisech také jakýsi
Milosta ze Zumrakowa.
Po roce 1380 patøil Sumrakov
k panství pánù ze Studené, s ním
byl roku 1557 prodán pánùm na
Telèi ( Janu a Zachariái z Hradce).
V pozemkových knihách z roku
1580 je v Saumrakowì uvedeno 19
usedlíkù, kteøí platili malé
poplatky, a 16 majitelù vìtích
výmìr pozemkù, kteøí platili více
tehdejím pánùm na Telèi. Nìkolik
jmen obyvatel z té doby: Dvoøák,
Hes, Mísaø, Èech, Konva, Jílek,
Hájek, Houdek.
V roce 1912 bylo v obci 52 obytných domù s 333 obyvateli. Oddìlenì se nachází 9 èísel - Lísky.
Tehdejí popis obce uvádí náves obloukovitého tvaru, uprostøed o samotì
stojí stará, z obecní pastouky
pøestavìná kola.
V roce 1910 byla v obci vystavìna
kaple, na ni vechen materiál i
s dovozem dodali místní obèané
zdarma. Zajímavostí je, e zvonem
v kapli se zvonilo poledne jenom katolíkùm, kdeto evangelíkùm se
zvonilo obecním zvonkem, který byl
umístìn na sloupu za kaplí.
Pøed rokem 1864 chodily dìti do
koly v Mrákotínì, nebo se jim
dostávalo skromného vyuèování
koèujícími uèiteli, kteøí uèili vdy
v nìkterém domì. Roku 1864 byla
v obci postavena prozatímní kola,
která mìla jednu místnost v domì
è. 33. O rok pozdìji byla stanovena
i èástka sluného pro uèitele, který
ve tøídì (patøící pod kolu v Mrákotínì) vyuèoval. Roku 1869 se kola
osamostatnila a v roce 1889 byla
pøestavìna.
Kadá obec má své pojmenování
pro èásti pozemkù, luk a lesù.
V Sumrakovì je pozoruhodností
velmi staré pojmenování Babí
hora.
M. Jinochová
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Ze ivota koly
Zimní mìsíce jsou vdy ve znamení soutìí, olympiád a letos opìt
i dìtského karnevalu. kolní kola
olympiád ji probìhla a okresní kola
probíhají. Do okresního kola olympiády v nìmeckém jazyce postoupila Lucie Foglová z 9.A. Do
okresního kola olympiády v anglickém jazyce postoupily ákynì
Lucie Zlatuková ze 7. tøídy a
Helena Bartuková z 9.B tøídy. Zde
se Lucie umístila na prvním místì a
Helena na místì druhém. Obìma
k úspìchu BLAHOPØEJEME.
Drustvo naich ákù ve sloení
Mádr Miloslav z 9.B, indeláø
Václav z 9.A, Schwarz Ondøej a
Kubín Petr z 8. tøídy vyhráli okresní
kolo ve stolním tenise. áci 7. tøíd
absolvovali lyaøský výcvik na
lyaøském vleku ve Studené.
Zásluhou Obce Studená se
buduje nová poèítaèová uèebna s 15
poèítaèi v rámci projektu Internet
pro obèany. Po jejím dokonèení si ji
budou mít monost obèané prohlédnout bìhem Dne otevøených dveøí.
O jarních prázdninách jsme nechali
vymalovat 4 tøídy , do kterých jsme
zakoupili nové lavice a idle.
31. ledna se uskuteènil sedmý
roèník sportovní soutìe na 1. stupni
Z. Vichni áci bìhem 1. pololetí
v tìlesné výchovì trénují základní
sportovní dovednosti / plh, hod, bìh
a pøeskoky vihadla/. Do kolního
kola soutìe jsou po tøídních kolech
vybráni vdy zástupci, kteøí
podávají nejlepí výkony ve vech
disciplínách. Pro kolní kolo jsou
sestaveny losem 4 chlapecká a 4 dívèí

Kdybych tak mohl létat
Kdybych tak létal,
létal jako pták,
letìl bych pøes zemìkouli,
letìl bych pøes svìt.
Potom bych vyletìl
se nìkam podívat.
Díval bych se z oblohy
na ty vechny lidi
a vìe v oblacích.
Ale u se stmívá
a ve tmì se mi patnì létá.
Patrik Zabloudil, 6. tø.

drustva, ve kterých jsou zastoupeni áci z kadého roèníku. I letos
se soutì vydaøila. Nejlepí
drustva byla odmìnìna diplomy,
medailemi a dalími drobnými cenami. Soutì splnila svùj hlavní
význam, a to zvyování kondice dìtí
a zájem o sport. Celé dopolednì tak
zpestøilo sváteèní den  vydávání
pololetního vysvìdèení. Stejnì tomu
bylo tak na druhém stupni, kde si
áci pøipravili zábavné dopoledne
(scénky, tance, písnì...) a dìtem zahrála dìtská kapela Zoufalka junior
ze Sumrakova  dìkujeme rodièùm
za dopravu aparatury a hudebních
nástrojù. Tohoto slavnostního dne
se také zúèastnil jako host pan
starosta J. Rod.
Zápis dìtí do 1.tøídy na naí kole
probìhl 3. února 2005 od 13.30 
16.00 hod. ve tøech tøídách 1.
stupnì. Na budoucí prvòáèky èekali
u vchodu áci tøetích tøíd pøevleèení
za pohádkové postavy, které doprovodily dìti a rodièe do tøíd k zápisu.
Zde dìti plnily rùzné úkoly, napø.
kreslily, støíhaly, øíkaly básnièky,
zpívaly písnièky, poznávaly geometrické tvary, èísla apod. Letos poprvé
byl pozván fotograf, aby vichni
mìli, na tento pro dìti významný
den, památku. Dìti si jetì odnesly
dáreèky, které pro nì vyrobili a nakresli áci naí koly. Do 1. tøídy
bylo zapsáno 21 dìtí.
Ve kolní druinì 18. ledna
probìhla výtvarná soutì Zima,
které se zúèastnilo 69 dìtí 1.-5.
tøídy. Práce dìtí jsou vystaveny
v místní knihovnì. Touto cestou
dìkujeme panu Tarasovi, který nám
zdarma upravil výky nových stolù
do oddìlení D. Dále dìkujeme
panu Rásochovi, který tyto stoly
nalakoval a oznaèil dveøe mimokolního pavilonu.
V souvislosti s pøijetím nového
kolského zákona a následnì s pøijetím Vyhláky o pøedkolním
vzdìlávání se èásteènì mìní podmínky pro úplatu za pøedkolní
vzdìlávání. Zmìna se týká rodièù,
kteøí pobírají na dítì rodièovský
pøíspìvek, tudí dítì mùe M
navtìvovat pouze pìt dní v mìsíci.
Podle vyhláky se úplata v tomto
pøípadì dá sníit pouze o polovinu
základní èástky, tedy na 85,- Kè za

mìsíc. Rodièe jsou o této zmìnì informováni.Uèitelky s dìtmi nacvièují
program na dìtský karneval a na
oslavu MD.
V sobotu 19.2. ve 14.00 hod. se
uskuteènily dìtské závody ve
sjezdovém lyování ve Studené
u l y  a ø s k é h o vleku. Závo dy
poøádaly spoleènì Obec a Základní
kola. Poèasí bylo velmi dobré. Pøihlásilo se 61 závodníkù od pøedkolních dìtí a po áky devátých tøíd.
Dìti obdrely drobné dárky za
úèast, medailisté jetì malé ceny,
byl odmìnìn nejmladí úèastník a
na závìr byli slosováni vichni
závodníci jetì jednou, kdy mohli
vyhrát tranzistorové rádio, klobouk,
trièko a dárkové taky s drobnostmi. Diplomy nejúspìnìjím
závodníkùm pøedal pan starosta a
za Sdruení rodièù paní H. Molzerová. Návtìvníci mohli vyuít
obèerstvení z polní kuchynì
(výborný gulá, klobásy, èaj apod.).
Akce byla ukonèena v 17.00 hod.
Závody probìhly bez úrazu a za
veobecné spokojenosti pøítomných.
Velký dík patøí vem organizátorùm
z øad zamìstnancù koly, Obce Studená, obsluhy vleku, rodièù a veøejnosti. Také musíme ocenit pøístup sponzorù a podìkovat za ceny,
které vìnovala Masna Studená,
KEVA Studená, SETO Daèice, Mefisto, Centropen Daèice.
V nedìli 20. února se konal v kulturním domì v Jilmu dìtský
karneval. Jeho organizaci zajiovala hlavnì Mateøská kola
Studená. Byl pøipraven program, ve
kterém vystoupily dìti ze kolky a
základní koly. Uèitelky s nimi
nacvièily taneèky, písnièky, dalí
vystoupení a pøipravily soutìe.
Velmi se líbili klauni Hugo a Fugo,
co jsou herci z Vlèic. Na bohatou
tombolu, odmìny pro dìti a dalí
poplatky pøispìlo 33 sponzorù z øad
podnikatelù a obèanù ze Studené,
z okolních obcí a OÚ Heømaneè.
Vem velice dìkujeme. O karneval
byl velký zájem a navtívilo ho asi
400 lidí. Na závìr patøí velké podìkování organizátorùm z mateøské
koly, základní koly, bývalým
zamìstnancùm a rodièùm.
Mgr. Libor Hrbek
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Internetová zdravotní kníka
Ji nìkolik let je v naí zemi
v praxi zkouena internetová zdravotní kníka. Jde o produkt
spoleènosti IZIP, který vznikl na
zakázku Veobecné zdravotní pojiovny Èeské republiky. O co
vlastnì jde? Jde o virtuální, tedy
nehmotnou zdravotní kníku - lépe
o souhrn údajù oVaem zdravotním stavu (s èím se léèíte, jaké
léky uíváte, výsledky odborných a
laboratorních vyetøení, informace
o provedených oèkováních...),
které jsou uloeny v centrálním
poèítaèi. A s tìmito údaji mají
monost s Vaím souhlasem pracovat Vai lékaøi - mohou informace
studovat, doplòovat...

V pøípadì nouze pak mohou do
informací i bez Vaeho souhlasu
nahlédnout i lékaøi Rychlé zdravotnické pomoci.
Mylenka je to velmi zajímavá a
výhody z ní plynoucí jsou zøejmé lékaøi se lépe zorientují a nemìlo
by napøíklad docházet ke zbyteènému opakování rùzných vyetøení
èi k pøedepisování pro Vás nevhodných lékù. I Vy, pokud máte zájem
a monost pøipojení k internetu,
máte pøístup k tìmto informacím a
dokonce mùete pøipisovat své
poznámky ke svým pøíznakùm, k
léèbì ...
Aby tento tok informací byl
funkèní a ekonomický, je tøeba, aby

v nìm bylo zapojeno dostateèné
mnoství jak lékaøù, tak i pacientù.
Zøídit Vám zdravotní kníku
mùe napøíklad Vá praktický
lékaø a také Vy sami na bezplatné
lince 800 114 947. Zøízení a vedení
této zdravotní kníky je zdarma,
protoe náklady nese zdravotní pojiovna. Jde o projekt Veobecné
zdravotní pojiovny, a proto je zde
exkluzivita v tom, e první dva roky
je internetová zdravotní kníka
urèena pouze pojitìncùm VZP.
Podle platné legislativy by také
mìla být zaruèena bezpeènost
Vaich údajù. Více informací získáte
na WWW.IZIP.CZ a v ordinaci
Vaeho praktického lékaøe.
MUDr. Vladislav Dvoøák

Zima v Marovì
Pøeklenul se nový rok od naeho
posledního pøíspìvku do místního
èasopisu a probìhlo mnoho událostí
v naí obci. Touto cestou bychom se
chtìli s vámi o nì podìlit.
Zima u nás zaèíná oslavou
Mikuláe. Pøípravy byly dùkladné,
ale finále je pøedèilo. Èertí sebranka
v tomto roce byla posílena o malé
èertíky  dorostence, kteøí byli pøijati mezi uèedníky pod vedením
moudrého Mikuláe a andìla. Bohatì nadìlovali, v kadém stavení
obdreli obèerstvení a zvali na
veèerní posezení v kulturním domì,
které se vem zúèastnìným líbilo.
Proto se vìtina dohodla, e se na
Silvestra opìt sejde.
Ale stále nebyl sníh. Èekalo se na
Vánoce.
Úvodní silvestrovskou akcí byl
výstup na Javoøici. Pak zbytek odpoledne kadý strávil individuálnì.
Sraz kolektivu byl o 23.00 hod.
v kulturním domì, kde bylo pøipraveno obèerstvení a hlavnì pyrotechnika, její odpalování pokraèovalo
témìø do 1. 00 hod. Vichni byli
nadeni. Ale stále nebyl sníh.
U notorických bìkaøù se ji projevovaly hluboké abstinenèní
pøíznaky  jetì celý leden. A
koneènì únor bílý, pole sílí. V okolí
Marova, jako kadý rok, se objevilo
velké mnoství bìeckých stop.
Úèastníci brigád a spoleèenských

akcí se potkávali ve volné krajinì a
líèili si právì nabyté dojmy. No,
paráda.
A díky tomu se nám také podaøilo znovu vzkøísit místní sbor
hasièù, který má úasných 11
èlenù v èele se starostou panem
Zahálkou a zástupcem panem
Beke. Urèitì tato dvojice dovede
ro zpo hy bov at dalí èinnosti,
smìøující k zvelebení obce, ale i

k utuení výborného kolektivu
chalupáøù a stálých obyvatel
Marova.
Co na závìr? Snad abychom
jetì dlouho mohli uívat snìhu
a pøitom se zaèali tìit na jaro,
na nové záitky ze spoleèné kulturnì pracovní terapie.
H. Novotná
Zimní Marov
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Tøíkrálová sbírka ve Studené a okolí

Ji pátý rok organizovala poèátkem ledna Èeská katolická charita
Tøíkrálovou sbírku, která probíhá
vdy kolem slavnosti Tøí králù.
Z velké èásti je výtìek koledování
rozdìlen pøímo do oblasti, v ní byly
peníze vybrány. Jedná se o ohroené
dìti a matky v tísni, staré a
oputìné lidi, tìce nemocné, zdravotnì postiené s integrací do
spoleènosti, lidi bez domova, uprchlíky a dalí jakkoli strádající.
Pomìrnou èást výtìku vìnuje
charita do zahranièí lidem
suovaným chudobou a hladem
nebo po pøírodních katastrofách.
Letos napøíklad tuto finanèní pomoc
poskytne zemím jihovýchodní Asie
postieným tsunami. Kompletní
pøehled vyuití Tøíkrálové sbírky je
moné nalézt na www.caritas.cz
Studenou a pøilehlými vesnicemi
procházeli králové v sobotu 8. ledna
2005. Do celé akce bylo zapojeno
témìø ètyøicet dobrovolníkù.
Vichni se úèastnili s velkým
nasazením a obìtavostí a nìkteøí
v terénu strávili celý den. Dobrovolníci byli rozdìleni do deseti

skupinek a do jejich zapeèetìných
pokladnièek mohli lidé pøispìt libovolnou finanèní èástkou.
Nejvíce se na tøíkrálovku tìily
dìti. Se správným nadením chodily
od domu k domu, vinovaly vem
rodinám tìstí, zdraví, dlouhá léta
a neskrývaly radost, e ve svém
vìku mohou mít podíl na pomoci
bliním.
Mezi nejmladí krále patøili:
ZUZKA BARTOÒOVÁ, RENATKA TARASOVÁ, EVIÈKA RÁSOCHOVÁ, MIREK KRYZAN A
MIREK FIALA.
Ze starích koledníkù k vám mohli zavítat:
VERONIKA ÈECHOVÁ, LUCIE
PRICLOVÁ, LEONTÝNA ÈELOUDOVÁ, ZDENÌK TARAS, JANA
VEHLOVÁ,
PETRA
BARTOÒOVÁ, JANA ZEJDOVÁ,
ZUZANA TEFLOVÁ, LUDMILA
RÁSOCHOVÁ, PAVEL BARTÁK,
JAKUB BRADA, RENÁTA BARCÍKOVÁ, VÁCLAV ÈECH, MARIE
TICHÁ, JAKUB ÈEKAL, FRANTIEK JILEÈEK, TOMÁ ÈEKAL,
JIØÍ LACINA, PETR LEHEJÈEK.
Jako vedoucí skupinek se zúèastnili:
JAN NÌMEC, TOMÁ TICHÝ,
PETR TICHÝ, PAVLÍNA RÁSOCHOVÁ, LUCIE JILEÈKOVÁ,
LUKÁ TICHÝ, LUCIE VE-

HLOVÁ, JITKA RÁSOCHOVÁ,
MARTINA KRYZANOVÁ.
Díky vem tìmto dobrovolníkùm
se letos vybralo o ètyøi tisíce korun
více ne v loòském roce.
Tu a tam na svých cestách narazili králové jetì na èlovìka, který
dosud smysl sbírky nepochopil a
s nemístným komentáøem poslal
krále o dùm dál, ale natìstí jich u
nebylo mnoho. Zvlátní jenom je, e
mezi pochybovaèe patøí vìtinou
lidé vzdìlaní, z dobøe situovaných
rodin, nebo lidé, je døíve sami
s dìtmi pracovali.
Za povimnutí stojí obec Sumrakov, kde jsou lidé této dobroèinné
akci obzvlá naklonìni a králùm
otevírají nejen své dlanì, ale i svá
srdce. Podìkování si ovem nezasluhují pouze Sumrakovtí, ale i
obyvatelé ostatních obcí, nebo se
letos témìø vude vybralo více ne
v pøedchozích letech.
Vám vem, kterým není lhostejný
osud druhých lidí a kteøí jste
pøispìli jakoukoli finanèní èástkou,
upøímnì dìkuji.
Mgr. Magdaléna Zámostná,
koordinátorka Tøíkrálové sbírky

Vánoèní koncert

Výsledky Tøíkrálové
sbírky 2005

Studená - 23 474,- Kè
Marov - 180,- Kè
Heømaneè - 851,- Kè
Sumrakov - 6473,- Kè
Skrýchov - 542,- Kè
Horní Bolíkov - 1232,- Kè
Svìtlá - 965,- Kè
Horní Pole - 1541,- Kè
Zahrádky  3727,- Kè
Horní Dvorce - 230,- Kè
Horní Nìmèice - 1095,- Kè
Domaín - 380,- Kè
Jilem - 530,- Kè
Olany - 951,- Kè
H. Meziøíèko  1830,50 Kè
Velký Jeníkov - 200,- Kè
Palupín  1251,50 Kè
Popelín  512,- Kè
CELKEM 45 965,- Kè
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Zimní radovánky v Olanech
V sobotu 5. února se v Olanech
konal sjezd z kopce na èemkoli a
v maskách. Po 14. hodinì se u
Stromkù shromádili úèastníci
této akce. Na sáòkaøské dráze se
tlaèila rùzná stvoøení. Tu, se speciálnì upraveným strojem, majitel
rychloehlírny, tam agent 007 se
zbìsile rychlými sanìmi, èertík
v e d l e  k o l a è k y , K r a kono
s princeznou, taneènice po boku
cikánky, kovboj, kuchaøka, Turek,
Mexièanka, fotbalista...
Nadela jízda a celá masa se dala
do pohybu. Bylo zajímavé pozorovat
umìní èarodìjnice a samurajského
bojovníka, kteøí sjídìli na bobech
vstoje, èi speciální styl hejkala,
který prosvitìl i pøes skokánek po
bøie. Nebyla nouze o pøevrácené
sáòky, èi jiná pøibliovadla. Dole,
za vydatného aplausu divákù,
projídìli úèastníci cílovou páskou.
V cíli, u teplého èaje, drunì vichni
debatovali. Vude vládla dobrá

nálada a pohoda. Ze vech stran
zazníval smích a to byl hlavní úèel
této akce. Shodli jsme se, e i letos

se jízda vydaøila, a u se tìíme na
pøítí roèník.

Masna Studená
MASNA Studená, a.s. spoleènì
s Maso Planá, a.s. patøí do skupiny
AGROFERT,a.s. Díky majoritnímu
podílu spoleènosti AGROFERT
v MASNÌ Studená a na základì
prùbìných
hospodáøských
výsledkù se hlavní akcionáø (tj.
AGROFERT,a.s.) MASNY Studená,
a.s. rozhodl zastavit propad hospodaøení.
Ve zdejí spoleènosti 24. listopadu 2004 probìhla mimoøádná
valná hromada, která odvolala
pøedstavenstvo spoleènosti a jmenovala nové. Nové pøedstavenstvo
nyní pracuje ve sloení pøedseda
pøedstavenstva ing. Emil Kasper,
místopøedsedkynì ing. Romana
Kubeová a èlen pøedstavenstva
ing. Jaroslav Janouek. Vichni lidé
z pøedstavenstva pracují v a.s.
Maso Planá.
Slyel jsem øadu hlasù, které
tvrdí, e Maso Planá, a.s. ovládla
MASNU Studená. Personálnì ano,
fakticky ne.
Co se vlastnì stalo ve Studené?
V minulých letech patøila MASNA
Studená, a.s. k ziskovým
spoleènostem ve svém oboru. Ke

zhorení podmínek podnikatelské
èinnosti v roce 2004 dolo v celém
oboru zpracování masa, a to
pøedevím prudkým nárùstem nákladù
na likvidaci ivoèiných odpadù,
veterinárních poplatkù a laboratorních rozborù, zvýila se i cena
energetických vstupù a pohonných
hmot.
Trendem posledních let je
neustálý tlak obchodních øetìzcù na
sniování prodejních cen, co vede
k nárùstu poplatkù hrazených
tìmto odbìratelùm formou bonusù,
reklamních letákù, slev, zalistovacích a ostatních poplatkù.
Dalím nepøíznivým vlivem byl
nárùst konkurence po vstupu ÈR do
EU, kdy se na naem trhu zaèalo
prodávat levné dovozové maso i
masné výrobky. Monost vývozu
ivého dobytka vedla k prudkému
rùstu ceny vstupní suroviny a na
cenovou úroveò unie. Této cenové
úrovni vak neodpovídaly ceny
naich výrobkù na pultech prodejen.
Na období roku 2004 byly
naplánovány velké investièní akce,
pøedevím rekonstrukce jateckého
provozu, rekonstrukce stájí a ry-

chloschlazoven. Dále rekonstrukce
bourárny a výstavba nové výrobní
haly. Nákladem 32 mil. byl zrekonstruován zachlazovací tunel. Rekonstrukce jatek, stájí a výstavba
nové výrobní haly byly v loòském
roce zahájeny a v souèasné dobì
jsou pøed dokonèením.
V roce 2004 bylo na tyto akce vynaloeno cca 41 mil. Dalí velkou
investièní akcí v hodnotì 12 mil.
byla v roce 2004 instalace nové
udírny fermentovaných salámù.
Z tìchto pøíèin se Masna dostala
do ekonomických problémù, které jí
zpùsobily závané ekonomické
propady, které je moné øeit
razantní restruktulizací ve vech
odvìtvích èinností spoleènosti.
Záleí vak na vech zamìstnancích, aby si tuto zodpovìdnost
uvìdomili a snaili se zmìnit
ekonomické uvaování a pøispìli
svou mìrou ke stabilizaci firmy.
Aby se MASNA Studená, a.s. opìt
stala stabilní ivitel pro zdejí region.
Ing. Emil Kasper
pøedseda pøedstavenstva

STUDENSKÝ TEP
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Blahopøejeme k ivotnímu výroèím (70, 75 a více let)
Leden
Jarmila Kollmannová, Studená
Aneka Frühaufová, Studená
Marie Øíhová, Studená
Jan tefl, Domaín
Frantiek Adamec, Studená
Rùena Líbalová, Studená
Marie teflová, Studená
PhDr. Boris Merhaut, H. Bolíkov
Vlasta Dvoøáková, Studená
Boena Mitasová, Studená
Jarmila Hejdová, Studená
Blaena Nováèková, Studená
Únor
Frantiek Bartuek, Studená
Rùena Boèková, Marov

Pøedplatné na kulturní poøady
v irovnici v roce 2005

Libue Matouková, Horní Bolíkov
Adéla Adamcová, Sumrakov
Konrád Vohájek, Domaín
Jan Ryne, Horní Bolíkov
Frantiek Srp, Svìtlá
Lubomír Malínek, Studená
Blaena Prùchová, Studená
Milue Kopáèková, Studená
Marie Felixová, Studená
Adolfína Galovièová, Studená
Marie Stránská, Studená
Jaroslav Duek, Studená
Marie Lovìtínská, Studená
Vladimír Seifert, Studená
Bohumil Kadlec, Horní Pole
Antonie Bártù, Skrýchov

7. roèník sportovní soutìe na 1. stupni Z

Divadelní pøedplatné
600,- Kè / 3x profesionální + 1 bonus
Program:
23. bøezen 19.30 hod.
Divadelní agentura Václava Hanzlíèka
NEBYLA TO PÁTÁ, BYLA TO DEVÁTÁ
Aldo Nicolaj
reie: Jiøí Menzel
Hrají: Carda, vandová, R. Hruínský.
20.èerven 19.30 hod.
Divadlo Járy Cimrmana
AKT
Smoljak/CIMRMAN/Svìrák
15. øíjen 19.30 hod.
Divadelní spoleènost Háta
NA SPRÁVNÉ ADRESE
Marc Camoletti
Reie: MarieLorencová
Hrají: Gondíková,Andrlová,Svobodová,
Zounar,Èech,Mahdal,Jagelka aj.
Dechovky 21. století
Pøedplatné: 400,- Kè / 4 poøady
Program:
18.3.2005
BOJANÉ, TELÈSKÁ DECHOVKA,
CIMBÁLOVÁ MUZIKA LAD. PAVLUE
Akce: Kot vína
17.6.2005
MORAVÌNKA, DOMALICKÁ DECHOVKA
Akce: Domácí zabijaèka
16.9.2005
DUBÒANKA, PRATÍ MUZIKANTI
Akce: Pivo zdarma
16.12.2005
BOEJÁCI, TÙFARANKA
Akce: Zvìøinové hody
Dalí informace na www.zirovnice.cz nebo kultura@zirov
nice.cz, tel. 565 493 000
Zmìna vyhrazena!

Vítání obèánkù ve Studené
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MUDr. Pavel Heømánek
chirurg
ambulance Lázeòská 678, Poèátky
tel.: 565 495 006
dìkuje pacientùm za pøízeò v roce 2004 a pøeje
do roku 2005 hodnì štìstí, zdraví a spokojenosti.

Naše ambulance nabízí:
zdravotní péèi v plném rozsahu ambulantní chirurgie
endoskopii s nejmodernìjším pøístrojem firmy Olympus
ambulantní aplikaci infusní léèby
bezbariérový pøístup
bezprostøední návaznost RTG pracovištì a rehabilitace
ošetøení mimo ord. hodiny po domluvì na tel. 565495600

Ordinaèní hodiny:
Po, Út, St, Pá
Èt

7.30 - 14.30 hod.
13.00 - 17.00 hod.

RÍE SNÙ
Jdou dve dìti do koly,
ve tøíde nikdo není.
A dlouho po zvonìní
se divná brána objeví.
Vejdou do ní, co to je?
S touhle divnou otázkou
nedají si pokoje.
Najednou se objeví
tøi podivné víly.
Kolem èeho to chodí?
Kolem zlaté vily.
V tu chvíli se kolem nich
dva rybáøi brodí.
Ocitly se v moøi,
kolem nich delfíni skáèou,
tak si sednou na nì
a ke bøehu se blíit zaènou.
Na bøehu je vítá Pegas,
ten má vysoký hlas.
Z nebe se nìco neobvykle tøpytí
a jednoroec Kleo se øítí.
Ten je odvezl k bránì zas.
Zas nìkdy v øíi snù,
dal jim sbohem Kleo
a svit brány zhas.
PETRA BARTOÒOVÁ, 5.B

Firma ELSUN Budíkovice

oznamuje, e od února 2005 zøizuje kontaktní místo ve Studené jako sbìrnu
motorových pil na opravu a dále prodej oleje a meních náhradních dílù.
V pøípadì vìtího zájmu také brouení øetìzù a prodej ostatních náhradních dílù.
Volejte pøedem 737 044 670 (671) dennì od 8 do 22 hodin, mimo víkendy a
svátky.

Z KULTURY
pV

pátek dne 4. bøezna 2005 se

uskuteèní v domì s peèovatelskou
slubou oslava MD od 17. 00
hod.

p Setkání s dùchodci se uskuteèní
v sobotu 19. bøezna v hotelu Bartuek od 14. 00 hod.

p Spoleèenský veèer se uskuteèní
v sobotu dne 9. dubna 2005. Bude
opìt pøipraven kulturní program,
k tanci a poslechu bude hrát
Vysoèinka.
Mikuláská nadílka v Horním Poli

STUDENSKÝ TEP
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Kompletní zateplení budov
okna, dveøe
plastová - tøí a šestikomorová
døevìná euro

zateplení fasád

é
azn

vy

le
ní s

zim

polystyrén
výr
orsil, rockwool
tepelné izolace pùdního prostoru, stropù
rychlá návratnost investic
ÚSPORA ENERGIÍ A 40% ZA TOPNOU SEZÓNU

Jiøí vejdík
Vajgar 717/III
37704 Jindøichùv Hradec

Studenský

tel., fax: 384 396 045
mobil: 607 888 462

Elektroinstalace
hromosvody
revize
elektrických
zaøízení
a hromosvodù
HORNÍK RADEK
telefon: 723 463 929
Jednota s.d. v J. Hradci
nabízí k pronájmu nebytové
prostory v objektu è.p. 415
Tyrova ulice ve Studené.
Mono v yuít v e stávající
rozloze, nebo po meních
èástech.
Informace na tel. 384 354 206.

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

