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INFORMAÈNÍ A REKLAMNÍ ZPRAVODAJ

Z jednání zastupitelstva Obce Studená
13. zasedání zastupitelstva se
konalo 28. 11. 2011
Ve zprávì o èinnosti orgánù obce
pøedsedající informoval pøítomné o
nejdùleitìjích úkolech, které
aparát obecního úøadu øeil
o d posledního zasedání. Byla
provedena oprava mostku
v Horním Poli a kanalizaèní
achty v Marovì. Probìhla oprava
a pøíprava lyaøského vleku na
zimní sezonu vèetnì pøíjezdové
lávky pøes potok. Kompletní
rekonstrukce vnitøního zámeèku je
naplánována do 20. 12. 2011. Ve
zprávì o èinnosti finanèního výboru
pøedseda informoval pøítomné, co
znamenají jednotlivé poloky, a
doporuèil rozpoètovou zmìnu
schválit, dále informoval o stavu
èerpání rozpoètu k 31. 10. 2011.
Kulturní a zahranièní výbor
projednal na svém zasedání
spoleèenské a kulturní akce, které
se budou konat do konce
kalendáøního roku. Pøedseda
sportovního výboru informoval, e
jednotliví zástupci sportovních
oddílù podávali zprávy o tom, jak se
jim daøí v soutìích a ve výchovì

mladých svìøencù. Dále byla
projednána
pøíprava
na
Silvestrovský výstup na Javoøici.
V dalím jednání pøedsedající

majetku Obce Studená. Funkèní
období bude po dobu volebního
období zastupitelstva. Dále byl
podán návrh na schválení

Pøedseda Senátu Parlamentu ÈR Milan tìch pøi otevírání azyl. domu

navrhl vytvoøení likvidaèní
komise, která bude rozhodovat o
vyøazení a likvidaci nepouitého
Studenská patnáctka 2012

Otevøení azylového domu
pøihláky projektu Oprava
místních komunikací v místní èásti
Horní Bolíkov, 1. etapa. Dalí
body jednání se týkaly prodeje a
smìny pozemkù. Dále bylo
navreno schválit finanèní
pøíspìvek ve výi 3 000 Kè na
obnovu rekvizit a kostýmù na
ivý betlém, nikoli na výzdobu
kostela. Pøedsedající navrhl
schválit obecnì závaznou
vyhláku è. 5/2011 o stanovení
veøejnì pøístupných míst, na
kterých
je
provozování
výherních hracích pøístrojù
zakázáno.
(Pokraè. na str. 3)
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Slovo starosty
Váení spoluobèané, dovolte,
abych Vás seznámil s èinností obce
od posledního vydání Tepu. Nebyla
nám pøiznána dotace na stavbu
kompostárny, se kterou jsme
poèítali v katastru obce Horní Pole.
Na získání dotace jsme mìli málo
bodù. Rozhodli jsme se, e podáme
jetì jednu ádost. Pokud bychom
uspìli, získáme tím i traktor
s èelním nakladaèem, který
mùeme v zimních mìsících vyuít

upravené vody z Karhova. Kvalita
surové vody, která se èerpá na
úpravnu, se zhoruje, a proto bylo
domluveno, e Èevak navrhne
øeení, jak její kvalitu zlepit. V
souèasné dobì je zpracovaná
projektová dokumentace na
rekonstrukci úpravny. Následovat
bude úprava filtrù a ozonizace.
Zároveò probíhají poslední jednání
o rekonstrukci èistírny odpadních
vod. Do konce kvìtna probìhne

Silvestrovský výstup na Javoøici 2011

pøi odklízení snìhu.Obec získala od
Jaderné elektrárny Temelín dvì
bezpeèné fotbalové branky pro
mláde. Jsem rád,e i tímto
zpùsobem byla ocenìna práce
s mladými fotbalisty.
V prosinci bylo svoláno jednání se
zástupci Masny Studená-Krahulèí,
Èevaku, Aquaservu a obce o kvalitì
Otevøení azylového domu

výbìrové øízení na dodavatele
stavby. V mìsíci èervnu by se mìlo
s rekonstrukcí zaèít. Celkové
náklady 48 mil. se budou skládat
z dotace 35 mil. a 13 mil. pùjèky od
ÈSOB.
Koncem
roku
probìhla
rekonstrukce místního zámeèku.
Bylo zde vybudováno sedm bytù,

jeden pro správce a est pro klienty
Azylového domu Rybka. Byty jsou
vybaveny novým zaøízením
z
finanèních
prostøedkù
provozovatele. Prvního února
probìhl den otevøených dveøí za
úèasti pøedsedy senátu p. tìcha a
ostatních hostù, kteøí se podíleli na
realizaci této akce. Odpoledne bylo
vyhrazeno veøejnosti. Azylový dùm
si prohlédlo asi 400 lidí. Jsem
potìen, e jsem slyel vesmìs
pozitivní reakce. V azylovém domì
bude pro místní obèany zøízena
poradenská sluba v oblasti sociální
/podrobnosti na stránkách obce/.
Koncem roku se jako kadoroènì
uskuteènil ivý betlém v
nastudování p. Zámostné a dìtí
místní farnosti. Chtìl bych touto
cestou podìkovat vem, kteøí se na
tomto vystoupení podíleli. Poslední
den roku se konal 14. roèník
výstupu na Javoøici. V letoním
roce s rekordní úèastí 5 200
úèastníkù. Zaèátkem letoního roku
probìhla Tøíkrálová sbírka. Ve
sbírce bylo vybráno celkem 35 910
Kè. I zde je tøeba podìkovat hlavnì
dìtem, které se do této akce
zapojily. Probíhala jednání s R1
Vysoèina o dalí spolupráci. Zatím
se èeká na pøipojení ze strany
radiokomunikací, na co mají ze
zákona 3 mìsíce. Poté by mìlo zaèít
opìt regionální vysílání fungovat na
Prima LOVE.
V letoním roce jsou pøíznivé
snìhové podmínky, a proto i
lyaøský vlek je v provozu kadou
støedu, sobotu a nedìli.
(Pokraèování na stranì 4)
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Mateøská kola
Souèástí výchovnì vzdìlávací
práce v mateøské kole je
seznamování dìtí s lidovými
tradicemi, zvyky a obyèeji a jejich
proívání. Zimní období je èas
karnevalù. Ve kolce dìtem
pøibliujeme pùvod této tradice,
vyrábíme oblièejové masky, uèíme
se tanèit, pøevlékáme se do masek.
Pracovnice mateøské koly také
pøipravují dìtský karneval nejen
pro dìti ze kolky a ze koly ve
Studené, ale z celého okolí. Letos se
karneval konal 21. ledna
v kulturním domì v Jilmu. Byla to
první akce v kulturním domì
s novými provozovateli. Mile nás
pøekvapilo, jak se nachystali na
dìtské návtìvníky s nabídkou
karnevalového menu. Obsluhovali
pøíjemnì a vstøícnì øeili drobné
nehody. Zlatým høebem programu
byl veselý poøad Klaun a jeho
kamarádi, pøedstavení plné hudby,
tance inspirovaného kovbojskými
dovednostmi s lasem, onglování a
hlavnì vystoupení trojice jorkírkù.
Poté následovala diskotéka a
pohybové soutìe. Vechny dìti
dostaly zdarma obèerstvení oblíbený párek v rohlíku, pitíèko,

suenku a lízátko. Na karneval
pøilo více ne 200 dìtí a rodièù a
vìøím, e strávili pøíjemné
odpoledne. Na jeho pøípravì i
samotné akci se podílely vechny
pedagogické i nepedagogické
pracovnice mateøské koly nejen
souèasné, ale i ty, které jsou ji na

zasloueném odpoèinku, i dalí
pøíznivkynì akcí pro dìti. Za to si
vechny zaslouí podìkování. Dík
patøí také sponzorùm, kteøí
pøispìli. Jsou to MUDr. Vladislav
Dvoøák,
MUDr.
Ludmila
Leitgebová a Obec Jilem.
Za M Studená Jitka Havlíková

Ze zastupitelstva obce

pøítomným hodnì tìstí a zdraví do
roku 2012. Dále vechny pøítomné
pozval na kulturní a spoleèenské
akce v závìru roku.
15. zasedání zastupitelstva se
konalo 23. 1. 2012
Ve zprávì o èinnosti orgánù obce
pøedsedající informoval pøítomné o
nejdùleitìjích úkolech, které
aparát obecního úøadu øeil od
posledního zasedání. V závìru roku
a od poèátku nového roku nadále
probíhala jednání ohlednì
modernizace ÈOV Studená.
Krajský úøad Jihoèeského kraje
provedl kontrolu pøipravovaného
azylového domu v èp. 10.
Novoroèního výstupu na Javoøici se
zúèastnilo okolo 5 200 turistù.
Probìhla Tøíkrálová sbírka, na
které se vybralo 35 910 Kè.
Probìhlo místní etøení ohlednì
cesty v Olanech  Hliniatech,
která vyaduje opravu a dále
jednání se spoleèností Swietelsky
ohlednì provedení opravy. 20. 1.
2012 byl sputìn lyaøský vlek a

zapoèata úprava lyaøských tratí.
Pøedseda finanèního výboru
informoval o rozpoètových
zmìnách a navrhl jejich schválení.
Pøedsedkynì kontrolního výboru
informovala, e výbor na svém
zasedání mìl na programu
kontrolu usnesení zastupitelstva
obce a zápisù ze zasedání. Byla
konzultována provedená kontrola
pouitých pøíspìvkù od Obce
Studená a zprávy z pøezkumu
hospodaøení obce. Pøedsedající
navrhl schválit na základì ádostí:
FK Studená, SDH Sumrakov, SDH
Horní Pole, MO STP Studená a OÚ
Jilem pøíspìvky na jejich
plánované akce. Dalí jednání se
týkalo ádostí o prodej pozemkù.
Místostarosta informoval, e dne
1. 2. 2012 probìhne slavnostní
otevøení Azylového domu Rybka
v èp. 10 a od 13 do 15 hod. bude pro
veøejnost den otevøených dveøí. Od
1. 2. 2012 bude také k dispozici
sluba sociální pracovnice pro
veøejnost.
Mgr. J. Kejval

14. zasedání zastupitelstva se
konalo 12. 12. 2011
Ve zprávì o èinnosti orgánù obce
byla podána informace o tom, e
dotaci na kompostárnu v Horním
Poli obec nedostane. Pøedsedající
dále informoval o tom, e obec
dostala darem 2 branky v rámci
projektu Bezpeèné branky.
Probìhlo jednání se zástupci
Èevak, Aquaserv a dalích orgánù
ohlednì kvality pitné vody a
monosti jejího zlepení. Pøedseda
finanèního výboru informoval o
projednaných
rozpoètových
zmìnách a doporuèil jejich
schválení. Dále informoval o
èerpání rozpoètu obce. Pøedsedající
navrhl schválit cenu vodného a
stoèného na rok 2012, která
zùstane na úrovni roku 2011. Dalí
jednání
se
týkalo
akce
Modernizace ÈOV Studená. Na
závìr jednání starosta podìkoval
zastupitelùm za dosavadní èinnost
v roce 2011 a popøál vem
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Slovo starosty

Uskuteènil se zde i lyaøský
výcvik ákù z místní koly. Obec
Studená a pøátelé lyování
uspoøádali 47. roèník Studenské
patnáctky. Závodù se zúèastnilo 66
závodníkù. Závod se konal v místní
èásti Horní Pole, kde je ji tradiènì
vytvoøeno perfektní zázemí jak pro
poøadatele, tak pro závodníky.
Dìkuji tímto vem, kdo se podíleli na
zajitìní tìchto závodù.
V letoním roce budeme podávat
ádost o dotaci na nákup kontejnerù,
kter é budou slouit na svoz
biologického odpadu, dále o dotaci
na nákup víceúèelového zametacího
stroje a o dotaci na zateplení koly.
Budeme pokraèovat na akci
Revitalizace Studenského potoka
a v souèasnosti jednáme také o
získání dotace k tomuto úèelu.
Vìøím, e zde uspìjeme a v pøítím
roce by se mohly spustit stavební
práce. Ostatní akce jako jsou opravy
komunikací, bytového hospodáøství,
dostavba dìtského dopravního
høitì, úprava parkovacích míst u
zdravotního støediska a podobné
akce budeme øeit v rámci rozpoètu
obce. Jsem rád, e i v letoním roce
se podaøilo udret ceny vodného a
stoèného na úrovni roku 2010.
Pøeji Vám vem hodnì zdraví, do
nastávajícího období co nejménì
jarní únavy a tìím se na setkání na
nìkteré z akcí poøádaných obcí,
spolky nebo nìkterou z místních
èástí.
Nìmec Vítìzslav

Knihovna Vlasty Javoøické
Od zaèátku prosince a do konce
února probíhala v knihovnì
výstava starých fotografií Studené,
o kterou byl velký zájem. Nìkteøí
návtìvníci nosili své staré
fotografie, èím se jetì více
rozíøila sbírka, take dalí èást
výstavy by se mohla uskuteènit
opìt nìkdy ke konci roku. Zároveò
bychom chtìli poádat, pokud
nìkdo má doma nìjaké staré
fotografie a byl by ochoten je
zapùjèit k oskenování, budeme rádi
a pøedem dìkujeme.
V bøeznu  mìsíci ètenáøù
pøipravila knihovna tyto akce:
Vítáme jaro  pro dìti  napite
básnièku, kterou se rozlouèíme se
zimou a pøivítáme jaro a pøineste ji
do knihovny. Vyberete si odmìnu a
na konci bøezna bude odmìnìna
nejlepí básnièka.
Maraton ètení  v týdnu od 5. 3.
do 9. 3. v rámci akce Celé Èesko ète
dìtem  rodièe, prarodièe, a si
pøijdete vybrat kníku s dìtmi,
zastavte se na chvíli u nás a
z kníky, kterou jste vybrali,
pøeètìte krátký úryvek.
Práce s on-line katalogem 
støeda 14. 3. od 17.00 hod. pro
zájemce vysvìtlím, jak pracovat
s katalogem knih pøes internet
(rezervace, nové knihy, ètenáøské
konto a dalí)  prosím o nahláení
zájemcù pøedem.

Noc s Andersenem  pátek 30. 3.
od 17.00 hod. veèer plný zábavy, her
a tvoøení pro dìti 1.  5. tøíd Z 
pøihláky si vyzvednìte v knihovnì
nejpozdìji do 23. 3.

FANTASTICKÉ ZÁHADY

Beseda s autorem televizních
seriálù Ïáblova lest, Stráce
duí
a
Planeta
záhad.
Nevysvìtlitelné archeologické
nálezy, podivné úkazy a
paranormální jevy naznaèují, e
minulost naí planety je daleko
tajemnìjí, ne si vùbec dovedeme
pøedstavit. Arnot Vaíèek
pøedstaví nejzajímavìjí objevy ze
svých cest do více ne osmdesáti
zemí dne 17. dubna od 16.00 hod.
v Knihovnì Vlasty Javoøické.
Jírová Soòa
Arnot Vaíèek

Zpovìï i dík
Chtìla bych touto cestou za
vechny zamìstnance podìkovat
vedení Z ve Studené za kadoroèní
pozvání na setkání a obèerstvení.
Bylo to mé první zamìstnání ve
Studené. Ráda na tuto dobu
vzpomínám, i kdy je to u pøes 20
let. Byl tam dobrý kolektiv, práce
dost, ale vude plno kvìtin, jak
v budovì, tak i na zahradì, kdy
nìkterá kolegynì musela odjet,
zaskoèili jsme ji, jen doma mi øíkali:
najdi si jinou práci, tam málo platí.
Ale já tam za nimi ráda jdu! Znìla
má odpovìï. Nìkdy jsem mìla i
potíe, kolo bylo pøevezeno na druhý
konec koly, podruhé pøidrátované
k zábradlí, prý aby neujelo. Pøeila

jsem 2 kolníky, ale zaèala jsem mít
zdravotní problémy, dokonce jsem
byla hospitalizována týden
v nemocnici, ortel znìl, je tam
vydýchaný vzduch, není kyslík,
zmìna zamìstnání. Po týdnu jsem
nastoupila k JZD, kde byla práce
mnohem tìí, sníh, dé nebo hotel
Bartuek, a tam mi nebylo nic. Dnes
si u na nás nikdo nevzpomene, je
tìká doba, jiné vedení, kadý má
své starosti, ale øeditel Z, pan
Libor Hrbek, nikdy nezapomene.
Vimla jsem si, e s uèitelem,
kuchaøkou i uklízeèkou jedná stejnì
skromnì, potìí slovem i radou.
Jetì bych chtìla apelovat na ty, co
dostanou na setkání pozvánku, a

pøijdou, já si myslím, e je to takové
podìkování za dobøe odvedenou
práci a my jim to oplatíme, e se
zúèastníme, bylo nás tam málo,
starých. Bylo by dobré zaèít o
hodinu døív, nìkteøí sledují TV program. Potom jídelníèek z nìkolika
jídel se mi taky nezdá, podle mne
bych dala klasický bramborový
salát + rozklepaný øízek pøes celý
talíø, jak jsme øíkali v hotelu sloní
ucho a obsluha by nemusela tápat,
kdo si co kdo objednal a tím by se
zkrátil èas. Jinak pøeji vem hodnì
zdraví (které se nedá koupit), hodnì
úspìchù a zase na shledanou!
Kovandová, Studená
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Blinímu ku pomoci...
Jsou události v naem bìném
ivotì, které v pøípadì potøeby
vnímáme jako samozøejmost. Ano,
samozøejmostí by mìlo být
pomáhat si navzájem. Nevím, zda
by na konci vìty nemohl být i
otazník, je to dnes zas a taková
samozøejmost? Pomáhat obèanùm
pøi krizových ivotních situacích je
vak pøímo náplní práce pro
hasièské záchranné sbory a rovnì i
pro dobrovolné hasièe ve Studené.
Víc jak 100 let staré heslo
dobrovolných hasièù ...blinímu ku
pomoci, vlasti ku prospìchu
naplòují èlenové výjezdové
jednotky i tím zpùsobem, e se
rozhodli zaregistrovat jako
dobrovolní dárci kostní døenì.
K této akci vyuili novì poøízený
automobil Volswagen transporter a

vyrazili 29. prosince 2011 na
transfuzní stanici do Jindøichova
Hradce. Do registru dárcù kostní
døenì se zaregistrovali tito èlenové
výjezdové jednotky obce Studená:
Martin Èech, Marek Èech, Marcel
Srp, Jan Nìmec, Miloslav Kubín a
Petr Herman.
Myslím, e být dobrovolným
hasièem je nejen nároèné na
odbornou a fyzickou pøípravu, ale i
velmi nároèné na èas. Bez nadsázky
mùe pøi zásazích jednotky jít jejich
èlenùm o zdraví a ivot. A znovu
zdùrazòuji slùvko d o b r o v o l n í

a dobrovolnì jít do urèitého rizika,
bez nároku na finanèní odmìnu,
k tomu je zapotøebí mít osobní
odvahu a mít to zkrátka v krvi. Rád
bych i touto formou èlenùm
výjezdové jednotky moc a moc
podìkoval. Jsem pøesvìdèen, e i
veøejnost chápe nae poslání a cení
si toho, e i ve Studené je hasièská
jednotka, která mùe, umí a chce
v krizových situacích pomoci.
Ve Studené dne 7. 2. 2012
Martin Èech - velitel hasièské
výjezdové jednotky

ODPRACOVANÉ HODINY
JSDH STUDENÁ 2011
Èech Martin
Èech Marek
Èech Vladimír
Kubín Miloslav
Pospíchal Miloslav
Pospíchal Karel
Nìmec Jan
Matouek Jiøí
Herman Petr
Srp Marcel
Èeloud Tomá

73,5
91
7
108
13,5
5
11
17
28,5
49
2

Milena Kamanová

provozovna Studená 232
PEDIKÚRA,
MANIKÚRA
MASÉRSKÉ,
REKONDIÈNÍ
A REGENERAÈNÍ
SLUBY
Provozní doba: pouze na
objednávku tel.: 722187339

Studenská patnáctka - obèerstvení

Dopøejte si relaxaci a
odpoèinek, zbavte se bolesti.
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Náklady na zimní údrbu místních komunikací a chodníkù
Také jste se u nìkdy na touto
otázkou zamysleli, snad ano.
C h t ì l bych vás v krátkosti
s problematikou a náklady na
zimní údrbu místních komunikací
seznámit. Vlastní zimní údrba
je v obci provádìna dle Plánu
z i m n í údrby schváleného
zastupitelstvem obce kadoroènì
pøed zaèátkem zimního období. Je
samozøejmé, e nejsme schopni
vlastními silami zajistit celkovou
zimní údrbu chodníkù a MK ve
Studené a místních èástí obce.
Zimní údrba v místních èástech
obce je zajitìna smluvnì
s místními firmami (Stagra,
Jistuza, Agrodos, SÚS stø.
Studená), za hodinovou sazbu cca
450 Kè bez DPH. Údrbu chodníkù
a komunikací ve Studené zajiuje
obec vlastní technikou se svými
zamìstnanci, i tak jsou náklady za

letoní zimní období jsou znaèné.
Do dnení doby bylo spotøebováno
cca 300 l motorové nafty a 40 t
posypového materiálu, a to zima
definitivnì jetì neskonèila.
Jistì jste také postøehli, e dolo i
k odklízení a odvozu snìhových
bariér v nìkterých ulicích ve
Studené, to zejména kvùli
bezpeènosti. V pøípadì dalího
snìení by ji nebylo moné
odhrnout novì napadaný sníh.
S tìmito pracemi v odklízení snìhu
nám vstøícnì pomohly technikou
firmy
States - Èechy, lom
Sumrakov a SÚS støedisko
Studená (fin. náklady nejsou
známy, nebo práce nebyly dosud
fakturovány).
Na závìr bych rád poádal
vechny obèany hlavnì do
budoucna o vìtí shovívavost pøi
øeení problémù s odklízením

napadaného snìhu. Není moné v
zimním období závady ve sjízdnosti a
schùdnosti zcela odstranit, ale jen
zmírnit, a to ani okamitì.
Jaroslav Hembera - technik obce

Roèní období
Pøila zima, pøiel mráz,
pozor, tamhle letí dìda Mráz.
Pøilo jaro, pøilo teplo,
ale pozor, nic nepøilétlo.
Pøilo léto, pøilo dovádìní,
ale pozor, maminky mají trápení.
Pøiel podzim, pøiel dé,
plátìnky musíme nosit teï.
Vojtìch Herman, 5. tøída

Výsledky dìtských lyaøských závodù ve slalomu
Slalom - kategorie M + 1. tøída

Slalom - kategorie 2. + 3. tøída

Slalom - kategorie 4. + 5. tøída

Slalom - kategorie 6. - 9. tøída
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Blahopøejeme k výroèí (70, 75 a více let)
DUBEN
Melichar Ladislav, Studená
Vrátil Miroslav, Horní Bolíkov
Suický Jaroslav, Studená
Uhlíøová Dagmar, Studená
Cholewová Stanislava, Horní Pole
Kryzan Karel, Horní Pole
Fojt Zdenìk, Studená
Kameník Jaroslav, Studená
Jiøíková Marie, Studená
Matouková Jiøina, Studená
Fiala Lubomír, Studená
Felix Jaroslav, Studená
Budíèková Marie, Studená
Kainová Boena, Studená
indeláøová Marie, Studená
Mièková Boena, Studená
Køikavová Eva, Studená
Rodová Marie, Studená
KVÌTEN
Lacinová Marie, Studená
Kubínová Marie, Studená
Hejdová Ludmila, Domaín
Srbová Marie, Sumrakov
Chalupníková Maria, Studená
Vopálková Marie, Studená
Augustin Jaroslav, Studená
Spielmanová Helena, Studená
Roubalová Marta, Studená

Dubská Jarmila, Studená
Syrovátková Ilona, Horní Pole
Drabálek Miroslav, Horní Pole
tìpán Antonín, Studená
Baèáková Dagmar, Studená
Chutná Kvìtoslava, Studená
Èekalová Stanislava, Studená
Ryne Antonín, Studená
Nováková Eleonora, Studená
teflová Julie, Domaín
Rejchrt Frantiek, Horní Bolíkov
Bartuková Marta, Studená
Dvoøák Oldøich, Studená
ÈERVEN
Leskourová Ludmila, Studená
Nìmec Bohumír, Studená
Jiøíková Marie, Sumrakov
Filipová Marie, Studená
Felix Miroslav, Studená
Adamcová Aneka, Studená
Koláøová Marie, Skrýchov
Drechslerová Jindøika, Studená
Geistová Boena, Studená
Soukup Jaroslav, Velký Jeníkov
Lavièková Antonie, Studená
Horáková Zdeòka, Studená
Mítasová Zdeòka, Studená
Pracnerová Kvìta, Domaín
Daniová Boena, Svìtlá

Vzpomínka

13. února uplynul rok, kdy nás
navdy opustila moje maminka
TÌPÁNKA KOPØIVOVÁ
(dùm s peèovatelskou slubou).
Odela tam, kam kadý musí
jít sám a odkud není návratu.
Kdo jste ji znali, prosím
vzpomeòte s námi. Dcera Anna
s rodinou. Dìkuji.

Uzávìrka pøítího èísla
TEPU je
15. kvìtna 2012.

Vítìzové Studenské patnáctky
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Kulturní, sportovní a spoleèenské akce
9. 3. 2012 Oslava MD  Dùm s peèovatelskou slubou
10. 3. 2012 Vítání obèánkù  obøadní síò obecního úøadu
17. 3. 2012 Setkání dùchodcù  kolní jídelna Z Studená
23. 3. 2012 Spoleèenský veèer  Kulturní dùm Jilem,
hraje skupina Kalíci
11. 5. 2012

Oslava Dne matek  Dùm s peèovatelskou slubou

16. 6. 2012 5P Jana Satrapy  cykloturistická akce
16. 6. 2012 Koncert dechové hudby  respirium Z Studená
Pronájem
Kdo pronajme gará nebo
prùjezd èi kolnu na osobní auto.
Kontakt: 607 905 726
728 664 005

SUMRAKOVSKÝ
MASOPUST
Sobotní odpoledne 18. 2. 2012
patøila sumrakovská náves
masopustnímu veselí.
Masopust má v Sumrakovì, m.è.
obce Studená dlouholetou tradici,
nejinak tomu bylo v letoním roce.
Místní sbor dobrovolných hasièù
spolu s ostatními nadenci dobré
zábavy uspoøádali v sobotu
odpoledne od 14 hodin masopustní
prùvod na sumrakovské návsi, kde
se za hojné úèasti návtìvníkù z
irokého
okolí
pøedstavilo
nepøeberné mnoství rùzných
masek. Celé odpoledne vládla dobrá
nálada, která jistì pokraèovala za
pøispìní místní kapely Zoufalka v
budovì osadního výboru i veèer pøi
makarní veselici.
Lenka Horká
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Výstava fotografií v knihovnì V. Javoøické

Dìtské lyaøské závody

Studenská patnáctka

Vánoèní koncert v jídelnì Z - Festivia chorus
Dìtské lyaøské závody
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Vánoèní koncert

Dìtský karneval

Masopust v Sumrakovì

Sumrakovský masopust
kolní lyaøský kurz
Vítìzové kolního závodu ve slalomu
¨M. Rásochová, N. Pøikrylová, M. Krizanová
A. Kalenský, D. Novák, P. Tichý

ivý betlém
Studenský
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