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Ze zastupitelstva
Od posledního vydání Tepu se
zastupitelstvo selo tøikrát. Nejprve
dne 19. záøí 2005. Na tomto jednání
podal starosta zprávu o èinnosti zastupitelstva a pøedsedové nìkolika
výborù informovali o èinnosti tìchto
výborù. Zastupitelé schválili
rozpoètovou zmìnu è. 4, firmu Staving s. r. o. jako dodavatele na
opravu èásti fasády v KD v H. Bolíkovì, pøíspìvek Mikroregionu
Daèicko na vydání propagaèního
materiálu a vytvoøení www.
stránek Daèicka. Zastupitelstvo pøijalo hypoteèní úvìr ve výi 2,5 mil.
Kè na dofinancování výstavby 11
byt. jednotek ve Studené. Rozhodlo
o pouití penìz z veøejné sbírky na
opravu kostela sv. Prokopa ve Studené (stavbu provádí firma Øemstavo), dálo rozhodlo o zahájení
výstavby komunikace v ulici u
mateøské koly. Bylo schváleno
doplnìní vnitøní smìrnice o obìhu
úè. dokladù na obecním úøadì.
Schválen byl také pøíspìvek
obèanùm Studené a místních èástí
na dopravu do divadla v Jihlavì,
pøíspìvek paní Lehejèkové na
zásobování obyvatel Olan a V.
Jeníkova a pøíspìvek TJ Studená na
poøádání volejbalového turnaje. Byl
schválen zámìr prodeje nìkterých
pozemkù a hlavnì zámìr prodat
budovu bývalé poty v Olanech
obálkovou metodou a zároveò touto
metodou i byt v èp. 422 s vyvolávací
cenou 450 000,- Kè. Byla schválena
základní kritéria pro pøidìlování
bytù v nové bytovce a bylo rozhodnuto o prodlouení pronájmu ordinace MUDr. Vl. Dvoøákovi na dobu
neurèitou.
Na dalím zasedání dne 17. øíjna
2005 opìt podal starosta zprávu o
èinnosti. Zastupitelé na tomto jednání schválili plnou moc firmì

Inenýring Praha k jednání o
získání finanèních prostøedkù na
modernizaci ÈOV ve Studené a
dostavby kanalizace v nìkolika
ulicích, dále schválili prodej nìkterých pozemkù a zámìr prodeje
nìkterých pozemkù. Schváleno bylo
také rozdìlení finanèního pøíspìvku
vyhrazeného na sport ve výi
100 000 Kè pro jednotlivé sportovní
organizace. Smutné je, e nebylo dosud moné napsat, jak jsme slíbili,
co si jednotlivé organizace poøídily
z daru od naich holandských
pøátel, protoe dosud ádná organizace ne do dala podklady pro
zveøejnìní. Vyzývám je tedy touto
cestou, aby tak neodkladnì uèinily
a bylo moné v pøítím èísle Tepu
tyto informace zveøejnit. Na
zasedání bylo dále schváleno:
rozpoètová zmìna è. 5, pouití obecního døeva na opravu kostela,
pøidìlení bytu v DPS a ukonèení
smlouvy s p. Lehejèkovou na
zásobování Olan k 31.10. 2005
(zásobování bude zajitìno pojízdnou prodejnou).
Poslední zasedání se selo
v pondìlí dne 28. listopadu v novì
rekonstruované èásti kulturního
domu v Marovì. Starosta a pøedsedové nìkolika výborù podali zprávy
o své práci od posledního zasedání.
Schválilo rozpoètovou zmìnu,
zmìnu termínu dokonèení 11 bytù,
a to 30. 6. 2006. Dále schválilo
pøíspìvky SDH ve Studené na
úhradu nákladù, které vznikly
v souvislosti s nedávnou poslední
návtìvou hasièù z Beemsteru, a
SDH v H. Poli na Mikuláskou
besídku, kupní smlouvu na nákup
lesù od mìsta Daèic, zaøazení pomníkù ve Studené a v místních
èástech do majetku obce, nájemní
smlouvu s firmou L. Nìmeèková na

pronájem pozemkù na poøádání
pouových atrakcí na léta 20072011, prodej nìkolika pozemkù a
zámìr prodat nìkteré pozemky.
Zastupitelstvo souhlasilo se zpracováním ádosti na II. etapu akce
Internet pro obèany, se sepsáním
dohody s firmou KAMIR Daèice na
vytvoøení www. stránek obce,
s návrhem sociálního výboru na obsazení bytu na potì v è.p. 50. Nakonec rozhodlo opakovat veøejnou
výzvu na prodej bytu 2 + 1 v è. p. 422
obálkovou metodou s vyvolávací
cenou 350 000,- Kè a budovy bývalé
poty v Olanech stejnou metodou,
s vyvolávací cenou 120 000 Kè.
V. Èech
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Váení spoluobèané,
krásné proití vánoèních
svátkù a v novém roce
2006 ve dobré pøeje
redakèní rada.
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Konèící rok 2005
Podzim se ujal vlády jako usmìvavý kmet, sluneèný, teplý a pøející vem, kteøí jetì chtìli dohnat
ve, co odloili na potom. Ale
k tomuto roènímu období patøí nejen spousta povinností pøed zimou,
ale také poutìní drakù.
Nastala dlouho oèekávaná nedìle
draèího dovádìní. Mírný vánek si
pohrával se sedmi draky. Nìkteøí
vzdorovali, ale vìtina se proletìla
s vìtrem o závod. Byli i tací draci,
kteøí se uvelebili na obloze a do
veèera. Ti se pravda trochu vysmívali vem ostatním, nejen
drakùm .. Nìkteøí úèastníci,
kterých bylo dvacet, loudili na vlastníkovi super draka konstrukèní a
letové údaje, které samozøejmì byly
tajné. Ti nejmení byli odmìnìni
omalovánkami a jojem.
Pak ovem zase pøila práce. Byl
proveden nátìr støíky na zvonièce,
která se koneènì doèkala dlouho
hledané korouhvièky a stala se orientaèním bodem Marova pøi procházkách po jeho okolí.
V jejím tìsném sousedství se
pyní svou krásou opravený køí
s novým soklem a plùtkem. Stal se
tak srdcem obce.
A náhle, rychle a nekompromisnì
vstoupila do hry zima svými dary 
snìhem a mrazem. Ale ani to
nezapøíèinilo, aby nebyla dokonèena první etapa rekonstrukce
kulturního domu. Ve se zdaøilo.

Nastal dlouho oèekávaný veèer
veøejného zasedání OÚ Studená.
Ale nebyl jen tak obyèejný. Pro
vechny obyvatele Marova byl
slavnostní. Nebo po dlouhé dobì
byly vyslyeny prosby a zapoèaly
kroky k záchranì toho, co vybudovali nai pøedci ve víøe, e i my
to budeme opeèovávat a zvelebovat
pro budoucí pokolení Marovákù,
a u rodilých nebo chalupáøských.
Jsme rádi, e souèasné zastupitelstvo v èele se starostou panem J.
Rodem nalo vùli, aby tento dar
naich pøedkù byl zachránìn. Dìkujeme. Ale zároveò chceme podìkovat vem spoluobèanùm, kteøí se
rùznou formou podíleli na tomto
úkolu. Není to vdy snadné. U se
tìíme na dalí etapy rekonstrukce.
A opìt k radovánkám. Jako
tradiènì kadý rok potìil svou
návtìvou vechny obyvatele
Mikulá a andìl se svou nezbednou
èertí sebrankou, která vem
pøipomíná, e ne vdy jsme
beránky ..
Ovem k zimì patøí èas adventu.
Je to období klidu, rozjímání,
oèekávání, pøání, obdarovávání a
hledání cest k pravdám ivota.
Pøejme si, abychom neztráceli víru
v dobro kolem nás, nebyli slepí a
zaujatí jen sami sebou, ale mysleli i
na ty druhé, kteøí zrovna teï,
v tomto okamiku potøebují nai pomoc. A abychom byli pokorní pøed
ivotem, pøírodou a èlovìkem.

Dobro je pøece odmìòováno dobrem.
Je to jedna z cest ke tìstí. A toho
Vám v novém roce pøejeme co
nejvíce.
Za osadní výbor Marova
H. Novotná

Tøíkrálová sbírka
Stalo se ji tradicí. e kolem
slavnosti Tøí králù organizuje
Èeská katolická charita sbírku na
pomoc lidem v nouzi. Ve Studené a
okolí bude letos Tøíkrálová sbírka
probíhat v sobotu 7. ledna 2006.
Výtìek koledování bude opìt
rozdìlen pøímo do oblastí, v nich
budou 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.
M. Zámostná

Nabídka prodeje bytu

Obec Studená nabízí k prodeji
byt 2+1 v è. p. 422 obálkovou metodou. Vyvolávací cena 350 000,- Kè.
Dále nabízíme prodej budovy bývalé
poty v Olanech, také obálkovou
metodou (za podmínky, e v pøístupné èásti zùstane prostor pro
autobusovou èekárnu, nebo bude
umonìno vybudování pøístøeku za
stejným úèelem). Vyvolávací cena je
120 000,- Kè. Nabídky jsou pøijímány na Obecním úøadì ve Studené (u paní Novákové) nejpozdìji
do 28. 12. 2005 do 16. 00 hod.
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Váení spoluobèané!
Rok utekl jako voda a svátky
vánoèní a s nimi konec roku 2005 se
kvapem blíí. Jistì se kadý z nás
na chvilku zastaví a hodnotí, jaký
pro nìho byl uplynulý rok, co se
podaøilo, co ne a zároveò u
pøemýlíme, jak vykroèíme do
nového roku. Co bude zapotøebí
udìlat, abychom mohli hodnotit, e
uplynulý èas nebyl promarnìný, ale
smysluplnì vyuitý. Stejnì je tomu
i v ivotì obce. Vcelku se nám podaøilo uskuteènit vechny akce, o
kterých jsem Vás informoval
v minulém èísle zpravodaje. Nepodaøilo se úplnì dokonèit komunikaci
z ulice Mírové do ulice Tyrovy. Je
tam pøipraven podklad pro asfaltový povrch vèetnì dokonèení
inenýrských sítí. Navíc se nám podaøilo za minimální náklady
upravit èást ulice Mlýnská, kde bylo
pouito materiálu získaného z rekonstrukce ulic Zahradní, V Kolotoèi, 17. listopadu. Vyuívám této
pøíleitosti a upøímnì dìkuji
obèanùm, kteøí ve svém volném èase
provedli osazení obrubníkù v délce
cca 180 m. Jedná se o obèany bydlící
v ulici Mlýnská. Pokud by se nám
v tomto smìru daøilo i jinde, byli
bychom v celkovém vzhledu a upravenosti Studené dále. Podìkování
patøí rovnì obèanùm v ul. 17. listopadu, Zahradní, V Kolotoèi a
Nerudova, kteøí pomáhali pøi
opravì chodníkù. Zde se vak nali
i tací, kteøí více radili, ne dìlali.
Dìkuji rovnì dobrovolným hasièùm, kteøí mimo vlastní èinnost
odpracovali na výstavbì pøístøeku
u poární zbrojnice cca 2000 hodin.
Mimo akce zamìøené na rozvoj obce,
financované z obecního rozpoètu,
bylo farností øímskokatolickou ve
Studené zapoèato s opravou støechy
kostela sv. Prokopa ve Studené.
Dalím problémem, který byl øeen
ve spolupráci s obcí, bylo zajitìní
provozu bufetu ve Studené a provozu sauny v Masnì Studená, a.s.
Díky pochopení vedení Masny Studená, a.s., hlavnì výkonného
øeditele ing. Èerného, se podaøilo
zprovoznit bufet a v dobì vydání
zpravodaje by mìla být v provozu
sauna. Po dohodì s provozovatelem
lyaøského vleku ve Studené p. ebestou bylo v rámci výstavby komu-

nikace vyuito pøebyteèné zeminy a
byl upraven dojezd u lyaøského
vleku. Pan ebesta byl rovnì nápomocen pøi znovuotevøení bufetu ve
Studené. Dìkuji mu za projevenou
iniciativu a zájem o rozvoj obce na
úseku slueb pro obèany.
Podzimní období se vyznaèuje úklidem zahrádek od pøebyteèné
zelenì a klestí. Myslím, e se nám
podaøilo zajistit likvidaci pøipraveného odpadu. Je vak zapotøebí u
nìkterých obèanù jetì zlepit
rozdìlení pøipraveného odpadu.
Stále se jetì vyskytují pøípady, kdy
pracovníci, kteøí odváejí odpad,
musí tøídit vìtve a keøe, pøípadnì
jiný odpad od zelenì, která je urèena
ke kompostování. Vìøím, e
v pøítím roce dojde k dalímu
zlepení na tomto úseku.
Na úseku veøejného poøádku je
dlouhodobým nevarem nièení
zaøízení obce. Jedná se hlavnì o
pokozování lavièek, vytrhávání odpadkových koù, zneèiování
èekárny, likvidaci dopravního
znaèení. Myslím si, e obèané, kteøí
v tomto poèínání nacházejí zábavu,
by si mohli najít uiteènìjí zpùsob
svého uplatnìní. V souèasné dobì je
naí snahou získat dotaci na financování modernizace èistírny odpadních vod ve Studené a dokonèení
kanalizace v ul. Mlýnská, Palackého
a Drustevní. S touto akcí úzce souvisí okolí Studenského potoka. Pokud
dojde k dohodì s Povodím Vltavy a
Odborem ivotního prostøedí
v Daèicích, myslím, e by se mohlo
spojit potøebné s uiteèným. V praxi
bych si to pøedstavoval tak, e
zájemci o palivové døíví by si vzali pod
patronát urèitou èást potoka, kde by
provedli pokácení náletových stromù
a keøù vèetnì likvidace odpadní
døevní hmoty. Odmìnou by bylo
získání palivového døíví. Myslím, e
tento zásah by bylo dobré provést
v úseku od lávky za Stavingem a po
biologický rybník pod èistírnou odpadních vod. Pokud jednání o této
akci bude úspìné, obèané budou informováni místním rozhlasem nebo
se mohou po Novém roce informovat
na obecním úøadì u p. Novákové nebo
u mne.
V souèasné dobì pøipravujeme
dalí ádost o dotaci na rozíøení

internetu do místních èástí a pøilehlých samostatných obcí H.
Nìmèice, Heømaneè, H. Meziøíèko a
Jilem.
Závìrem svého pøíspìvku chci
podìkovat vem obèanùm, firmám,
soukromým podnikatelùm a institucím za pomoc a spolupráci pøi rozvoji obce. Pøeji vem spoluobèanùm
klidné a spokojené Vánoce a
úspìné vykroèení do roku 2006.
Tìím se na dalí, vìøím, e oboustrannì prospìnou spolupráci
s Vámi. A úplnì závìrem Vás zvu
na akce poøádané v nastávajícím
vánoèním období obcí, nebo jinými
organizacemi a jednotlivci.
J. Rod
O BETLÉMÌ
Pod hvìzdièek kupou,
andìlíèci houpou
malého Jeíka v jeslièkách,
usíná pøi krásných písnièkách,
které mu Maria prozpìvuje.
Josef se jenom raduje
a kometu pøitom sleduje.
Nebe je osvìtlené hvìzdièkami,
pastýøi ze spaní se budí sami.
Berou dary a bìí za koncem záøe,
kometa, betlémská hvìzda,
cestu jim ukáe
k malému Jeíku,
boskému panáèku.
Králové tøi,
Kapar, Melichar, Baltazar
pospíchají k Jeíkovi,
nesou toti jemu dar.
Pøíbìh betlémský to jest,
pospìte si, jeden dárek mu donést!
PETRA BARTOÒOVÁ, 6.B

Sdìlení

Na základì mnoha dotazù naich
obèanù, co se událo s hrobem dùstojníka Rudé armády na místním
høbitovì, sdìlujeme. Deska i pomník byly renovovány a znovu
osazeny. Opravu hradila ze svých
prostøedkù MO KSÈM ve Studené.
Za KSÈM F. Jinoch
Vem obèanùm Studené a
místních èástí pøejeme pøíjemné
proití Vánoc a úspìný nový
rok 2006.
MO KSÈM ve Studené
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Ze ivota koly
Práce v celé kole bìí naplno. Od
øíjna mohou áci navtìvovat patnáct zájmových kroukù. Pro rodièe
jsme pøipravili besedu s metodikem
prevence regionu paní Boenou
Havlovou O neádoucích jevech
chování  vztahy mezi vrstevníky,
zneuívání zdraví kodlivých látek.
Zabýváme se i rùznými charitativními èinnostmi.
Dìti sbírají víèka od PET lahví
pro Dìtský domov v Karlových
Varech. Obdreli jsme dopis, cituji:
Dìkujeme Vám za nasbíraná

Keramický kurz
První sníh a vùnì pøicházejícího
adventu umocòovaly pøedvánoèní
keramický kurz pro veøejnost,
poøádaný pøi Z Studená. Pro velký
zájem, celkem 39 úèastníkù, musel
být rozdìlen do dvou po sobì
následujících dnù  4. a 5. listopadu
2005, co nakonec bylo pøínosem.
Po celou dobu v dílnì vládla pohoda a tvùrèí atmosféra. Práce
se vem daøila a kadý úèastník

mùe být se svými výrobky spokojen.
Doufejme, e i na pøítích kurzech
se sejde tak vstøícné a kreativní
spoleèenství lidí, kteøí dovedou
vytvoøit pøíjemnou náladu pro
vechny vespolek. Dìkujeme.
M. Peltanová, H. Novotná

víèka
Z penìz, které získáváme
z akce sbìr víèek, poøizujeme dìtem
vìci, které jim zde zpøíjemòují
pobyt . Také prodáváme pohlednice koní pro Obèanské sdruení
CPK - CHRPA zabývající se výchovou a výcvikem mladých koní pro
hiporehabilitaci. Dále bych se chtìl
zmínit o práci s dìtmi se zdravotním postiením a se zdravotním
znevýhodnìním.
V letoním kolním roce máme
na 2. stupni Z 9 ákù se specifickou
poruchou uèení /SPU/ a 1 áka se

sluchovým postiením. Tito áci
jsou integrováni do bìných tøíd
s ostatními dìtmi a pracují podle
individuálního vzdìlávacího plánu.
Na 1. a 2. stupni Z je 36 dìtí se
zdravotním oslabením.Vem tìmto
dìtem je poskytována péèe, která
vede ke zmíròování a pøekonávání
j e j i c h o b t í  í. V je dnot liv ých
vyuèovacích hodinách je u nich
uplatnìn individuální pøístup,tzn.
respektuje se pomalejí tempo práce,
úkoly nejsou èasovì limitovány.
pokraèování na str. 6

Olany
Olany byly po nìkolik století
støedem okolních obcí: Velkého a
Malého Jeníkova, Heømanèe,
Marova, Horního Meziøíèka, dokonce i Markvarce a Kostelního Vydøí, podle toho, jak byl majetek
vrchností scelován, nebo naopak
prodáván.
Nejstarí zpráva o Olanech pochází z roku 1350, kdy ves byla majetkem Otty Dìtøicha z Olan.
V Olanech byl odedávna svobodný
dvùr. Jeho majitelé, kteøí se dost èasto
mìnili, sídlili pùvodnì v tvrzi. Kdy
se roku 1677 v Olanech usadil nový
majitel, pøestavìl tvrz na zámeèek se
dvìma køídly. Koncem 17. století se
olanský statek stal pøedmìtem majetkových spekulací zbohatlé nìmecké
pobìlohorské lechty. Od roku 1721
náleely Olany k daèickému panství. Pøi olanském dvoøe, vedle
zámeèku,
byly
vybudovány
hospodáøské budovy a obydlí pro
panského správce a hájovna.
Zámeèek byl roku 1787 prodán
náboenské matici. Ta zøídila v jednom køídle zámku kostel a ve druhém
byla zøízena fara, ke které byly pøipojeny kromì Olan i Marov,
Heømaneè, Velký a Malý Jeníkov.
Zároveò se zøízením farnosti byla
roku 1788 zaloena i kola, do které
chodily dìti z celé farnosti, pozdìji se
pøipojily i obce Horní Meziøíèko a
Suchdol. Významnou osobností mezi
uèiteli byl Jarolím Czok (v letech
1830 a 1878), který byl zároveò
øeditelem kùru a hudebním
skladatelem pøevánì církevní, ale i
váné hudby. Na konci dvacátých let
minulého století byl øídícím uèitelem
v Olanech Karel Vako, spoluák a

pøítel básníka Otokara Bøeziny,
který u nìj trávil nìkolikery
prázdniny. Na olanské faøe se
v dobì pøed svým vyhnanstvím
skrýval K. H. Borovský, a to díky
svému pøíteli Adamu paèkovi,
faráøi v Palupínì a pozdìji ve Studené. V panské sýpce olanského
statku se nael na trámu Havlíèkùv
podpis (èást trámu s podpisem byla
pozdìji odtípnuta a uloena
v daèickém muzeu).
Jednou z památek Olan je i
idovský høbitov. idé se zaèali
usidlovat pøed rokem 1620, kdy
Olany vlastnil rod Babkù
z Horního Meziøíèka. Ti jim dovolili
zøídit si synagogu i høbitov.
Poslední idovský pohøeb se konal
v roce 1938. ádná z idovských
rodin se vak nevrátila z nìmeckých
táborù. Olany byly v minulosti
dosti velkou obcí, ta mìla v dobì
svého rozkvìtu 67 domovních èísel a
témìø ètyøi sta obyvatel. Po roce
1945 dolo k velkému úbytku obyvatel, nebo se témìø sto lidí odstìhovalo do pohranièí. Hlavním
zdrojem obivy obyvatel bylo
zemìdìlství. V polovinì 18. století se
pøipomíná 10 starousedlých
sedlákù  gruntovníkù (tolba,
Stanìk, Novák, Nìmec, Zounek, Pazour, Kadlec, Blaek, Dohnal,
Kadeøávek). Z øemeslníkù jsou
pøipomínáni: kováø, krejèí, obuvník,
tkadlec, knoflíkáø a dále dva
hospodtí a tøi kupci. K Olanùm
patøí i nìkolik chalup leících necelé
dva kilometry smìrem na západ 
Jalovèí. O tom si povíme více
v pøítím èísle.
M. Jinochová
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Z kultury
V letoním roce vás chceme pozvat na Vánoèní koncert, který se uskuteèní
v pátek dne 16. 12. 2005 od 17 hod. ve kole. Vystoupí dìti z M, áci Z i ZU a
pìvecký sbor dospìlých.
Co nás dále èeká
únoru pøedstavení divadelního

souboru z Poèátek

setkání s dùchodci 8. 4. 2006

hasièský ples 4. 3. 2006

V. Èech

Spoleèenský veèer 18. 3. 2006
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SILVESTROVSKÝ

VÝSTUP NA
JAVOØICI

31. 12.
2005

Obec Studená, mikroregion Podjavoøicko
ve spolupráci
s odborem KÈT Telè

Datum:

Sobota 31. prosince 2005

Místo a èas startu:

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.
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Budete-li psát, pøilote prosím pro odpovìï
ofrankovanou obálku, a to do 17.12. 2005.
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pí Jana Èechová
Za Lávkou 133, 378 56 Studená
tel.: 384 490 953
Vladimír Mazal
Tobiáškova 39, 588 56 Telè
tel.: 567 213 325
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Informace (ubytování):

KLUB

Akce je poøádána v roce 117. výroèí zaloení KÈT,
s pøipomenutím 115. výroèí narození a 26. výroèí
úmrtí spisovatelky Vlasty Javoøické.

í

Podruhé v letošním roce je 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.

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.
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SILVESTROVSKÝ

VÝSTUP NA
JAVOØICI

31. 12.
2005

Obec Studená, mikroregion Podjavoøicko
ve spolupráci
s odborem KÈT Telè

Datum:

Sobota 31. prosince 2005

Místo a èas startu:

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.

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

Akce je poøádána v roce 117. výroèí zaloení KÈT,
s pøipomenutím 115. výroèí narození a 26. výroèí
úmrtí spisovatelky Vlasty Javoøické.

CE

REKLAMNÍ SLUBY
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837 m
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pv

STUDENÁ

výstup
Silvestrovský

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):

pí Jana Èechová
Za Lávkou 133, 378 56 Studená
tel.: 384 490 953
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. 2005.
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pokraèování ze str. 4
Diktát vypracovávají formou
doplòovacích cvièení, dùraz je
kladen na základní uèivo, provádí se
nácvik ètenáøských dovedností.
Dìti s SPU mají navíc 1 hodinu individuální pedagogické péèe týdnì
mimo vyuèování. Pøi práci s tìmito
áky jsou vyuívány speciální
pomùcky a potøeby /uèebnice, pracovní seity a listy, tabulky, kostky,
bzuèáky, poèítaèové programy/. Tuto
práci vedou pøevánì uèitelky
èeského jazyka, v pøípadì obtíí
v jiných vyuèovacích pøedmìtech
pøísluní uèitelé.
Na velice dobré úrovni je spolupráce s Pedagogicko psychologickou
poradnou v Jindøichovì Hradci a
Pelhøimovì. Zde jsou dìti
vyetøovány a jsou sledovány jejich
pokroky v nápravì poruchy uèení.
Obì poradny s námi pravidelnì
konzultují problémy tìchto ákù,
doporuèují dalí moné postupy pøi
nápravì.Výchovná poradkynì se 2x
roènì zúèastòuje setkání s pracovníky poradny. Zde jsou
pøedávány nové poznatky v oboru
péèe o áky s SPU. Uèitelé se
pravidelnì zúèastòují kolení, která
se týkají této problematiky.
Dùleitá je rovnì spolupráce
s rodinou. Pro co nejúspìnìjí odstranìní poruchy uèení je nutný
pravidelný nácvik i doma.
Pøi dobré spolupráci mezi poradnou, kolou, rodinou a ákem se

poruchy uèení vìtinou dobøe kompenzují bìhem kolní docházky.
kolní druina
Do èinnosti kolní druiny se v letoním kolním roce zapojilo 99 dìtí.
Od øíjna pod kolní druinou zaèalo
pracovat 15 zájmových kroukù, do
kterých se pøihlásilo 255 dìtí. Mezi
tyto krouky patøí krouek
výtvarný, zdravotní Tv, volejbal,
krouek anglického jazyka, 2
krouky keramiky, krouek country, 5 kroukù informatiky, krouek
koíkové a divadelní krouek.
25. 10. byla pro dìti poøádána
BAREVNÁ DISKOTÉKA, kde mohly dìti soutìit. 15.11. se 37 dìtí
zúèastnilo turnaje ve høe DÁMA.
Na prvním místì se za 1. tøídu
umístil Krytof Èeloud, za 2. tøídu
Aneta Kadlecová, za 3. tøídu David
Jíra, za 4. tøídu Karel Reidl a za 5.
tøídu Miroslav vehla. 24. listopadu se konala burza zimního
sportovního obleèení, o kterou byl ze
strany rodièù velký zájem. V pátek
2.12. pøipravily vychovatelky pro 70
dìtí návtìvu filmového pøedstavení v Poèátkách Karlík a
továrna na èokoládu. Pro dìti to byl
obrovský záitek, protoe nìkteré
dìti v kinì jetì vùbec nebyly. Tuto
akci budeme urèitì opakovat. Pøed
Vánocemi dìti dostanou mikuláskou
i vánoèní nadílku. Pro vechny dìti
koly je opìt pøipravena na 21. 12.
vánoèní diskotéka s pøekvapením.

V mateøské kole pracuje od záøí
krouek logopedické prevence, od
listopadu se rozbìhly krouky hudebnì pohybový a tìlovýchovný, od
prosince zaène angliètina. Od
zaèátku kolního roku se u nás
uskuteènila dvì divadelní pøedstavení, dìti byly také v Jindøichovì
Hradci na poøadu Michala Nesvadby Michal
k snídani.
V souèasné dobì se tìíme na
kouzelné
adventní
období.
Chystáme pro dìti mikuláskou
nadílku a pro rodièe vánoèní
besídku. V lednu se nejstarí dìti
budou pøipravovat na zápis do první
tøídy. Mateøská kola bude v únoru
poøádat dìtský karneval. Tentokráte se bude konat ve Studené
v hotelu Bartuek.
Protoe se blíí konec roku, chtìl
bych rád podìkovat vem, kteøí se
kolou spolupracují a pomáhají jí.
Pøeji vem klidné Vánoce, astný
nový rok 2006.
Libor Hrbek, øeditel koly

Uzávìrka pøítího
èísla TEPu je
10. února 2006.

Pronajmu 90 m2 vytápìných nebytových prostor, soc. zaøízení, telefon. Je
mono vyuít té pøilehlý oplocený pozemek o ploe 650 m2. Telefon: 384490026.

Jak trávit dlouhé zimní veèery?
Napíu vám, jak jsme jeden podzimní veèer pøíjemnì strávili v
Horním Poli.
Dá se øíct, e u delí dobu jsme
se s naí sousedkou paní Müllerovou a jejím pøítelem Vráou Tolarem domlouvali, e uspoøádáme
besedu o severoamerických indiánech a ivotì mezi nimi. Vráa
mezi nimi toti dvacet let il. Má
mnoho zajímavých záitkù, které by
se daly poslouchat celé hodiny. Paní
Müllerové zase uèarovaly indiánské
motivy, a tak je s velkou zálibou a
umem pøenáí na plátna obrazù.
Slovo dalo slovo a pod organi-

zaèními køídly místních hasièù se
plánovaná beseda spojená
s výstavou obrazù uskuteènila.
Musím øíct, e sál v Horním Poli
zail velicos, ale besedu s výstavou obrazù jetì ne. Úèast byla
hojná, dorazilo asi padesát
zájemcù, beseda byla provázena
promítáním fotografií se zasvìceným komentáøem. Úèastníci
zaplatili dobrovolné vstupné,
výtìek bude pouit na akce
poøádané pro dìti v Horním Poli.
Kadý rok toti poøádáme Dìtský
den, Bubushow a Mikuláskou
besídku.

Celá akce byla zakonèena pøíjemným posezením nad dobrotami
pøipravenými osvìdèenou kulináøskou
dvojkou Kachýnkou a Pavlíkem.
Podával se bramboráèek s masozeleninovou smìsí a guláek
s chlebem.
Myslím si, e se tato akce zdaøila,
a vìøím, e to nebyla poslední akce
tohoto druhu.
U teï se vichni tìíme na dalí
akci, troku z jiného soudku, na
druhý roèník Svíèkové revue, která
se pøipravuje na únor.
Lenka Horká
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Fotogalerie kulturních a spoleèenských akcí
Fotofrafie z návtìvy hejtmana kraje ve
Studené, vítání obèánkù, pøednáky o ivotì
severoamerických indiánù v Horním Poli, z
návtìvy holandských pøátel ve Studené

STUDENSKÝ TEP
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Pìvecká soutì

Letoní pìvecké soutìe v naí
kole se zúèastnilo 37 ákù od 1. do
7. tøídy.
Soutì se uskuteènila 21. 11.
2005. áci zpívali píseò, kterou si
sami nebo s pomocí uèitelù vybrali
a nacvièili. Porotu tvoøili uèitelé
naí koly. Rozhodování nebylo, stejnì
jako v jiných letech, jednoduché.
Hodnotil se pøedevím pìvecký
výkon, ale také vhodný výbìr písnì
a celkové vystupování. Nejlepí
zpìváci byli odmìnìni drobnými cenami, diplomem a medailí. Ti
ostatní alespoò potleskem divákù.
Spoleènì jsme strávili pìkné odpoledne a vyslechli si mnoho písní
lidových i dìtských , nechybìly také
oblíbené písnì z pohádek.

Návtìva holandských hasièù ve Studené
Ve dnech 17.  20. 11. 2005 nás
navtívila skupina holandských hasièù z druebního Beemsteru. Nìkteøí byli ubytováni v pensionu
v Zahrádkách, dalí v rodinách ve
Studené, podle toho, jak se znali
z døívìjích setkání v minulých
letech. Pøi minulé návtìvì jsme do
vybavení sboru dostali 6 kompletních
souprav dýchacích pøístrojù Dräger a
letos nám tyto soupravy doplnili o 10
kusù náhradních tlakových lahví a 15
párù speciální zásahové obuvi.
Pouívání tohoto typu dýchacích
pøístrojù je jednoduí ve zpùsobu
obsluhy a hmotnosti pøístroje.
Protoe zde mimo dva úèastníky
nikdo nebyl poprvé, jejich pøedstava

o programu byla dosti konkrétní,
take nebylo velkým problémem
seøadit celý program tak, aby to
jenom navazovalo. Postupnì jsme
s nimi navtívili Styl Studená,
s klárnu Jan tý n, soukromou
malírnu skla v Batelovì, prohlédli
si Telè, Hasièský záchranný sbor
v Jihlavì, muzeum kuriozit v Pelhøimo vì . Pát eèní veèer jsme
strávili pøi hudbì v Zahrádkách,
kam byli pozváni i nìkteøí pøátelé,
se kterými se setkali v døívìjích
letech, a ji ve Studené nebo
v Beemsteru. Sobotní veèer byl
urèen pro setkání hasièù v restauraci na Dobré Vodì.
pokraèování na str. 9

A zde jsou letoní výsledky :
1. roèník: 1. Markéta Mrkvová,
2. Krytof Èeloud, 3. Elika Jandová
2. roèník: 1. Michal Bodrin, 2.
Hana Molzerová, 3. Kristina
Dvoøáková
3. roèník: 1. Veronika Soukalová,
2. Veronika Kuncová, 3. Zdeòka
Adamcová
4. roèník: 1. Kateøina Zlatuková, 2. Veronika Kolaøíková, 3.
Ivana Stránská
5.  7. roèník: 1. Petra Bartoòová,
2. Michala Peltanová, 3. Lenka
Suická, 3. Leontýna Èeloudová
(doprovod na kytaru Tereza ebestová)
Jana Èechová

Prodej stromkù

Jirkù Libor
603 596 210

Pìstitel vánoèních stromkù Bohumil Smetana z Heømanèe èp.2 oznamuje, e bude prodávat pøímo na
plantái v Heømanèi vánoèní stromky
dle vlastního výbìru zákazníka.
K prodeji jsou smrèky støíbrné,
borovice èerné a jedle.
Stromky lze zakoupit od 10. 12. do
23. 12. 2005 v dobì od 9 - 12 hod.
a od 13 - 16 hod.
Informace na tel. 384 490 597 veèer
nebo mob. 724 282 179
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BLAHOPØEJEME K IVOTNÍM VÝROÈÍM (70, 75 a více let)
Listopad 2005
Miroslava Matouková, Horní Bolíkov
ing. Zbynìk Hartmann, Studená
Soòa Lukáková, Studená
Milada Jirkù, Studená
Jaroslava Martinù, Studená
Drahoslava Heømanová, Studená
Boena Lacinová, Studená
Vìra Zichová, Studená
Marta Burgetová, Olany
Josef Øíha, Studená
Marie Vodráková, Studená
Marie Dvoøáková, Studená
Ludmila Antoòù, Horní Bolíkov
Prosinec 2005
Milada Bartuková, Studená
Marie Havlíková, Studená
Sylva Nováková, Studená
Milada Chalupská, Sumrakov
Vladislav Burian, Studená
Anna Tarasová, Studená
Milada Hudínková, Studená
Miroslav Kopka, Studená
Karel Balatý, Studená
dokonèení ze str. 8
Tak jako asi ji tradiènì i letos je
pøekvapila snìhová nadílka,  kterou
si s sebou pøivezli . Podle jejich, ale
i naeho hodnocení se celý víkend
vydaøil a dohodli jsme se, e
v pøítím roce se setkáme znovu,
tentokrát u nich v Beemsteru. Ke
zdaøilosti akce pøispìlo i to, e nám
firma Staving zapùjèila devítimístný
automobil, take jako doprovod
mohl jet vìtí poèet lidí a lépe jsme
také mohli zajistit vekeré potøebné
pøejezdy. Tímto firmì dìkujeme. Ke
zdaru akce nám také pomohla paní
Zajíèková z Domaína, která nám

ivý betlém

Pøijmìte pozvání na IVÝ
BETLÉM, který pøedvedou dìti
a mláde naí obce.
Kdy? Na svátek sv. tìpána
26. prosince v 16. 00 hodin.
Kde? U vánoèního stromu na
námìstí Sv. Jana Nepomuckého
ve Studené.
V pøípadì nepøíznivého poèasí
se koná akce v kostele sv. Prokopa.

Jaroslava Sommerová, Studená
Emil Vávrù, Olany
Vítìzslav Nìmec, Studená
Frantika tìpánková, Studená
Karel Geist, Studená
Vlasta Koøínková, Studená
Marie Urbancová, Studená
Leden 2006
Milan Juránek, Studená
Rùena Lapková, Studená
Karel Matouek, Studená
Václav Sochor, Studená
Karel Matouek, Studená
Aneka Frühaufová, Studená
Marie Øíhová, Studená
Jan tefl, Domaín
Frantiek Adamec, Studená
Boena Mitasová, Studená
Marie teflová, Studená
PhDr. Boris Merhaut, Horní Bolíkov
Vlasta Dvoøáková, Studená
Rùena Líbalová, Studená
Jarmila Hejdová, Studená
Blaena Nováèková, Studená

po oba dny zajiovala tlumoèení
pøi naich návtìvách, za co jí také
dìkujeme. Podìkování patøí také
OÚ Studená a vem tìm, kteøí se na
celé akci jakýmkoliv zpùsobem
podíleli.
Za výbor SDH Studená
Vladimír Novák

Policie varuje zejména starí
obèany, aby nikoho podezøelého
nepoutìli do bytu. Stává se
velmi èasto, e nìkdo zazvoní u

astné a veselé Vánoce,
hodnì tìstí, zdraví a osobních
úspìchù v nadcházejícím roce
2006 vem spoluobèanùm pøeje

staèí jim návtìvník vykrást byt,
nebo odnést nìjaké peníze.
L. Pían

Sbor dobrovolných hasièù Studená

Policie ÈR varuje

dveøí a ádá umonìní návtìvy
toalety, nebo ádá napít apod.
Ne se starí obèané vzpamatují,

Zahájení provozu
sauny

Dne 30. listopadu byl obnoven
provoz sauny ve Studené.
Provozní doba
eny : støeda 16 - 22.00
mui : ètvrtek 16 - 22.00
Cena 70 Kè za 2,5 hodiny dospìlí,
30 Kè za 2,5 hodiny pro dìti do 10ti
let. Pøi zakoupení permanentky na
10 návtìv je cena 600,- Kè, tj. 60Kè
za 2,5 hodiny.

STUDENSKÝ TEP

Podìkování. Chtìl bych touto
cestou podìkovat za práci redakèní
radì. Redakèní rada se schází nìkolikrát roènì a pøipravuje pro vás
nová èísla Tepu. Èlenové redakèní
rady tuto èinnost vykonávájí zcela
dobrovolnì a bezplatnì, take jim
mohu pouze touto cestou podìkovat
za celoroèní práci a zároveò dìkuji
vem, kteøí do Tepu pøispívali.
V. Èech
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Provozní doba vleku ve
Studené

V pøípadì pøíznivých snìhových
podmínek - vední dny 16-20 hod.,
sobota 9 - 20 hod., nedìle 9 - 20 hod.
Cena 3,- Kè za jízdu. Parkovitì zajitìno ze silnice Studená - Horní
Pole. Monost obèerstvení v chatì.
Srdeènì zvou provozovatelé vleku.
Tel. 777299449

Nabízím k prodeji oplechovanou
stavební buòku o rozmìrech 530 x
280 x 260 cm. Telefon: 723214031.

Krásné proití svátkù
vánoèních, v novém roce hodnì
zdraví, tìstí a spokojenosti
pøejí
zastupitelé a zamìstnanci
OÚ ve Studené
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STUDENSKÝ TEP

STUDENSKÝ TEP

Studenský
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