Studenský
èíslo 3 / 2012

INFORMAÈNÍ A REKLAMNÍ ZPRAVODAJ

Z jednání zastupitelstva Obce Studená
20. zasedání zastupitelstva se
konalo 25. 6. 2012
Ve zprávì o èinnosti orgánù obce
starosta informoval pøítomné o
nejdùleāitìjích událostech, které
aparát obecního úøadu øeil od
posledního zasedání. 15. 5. 2012 se
starosta zúèastnil zasedání, na
kterém byla zaloāena místní akèní
skupina
Èeská
Kanad a.
Zaèátkem èervna se uskuteènila
návtìva z druāební obce Beemster
v Holandsku, dál e pro bìh la
tradièní cyklistická akce 5P Jana
Satrapy, v Horním Poli se konaly
hasièské závody o pohár starosty a
na fotbalovém høiti ve Studené
fotbalový turnaj mladích āákù. Ze
zasedání výborù  finanèní výbor
projednal rozp oèto vé zmì ny
s rozpoètovými opatøeními a
doporuèil ke schválení, kontrolní
výbor provedl kontrolu plnìní
usnesení zastupitelstva Obce

Studená, dále zprávu o hospodaøení
obce a zprávu z kontroly
hospodaøení Z a M Studená,
sportovní výbor jednal o financování

sportu, o úspìích jednotlivých
sportovních oddílù a o dalích
plánovaných akcích.
(Pokraèování na str. 3)

Rozlouèení se āáky M a Z
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Ètyøi sta let mìsta Beemster
Takové výroèí je významné nejen
pro Beemster, ale i pro nai obec.
Pøítí rok to bude jiā 20 let, kdy byla
podepsána smlouva o spolupráci a
partnerství mezi naimi obcemi.
Proto nai zastupitelé rozhodli
pøijmout pozvání na tyto oslavy a
zúèastnit se jich. Od 24. 8. 2012 do
27. 8. 2012 jsme tedy  zastupitelé,
zástupci hasièù a èlenù kulturního
a zahranièního výboru byl i
v Beemsteru.
Cesta vlastními auty byla sice
hodnì dlouhá (13 hodin), ale splnila
úèel návtìvy. K výroèí se nosí
dárek, dlouho jsme pøemýleli jaký
dárek. Nakonec padla volba na
kámen z naeho lomu. Ukázalo se,
āe to byla moc dobrá volba. Kámen
(viz foto) byl nejen pøekvapením,
ale i symbolem naich vztahù.
Kniha popisující 20 let partnerství

umocnila jejich pøekvapení. Nai
beemstertí kamarádi  pøátelé,
dostáli své povìsti. Pøátelství a

kaādém kroku. Proto bych jim chtìl
popøát hodnì úspìchù pøi rozvoji
mìsta a nám, abychom i pøítì

vzájemná úcta byly dnes a dennì
cítit z jejich starostí o nás. Zvlátì
oceòujeme jejich oslavy, které se
konají jednou za 25 let, návtìvy
památek, mìsta, prostì vechno, co
jsme m oh li zh lé dn ou t . N a  i
beemstertí pøátelé si váāí naich
vzájemných vztahù, bylo to znát na

poznali tak skvìlé a pøátelské lidi.
Aā tam pøítì pojedeme,
pamatujte, āe nejedete k partnerùm,
ale pøátelùm, i kdyā jsou tak daleko.
Pøátelství nezná hranic, ale ani
dlouhé vzdálenosti to nemohou
zmìnit.
Mgr. J. Kejval
Letoní akce 5P Jana Satrapy
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Z jednání zastupitelstva
(Pokraè. ze str. 1)
Dále pøedsedající informoval
pøítomné o prùbìhu kontroly
hospodaøení obce za rok 2011,
kontrola probìhla bez zjitìných
závad, proto navrhl schválit
závìreèný úèet obce za rok 2011 bez
výhrad. Dále bylo schváleno
potvrzení o setrvání p. Libora
Hrbka ve funkci øeditele Z a M
Studená od 1. 8. 2012 na dobu
urèitou 6 let. Byly prodlouāeny
nájemní smlouvy bezdluāným
nájemníkùm v bytovém domì èp. 26
za stejných podmínek jako dosud.
Dalí jednání se týkala pøevodu
pozemkù a projednání āádostí o
prodej na zako up ení dv ou
interaktivních tabulí. ádosti o
finanèní pøíspìvky pro FK Studená,
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MO STP Studená a osadního
vý boru M ar o v na p o ø ád ání
sp ortovníc h
t ur na jù
a
spoleèenských akcí byly schváleny.
Na závìr bylo schváleno navýení
kapacity M o 14 míst.
21. zasedání zastupitelstva se
konalo 20. 8. 2012
Ve zprávì o èinnosti orgánù obce
starosta informoval pøítomné o
prùbìhu jednání ohlednì uzavøení
sml ou vy
s
d o d avat e le m
Modernizace ÈOV Studená, dojde
k dokonèení dìtského dopravního
høi tì ve St ude né a k j e ho
slavnostnímu otevøení. Probíhaly
opravy místních komunikací ve
Velkém Jeníkovì, Olanech a
v Horním Bolíkovì. Ze zasedání
výborù  finanèní mìl na programu

projednání rozpoètové zmìny,
kterou doporuèil ke schválení,
zdravotnì sociální výbor pøidìlení
dvou volných bytù v èp. 24. Bylo
schváleno zaèlenìní katastrálního
území Studené vèetnì místních
èástí do územní pùsobnosti MAS
Èeská Kanada. Dále bylo
schváleno vypsání výbìrového
øízení na poøízení nového
sanitního vozu, dále pøijetí
nemovitého majetku od TJ SOKOL
Studená I, a to na základì darovací
smlouvy se zøízením vìcného
bøemene. Dalí jednání se týkala
prodeje pozemkù, smìny èi
pronájmu. Byly schváleny āádosti
o finanèní pøíspìvky na sportovní
akce pro TJ Sokol, nohejbalový
oddíl a volejbalový oddíl a pro
obèanský výbor v Olanech.
Mgr. J. Kejval

Slovo starosty
Váāení spoluobèané, v minulém
ob dobí jsme p ro vádì li akci
rekonstrukce úpravny vody Horní
Pole. Jednalo se o rekonstrukci,
která pøispìla ke zlepení kvality
vody dodávané do Studené. Tato
akce mìla za úkol zlepit kvalitu
vody, a hlavnì pøedejít problémùm,
které by mohly nastat pøi výrobì
v místním masokombinátu. Jsem
rád, āe tato akce svou mìrou
pøispìla k moānému navýení
výroby v masokombinátu a k
moānosti navýení pracovních míst.
Protoāe v letoním kolním roce
se do kolky pøi zápisu pøihlásilo 35
dìtí, bude pøemístìna jedna tøída ze
kolky do koly. Na pøelomu kvìtna
a èervna probì hla návtì va
zástupcù partnerského mìsta
Beemster. Nai pøátelé mìli zájem
prohlédnout si policejní stanici a
zajímali se o ve s tím související.
Dále je zajímal azylový dùm, který
je v provozu od zaèátku roku.
Navtívili i dìtský den na zahradì
kolky a veèer probìhlo setkání se
zastupiteli a èleny kulturního
výboru. Na závìr byli zastupitelé
pozváni na oslavy 400 let zaloāení
Beemsteru.
V obci Svìtlá probíhá stavba
odradonovací stanice. V souèasné
dobì byla stavba pøeruena a
dodavatel jedná o dostavbì. Obec

èeká na vyhodnocení āádosti o
dotaci na zateplení koly. Výsledek
vyhodnocení āádostí by mìl být
znám bìhem mìsíce záøí.
Koncem èervna jsem se zúèastnil
oslav dvacetiletého výroèí zaloāení
podniku STAGRA, s.r.o. Jsem velmi
rád, āe tato spoleènost dobøe
prosperuje a je druhým nejvìtím
zamìstnavatelem ve Studené a
okolí. Pøeji jim hodnì úspìchù jak
do dalího podnikání, tak v osobním
āivotì.

Slavnostní pøedání vysvìdèení
āákùm devátých tøíd se konalo
29. 6. 2012 v obøadní místnosti.
Pøíprava pouti i samotný prùbìh
byl bez problémù. Jako kaādoroènì
s e sj e lo d o S t ude né m n o ho
návtìvníkù a rodákù. Jsem rád, āe
v Ho r ní m B o líkovì p r ac u j e
divadelní spolek. V letoním roce
nám sehrál dvì vystoupení vādy
pøed vyprodaným sálem. Vìøím, āe i
na pøítí rok secvièí zajímavé
pøedstavení.
(Pokraè. na str. 4)
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Slovo starosty

V srpnu probìhla na obecním
úøadì výstava fotografií Pohled
z Javoøice objektivem Milana
Linharta, která mìla velký ohlas u
vech návtìvníkù.
Zúèastnil jsem se také tradièního
fotbalového turnaje, který vyhrál
FK Studená. Jsem potìen, āe nám
vyrùstají mladí fotbalisté - āáci a
jejich trenéøi v èele s p . Jaroslavem
Bodlákem pro nì uspoøádali dva
turnaje na velmi dobré úrovni.
Co se týèe ostatních prací,
provedla se op rav a si ln ice
v Olanech jak na Hliniatech,
tak ke høbitovu. Dále se provedla
rekonstrukce silnice v Horním
Bolíkovì - první etapa. Bìhem
horkých srpnových dnù byl problém
s vodou ve tøech obcích. Svìtlá mìla
prasklé potrubí, Sumrakov málo
vody ve studni, kam vodu doplnili
hasièi, a v Domaínì byl problém
støídavý s mnoāstvím vody ve
studních, odvzdunìním potrubí a
absencí plovákù ve studni. Problém
je i v tom, āe pokud je sucho, není

moāné napoutìt bazény, zalévat
zahrádky a podobnì. Pokud se týká
Domaína, pracujeme na tom, aby
kaādý odbìratel mìl svùj vodomìr.
Obce jako takové platí tak malou
cenu za vodu, āe nepokryje ani
pro vo z a op r avy s t á vaj í c íc h
vodovodù.
Bìhem záøí bude otevøeno dìtské
do pravn í hø i t ì . V p r ùb ì hu
sl avno s t níh o o t e vø e ní bu de
podepsána smlouva s policií o
spolupráci na dopravní výchovì
s obcí a tím i se kolou. Byla
zahájena jednání ohlednì stavby
chodníkù v ulici Ludvíka Svobody
/pøi silnici na Jilem/. Celý projekt se
plánuje s tím, āe bychom poāádali
o dotaci Øeditelství silnic a dálnic.
Ve je ale v zaèátcích, a tak
doufejme, āe tento zámìr vyjde.
V druhé etapì by se jednalo o stavbu
chodníku a pøechodu smìrem od
kostela na høbitov. Jedná se o
moānost zahájení rekonstrukce
èistírny odpadních vod. Obec by
nerada zaèínala rekonstrukci,
pokud nebude podepsána

sm lo uva s F o nd em ā i v o t ní ho
prostøení o pøidìlení penìz z dotace.
Jak si kaādý mohl vimnout,
v pivovaru na zámeèku se mìní
okna. Tato akce je jiā v plné reāii
Obèanského sdruāení Rybka.
Myslím, āe azylový dùm nemá
āádné problémy a i jeho atník
navtìvují obèané ze Studené i
okolí.
Koncem srpna navtívilo tøináct
zástupcù Studené partnerské mìsto
Beemster. Zúèastnili jsme se oslav
400 let zaloāení Beemsteru a
pøedali jsme zde dar obèanù
Studené, kámen s erbem jejich
mìsta. Starosta nám zase pøedal
jejich dar, a to mísu, která je
rozdìlena do ètvercù a obdélníkù
stejnì jako Beemster.
V
nad c há z e j íc ím
o bd o bí
pøipravujeme Studenský jarmark
s koncertem Poèátecké kapely.
Chtìl bych Vás pozvat na tuto akci a
v nadcházejícím období Vám popøát
hodnì zdraví
Nìmec Vítìzslav

Ze koly
Nový kolní rok jsme zahájili
s dvìma zmìnami oproti èervnu. Do
první tøídy se pøihlásila dalí
āákynì a poèet stoupl na 28 āákù,
proto jsme je rozdìlili do dvou tøíd,
aby se jim usnadnilo zahájení
kolní docházky. Protoāe není ve
kolství dostatek penìz, museli
jsme zase uetøit tím, āe jsme 3. A a
3. B tøídu spojili v jednu tøídu s 29
āáky. Tøeáci jsou jiā samostatnìjí
a byli téā rozdìleni v 1. a 2. tøídì.
Celkový poèet āákù ve kole vzrostl
oproti loòsku o 3 āáky na 208.
Druhou velkou zmìnou je zøízení
dalí tøídy mate øské kol y
s polodenním provozem  od 7:30 
11:30 hod. Ta se vak nenachází
v mateøské kole, ale je umístìna
v základní kole. Vedení koly tím
vylo vstøíc vìtímu zájmu rodièù o
umístìní dìtí do M. Samozøejmì
se musely vyøídit vechny formality
u hygienické sluāby a u krajského
úøadu, ale dùleāité je, āe jsme byli s
āádostí úspìní a opìt se o nìco
rozíøila moānost umístit dìti
v mateøské kole.

Asi pøed rokem jsme zaèali ve
kol e p ø i výuc e v yu ā ív at
interaktivní tabule, o kterých jsem
Vás uā informoval. Aby i veøejnost
mohla vidìt tuto velmi moderní
vyuèovací pomùcku, plánujeme

letos na podzim uskuteènit den
otevøených dveøí a zájemcùm
ukázat, co vechno taková tabule
umí. O pøesném termínu Vás
budeme vèas informovat.
Mgr. L. Hrbek

Dìtský den
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Místní organizace svazu tìlesnì postiāených informuje
Organizace stále pracuje jako
nezisková, a proto jsme rádi za
kaādý f inanèní pøí sp ìvek a
bezúplatnou práci dobrovolníkù z
øad èlenù organizace a ostatních
obèanù, kteøí n ám och otnì
pomáhají s pøípravou naich akcí.
Mùāeme se pochlubit tím, jak se
nae organizace rozrùstá. K 30. 6.
201 2 nás bylo ve Stude né a
pøilehlých obcích 162 a ve Strmilovì
47. I kdyā se snaāíme získat finance

vlastní prací organ izo vání m
rùzných akcí, hlavním zdrojem
naich pøíjmù je finanèní podpora
obcí. Kaādý rok āádáme pøísluné
obce naich èlenù o finanèní
pøíspìvek. Pøíspìvky se rùzní podle
moāností obcí a nìkteré dary jsou i
nehmotné. Nìkteré obce nám
vyjdou vstøíc i mi moøádn ým
pøíspìvkem na vìtí akce. Letos nás
pøekvapily neziskové organizace S
a SDH ze Zahrádek svým finanèním
darem. Vem, kteøí nás jakkoliv
podporují, velice dìkujeme.
Èlenové výboru èasto navtìvují
èleny organizace a informují je o
vem, co pro nì výbor pøichystal.
Chtìli bychom vyzvednout, āe to
nejsou akce jen pro èl eny
organizace, ale i pro irokou
veøejnost. Informace o tìchto
akcích jsou vādy vyhláeny
místním rozhlasem Obce
Studená.
A nyní bychom Vás chtìli
seznámit s akcemi, které
jsme poøádali v prv ní m
pololetí tohoto roku. 3x se
zaplnila Hospoda u ebestù
do posledního místeèka na
oblíbených taneèkách, vādy s
jinou kapelou. Èlenky výboru
pøipravily pro vechn y
pøítomné obèerstvení. Na
Masopustní
merendu

koblihy, na Velikonoèní posezení
mazance, peèené pomlázky a
perníková vejce a na Májové
posezení rùzné øezy.
V mìsíci únoru poøádalo mìsto
Strmilov besedu Podivuhodný svìt
bez bariér a nae pøíprava na
stárnutí, které jsme se také
zúèastnili.
Pravidelnì jsme jezdili kaādou
p osl ed n í s t ø e du v m ì s íc i na
rehabilitaèní koupání do bazénu v
Tøeboni.
Èlenské schùze, která byla
s kulturním programem dìtí z M,
s hudbou a s obèerstvením, se
zúèastnilo 110 èlenù. Na schùzi byli
také pozváni starostové pøísluných
obcí a zástupci MO Daèice a MO
Ku nāak. P r o na e è l en y ze
Strmilova jsme zorganizovali
èlenskou schùzi ve Strmilovì v
hospodì Ve Mlejnì. Pøed schùzí
jsme 39 p ø ít o m nýc h è le nù a
starostu mìsta Strmilov pana
Jaromíra Krátkého potìili besedou
s názvem Stopem po Gruzii
studenta a cestovatele Vojtìcha
Trèky. Po schùzi se vichni pøítomní
obèerstvili a pøi hudbì si zazpívali.
Divad e lní pø e d st a ven í v
Poèátká c h  R o zm ar ný d uc h
zhlédlo 76 divákù a zanedlouho
jsme opìt vypravili autobus pro 55
divákù na divadlo vagøièky.
Faktur u z a d o pr a vu na ob ì
p øed sta ve ní uhr a di la n a e
organizace.
Jednou z velkých akcí, kterou na
nai āádost finanènì podpoøila Obec
Studená, byla prohlídka Prahy a
n áv tìva
d ivad la
A B C.
Utrmácených 48 obèanù se astnì
ve veèerních hodinách vrátilo domù.

N a vy c házk y, k t e r é j s m e
uspoøádali, se vichni úèastníci tìí,
protoāe kaādá má své kouzlo. Jako
první byla po nauèné stezce kolem
Studené s úèastí 24 lidí. Druhá byla
Telè, Lipky, Øásná s 29 lidmi. Na
tìchto vycházkách nám dìlal
p r ùvo d c e Mg r . J . K ej v a l ,
místostarosta obce. Vichni, kteøí se
zúèastnili, mu dìkují a tìí se s ním
na d al í vyc há zk y. P os l ed ní
vycházku jsme si naplánovali sami.
Cesta vedla pøes Jilem do Horních
Dvorcù na ovèí farmu s návtìvou
výrobny sýrù a s obèerstvením. 29
úè a st ní kù z a k oup il o mí st n í
výrobky. Cesta domù vedla pøes
Bukovici. Na vechny vycházky
zajiujeme zdravotníka a mobilní
auto.
10 èlenù se zúèastnilo výroby
keramiky v Z Studená. Jsme rádi,
āe se nám ve svém volném èase
vìnují p. Novotná a p. Peltanová a i
jim patøí ná dík.
ZO ÈS  ve S t r m i lo v ì po d
vedením èlenky naí organizace p.
H. P ø ib ylo v é us p oø á d a la j i ā
nìkolikátý roèník Dámské jízdy.
Jednu ze 14 posádek tvoøily 4
èlenky organizace ze Studené a v
dalích posádkách byly i èlenky ze
Strmilova. Pøesto, āe celý den
vydatnì prelo a závod byl jeden z
nejdelích, byla to akce pouèná a
velice vydaøená.
31. 5. 2012 uspoøádala nae
organizace pro 62 lidí celodenní
poznávací zájezd dvìma autobusy
po trase J. Hradec, Tøeboò, È.
Krumlov a Vyí Brod. Celou trasou
nás provázel opìt Mgr. J. Kejval a
jeho vyprávìní bylo poutavé a
pouèné. Pøestoāe zájezd byl velice
nároèný, i ti ménì zdatní ve
úspìnì zvládli.
Kaādý ètvrtek od 17 do 18
hod., kromì prázdnin, jsme
chodili do tìlocvièny Z
Studená cvièit. Ani strmilovské
èlenky nezahálely a pravidelnì
cvièili pilátes a jógu.
4. 6. - 8. 6. 2012 probìhl
kur z od na da c e L i vi e a
Václava Klausových - Senioøi
komunikují. Zúèastnilo se
kromì jiných i 5 èlenù MO
STP Studená.
(Pokraèování na str. 6)
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Turnaj mladích āákù

MO STP informuje
(Pokraèování)
Ji ā od loòskéh o ro ku se
plánovala rekreace na èerven roku
201 2. L etos jsme byl i v
Pasohlávkách u Novomlýnské
nádrāe. Desetidenní rekreaci si
kaādý úèastník hradil ze svých
prostøedkù. Rekreace se zúèastnilo
50 èlenù i neèlenù. Doprava byla
zajitìna osobními auty a posádky
tvoøili i pøátelé z Kunāaku, Daèic a
Nové Vèelnice.
Ve o naich uskuteènìných i
plánovaných akcích si mùāete
prohlédnout a pøeèíst na webových
stránkách
mostpvestudene.blog.cz

V sobotu 16. èervna se uskuteènil
turnaj mladích āákù za úèasti ètyø
muāstev. Co poèasí? Tentokrát
poøádné horko, uā v dopoledních
hodinách se rtu teplomìru plhala
ke 30° Celsia. V tomto poèasí
ubývaly vem hráèùm síly, ale i pøes

muāstvo Podyjí Èerníè a na ètvrtém
místì Sokol Lodhéøov. Nejlepím
brankáøem celého turnaje se stal
Radek Strnad z domácího týmu FK
Studená. Soutìā o nejlepího støelce
opanoval s 8 góly hráè FK J. Hradec
Tomá Péè. Ná hráè Tomá

to byla k vidìní spousta fotbalových
akcí a p ø e k r ás n ýc h b r ane k.
V koneèném poøadí se na prvním
místì umístilo muāstvo FK J.
Hradec 1910 s nìkolika hráèi, kteøí
hrají āákovskou první ligu. Na
druhém místì skonèil domácí celek
FK Studená. Tøetí místo obsadilo

Duchoò se stal nejlepím hráèem
celého turnaje. Po skonèení turnaje
pøevzali nai āáci z rukou zástupce
OFS J. Hradec pana Zemana pohár
za vítìzství v okresním pøeboru
mladích āákù. Podìkování patøí
v e m s p o nz o r ùm za po dp o r u
fotbalu.
J. Bodlák

Na nae pøítí akce Vás vechny
srdeènì zveme.
Za MO STP Studená
Marie Tyslpretová, pøedsedkynì
a èlenky výboru
Jana Hamermídová
Jarmila Slusariucová

Protancujte se podzimem
a zimou!
Dalí kolo taneèních pro
dospìlé (a nejen) zaèíná
jiā v øíjnu!

Po loòském úspìném kurzu
tance s dobrými výsledky i dobrou
partou se i letos chystá uā druhé
kolo. V pravidelných týdenních
lekcích se kaādé úterý bude scházet
skupina pøíznivcù tance, a máte-li
chu, mùāete mezi nì patøit i vy.
Vycizelovat své taneèní umìní,
nauèit se základním i pokroèilým
taneèním krokùm, pobavit se a
protanèit se chladnými dny. A to 30.
øíjnem poèínaje, úterky od 18 do 20
hodin, v oblíbené restauraci U
ebestù ve Studené, pod vedením
pana Jiøího Skácela. Je-li tanec
skrytým jazykem due, moāná
nastal èas ji nechat promluvit.
Sid

Uzávìrka pøítího èísla
TEPU je
15. listopadu 2012.

Obec Studená Vás zve na

STUDENSKÝ JARMARK
spojený s výstavou
Program

29.  30. záøí 2012

Sobota 29. 9. 2012
14.00  18.00 výstava zahrádkáøských plodin a kvìtin,
spoleèná expozice mysliveckých trofejí, MO Èeského
rybáøského svazu, MO vèelaøù, modeláøù. Keramická díla
āákù Z a D v zasedací místnosti obecního úøadu
Nedìle 30. 9, 2012
8.00  14.00 pokraèování výstavy
9.00  12.00 koncert Poèátecké dechovky
8.00  12.00 stánkový prodej

Obèerstvení zajitìno. Jste srdeènì zváni.
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8. 9. - 5. 10. 2012

Místní organizace Svazu tìlesnì postiāených ve studené Vás zve
6. 10. 2012 do KULTURNÍHO DOMU v JILMU od 14:00 hod.na

2. ROÈNÍK SOUTÌNÍHO KLÁNÍ V BUCHTOVÁNÍ
Startovné a registrace Vámi naaranāovaných výrobkù spolu s receptem a vzorky pro
porotu je od 10:30 do 12:30 hod.

p

p

p

Do soutìāe se mùāe pøihlásit kaādý s jedním kynutým
výrobkem do slané èi sladké kategorie, který zaujme porotu
nejen chutí, ale i vzhledem.
Po celou dobu soutìāního klání bude bohatý program,
k poslechu a k tanci zahraje TRIO TONDY BUREE.
Startovné 50 Kè, vstupné 80 Kè.

Tak se toho nebojte
a do soutìāe (s koláèky, buchtami, trúdly, bábovkami, aj.) se zapojte.

kolní druāina

Jiā tøetím rokem musela kolní
druāina ve Studené stanovit
podmínky pøijetí dìtí do D.
Podmínkou pøije tí je pl ná
zamìstnanost obou rodièù. V záøí
letoního roku se do druāiny
pøihlásilo 95 dìtí. Dìti byly
zaøazeny do tøí oddìlení po 30
dìtech a 5 dalích bude èekat ve D
do odjezdu autobusu.
Od øíjna zaènou ve D pracovat 2
krouāky sportovních her a dva
krouāky výtvarné. V záøí budou

dìtem nabídnuty také krouāky
ko ly: ke r a m ik a, z d r avo t ní,
informatika, dramatický, pìvecký,
volejbalový, pøírodovìdný a novì
krouāek taneèní (zumba), vèelaøský
a hry na flétnu. Nabídka krouākù
bude zveøejnìna na internetových
stránkách koly a na informaèní
nástìnce.
Vem dìtem pøeji, aby se jim ve
kolní druāinì líbilo, a doufám, āe
proāijeme mnoho krásných záāitkù.
Vedoucí vychovatelka D
Peltanová Milada

KOUPÍM LES
tel.: 606 840 208
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Blahopøejeme k výroèí (70, 75 a více let)
ØÍJEN
Janda Vladimír, Studená
Tùmová Helena, Marov
Bene Josef, Studená
Novák Jaroslav, Skrýchov
Novák Miroslav, Olany
imánková Drahoslava, Studená
Závitkovský Václav, Olany
Èech Jan, Sumrakov
Duková Ludmila, Horní Bolíkov
Macháèová Anna, Studená
Kuèerová Andìla, Studená
Vacula Antonín, Studená
Mikoláková Libue, Studená
Kolaøík Frantiek, Studená
Martinù Marie, Studená
Christiánová Bedøika, Studená
Pacal Josef, Velký Jeníkov
LISTOPAD
Dvoøák Bohuslav, Studená
Hembera Karel, Studená

Matouek Josef, Horní Pole
Chalupník Miloslav, Studená
Hartmann Zbynìk, Studená
Lukáková Soòa, Studená
Lacinová Boāena, Studená
Zichová Vìra, Studená
PROSINEC
Jakoubek Bohuslav, Studená
Vítková Jiøina, Sumrakov
Janda Metodìj, Studená
Bartuková Milada, Studená
Havlíková Marie, Studená
Jebavá Ludmila, Horní Bolíkov
Makovièka Zdenìk, Studená
Lacina Alois, Sumrakov
vehlová Marie, Studená
Baèák Ludvík, Studená
Jebavý Jaroslav, Horní Bolíkov
Chalupská Milada, Sumrakov
Sommerová Jaroslava, Studená
Geist Karel, Studená
Urbancová Marie, Studená

Trochu historie ve fotografiích a v reklamách
Kolorovaný obrázek kostela jetì
s rybníkem (Zákostelním) je
pø ibliānì z roku1910. Byl
poèítaèovì upraven. Barevný

obrázek kostela je z roku 2003 jetì
pøed jeho opravou. Z tohoto obrázku
je patrné, jak se okolí kostela
zmìnilo, kostel vak nikoliv.

Reklamy související s obcí Studená
jsou z roku 1932. Pivovar ve
Studené ani Rolnická mlékárna jiā
neexistují. Satrapova továrna má

pokraèovatele v provozu
Krahulíku Krahulèí spoleènì
s bývalou JASOU, a.s., která
v Krahulèí jetì funguje.
Ing. Jan Pantoflíèek
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Akce MO STP
Hasièská soutìā v Horním Poli

Cykloakce 5P Jana Satrapy

Z vystoupení Poèátecké dechovky

VÝUKA HRY HA HUDEBNÍ NÁSTROJE
HOUSLE, KLAVÍR, KYTARA
JAROSLAV MARTINÙ, STUDENÁ èp 374

Výuka bude probíhat v hudebnì Základní koly Studená, pøíp. dle dohody.
Náplò hodin mùāe být upravena podle individuálních poāadavkù zájemce.
Kontakt: mobil 721 086 658, e-mail: jaroslavmartinu@centrum.cz
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Tenisový turnaj
Oddíl tenisu pøi Sokolu Studená
uspoøádal dne 7. 7. 2012 na kurtech
ve Studené tenisový turnaj. Bìhem
celého turnaje vládla pohodová
atmosféra, kterou umocòovalo

krásné letní poèasí. Vítìzové
neodeli s prázdnou, byli za své
výkony odmìnìni poháry pro
nejlepí.

Po turnaji následovalo pøíjemné
p ø á t e ls k é p os e z e ní, kd e s e
samozøejmì turnaj a jednotlivé
výkony hodnotily.
M. Brada st.

Divadelní pøedstavení v Horním Bolíkovì

Studenský
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