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INFORMAÈNÍ A REKLAMNÍ ZPRAVODAJ

Z jednání zastupitelstva Obce Studená
16. zasedání zastupitelstva se
konalo 27. 2. 2012
Ve zprávì o èinnosti orgánù obce
pøedsedající informoval o nejdùleāitìjích událostech, které
aparát obecního úøadu øeil od
posledního zasedání. Probìhlo
veøejné projednání zmìny è.1
územního plánu Obce Studená,
4. 2. 2012 se konala Studenská
patnáctka, které se zúèastnilo pøes
60 závodníkù. V dalím jednání
pøedsedající navrhl schválit podání
āádosti o dotace z Operaèního
programu āivotního prostøedí
Státního fondu āivotního prostøedí
na akce s názvem: 1. Sníāení imisní
zátìāe z dopravy v Obci Studená 2.
Zavedení separace a svo zu
bioodpadù v Obci Studená a okolí
3. Kompostárna Studená. Dále
pøedsedající navrh l sch váli t

uzavøení pøísluných smluv na akci
s názvem Zateplení obvodového
Svìcení kaple v H. Bolíkovì

Spoleèenský veèer
plátì a výmìna oken areálu
objektu Z ve Studené. Dalí návrh
se týkal podání āádosti o dotaci
z
gr an t o vé ho
p ro gr am u
Jih oè e s k é ho k r a j e  P o d po r a
výstavby a oprava autobusových
zastávek na akci Autobusová
èekárna Domaín, āádosti o dotaci
z
gr an t o vé ho
p ro gr am u
Jih oè e s k é ho k r a j e  P o d po r a
výstavby a modernizace dìtských
dopravních høi a jejich vybavení
na akci s názvem Dìtské dopravní
høitì ve Studené II. etapa a dalí
āádosti o dotaci z grantového
pr o gr a m u Ji hoè e s ké ho kr a j e
 P o dp o r a výs t a vby a o b no v y
vodohospodáøské infrastruktury
na akci s názvem Studená 
úpravna technologické linky ÚV
Horní Pole. Dále byl schválen
výs l ed e k in ven t ar i zac e Ob c e
Studená za rok 2011. Dalí jednání
se týkala prodeje pozemkù. (pokr.)
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Slovo starosty
Váāení spoluobèané, dovolte,
abych vás seznámil s èinností obce
od posledního vydání Tepu. Na
jednání mikroregionu v Daèicích
jsem projednal otázku obèanských
prùkazù. Jak jistì vichni víte, od
nového roku se vyøizují obèanské
prùkazy pouze na matrice
v Daèicích. Je nám známo, āe pro
nìkteré starí spoluobèany je cesta
do Daèic problém, a proto jsem
chtìl, abychom mohli hotové
obèanské prùkazy dovézt k nám na
úøad a zde je lidem vydat. Bohuāel
ani toto øeení není moāné, a proto
si kaādý bude muset pro obèanský
prùkaz
dojet
do
Daèic.
V Jindøichovì Hradci jsem se
zúèastnil setkání staro stù
s hejtmanem a praco vní ky

Vítání obèánkù

krajské ho ú ø ad u. S p a nem
hejtmanem jsem probíral otázku
pøidìlování dotace na obnovu
sportovi. Jednalo se o 17. výzvu
ROP, kdy dolo k situaci, āe nìkteré
obce, a týká se to i nás, do tohoto
programu nejsou zaøazeny.
Navtívil jsem i jednání místních
zájmových organizací. Chtìl bych
jim tímto podìkovat za jejich práci,
i kdyā vím, āe není vādy lehké tuto
èinnost zajistit a spousta práce
zùstává na jejich vedení.
Byla podána āádost o zateplení
místní koly, o opravu silnice
v Horním Bolíkovì, o stavbu
èekárny v Domaínì a o dostavbu
dìtského dopravního høitì. Vìøím,
āe se nám podaøí dotace získat a
v letoním roce dojde k realizaci

tìchto projektù. Dále pracujeme na
z ís k án í d o t ac e p r o s t av b u
k o m po st ár ny. C hc e me , a by
nedocházelo ke zhorování kvality
vody, a tím k omezení výroby
v masokombinátì, a proto jsme
zahájili rekonstrukci filtrù na
úp r avnì vo dy. J ed ná s e o
rekonstrukci zhruba za milion
korun. V souèasné dobì probíhá
výbìrové øízení na zhotovitele
stavby Rekonstrukce èistírny
odpadních vod Studená. Je to
poslední fáze pøed sputìním
vlastní rekonstrukce. Jedná se o
rekonstrukci v plánované hodnotì
48 mil. korun.
V m ìs íc i bø e znu p ro b ì hl a
kontrola hospodaøení obce ze
strany pracovníkù Krajského
úøadu Jihoèeského kraje. Kontrola
dopadla bez závad, a proto chci
podìkovat vem zúèastnìným
pracovníkùm obecního úøadu za
jejich dobøe vykonanou práci.
Letoní setkání s dùchodci se
konalo poprvé ve kolní jídelnì a
myslím si, āe se vydaøilo. Také
spoleèenský veèer se poøádal novì
v kulturním domì v Jilmu. Ze
spoleèenských akcí se konala jetì
oslava MD a Dne matek v domì
s peèovatelskou sluābou. Dìkuji
v em , k t e ø í se zúè ast n il i n a
poøádání tìchto akcí. V mìsíci
dubnu byla dokonèena výstavba
parkovitì u zdravotního støediska.
Toto parkovitì umoāní parkování
mimo hlavní silnici na Poèátky a
v zimních mìsících lepí údrābu
silnice. Ve Svìtlé se zahájila
výstavba odradonovací stanice,
která pøispìje ke zlepení kvality
vody a zároveò zlepí tlak vody
dodávané do domácností. Pøed
zahájením jarních prací jsme jednali
s pracovním úøadem o moānosti
zamìstnat pracovníky na veøejnì
prospìné práce. Na tyto práce jsme
získali dva pracovníky. Zároveò
jsme byli poāádáni, zda bychom
mohli organizovat veøejnou sluābu.
Jedná se o zajitìní práce pro lidi,
kteøí nepracují déle jak jeden rok. Ve
veøejné sluābì zamìstnáváme dalí
tøi pracovníky. S tìmito pracovníky
provádíme hlavnì úklidy a seèení
jak ve Studené, tak v místních
èástech.
(pokraè. na str. 4)
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Ze zastupitelstva obce

17. zasedání zastupitelstva se
konalo 26. 3. 2012
V úvodní zprávì o èinnosti
orgánù obce byly podány informace
o nejdùleāitìjích úkolech, které
aparát obecního úøadu øeil od
posledního zasedání. Byly podány
āádosti o dotace na zlepení
technologie èitìní vody v ÚV
v Horním Poli, na autobusovou
èekárnu v Domaínì a na dalí
etapu dìtského høitì ve Studené.
Probìhl pøezkum hospodaøení obce
pracovníky Krajské ho úøadu
Jihoèeského kraje s výsledkem bez
závad. Ze zasedání výborù 
finanèní výbor mìl na programu
projednání rozpoètového výhledu
na roky 2012  2015 a rozpoètu
Obce Studená na rok 2012 a
doporuèil tento rozpoèet schválit,
zdravotnì sociální výbor mìl na
programu pøidìlení bytu v DPS,
sportovní výbor mìl na programu
rozdìlení finanèních prostøedkù pro
sportovní oddíly na rok 2012,
kulturní a zahran ièn í vý bo r
projednával zajitìní kulturních
akcí v mìsících bøezen aā kvìten,
výb or pro āivotní pro støe dí
posuzoval 10 āádostí o kácení
stromù. Místostarosta informoval o
hospodáøském výsledku Z a M
Studená za rok 2011 a o
plánovaných odpisech Z a M

Informace z knihovny

Z akcí konaných v knihovnì od
posledního vydání Tepu mìla
nejvìtí
úsp ìc h
beseda
s cestovatelem a spisovatelem
Arnotem Vaíèkem. Na akci pøilo
kolem 50 lidí, coā svìdèí o zájmu o
záhady a nevysvìtlitelné jevy naí
planety. Pan Vaíèek kromì jiā
zmínìné
akce
navtí vi l
v dopoledních hodinách také Z
Studená a āáci 6.  9. tøíd
poslouchali jeho vyprávìní se
zájmem. Do konce kolního roku
èeká jetì āáky 1. tøí dy Z
Pasování dìtí na ètenáøe, které se
uskuteèní v pátek 15. 6. 2012 od
8.30 hod. v Knihovnì Vlasty
Javoøické. Pozvání na akci pøijala
paní Milue Víteèková, rozená
Klementová, která je autorkou
dvou kníāek øíkanek pro malé dìti.
Do volená o p rázdn in ách
v knihovnì bude takto: 29. 6.  6. 7.
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Studená na rok 2012. Pøedsedající
navrhl na základì pøedchozích
jednání schválit rozpoèet Obce
Studená na rok 2012 a rozdìlení
pøíspìvkù sportovním oddílùm.
Dalí jednání se zabývala návrhy
na prodej a koupi pozemkù. Byly
schváleny āádosti MO STP a ZO
ÈSCH o pøíspìvky na poøádání akcí
tìchto organizací.
18. zasedání zastupitelstva se
konalo 23. 4. 2012
Zpráva o èinnosti orgánù obce se
týkala úkolù øeených aparátem
obecního úøadu. Bylo vymìnìno
èerpad l o vod y v O l  ane c h a
odstranìna závada na zaøízení
dodávky vody v Marovì, dále
zap oèal y pr á c e n a výs t av bì
odradonovací stanice ve Svìtlé a na
zpevnìní plochy u zdravotního
støediska. Probíhala jednání o
zaloāení místní akèní skupiny
Èeská Kanada. Finanèní výbor
proje dna l r o zpo è t o vé zm ì ny
s rozpoètovými opatøeními a
dop oru è i l z as t upi t e lst vu k e
schválení. Dále byly projednány
āádosti o prodej a pøevod pozemkù.
19. zasedání zastupitelstva se
konalo 14. 5. 2012
Ve zprávì o èinnosti orgánù obce
by ly p od á ny inf or m a c e o
probíhajících akcích a úkolech.
a pak na konci srpna 27. 8.  31. 8.,
pokud dojde ke zmìnì, bude ve
oznámeno.

Virtuální Univerzita
tøetího vìku

Je vám více jak 50 let, máte
statut dùchodce a chcete se jetì
vzdìlávat? Zkuste zaèít studovat
Virtuální univerzitu tøetího vìku.
Výuka probíhá virtuálnì, tudíā je
pøístupná z jakéhokoliv místa
v republice a nemusíte nikam
jezdit. Není ani podmínkou umìt
pracovat s poèítaèem, nebo mít
pøipojení k internetu. Senioøi
spoleènì zhlédnou kaādých 14 dní 
podle dohody s konzultaèním
støediskem  ve zvolené místnosti
(uèebna koly, knihovna apod.)
natoèené pøednáky dlouhé cca 1,5
hod. Po kaādé pøednáce pokraèuje
diskuse na dané téma a následuje
vypracování kolektivního testu.

Dolo k výmìnì oken na èásti
zdravotního støediska a v obecním
bytì èp. 452 a byla provìøena
moānost opravy chodníkù k Jilmu.
Uskuteènilo se vysvìcení opravené
kaplièky v Horním Bolíkovì, v DPS
se konala oslava Dne matek.
Finanèní výbor doporuèil schválit
rozpoètovou zmìnu a informoval o
stavu èerpání rozpoètu. Sociální a
zdravotní výbor projednal pøidìlení
bytu è. 5 v èp. 518 a pøidìlení bytu
v DPS, návrhy tohoto výboru byly
schváleny. Kulturní a zahranièní
výbor mìl na programu zajitìní
Dne
m at e k.
M íst ost a r o s t a
informoval o zprávì Z a M
Studená o vyøazeném majetku a
doporuèil tuto zprávu schválit.
P ø e d se da j íc í na vr h l s c h v á li t
vypsání výbìrového øízení na
dodavatele akcí s názvem Výstavba
autobusové èekárny Obce Studená,
místní èást Domaín, dále akce
s názvem Dìtské dopravní høitì
ve Studené II. etapa a akce
s ná z ve m  O p r ava m ís t n íc h
komunikací v m. è. Horní Bolíkov I.
etapa. Dále byly projednány
zámìry prodeje pozemkù. Na závìr
byly schváleny finanèní pøíspìvky
n a a kc e  K o m ise p ro p r ác i
s mládeāí, SDH Studená a SDH
Horní Pole.
Mgr. J. Kejval

Studium zaèíná v záøí a kaādý
semestr obsahuje 6 pøednáek na
zvolené téma, které si senioøi
z nabídky vyberou sami. První
pilotní semestr má 4 pøednáky,
téma je dané, slouāí pøedevím
k pochopení systému studia a
nezapoèítává se do celkového studia.
První semestr stojí 150,-Kè, dalí
pak podle témat 200 Kè nebo 300 Kè.
Po ukonèení kaādého semestru
obdrāí senior Pamìtní list a po
ukonèení 6 semestrù certifikát o
absolutoriu Virtuální University
tøetího vìku.
Pokud byste mìli o takovéto
studium zájem, nebo máte nìjaké
otázky, kontaktujte prosím nejdéle
do konce èervna paní Jírovou
v Knihovnì Vlasty Javoøické. Více
informací najdete také na internetu
na stránkách www.e-senior.cz.
Jírová S.

4

STUDENSKÝ TEP

Slovo starosty

V mìsíci dubnu dolo k otevøení
Pohádkové kolièky a atníku
v azylovém domì Rybka. Jedná se o
kolku pro dìti z azylového domu a
pr odejnu oacení , h raèek a
ostatních vìcí za velice pøíznivé
ceny. I zde se naplnila nae jednání
s paní øeditelkou Dvoøákovou a
otevøela se zde tøi pracovní místa
pro místní obèany. Na pøelomu
dubna a kvìtna probìhla dalí
etapa výmìny oken na zdravotním
støedisku. V pøítím roce budeme
s postupnou výmìnou pokraèovat, a
tím vytváøet lepí podmínky jak pro
zamìstnance støediska, tak pro
pacienty.
Pátého kvìtna se v Horním
Bolí kovì
konalo slav no stn í
vysvìcení místní kaplièky, která se
opravila po z ískán í do tace
z programu Obnova venkova
Jihoèeského kraje.
Patnáctého
kvìtna
by la
v Kunāaku na Obecním úøadì
zaloāena MAS - Místní akèní
skupina-Èeská Kanada. Obec
Studená se tím stala èlenem této
skupiny a zároveò jedním ze
zakladatelù. Vstoupit do MAS je pro
nás dùleāité z hlediska èerpání

dotací po roce 2014. Po tomto roce
se bude rozhodující èást dotací
èerpat prostøednictvím místních
akèních skupin, a proto je dùleāité
v MAS být.
Jetì bych vás chtìl upozornit na

nìkteré nevary, které se neustále
opakují. Jedná se hlavnì o volné
pobíhání psù. Aè dochází jak
atník v azylovém domì

TARASOVA PILA  MILAN TARAS
• Prodej vekerého øeziva. Jak stavebního (hranoly, latì,
prkna), tak truhláøského (fony, prkna).
• Poøez døeva prùmìru 1 m a délky 11 m.

• Dále koupím les.

Tel.: 606 840 208

k napadání lidí, tak k napadání
jiných zvíøat, nìkteøí majitelé se
v tìchto vìcech chovají stále
nezodpovìdnì. Vìøím, āe v letních
mìsících, kdy nai obec navtìvuje
více turistù, si kaādý svého psa

Otvírání kolièky v azyl. domì
ohlídá. Dále chci upozornit na
ne do vol en é p ar k o vá ní na
chodnících. Toto je dalí nevar,
který se rozmáhá a dochází k
nièení vybudovaných chodníkù.
Na druhou stranu musím zase
podìkovat vem sponzorùm, kteøí
nám zajiují ceny na poøádané
akce a firmì Creditforfeit za
fin anè n í da r na po d po r u
mládeānického sportu ve Studené.
Závìrem mi dovolte, abych vás
pozval na akce, které pro vás
pø i pr a vuj e m e
b ì he m
nastávajícího období. Jedná se o
akce jak kulturní, tak sportovní. O
j ej i c h ko ná ní vá s b u de m e
inf or m o va t pr o st ø e d n ic t v í m
internetových stránek a plakátù.
Do nastávajícího letního období
pøeji vem krásnou dovolenou a
hodnì zdraví.
Nìmec Vítìzslav

Uzávìrka pøítího èísla
TEPU je
15. srpna 2012.

STUDENSKÝ TEP
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Ze āivota koly
V letoním kolním roce èekal
vedení koly a uèitele velký úkol 
realizace projektu EU peníze do
kol. Nejprve jsme se museli
seznámit s podmínkami, protoāe
peníze se ve kolách daly pouāít
nìkolikerým zpùsobem. Nae kola
obdrāela pøes 1 milión Kè. My jsme
se rozhodli, āe vìtinu penìz
pouāijeme na vybavení koly
moderní technikou. Vybudovala se
nová poèítaèová uèebna s 25 poèítaèi
a poøídilo se 5 interaktivních tabulí.
Ale tím to neskonèilo. Bylo tøeba se

prokolit v pouāívání interaktivních
tabulí. Podmínkou pro dodání
interaktivních tabulí bylo, āe
uèitelé musí vytvoøit asi 550
digitálních uèebních materiálù (coā
jso u
nìk o li ka
s t r ánk o vé
prezentace), a to obnáelo opìt se
prokolit v programech Power
Point, Easiteach  celkem kaādý
uèitel 14 hodin. A teï teprve mohli
uèitelé trávit dalí desítky hodin
nad tvorbou výe zmiòovaných
digitálních materiálù, které budou
v interaktivních tabulích pouāívat

pøi vyuèování. Realizace projektu
bude trvat 2 roky. Jsem pøesvìdèen,
āe si uèitelé za svoje zvýené úsilí
bì he m c el ého k o lníh o r o ku
zaslouāí pochvalu, āe ve velmi
do b ø e zvl ád li. N a p o dzi m
plánujeme, āe bude uskuteènìn
Den otevøených dveøí, kdy se bude
moci veøejnost seznámit s touto
t e c hnikou , kt er á um o āò u j e
názornìjí a zajímavìjí výuku.
Mgr. Libor Hrbek,
øeditel koly

Sportovní soutìāe v roce 2012
Sportovní soutìāe v letoním
kalendáøním roce zahájila dìvèata
20. ledna v J. Hradci florbalovým
turnajem Orion Florbal Cup. Tato
soutìā pro nì byla premiérou a
odpovídalo tomu i u místìn í.
Dìvèata obsadila 5. místo.
Chlapcùm se jiā daøilo o nìco
lépe. 25. ledna v téāe soutìāi Orion
Florbal Cup obsadili 4. místo.
3. dubna ètveøice chlapcù 7. - 9.
tøíd (Frantiek Zach, Dominik Jíra,
David Jíra, Mar tin Høava)
obhajovala v Jindøichovì Hradci do
této doby jiā trojnásobné vítìzství
v otevøeném krajském ko le
Silového ètyøboje. Nezklamali a
poètvrté vyhráli. David Jíra byl
zároveò vyhláen jako druhý
nejlepí závodník v soutìāi, a
odnesl si tak støíbrnou medaili za
jednotlivce.
V prùbìhu mìsíce dubna se
celá kola zapojila do soutìāe
Oranāový pìtiboj, který vyhlásil
ÈEZ. Dostali jsme se do uāího
výbìru
200
kol
v
ÈR .
V jihoèeském regionu v kategorii
1.  4. tøída n a  e  k o l a
o b s a d i l a 3 . m í s t o . V kategorii 5.
 9. tøíd nae kola získala 6.
místo. Vichni āáci se aktivnì
zapojili do soutìāe, ve které se
snaāili o maximální osobní výkony.
Celé dìní z d o k u m e n t o v a l a
āákynì 9. tøídy formou
videonahrávky, která byla
souèástí soutìāe.
9. kvìtna se v Jindøichovì Hradci
konal Mc Donald´s Cup, coā je
pohár v minifotbalu.

Úèastnilo se ho 11 chlapcù 4. a 5.
tøíd. Z 17 zúèastnìných druāstev
nae kola obsadila krásné druhé
místo. A to jetì po pokutových
kop ech , k t e r é na s t al y p ø i

Silový ètyøboj

nerozhodném výsledku o první
místo.
6. kvìtna reprezentovalo 27
chlapcù a dívek druhého stupnì
nai kolu v atletických závodech O
tít mìsta Daèice. V kategorii
vesnických kol jsme získali pohár
za druhé místo.
Z jednotlivcù si medaile odnesli:
Zach Frantiek, Kalenský Filip,
Jíra Dominik a Talpa Jan.
23. kvìtna se konala soutìā ve
vyb íj e né p r o 4 . a 5. t ø í dy Pr e ve nt an C u p. D o s ou t ì āe
nastoupilo 10 chlapcù a 2 dívky.
Z celkového poètu 11 druāstev jsme
se umístili na sedmém místì.
B. Andraková

Fotbalový turnaj āákù 4. a 5. tøíd Z - Mc Donald's Cup

6

STUDENSKÝ TEP

Hlídky mladých zdravotníkù
Jako kaādým rokem se i letos
konala soutìā hlídek mladých
zdravotníkù.
Paní uèitelka Vohájková nás
velmi dobøe pøipravuje na situace,
co by se mohly stát, a také na
soutìāe, které se konají ohlednì
zdravovìdy.
Okresní kolo Hlídek mladých
zdravotníkù se letos konalo ve
støedu 16. kvìtna v Jindøichovì
Hradci. Z naí koly se jely zúèastnit
dva týmy. Do J. Hradce jsme se
vydali autobusem, cesta nám
pøipadala dlouhá a pomalu na nás
padala nervozita. Vichni jsme se
seli na Tyrovì stadionu, kde byl
pro nás pøipraven nástup a uvítání.
Kolem deváté hodiny byla soutìā
odstartovaná a my se vrhli do boje o
vítìzství.
Oetøo ván í
na
jednotlivých stanovitích rychle
ubíhalo a nervozita opadala. Po
vydatném obìdì v podobì øízku s
c hle bem jsme n astoup il i na
závìreèné vyhláení. Jak jsme
dopadli? Více neā dobøe. Nae
mladí
spoluāaèky
(Mari e
Rásochová, Klára Dvoøáková, Sára
Kroupová, Nina Pøikrylová a
Tereza Mayerová) se umístily na
krásném druhém místì. A nae
druāstvo (Vendula Bartáková, Marie Krizanová, Zdeòka Adamcová,
Hana Karpíková a Veronika

Kuncová) se umístilo na prvním
místì, které nám zajistilo postup do
krajského kola Hlídek mladých
zdravotníkù.

na vyhlaování výsledkù. Nervozita
stoupala a my doufaly, āe se
umístíme na medailových pozicích.
V e , c o j s m e se n au è i ly ve
Krajské kolo 1. místo

Na re gio ná lní k o lo Hl íd ek
mladých zdravotníkù jsme se pro
zmì nu vyda ly do Èes k éh o
Krumlova v úterý 22. kvìtna. Cesta
byla dlouhá a mìly jsme nabitý program. V devìt hodin ráno nás èekal
nástup a uvítání. Vylosovaly jsme
si èíslo 6 a pak jsme dostaly mapu a
informace o stanovitích. V deset
hodin bylo zahájení soutìāe a poté
jsme se rozbìhly ke svým
zranìným. U kaādého zásahu
jsme se dozvìdìly nìco nového a
poslechly si staré povìsti o Èeském
Krumlovì. Kdyā jsme proly skoro
celé mìsto a 8 stanovi bylo za
námi, vrátily jsme se na nai
základnu" a dostaly obìd. Ve dvì
hodiny jsme se vichni seli a èekali

zdravotnickém krouāku, se nám
velmi hodilo a také se to vyplatilo.
Vyhrály jsme regionální kolo
Hlídek mladých zdravotníkù a
nae radost byla nepopsatelná.
Dìkujeme mnohokrát naí paní
uèitelce J. Vohájkové, āe vede
zdravotnický krouāek, a za podporu
naeho druāstva. Cesta domù
ubìhla rychle a vesele. Nae bodové
hodnocení najdete na stránkách
koly  www.zsstudena.cz.
Jako vítìzové regionálního kola
se p eè l ivì p ø ip r avuj e m e na
republikové kolo, které se koná 16.
èervna v Blansku. Drāte nám palce.
Výsledky najdete opìt na naich
stránkách.
Vendula Bartáková, 9. tø.
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Lékaøi bez hranic
Dne 5. 5. 2012 se v marovském
kulturním domì konala pøednáka
Petry Rùāièkové, zdravotní sestry
týmu Lékaøi bez hranic. V úvodu
jsme byli formo u obrazo vé
dokumentace seznámeni s prací
Lékaøù bez hranic, elektronickou
fotodokumentací z misí, kterých se
Petra Rùāièková zúèastnila. Poté
jsme jiā pozornì poslouchali
vyprávìní o práci a pøedevím o
osobních
zkue no stech
z
konkrétních misí v Èadu, Kongu,
Jemenu, Iránu a na Haiti.
Selo se nás témìø 50.
Na dobrovolném vstupném bylo
vybráno 1.130 Kè. Celá èástka
bude zaslána na úèet Lékaøù bez
hranic - jako nae humanitární
pomoc.
Marie Klementová

Souboj ètenáøù
Na zaèátku bøezna jsme se
pøihlásili do celorepublikové
soutìāe Souboj ètenáøù 2012. Paní
uèitelka Eva Kotounová nám
pøidìlila pìt rùzných knih od
nejtenèích po nejtlustí. Nové
knihy byly zajímavé. Mezi naimi
āáky se objevily knihy hodnì
oblíbené i neoblíbené, ale èetla celá
tøída. Celkem jsme mìli 25 knih.
Na ètení jsme mìli necelé dva
mìsíce, knihy jsme si mezi sebou
mìnili a z kaādé knihy jsme si
dìlali zápisky. Pøipravovali jsme
se peèlivì na soutìā. Soutìāili jsme
na poèítaèích, za pár dní pøily
výsledky. Skonèili jsme na 7. místì

z 39 soutìāících kol. Pochválili
nás za velmi pøesné odpovìdi, ale
bohuāel postoupilo jen prvních pìt
kol.
V kvìtnu se konalo finále
soutìāe. Na poāádání nám poslali
otázky finálového kola. Zajímalo
nás, jak bychom asi dopadli. Paní
uèitelka nám test vyhodnotila,
získali bychom asi 66 bodù, a to by
staèilo na pøední umístìní.
V soutìāi vyhrálo Gymnázium
pitálská, Praha 9. Paní uèitelka
nás pochválila. Jsme na to hrdí,
j en j e  ko da , āe js m e s e
nezúèastnili finále.
áci 6. tøídy

Policie Èeské republiky - Bezpeèný dùm
Bezpeèný dùm je moāno
docílit jedinì tam, kde obèané
(majitelé, nájemníci) vìnují
dostateènou
pozornost
otázkám
bezpeènosti
a
zabezpeèení a mají mezi sebou
dobré vztahy (sounáleāitost,
zdravá vímavost, nezitnost
atd.).
Obèané musí v prv é øad ì
dodrāovat dohodnutá organizaèní
opatøení:

p

Dùm se musí celodennì zamykat.

ipkovaná trochu jinak
Sobotní odpoledne 26. kvìtna
bylo ideální na procházku zdejí
pøírodou A tak nìkteøí rodièe
vyr azil i s dì t m i k c h a t ì na
lyāaøském vleku, odkud mìli
vyznaèenou cestu, na které plnili
úkoly: poznávali bylinky, ryby,
stopy zvíøat, co do pøírody nepatøí,
skládali papírovou èepici, házeli
ikami, hádali, co maminka dává
do trúdlu, lutili tajenku, hledali
kouzelné kamínky.
Na konci cesty, kterou prolo
skoro 60 dìtí, na nì èekala nejenom
sladká odmìna. Potìila nás i
kladná reakce rodièù na tuto akci.
Pro dìti a rodièe chystáme
v mìsíci èervnu zdobení trièek
s originálními razidly. A tak
shánìjte jednobarevná trièka, datum a místo akce vèas upøesníme.
Tìíme se na milé setkání s vámi.
Za komisi pro práci s mládeāí
Jana Zachová

To je základ úspìchu. Je to filtr,
který oddìlí pøíleāitostné
pachatele.
p

p

Klíèe od domu musí mít pouze

neprodlenì informovat policii.
p

Míru bezpeènosti v domì

omezený okruh lidí (nájemníci,

ovlivòuje i dodrāování poøádku

doruèovatelka apod.).

(prázdné chodby, èistota) a

Za vputìní cizí osoby do domu

dostateèné a fungující osvìtlení

musí odpovídat dospìlá osoba.

spoleèných prostor (chodby,

V konfliktních situacích je tøeba

sklepy) i osvìtlení venkovní.
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Poskytování dávek osobám se zdravotním postiením
Od ledna 2012 jsou dle zákona è.
329/2011 Sb. osobám se zdravotním
postiāením poskytovány dvì dávky:
pøíspìvek na mobilitu a pøíspìvek
na zvlátní pomùcku.
1. Pøíspìvek na mobilitu
Pøíspìvek na mobilitu nahrazuje
døíve poskytovaný pøíspìvek na
provoz motorového vozidla.
Jedná se o op aku jící se
nárokovou dávku , která je
poskytována osobám starím 1
roku, které nejsou schopny zvládat
základní āivotní potøeby v oblasti
mobility nebo ori en tace a
opakovanì se v kalendáøním mìsíci
dopravují nebo jsou dopravovány.
Osoba, která má pøiznán prùkaz
ZTP nebo ZTP/P, pøi splnìní dalích
zákonných podmínek, má také
nárok na pøíspìvek na mobilitu.
Výe pøíspìvku èiní 400 Kè
mìsíènì. O dávce rozhoduje místnì
pøísluný Úøad práce.
2. Pøíspìvek na zvlátní
pomùcku
Jedná se o jed nor ázo vo u
nárokovou dávku . Nárok n a

pøíspìvek má osoba, která má
tì āko u vad u no s né ho ne bo
pohybového ústrojí nebo tìāké
sluchové postiāení, tìāké zrakové
postiāení èi hlubokou mentální
retardaci.
Zvlátní pomùcka má umoānit
osobì sebeobsluhu nebo pomoci
k realizaci pracovního uplatnìní,
k pøípravì na budoucí povolání,
k získávání informací, vzdìlávání
anebo styku s okolím.
Souèet vyplacených pøíspìvkù na
zvlátní pomùcku nesmí v 60
kalendáøním mìsících po sobì
jdoucích pøesáhnout èástku 800 000
Kè.
Výe pøíspìvku na zvlátní
po mùck u p os ky t o vané ho n a
poøízení motorového vozidla se
stanoví s pøihlédnutím k èetnosti a
dùvodu dopravy, k pøíjmu osoby a
pøí jmu o sob s n í sp ol eè n ì
posuzovaných podle zákona o
āivotním a existenèním minimu a
k
ce lk o vým
so c iál ním
a
majetkovým pomìrùm. Maximální
výe pøíspìvku èiní 200 000,- Kè.
Opìtovnì lze pøíspìvek pøiznat po
uplynutí 10 let.

Seznam druhù a typù zvlátních
pomùcek urèených výe uvedeným
osobám, na jejichā poøízení se
poskytuje pøíspìvek, stanoví
p r o vád ì c í p r áv ní p ø e dp is è .
388/2011 Sb.
O d ávc e r o zho d uj e m í s t nì
pøísluný Úøad práce.
Základní i odborné poradenství
Vám poskytnou sociální pracovnice
Mìstského úøadu v Daèicích,
odboru sociálních vìcí: Hana
Èurdová, DiS., tel. 384401249 a Bc.
Irena Vaíèková, tel. 384401284.
P od á m e
V ám
p o dr o b né
informace týkající se nejen výe
uvedených sociálních dávek, ale
také pøíspìvku na péèi, dávek
pomoci v hmotné nouzi apod.
Pomùāeme Vám s vyplnìním
formuláøù.
Poskytneme Vám informace o
sociálních sluābách v blízkém okolí i
j in de , p ø e dá m e ko nt a k t y na
poskytovatele atd.
Hana Èurdová, DiS.
sociální pracovnice MìÚ Daèice

Setkání dùchodcù
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Parkovací prùkaz ZTP
Parkovací prùkaz oznaèující
vozidlo pøepravující osobu tìāce
zdravotnì postiāenou
Parkovací prùkaz se vydává
drāitelùm prùkazu ZTP a ZTP/P
(s výjimkou osob se sluchovým
postiāením)
Ve správním obv odu obce
s rozíøenou pùsobností Daèice jej
vydává Mìstský úøad Daèice,
odbor sociálních vìcí.
Prùkaz Vám vystavíme pokud
s sebou pøinesete fotografii o
r ozmìru 35x45 mm ( bìāná
prùkazová fotografie) odpovídající
souèasné podobì, platný prùkaz
mimoøádných výhod ZTP nebo

ZTP/P a o bè a nsk ý pr ù ka z
k úøednímu ovìøení.
Pokud bylo k pr ù kazu
mi moøá d nýc h výho d vyd áno
zvlátní oznaèení vozidla pro
parkování 01 AA estimístné èíslo,
je nutné tento prùkaz u MìÚ Daèice
v ymì ni t
n ej p ozd ì j i
do

31.12.2012. S sebou pøineste výe
uve d e né do kl ad y + p ùv od ní
parkovací prùkaz.
Parkovací prùkaz podepisuje
drāitel/ka prùkazu, proto je vhodná
jeho/její osobní úèast.
Hana Èurdová, DiS.
sociální pracovnice MìÚ Daèice

Krajské soutìāe stolních tenistù ovládla Studená
Obì nejvyí krajské soutìāe
stolních tenistù vyhrála v sezónì
2011-12 druāstva TJ SOKOL
Studená. A tým jako nováèek
soutìāe ovládl Jihoèeskou divizi. Za
celou soutìā utrpìl pouze dvì
smolné poráāky s B týmem
druholigových Strakonic. Druāstvo
okolo výborného Ondry Ságla
tvoøili Zdenìk Blaāek, Ondra Fiala
a Filip Korbel. Na druhou polovinu
soutìāe jej posílil svým návratem
do Studené Igor Smola a velký
prostor ve druhé polovinì dostal i
velmi dobøe hrající Míla Mádr.
Jetì pøesvìdèivìji svou soutìā
vyhrál B tým. Z 22 zápasù ztratil
pouze dva body po rá ākou
v Prachaticích, ostatní své zápasy
dokázal v tìāké soutìāi vyhrát. Tým
vedle zkueného Tomáe Mastného
tvoøí navíc mladí hráèi Petr Zejda,
Míla Mádr a Jan Maòhal ml. V této
sestavì odehrál tým vechny
dùleāité zápasy a pøekvapivì
snadno celou soutìā vyhrál. Urèitì
je to velký pøíslib pro jejich
ú èinkování v pøí tí se zonì
v Jihoèeské divizi.
C druāstvo bojovalo v Krajské
soutìāi více neā polovinu soutìāe na
pøedních pøíèkách, aā nakonec po
nìkolika zbyteèných poráākách
skonèilo ètvrté. Druāstvo tvoøili
Pavel imek, Jarda Kameník, Jan
Maòhal st. a Míla Schwarz.
Ná D tým hrál v letoní sezónì
OP.II. V prvních kolech soutìāe

dostávali pøíleāitost v této soutìāi
nai āáci, ale pro jetì velký
výkonnostní rozdíl jsme od tohoto
upustili. Muāi tuto soutìā odehráli
v sestavì Viktor Lukjanov ml.,
Jaroslav Novák, Jaroslav Martinù,
Vladimír Janda, Karel Mátl a
Kamil L aho d a. V p os le dn íc h
nìkolika kolech je posílil i Jan
Maòhal st., a tak ze sedmého místa
v po lo v inì so utì āe d ok á zali
vybojovat druhé postupové místo.
Velkou radost máme ale hlavnì
z toho, āe se nám daøí práce
s mládeāí. Nai āáci jednoznaènì
ovládli vechny soutìāe mladích
āákù v okrese, a uā v kategorii
dìvèat, tak i chlapcù. Pro to, aby
stejných úspìchù dosahovali i
v krajské konkurenci, se snaāíme
zajiovat pro nì v tomto vìku
nezbytné tréninky se zkuenými
trenéry. Nai nejlepí ètyøi āáci se
úèastní pravidelnì kaādý týden
tréninku, který zajiuje Okresní
svaz ST pro pìt nejlepích āákù
okresu a k d e t r é nink ve d e
kv ali fiko va ná
t r en ér ka.
Pr ázd n in ov á
a
víke nd ová
soustøedìní poøádaná Krajským
svazem jsou také moāností, které
pro trénink naich dìtí vyuāíváme.
Výborných výsledkù dosahují
zejména dìvèata Jana Michálková,
Simona a Kateøina Jandovy. U
chlapcù je to Tomá Mastný, Honzík
Ondráèek, Adam Pøikryl a Radim
indeláø.
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NÁVTÌVA Z RAKOUSKA

Stolní tenis
(pokraèování)

Úspìní jsme i v katego rii
veteránské. Jaroslav Novák se
pravidelnì zúèastòuje vech turnajù
poøádaných Èeskomoravským
svazem veteránù a setkává se zde
s nejlepími hráèi svojí vìkové
kategorie z celé ÈR. Jednoznaènì na
tìchto turnajích potvrzuje, jak
dobrý je na svùj vìk hráè a āe ve své
kategorii patø í mezi de sí tku
nejlep ích v ÈR. Spo leèn ì
s Tomáem Mastným se v loòském
roce zúèastnili ME veteránù, které
se konalo v Liberci, kde se oba
umístili ve svých kategoriích v první
polovinì startovního pole. Letos se
jiā oba pøipravují na Mistrovství
svìta, které se koná ve védském
Stockholmu koncem èervna tohoto
roku, a kde se sejde více neā 3200
hráèù z více neā 70 zemí svìta.
Vekerá nae èinnost by se
neobela bez pøispìní sponzorù a
ob ce. Chceme tou to ce sto u
podìkovat firmám Staving Studená,
Instalatérství Nezdara, Kiltovky
Blaāek, KAZE Schwarz za jejich
p øíze ò a té ā veden í obce za
vstøícnost.
Pøípadné dalí informace mùāete
nalézt na adrese: http://stis.ping-pong.cz.

Stejnì jako my v øíjnu navtívili
nai kolu pøátelé z Rakouska. 30. 5.
- ve støedu pøijeli k nám. Kaādý
z nás musel svého kamaráda
z Luftenbergu ubytovat. Druhý den
li jsme se svými kamarády do
koly. Tam jsme se museli rozlouèit.
Dìti z Rakouska jeli nìkam na
výlet. My jsme se museli uèit. V pìt
hodin jsme si je vyzvedli pøed kolou
a mìli jsme s nimi volný program.
Ve ètvrtek vìtina z nás vzala

Rakuáky do Telèe na pizzu. A
bohuāel v pátek pøiel poslední den.
Dopoledne jsme hráli stolní tenis.
Po té pøilo vyhodnocení a program,
který si pro nás pøipravili, a my
pøedvedli své vystoupení. Okolo
estnácté hodiny se návtìva
vr á t ila z e i r ovnic e. P ø i l o
rozlouèení, konec. Nemùāeme se
doèkat, aā pøítí rok pojedeme za
nimi do Rakouska.
S. Kroupová, N. Pøikrylová

kolní druāina pøi Z Studená
Od zaèátku roku 2012
navtìvuje kolní druāinu 88 dìtí,

které navtìvují tøi oddìlení a
podle zájmu mohou také

navtìvovat ètyøi krouāky (2
sportovní a 2 výtvarné).
Vychovatelky se po celý rok snaāily
dìtem pøipravovat bohatý program. Dìti vyrábìly rùzné výrobky
- masky na karneval, ily obaly na
mobily a prùkazky na obìd,
vyrábìly domeèky, ze kterých
sestavily
mìsto,
vyrábìly
postavièky dìtí, pletly indiánské
náramky, skládaly kvìty tulipánu
k MD atd. Na Velikonoce si dìti
vyrobily oveèky a slepièky na
výzdobu domova.
Dne 24. 4. v rámce ,,Dne Zemì
dìti uklízely okolí koly a také
námìstí ve Studené. Ke Dni matek
jsme maminkám vyrobili vázièky,
motýlky a pøáníèko. Také jsme
malovali krásné hvìzdice, kterými
jsme vyzdobili pavilon D. V mìsíci
bøeznu jsme se zapojili do výtvarné
soutìāe ,,Mé toulky za zvìøí.
(pokraèování na str. 11)
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kolní druāina

V místním kole v II. kategorii se
umístila na 1. místì Karolínka
Svobodová (2. tøída), na 2. místì
Blanièka Èurdová (1. tøída) a na
3.místì Anetka Nìmcová (1. tøída).
Ve III. kategorii byla 1. místem
ohodnocená Lucka Lacinová
(4.tøída), na 2. místì Deniska
Valdová (3.tøída) a na 3. místì
Adélka Dvoøáková (5.tøída).
V okresní kole se na 1. místì umístila
Blanièka Èurdová, na 2. místì
Karolínka Svobodová a na 4. místì
Lucka Lacinová.
V mìsíci lednu a dubnu byly pro
dìti zorganizovány dvì divadelní
pøedstavení Pana Pohody. Ty se vādy

dìtem líbily. V bøeznu zaèala
vychovatelka M. Peltanová s dìtmi
nacvièovat zumbu a s jedenácti
dìvèaty vystoupila na Setkání
dùchodcù a Spoleèenském veèeru
obce Studená. Dále dìvèata
tancovala na rozluèce s rakouskými
dìtmi a pøi koncertu dechové hudby
9. 6. na respiriu koly.
Nejvíce se vak dìti celý rok tìí na
akci ke Dnu dìtí  Spaní ve kolní
druāinì. Letos tato akce byla v rytmu
zumby. Dìti si batikovaly trièka,
vyrobily èelenky a nacvièily tanec,
se kterým vystoupily pøed rodièi na
konci této akce. Pøekvapení pro dìti
bylo cvièení s lektorkou zumby paní
Janou Trepkovou z Kunāaku. Veèer

musely dìti projít stezkou odvahy a
r áno ab sol vo valy c e s t u za
pokladem. Na konci kaādý nael
svùj poklad. Touto cestou dìkujeme
paní Danì Geistové, paní Hanì
Podhrázské, paní Janì Bartákové,
Sklenáøství Studená a obchodu
Flop za dárky, které vìnovali dìtem
do pokladu. Akce se nám vydaøila a
dìti si odnáely hezké záāitky.
Po celou dobu se snaāíme s dìtmi
co nejvíc èasu trávit na respiriu
koly, kde dìti mohou hrát rùzné
hry a také tanèit podle hudby. Vem
dìtem pøejeme hezké vysvìdèení a
krásnì strávené prázdniny.
Vedoucí vychovatelka D
M. Peltanová

Univerzitní centrum Telè: Nový cyklus U3V
Pro pøítí akademický rok, který
zaène letos na podzim, pøipravuje
Masarykova univerzita v Univerzitním centru Telè nový
cyklus Univerzity tøetího vìku
(U3V). Bude zamìøen na kulturní
dìdictví a péèi o nìj. Osnovy cyklu
také poèítají s pøednákami ze
stavebních dìjin, historie umìní a
památkové péèe. Jedná se o tøíleté
studium, rozvrāen é do esti
semestrù. Pøihláky ke studiu je
moāné podávat d o 3 0. èervna

v sekretariátu Univerzitního
centra v Telèi, nám. Zachariáe
z Hradce 2, (2. poschodí, kanceláø è.
K 18) vādy v pondìlí a ve støedu od
8 do 11 a od 13 do 14 hodin a
v p á t e k o d 1 3 d o 14 h od in.
Pøihláku je také moāné zaslat
potou na adresu: Masarykova
univerzita, Univerzitní centrum, n ám ì s tí Z ac h ar i á e
z Hradce 2, 588 56 Telè.
Pøi hl á ky j s ou k d is po zic i
v sekretariátu Univerzitního

centra, nebo Vám je Centrum
zale na vyāádání e-mailem.
Kontaktní osoba je paní Ivana
tanclová, telefon: 549491141,
mail: stanclova@rect.muni.cz.
Úèastníkem programu U3V
mùāe být osoba, která dosáhla
vìku potøebného pro pøiznání
starobního dùchodu a má
ú p l n é støedokolské vzdìlání
s maturitou.
Ivana tanclová, UCT

Virtuální Universita tøetího vìku
Jste v dùchodovém vìku a chcete se dále vzdìlávat?
Pøihlaste se na Universitu tøetího vìku.
-vzdìlávání pro seniory probíhá formou pøednáek promítaných ve vhodných
prostorách s pøipojením k internetu, takāe nemusíte nikam sloāitì dojíādìt
p -výuka probíhá kaādých 14 dní a pøednáka trvá cca 1,5 hodiny
p -jeden semestr obsahuje 6 pøednáek a za celý semestr zaplatíte podle témat
200 nebo 300 Kè
p -není podmínkou umìt pracovat s poèítaèem a mít pøipojení k internetu
p -témata si senioøi vybírají sami
p -zaèátek je v záøí 2012
p

Více informací a pøípadné pøihláky v Knihovnì Vlasty Javoøické
u paní Jírové nejdéle do konce èervna 2012.
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Smím prosit?
Úterý 17:30. Dáma u stí
dlouhými suknìmi, pán dolaïuje
motýlka. Rukavièky. Pùjde se
tanèit. Tedy zpìt na zaèátek. Úterý
17:30. Dokoukáváme v TV Star
Trek, pacifikujeme malýho, aby
neznièil babièku døíve, neā
odejdeme. Pán místo trika koili,
dáma sukýnku. Pùjde se tanèit.
Kaādé úterý od esti veèer ve
vyhláené hospodì U ebestù parta
dospìlých lidí p od veden ím
bájeèného pana Jiøího Skácela
pokoøuje své hranice a uèí se
spoleèenským tancùm. Taneèní
mistr je nejen skvìlý taneèník, ale i
krotitel a dopøává nám ve výuce
dostatek cukru, ale i bièe. Kdo sem
chodí, má skuteèný zájem o tanec a
nebojí se povìstného, v moderní
dobì snad jiā mytického: Co na to
øeknou lidi. Vichni se snaāí
nezkazit ani krok, ani legraci.
Od øíjna 2011 se v pravidelných
týdenních lekcích uèíme základním
krokùm tancù jako je èa-èa, waltz,
jive, polka (aè nae èeská tak pìknì

tìāká), blues, tango. A ejhle, po
nìkolika mìsících jsou zde viditelné
výsledky.
Pøi tangu zaøezáváme jako pila,
vznáíme se 1-2-3 na krásném
mo drém D una ji, è a - è a ná m
r ozh ou p e b o ky a kr o k  u k
proplujeme elegantnì blues. Stále se
drāí témìø 10 párù, i kdyā na
zaèátku jsme jich optimisticky
oèekávali maximálnì pìt.
Dìkovná øeè úèastníkù kurzu zde
nebude delí oscarových minutek.
Dìkujeme taneènímu mistrovi a
jeho asistentkám, majitelùm
restaurace U ebestù, dìkujeme
vem, kteøí nám hlídali dìti,
drobnou zvíøenu a jiné statky.
Dìkujeme za dobrou partu a
dìkujeme nohám, āe s námi zdárnì
dotanèily ke konci kurzu.
A mát e - li c h u , p ø í t í r o k
startujeme znovu, a to poslední
ø íjn ové út e r ý 2 01 2. S lo v y
japonského pøísloví: Jsme jen
poetilí blázni, a uā tanèíme, èi ne 
je tedy snad lepí tanèit.
Sid

40. roèník
Mezinárodní dìtské
výtvarné soutìāe Lidice
Pro rok 2012 tématem
Mezinárodní dìtské výtvarné
soutìāe Lidice bylo  Divadlo 
loutka  pohádka, nebo v tomto
roce bylo výroèí stého narození
Jiøího Trnky  malíøe, grafika,
loutkáøe, sochaøe, ilustrátora a
zakladatele èeského loutkového
a animovaného filmu.
Jako kaādý rok, tak i letos
jsme do soutìāe zaslali práce
āákù. Vyrábìli jsme kaírované
loutky, dekorované barvami a
textilem. Soutìāe se z ÈR
zúèastnilo 124 základních kol,
z toho bylo 20 ocenìných. Mezi
nimi byla i Z Studená,
za kterou získal Èestné uznání
Filip Kalenský za loutku draka.
Je skvìlé, āe kaādoroènì nai
āáci získají ocenìní v tak velké
konkurenci.
H. Novotná

Kulturní a sportovní akce
9. 6.

Koncert dechové hudby

Poèátecká kapela s vystoupením krouākù aerobiku.
Zaèátek ve 14.00 hod. na respiriu Z.
V pøípadì nepøíznivého poèasí se akce koná v KD Jilem.

16. 6.

5P Jana Satrapy 

cykloturistická akce

16. 6.

Okrsková soutìā SDH

o pohár starosty Obce Studená.
Horní Pole  13.00 hod.

Kopaná (Høitì FK Studená)
9. 6. Turnaj āákovských pøípravek  9.00 hod.
16. 6. Turnaj mladích āákù  9.00 hod.
14. 7. Jistuza CUP  12.30 hod.
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Blahopøejeme k výroèí (70, 75 a více let)
ÈERVENEC
Marek Jarolím, Studená
Høavová Ludmila, Olany
Urbánek Frantiek, Studená
Mala Katerina, Horní Bolíkov
Jinochová Marta, Studená
Müllerová Irena, Studená
Èekalová Marta, Studená
Matouková Ludmila, Studená
Bìlíková Kamila, Studená
Bláhová Emilie, Studená
Nosková Anna, Horní Bolíkov
Stránská Anna, Studená
Balatá Boāena, Studená
Kosová Marie, Studená
SRPEN
Nìmcová Jaroslava, Studená
Hemberová Marie, Studená
Vaculová Julie, Studená
Bradová Marie, Studená
Satrapová Anna, Studená
Ratkovská Elika, Studená
Slezáková Marie, Studená
astný Bohuslav, Studená
Hanzalová Olga, Studená
Kos Jan, Olany
Mièková Vìra, Studená
Kantorová Marie, Studená
Matouková Andìla, Horní Pole
Schönkyplová Blaāena, Studená
ZO ÈZS irovnice Vás srdeènì zve
na výstavu v zámku a v zámeckém pýcharu

ZAHRADA VYSOÈINY
7. - 10. èervence od 9 do 17 hodin
LILIE
denivky, èarovìníky, vèelaøská expozice
Vystavují pøední pìstitelé z ÈR, Slovenska a Polska.
Bohatý doprovodný program:
prodej zahrádkáøských výpìstkù, obèerstvení,
pro zájemce prohlídka perleáøského muzea,
v sobotu a v nedìli kulturní akce s hudbou,
dìtská kvìtinová dílna a stánkový prodej
Hledám nájemní byt 2+1 na kraji mìsta nebo okolí,
moāná finanèní úèast na renovaci (nejlépe Olany).
Praāská seniorka. Volat ve vední dny dopoledne na
telefon: 222248006, záznamník.

teflová Rùāena, Studená
obová Zdeòka, Studená
ZÁØÍ
ára Zdenìk, Studená
Kysela Ján, Studená
Augustinová Marie, Studená
Janèová Anna, Studená
Papeāová Marie, Studená
Melicharová Anna, Studená
Dìdina Frantiek, Studená
Kubín Miloslav, Studená
Domecký Miloslav, Studená
Mastný Stanislav, Studená
Ryneová Ludmila, Horní Bolíkov
Zachová Jiøina, Studená
Gavlasová Marie, Olany
Kuèerová Marie, Olany
Mifková Hedvika, Studená
Svobodová Marie, Studená
Lovìtínská Marie, Studená
Samek Frantiek, Studená
Havlík Frantiek, Studená
Jinoch Frantiek, Studená
Hejda Ladislav, Domaín
icnerová Ludmila, Studená
Duková Ludmila, Studená
tìrba Karel, Studená
Vávra Jaroslav, Studená
teflová Walburga, Domaín
Merhautová Elika, Horní Bolíkov
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Obec Studená poøádá 16. èervna 2012 jiā 14. roèník
cykloturistické akce

5P Jana Satrapy
Akce se koná s pøipomenutím 132. výroèí narození Jana Satrapy sen. a 90. výroèí narození Jana Satrapy jun.

Start v 8.00 hod. v sobotu 16. 6. na parkoviti pøed branou spoleènosti TECHNOCAP, a.
s. Rozko
Etapy:
p 1. Rozko - Studená (cca 13 km), 8.00 - 8.30; ve Studené pøestávka
pøed radnicí u sochy sv. Jana Nepomuckého 8.30 - 9.00.
p 2. Studená - Krahulèí (cca 10 km), 9.00 - 9.40; v Krahulèí pøestávka
na parkoviti spol. Masozávod, 9.40  10.15.
p 3. Krahulèí - Hodice (cca 18 km), moāno jet pøes Telè a Rotejn,
10.15 - 11.15; v Hodicích pøestávka na parkoviti u pohostinství na
návsi 11.15 - 12.00.
p 4. Hodice - Kostelec (cca 12 km), 12.00 - 12.45; cíl je u nádraāí ÈD.

Ukonèení:
13.00 - 13.30 v cíli na parkoviti u nádraāí ÈD v Kostelci.
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Oslava Dne matek
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Oslava MD

Turnaj ve stolní tenisu v Horním Poli

Návtìva z Rakouska v Z

Setkání dùchodcù - z programu
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14. roèník dvoudenního cyklovýletu Èeskou Kanadou pro 5. tøídu Z. Dìkuji
tímto R. Pøikrylovi a M. Belánovi za kaādoroèní nezitnou pomoc. JK

Souboj ètenáøù

Hlídky mladých zdravotníkù

Smím prosit? Taneèní kurzy ve Studené

Svìcení kaple v H. Bolíkovì

kolní druāina - akce ke Dnu dìtí
Studenský

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

