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Z jednání zastupitelstva Obce Studená
27. zasedání zastupitelstva se
konalo 25. 2. 2013
Zpráva o èinnosti orgánù
informovala o nejdùleāitìjích
událostech
od
posledního
zasedání. Probíhají práce na
modernizaci ÈOV Studená. Dne
18. 2. 2013 byla se zástupci Policie
ÈR vyhodnocena spolupráce mezi
obcí a policií a i èinnost policie
v novém systému.
Výbor pro āivotní prostøedí mìl
na programu 2 āádosti o pokácení
stromù, doporuèil obìma āádostem
vyhovìt.
V dalím jednání pøedsedající
informoval o výsledku výbìrového
øíze ní na dodav atel e akce
Zateplení obvodového plátì a
výmìna oken objektù areálu Z
Studená. Výherce m se stal
ARSTAV s.r.o., dále informoval o
výsledku výbìrového øízení na

dodavatele akce Oprava støechy
na Z ve Studené  pavilon I.
stu pn ì . V ýhe r c e m se st a la
spoleènost ØEMSTAVO  PSV
s.r.o. Byl podán návrh na vypsání
výbìrového øízení na dodavatele
akce ,,Sníāení imisní zátìāe v Obci
Studená a na dodavatele akce
Kompostárna Studená  stavební
práce, dále na dodavatele akce
Kompostárna Studená  dodávka
techniky a výbìrového øízení na
d od avat el e ak c e  Zave de ní
separace a svozu bioodpadù v Obci
Studená a okolí.
Byly rovnìā schváleny hodnotící
komise pro hodnocení nabídek
výbìrového øízení na vechny akce.
Pøedsedající navrhl schválit
výsledek inventarizace majetku a
závazkù Obce Studená za rok 2012
a úèetní závìrku Z a M Studená,
rozdìlení hospodáøského výsledku
Spoleèenský veèer

roku 2012 Z a M Studená a dále
odpisový plán Z s M Studená na
rok 2013.
Byla schválena nová kalkulace
za roèní nájem uèebny ZU a
tìlocvièny pro rok 2013.
Dalí jednání se zabývalo návrhy
na prodej a pronájem pozemkù.
Byly projednány a schváleny
āádosti o finanèní pøíspìvky na
poøádání akcí.
28. zasedání zastupitelstva se
konalo 25. 3. 2013
Zpráva o èinnosti orgánù obce
obsahovala nejdùleāitìjí události,
které aparát obecního úøadu øeil
od posledního zasedání. Obec se
opìt zapojí do programu veøejnì
p r o sp ì nýc h p r a c í a vy u āi j e
moānosti dotace pro pracovní síly
na nadcházející období. Konal se
kontrolní den na stavbì ÈOV. Od
4. 3. 2013 do konce bøezna probìhla
výstava obrazù Miloe Satrapy
v Knihovnì V. Javoøické.
Finanèní výbor mìl na programu
projednání rozpoètového výhledu
Obce Studená na roky 2013  2016
a dále znìní rozpoètu na rok
2013, oba materiály doporuèil
schválit.
Sportovní výbor projednal a
navr h l r o z d ì le ní fin a n è ní c h
pøíspìvkù jednotlivým sportovním
oddílùm ve Studené na rok 2013.
Kulturní a zahranièní výbor
projednal zabezpeèení kulturních
akcí na bøezen a duben.
Bìhem dalího jednání byl
sc hvále n ná vr h na vy p sá n í
výbìrového øízení na dodavatele
akce Chodník v ul. L. Svobody
Studená.
(pokraè. na str. 2)
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Slovo starosty
Váāení spoluobèané, dovolte mi,
abych Vás seznámil s naí prací.
V mìsíci lednu byla zahájena
poslední fáze pøíprav na zateplení
koly. Potenciální zájemci mìli
moānost navtívit kolu jetì pøed
tím, neā probìhlo výbìrové øízení.
Kaādý si tedy prohlédl stav objektu,
a by si mohl upøe sn it sv oji
nab ídkovou ce nu . Samotné
otevírání obálek probìhlo 18. 2.
2013. Ze zákona vyhrává zakázku
nejniāí nabídnutá cena. Vítìzem se
stala firma ARSTAV z Jindøichova

Hradce s cenou 7 973 306 Kè.
Zateplovat se musí i nedávno
zateplený objekt kolní druāiny a
kuchynì, protoāe nesplòuje normu
EU. V souèasnosti je stavba v plném
proudu, stavební dozor provádí
firma PROINVEST s.r.o. a vìøím,
āe termín dokonèení (polovina
srpna) bude dodrāen. Výmìna
støechy na prvním stupni Z je
v souèasné dobì témìø dokonèena.
Tato akce není financována z dotací
a provádí ji firma Øemstavo Daèice.
Nìkteré práce na této stavbì
provádí i zamìstnanci technických
sluāeb obce. Jedná se hlavnì o
bourání spojovacího krèku za
tìlocviènou a likvidaci starých
oken. Celkem se vymìní 214 oken.
V souèasnosti, kaādý týden ve
støedu, probíhá kontrolní den, kde

se kontroluje dodrāování termínù
prací a zároveò i dodrāování
technologických postupù a kvality
odvedeného díla.
Nejvìtí akce letoního roku je
Modernizace èistírny odpadních
vod Studená dotovaná Evropskou
unií - Fondem soudrānosti a
Státní m fo nd e m āivo t níh o
prostøe d í.
St avb u
pr o vád í
Radou òská v od o ho sp od áø s ká
spoleènost a.s., technologické
zaøízení dodává firma ENVI-PUR
s.r.o.
(pokraè. na str. 3)

Sumrakovský masopust
Vernisáā M. Satrapy

TEP

Ze zastupitelstva

(dokonèení ze str. 1)
D a lí j e d nán í s e z a b ýv a l o
prodejem pozemkù, smìnou a
odkupem pozemkù a prodlouāení
nájemní smlouvy v bytì èp. 50.
29. zasedání zastupitelstva se
konalo 29. 4. 2013
Zpráva o èinnosti orgánù obce
in fo r m o val a o ná st u pu 5
pracovníkù na veøejnì prospìné
práce, dále o pokraèujících pracích
na modernizaci ÈOV Studená. Ve
dnech 8. a 9. dubna provedli
pracovníci Krajského úøadu pro
J iho è e ský
k r aj
p ø e zk u m
hospodaøení obce Studená v roce
2012 s výsledkem bez závad.
Zapoèaly práce na zateplení a
výmìnì oken areálù Z ve Studené
a výmìna støechy na I. stupni Z.
F ina nè ní vý bo r pr o j ed na l
rozpoètové zmìny, které doporuèil
schválit a dále informoval o èerpání
rozpoètu k 31. 3. 2013.
Pøedsedající navrhl schválit
vydání zmìny è. 2 územního plánu
Obce Studená formou opatøení
obecné povahy, dále schválit úèetní
uzávìrku obce za rok 2012 a zápis
do Kroniky obce za rok 2010.
Bylo schváleno zøízení Osadního
výboru Olany. Dalí jednání se
zabývalo āádostmi o koupi a prodej
pozemkù.
Byla schválena āádost Komise
pro práci s dìtmi o finanèní
pøíspìvek na èinnost.
Mgr. J. Kejval
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Slovo starosty
(dokonèení za str. 2)
Po zahájení stavby se podaøilo
vèas postavit nový druhý objekt
èistírny, a tím umoānit pokraèování
prací i v zimních mìsících.
V souèasné dobì je na prvním
objektu namontovaná technologie
hrubého
pøedèi tìní .
Na
pravidelných kontrolních dnech se
také jedná o zmìnách, které jsou
v nìkterých pøípadech nutné
udìlat. Jsem rád, āe do souèasné
doby se vādy vechny zúèastnìné
strany dokázaly domluvit a najít
øeení, i kdyā ne vādy to je
jednoduché. Po dl e odh adù
dodavatele stavby by mìlo být ve
hotovo zaèátkem mìsíce øíjna.
Z dalích akcí, které se budou
realizovat v prùbì hu dr uhé
polo viny roku, by ch c htì l
pøipomenout výstavbu chodníkù
v ulici L. Svobody, výstavbu
kompostárny v Horním Poli,
rekonstrukci silnice v Horním
Bolíkovì a opravu køíāe v Olanech.
Vechny tyto stavby jsou
spolufinancované z dotací, a to
z kraje, ze āivotního prostøedí, ze
Státního
fondu
d opr av ní
infrastruktury a ze spoleèné dotace
pro mikroregion. Z naeho rozpoètu
postavíme jetì halu na parkování
strojù pro kompostárnu. Hala bude
stát na pozemku za obecním
úøadem.
Z kulturních a sportovních akcí
jsem
se
zúèastn il
n apø.
Sumrakovského masopustu a jako
vādy to byla vydaøená akce, kde
vládl humor a dobrá nálada.
Sumrakovtí si dokáāí udìlat
legraci i sami ze sebe, a to je dnes
vzácnost. Ze sportovních akcí to
byla Studenská 15. Letos se
zúèastnilo 57 závodníkù. Atmosféra
závodù byla pøátelská a je vidìt, āe
tento závod se jiā opìt dostal do
povìdomí závodníkù i divákù.
Nemohu ale zapomenout podìkovat
vem sponzorùm, kteøí podporují
tento závod. Také chci podìkovat
hasièùm a pøíznivcùm z Horního
Pole, kteøí nám nemalou mìrou
pomáhají. Dále chci podìkovat
vem spolkùm a organizacím za
pozvání na jejich výroèní schùze.
Jsem rád, āe spolky pracují a

Vernisáā Miloe Satrapy
vytváøejí i prostor pro mladé
zájemce.
V mìsíci bøeznu se uskuteènila
výstava prací Miloe Satrapy.
Myslím, āe zájem byl veliký. koda
jen, āe se to nedá øíci o mladí
generaci. Ná rodák je autorem
sochy Rudoarmìjce v parèíku za
kostelem. Obec se proto rozhodla, āe
zde nainstaluje cedulku se jménem
autora, názvem sochy a datem
zho to vení . C e d ulk a na so  e
nevydrāela ani 24 hodin. Jsou u nás
lidé, kterým vadí pan Satrapa nebo
jeho socha. Dalí moānost je, āe
prostì tyto vìci nièí pro zábavu.
Dalí pøíklad je z Olan, kde
zmizely desky z obvodové zdi
āidovského høbitova. Jedná se o
kamenné desky ze dvou tøetin
obvodové zdi. Po āelezu je to dalí
komodita, která se dá prodat.
Myslím, āe takovéto pøípady budou
oøí kem p r o p o lic ii , kt er á
v souèasnosti u nás není a bez
místních znalostí se neobejde.
S panem místostarostou jsem
navtívil Velikonoèní setkání
seniorù Vltavotýnska, kam nás
pozvala paní Dvoøáková, øeditelka
azylového domu ve Studené. Chtìl
bych jí tímto podìkovat za proāití
pøíjemného a pouèného odpoledne.
Zaèátkem mìsíce kvìtna byla
pøedána do uāívání odradonovací
stanice ve Svìtlé. Je to dalí
odradonovací stanice, která je
vybudována z dotace ministerstva
financí. Ze stavebních prací jetì

èekáme na dotaci na dokonèení
aten pro tenisty v areálu u
fotbalového høitì a v letoním roce
pl ánuj e m e zat e p le ní s t a r é
tìlocvièny SOKOLA.
Myslím, āe na letoní rok je tolik
akcí jako nikdy pøedtím. Odpovídá
tomu také rozpoèet obce. Vìøím, āe
se nám podaøí ve dotáhnout do
zdárného konce a stávající nápor
vydrāet. Vám vem pøeji hodnì
zdraví a pøíjemné proāití letních
mìsícù a dovolených.
Nìmec Vítìzslav
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Dìti a alkohol
V poslední dobì se na
pracovním stole kurátorky pro
mládeā hromadí oznámení od
mìstské èi státní policie o
poāívání alkoholu ze strany
nezletilých dìtí. A to dìtí do
patnácti let vìku i tìch starích,
tedy od 15 do 18 let. Tento zpùsob
oznámení je bìāným zpùsobem,
jak funguje spolupráce mezi
policií a kurátorkou pro mládeā,
respektive odborem sociálních
vìcí na pøísluném mìstském
úøadì.
Tato
oznamovací
povinnost pramení ze zákona o
sociálnì-právní ochranì dìtí.
Není to nic, co by se dìlo
protizákonnì nebo na úkor
nezletilých dìtí a jejich
zákonných zástupcù - rodièù.
Kurátorka pro mládeā je tedy
ze zákona povinna na taková
oznámení reagovat. Od ledna
2013 platí novela zákona è.
359/1999 S., o sociálnì-právní
ochranì dìtí, ze které vyplývá, āe
sociální pracovník je povinen
pùsobit na rodièe, aby plnili
p o v i n n o s t i v y p l ý v a j í c í z r odièovské zodpovìdnosti, dále pak
projednat s rodièi odstranìní
nedostatkù ve výchovì dítìte a téā
projednat s dítìtem nedostatky
v jeho chování. To jsou základní
povinnosti, které uvádí výe
uvedený zákon v § 10, písmena b)
aā d).
Pokud bych se vrátila
k oznámení policie, ve kterém
bývá uvedeno, āe provádìnou
kontrolou bylo zachyceno
nezletilé dítì pod vlivem
alkoholu, jehoā pøítomnost byla
potvrzena prostøednictvím testu
na zjiování alkoholu v dechu,
tak reagovat na danou skuteènost
jako kurátorka musím.
V souèasné dobì mi daný zákon
u k l á d á p o v i n n o s t t z v . v yhodnocení situace dítìte a jeho
rodiny, a to pøedevím z hlediska
posouzení situace, která nastala.
Na to pak navazuje vypracování
individuálního plánu ochrany
dítìte, který stanoví jednotlivá
opatøení èi pomoc rodièùm, jak ve
výchovì dále postupovat, aby se
podobná situace jiā neopakovala.
Kurátorka zde nepùsobí jako

nìjaký trestající orgán, ale
naopak jako ten, kdo má snahu
rodièùm
poradit,
pomoci
s výchovou dítìte, u kterého se
objevily problémy s chováním,
kouøením nebo poāíváním
alkoholu a samozøejmì i dalí
závaāné výchovné problémy.
Èasto se vak stává, āe pokud
rodièe projevují snahu o zdárný
vývoj jejich dìtí, mají osobní
zájem a sami se chtìjí podílet na
vyøeení daného problému s
alkoholem, tak tomu nic nebrání.
Kurátorka s nimi pouze provede
pohovor, také s jejich potomkem,
sepíe zápis k vyhodnocení
situace dítìte, který vichni
podepíí a tím se spolupráce
ukonèí. Rodièe jetì podepíí
prohláení, āe prozatím nebudou
potøebovat dalí pomoc kurátorky
pro mládeā. Takový postup se
vyuāívá v pøípadì, āe se jedná u
dítìte o první vyboèení a první,
testem zjitìné, poāití alkoholu.
Jinak je potom postupováno,
kdyā se jedná o opakované
oznámení. V takovém pøípadì jiā
kurátorka musí vyhodnotit
situaci dítìte, a to spoleènì
s dítìtem a rodièi. Jedná se o
pomìrnì obsáhlý dotazník, který
má celkem asi 7 stran a zjiuje se
napø. zdravotní stav dítìte, jeho
emoèní vývoj a chování, rodinné a
sociální vztahy, rodinná historie,
vzdìlání, samostatnost apod. Ze
získaných informací se za pomoci
analýzy potøeb dítìte zpracovává
individuální plán ochrany dítìte,
ve kterém se stanovují opatøení,
která musí smìøovat k eliminaci
ohroāení zdravého vývoje dítìte.
To znamená, āe rodièe spoleènì
s kurátorkou dohodnou dalí
kroky, jak se pokusit zabránit,
aby se dítì v budoucnu vyvarovalo
nevhodnému chování. Ve vìtinì
pøípadù se jedná o to, āe
kurátorka rodièùm doporuèí dalí
odborná zaøízení, kde mohou
s jejich problémovým dítìtem
nadále pracovat. Toto ve se dìje
s vìdomím rodièù a s jejich
zájmem nalézt vhodný výchovný
zpùsob. Rodièe individuální plán
osobnì podepisují. Nic se nedìje
za jejich zády èi proti jejich

vlastní vùli. Zároveò si kurátorka
pro mládeā musí vyāádat aktuální
zprávu ze koly, a to ze základní èi
støední.
Stává se vak, āe rodièe
nechtìjí pøipustit chyby svých
dìtí, neshledávají je tak
závaānými a velice èasto mávají
rukou nad tím, kdyā jejich dítì
v 10 letech kouøí, v 15 letech ho
zachytí policie pod vlivem
alkoholu, a nebudu se dále
rozepisovat o kouøení marihuany
a o jiných zkuenostech dneních
modernì vychovávaných dìtí.
Mohu vak podotknout, āe
závidím vem rodièùm, kteøí
nemají zkuenost jako já, tedy tu
zkuenost profesionální, kdy se
setkám s dítìtem, které si ve 13
letech píchá èi òupe pervitin
nebo nevydrāí bez cigarety.
Je potom nesnadné èelit
obviòování ze strany rodièù, āe
kdyā si je pozvu k pohovoru kvùli
tomu, āe jejich nezletilé dítì
poāilo alkohol, mne nazvou
totalitním úøedníkem a mùj
pracovní postup ikanou a
buzerací, tak nevím, jak se
zachovat?? Pouze se zasmát a
pracovat s tìmi, kteøí mají zájem
spoleènì dojít k pozitivním
zmìnám v chování jejich dìtí.
Tìchto rodièù si velice váāím a
drāím jim vādy palce, aby jejich
snaha pøinesla i ovoce. A to
v podobì dobøe vychovaného
potomka, který jim bude dìlat
radost a jeho první vyboèení bude
dávno zapomenuto.
A pokud bych se vrátila
k rodièùm, kteøí si hlavu
z delikventního chování svých
dìtí nedìlají, tak tìm bych chtìla
téā jaksi pøát, aby zùstalo jen u
toho prvního vyboèení a situace
s poāíváním alkoholu u jejich
d í t ì t e s e n e z vr t la v bo j s e
závislostí.
Bc Dagmar Èermáková
Kurátorka pro mládeā
MìÚ Daèice

Uzávìrka pøítího èísla
TEPU je
15. srpna 2013.
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Poloha Studené v rámci èlenìní geomorfologických
jednotek ÈR
Na území nazývaném døíve
Èeskomoravská vysoèina pøevládá
reliéf terénu s relativním pøevýením
150  300 m. Proto byla Èeskomoravská vysoèina pøejmenována na
Èeskomoravskou vrchovinu.
Èeskomoravská vrchovina je jednou
ze 4 podsoustav Èesko-moravské
soustavy (Støedoèeská pahorkatina,
Jihoèeské pánve, Èeskomoravská
vrchovina, Brnìnská vrchovina).
Studená leāí v Javoøické vrchovinì.
Javoøická vrchovina je nejvìtím
ze 7 organických celkù Èeskomoravské vrchoviny. Javoøice dnes
není jenom nejvyím bodem
Èeskomoravské vrchoviny, ale dala
jméno také rozsáhlému území o
rozloze 637,66 ètvereèních kilometrù
se støední nadmoøskou výkou 603,5
m, které se táhne v délce pøes 35 km
od Batelova a Tøeti na jihozápad aā
k rakouským hranicím. Javoøická
vrchovina zahrnuje 2 podcelky. Jsou
to Novobystøická vrchovina ve
støední a jiāní èásti a Jihlavské vrchy
na východì.
Novobystøická vrchovina s nejvyím vrcholem Vysoký kámen
731,1 m má rozlohu 527 ètvereèních
kilometrù. Tvoøí ji 9 geomorfologických okrskù. Nejvìtí
z nich jsou Vysokokamenská
vrchovina ve støední èásti a
Studenská pahorkatina na severu.
Vysokokamenská vrchovina mìøí
269 ètvereèních kilometrù. Typické
jsou pro ni āulové kopulovité vrcholy,
izolované skály a balvany stejnì
jako zamokøené sníāeniny, èetná
raelinitì, rybníky, rozsáhlé
smrkové a borové porosty. Nejvyím
bodem je Vysoký kámen 738 m, po
kterém je území pojmenováno. (Je
dobøe viditelný od Studené na
jihozápadním obzoru z køiāovatky
silnic u benzínové èerpací stanice).
Studenská pahorkatina (pojmenovaná podle Studené) je území
s relativním pøevýením 30  150 m o
rozloze 41,54 kilometrù ètvereèních
s mírnì zvlnìným, místy plochým
povrchem a rozevøenými údolími
potokù. Støední nadmoøská výka
kolísá kolem 600 m. Nejvyím
bodem je vrchol V kopcích

s nadmoøskou výkou 727,8 m, který
leāí v zalesnìném terénním høbetu
západnì od silnice z Horního Pole do
Klatovce.
Jihlavské vrchy vyplòují východní
okraj
Javoøické
vrchoviny.
Pøedstavují èlenité, pøeváānì zalesnìné pásmo terénu, iroké 5 aā 10
km táhnoucí se na jih od Tøeti
k Èeskému Rudolci v délce více neā 35
km. Dílèími jednotkami Jihlavských
vrchù je 5 geomorfologických okrskù.
Øásenská vrchovina má podobu
pravoúhlého āulového kvádru
omezeného ze vech stran výraznými
svahy a zvednutého v minulých
geologických obdobích do souèasné
výky podél zlomových linií (napø.
Horní Dubenky  Kalitì  Býkovec
na západì a Klatovec  Svìtlá na
jihu).
Na pøeváānì zalesnìném povrchu
jsou èetné osamìlé skály, āulové
balvany a mení pøírodní rezervace
(napø. rybník Zhejral, Velký paøezitý
rybník, tamberk, Rotýnská obora).
Nejvyím bodem je Javoøice, ze
vech stran viditelný plochý
kuāelovitý vrchol s televizním
vysílaèem.
Pivnièky jsou zalesnìná vrchovina
s èetnými skalními tvary na
vrcholech. Nejvyím bodem je
Hradisko 759,7 m.
Mrákotínská sníāenina vznikla
poklesem terénu podél zlomù a
oddìluje Øásenskou vrchovinu od
Pivnièek. Nejvyím bodem je Babí
hora 708,3 m (nad Sumrakovem
vpravo od silnice od Telèe). Svaāuje se
od hlavního evropského rozvodí pøes
Horní Bolíkov a Sumrakov, Hamry a
Práskolesy k Mrákotínu a Dobré
Vodì.
Rudolecký høbet je úzký
protáhlý høbet mezi Radlicemi a
R u d o l c e m s p r u d k ý m j i h ozápadním svahem do Rudoleckého
prolomu (poklesu terénu podél
hlubinného zlomu v zemské kùøe
pøed desítkami milionù let).
Nejvyím bodem je Zadní
radlický vrch 668,1 m. Spolu
s Pøedním radlickým vrchem 658
m jsou oba vrchy dobøe viditelné
od Studené na jiāním obzoru.

Lipolecká vrchovina zahrnuje
území s protáhlými plochými høbety.
Leāí východnì od Rudoleckého
høbetu.
Ve Studenské pahorkatinì leāí
spolu s mateøskou obcí Studená
místní èásti Skrýchov, Domaín a
Horní Pole. Místní èásti Horní
B o l ík ov a S u m r ak ov p at ø í
ho r op i s nì
do
M r á k ot í ns k é
sníāeniny, Olany, Velký Jeníkov a
Ma r  o v do V y s o ko ka m e n s ké
vrchoviny, Svìtlá do Øásenské
vrchoviny.
Dalí obce leāící ve Studenské
vrchovinì jsou Jilem, Zahrádky,
východní èást Strmilova, Horní
Meziøíèko a Horní Nìmèice.
Geografické výzkumy a pøesná
geodetická mìøení a mapování tak
zmìnily døívìjí zemìpisné
znalosti, pøinesly tak i nové
poznatky o nadmoøských výkách,
typech
reliéfu
terénu
a
geomorfologických jednotkách
v okolí Studené.
Prof. Ing. Lubomír Lauermann, CSc

Rozlouèení
Slzy mi stékají po tváøích,
hledám svùj sen ve snáøích.
Snaāím se zapomenout
a tobì nepodlehnout.
Musím āít sama,
zase z toho dìlám drama!
Prostì to zvládnu a bude to!
Ty jeden koketo!
Zavøi oèi, pøestaò se smát.
Netvrï, āe mne má rád.
Otevøu oèi, pøestanu snít,
nechám si v hlavì tvùj hlas znít.
Klára Dvoøáková
9. tøída
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kolní druāina
V
tomto
kol ním
ro ce
navtìvovalo kolní druāinu 98
dìtí. Dìti byly rozdìleny do tøí
oddìlení. Dìti mìly moānost se
pøihlásit do 3 výtvarných krouākù a
do 2 krouākù sportovních. Výtvarné
krouāky navtìvovalo 43 dìtí a
sportovní krouāky 38 dìtí. Ve
výtvarných
krou ācích
se
vychovatelky snaāily u dìtí rozvíjet
tvoøivost a estetické cítìní, ve
sportovních krouācích se dìti
vìnovaly pohybové èinnosti a
vychovatelky je nauèily mnoho
nových her. S výrobky výtvarného
krouāku Milady Peltanové se
mùāete seznámit na kaādoroèní
výstavì v rámci Studenského
jarmarku. Ostatní výrobky, které
vyrobí dìti koln í d ruāi ny i
výtvarných krouākù, vystavujeme
prùbìānì v pavilonu D.
V druāinì se snaāíme kaādý
týden s dìtmi n ìco vy robi t,
namalovat, chodíme s dìtmi na
vycházky, sportovat na respirium,
tanèíme podle hudby a také
hrajeme divadelní scénky a rùzné
hry. Vyrábíme dáreèky pro rodièe,
pro budoucí prvòáèky a dìti se
velmi podílejí na výzdobì naí
koly. Mám velkou radost, jak je
pavilon kolní druāiny vyzdobený a
také vechna tøi oddìlení kolní
druāiny. Touto cestou bych chtìla
podìkovat vem, kte øí nám

po skytu j í m a t e r iál y n a n a e
výrobky. Jde pøedevím o paní Janu
Bartákovou, paní Martinu Bártù,
paní árku Bínovou, paní Vlastu
Zablo udi lo vou , pa ní B lanku
Èurdovou, paní Hanu Podhrázskou,
paní Lucii Kameníkovou, paní Janu
Dvoøákovou, pana malíøe Rásochu
a ostatní dárce, kteøí nám vìnují
zbytky vl n, lát e k a j inýc h
materiálù.
Mimo bìānou èinnost D jsme
pro dìti pøipravili besedu o vèelách
/pan Rostislav Lavièka/, besedu o
Mexiku /paní Radka Sekaninová/,
diskotéku straidel, soutìā o
nejlépe vyøezávanou dýni, vyrábìli
jsme na vánoèní trhy ve Studené
svícny, ili ryby a obaly na mobily.
V pro s inc i j sm e us po ø ád a li
Èe rto vsk o u d isko t é k u a dì t i
vyrobily pro rodièe na Vánoce
krásné svícny. Bìhem kolního
roku jsme mìli dvì divadelní
pøedstavení pana Pohody, které se
dìtem vādy líbí.
Nae k ol ní d r uāin a se i
v letoním roce zapojila do výtvarné
soutìāe Mé toulky za zvìøí.
Okresní porota vyhodnotila vítìze
místního kola a kola okresního.
V místním kole v 2. kategorii byl na
1. místì Jaroslav Nosil, na 2. místì
Tereza Dvoøáková a na 3. místì
Zlata Dvoøáková. V 3. kategorii
byla na 1. místì Lucie Lacinová, na

Tvoøivé dopoledne pro dìti

2. místì Nikoleta Podhrázská a na
3. místì Lucie Véghová. Ve 4.
kategorii byla na 3. místì Gabriela
Tùmová. Nae dìti se umístily i
v okresním kole, a to v kategorii
druhé, kde soutìāilo 128 dìtí
z okresu. Zde se na 2. místì umístil
Jaroslav Nosil, na 4. místì Tereza
Dvoøáková a na 5. místì Zlata
D vo ø áko vá.
Dì t i
p ø e vza l y
v Jindøichovì Hradci odmìny a
postoupily do celostátního kola.
N a za è át ku bø e z na zaè a l a
vychovatelka Milada Peltanová
s dìtmi nacvièovat vystoupení na
Spoleèenský veèer obce Studená a
na Setkání dùchodcù ve Studené.
Letos jsme si hráli na mouly.
V e lik é p o d ìk o vá ní s kv ì l ým
maminkám a babièkám, které nám
p o m oh ly uít ob le è k y p r o
vystupující. Jedná se o paní Janu
B ar t áko vou ,
p aní
J an u
Dvoøákovou, paní Ilonu Nosilovou,
paní Lucii Kameníkovou a paní
Vlastu Zabloudilovou. Materiál na
obleèky kolní druāinì darovala
paní Jana Bartáková. Dále dìti
nacvièily dvì vystoupení krouāku
zumby, které s dìtmi nacvièila
sleèna Zuzka Mastná a Milada
Peltanová. Dìti nacvièování bavilo
a vystoupení mìla velký úspìch.
N a j aø e j sm e p r o dì t i
zorganizovali turnaj v pexesu,
kterého se zúèastnilo 92 dìtí. Na
Velikonoce jsme s dìtmi vyrábìli
koíèky na vajíèka a veselá kuøátka.
T a k j a k o k aā d ý r ok j sm e
m a m ink ám vyr o bi li d á r e è e k
k Svátku matek. Malé dìti vyrobily
m o t ýl ka a s t ar í zv í ø át k a
z kvìtináèkù.
Kaādý rok se dìti nejvíce tìí na
akci Spaní ve kolní druāinì.
Letos se akce neuskuteèní, coā je
dìtem velice líto.
V dobì øeditelského volna bude
v provozu kolní druāina. Provozní
doba byla stanovena od 6 hodin do
15 hodin. Do kolní druāiny se
pøihlásilo 12 dìtí.
Závìrem chci popøát dìtem
krásné proāití prázdnin a vem
rodièùm podìkovat za skvìlou
spolupráci.
Vedoucí vychovatelka kolní
druāiny Milada Peltanová
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Mezinárodní sraz
historických
skútrù
Druhý èervnový víkend
14.-16. 6. 2013 se stane
svátkem pro vechny
milovníky jedné stopy,
kteøí si rádi nostalgicky
zavzpomínají na zlatá
edesátá a pro které je
vùnì
benzínu
nad
vechny ozóny.
Autokemp Zvù le u
Kunāaku se stane místem
Mezinárodního srazu
historických skútrù a na
dva dny se tak promìní
doslova v muzeum pod
irým nebem.
První úèastníci se sem
zaènou sjíādìt uā v pátek
odpoledne a v sobotu bude
moānost si tyto stroje
prohlédnout na námìstí
sv. Jana Nepomuckého ve
Studené od 12:30-14:00
hodin.
Na
pokoukání
a
poklábosení jsou zváni
vic hni
pøízni vci ,
nadenci a obdivovatelé.
Vyuāijte pøíleāitost, která
se hned tak zase
nenaskytne.

Èinnost MO STP ve Studené v roce 2012
Milí spoluobèané, chtìla bych Vás
seznámit s èinností naí organizace.
K 31. 12. 2012 mìla organizace
celkem 212 èlenù, z toho 164 èlenù
ze Studené a 48 èlenù ze Strmilova.
Èlenové výboru a revizní komise
podávali èlenùm bìhem roku
informace o nepravidelných akcích
osobnì a vechny akce poøádané
MO jsou zveøejòovány ve vitrínì
MO STP, kterou nám pøidìlil OÚ ve
Studené a nachází se vedl e
telefonního auto matu p roti
autobusovému nádraāí. Pro nìkteré
informace obèanùm je vyuāíván i

místn í r o z hla s O Ú S t u de ná .
Èlenùm, kteøí se doāili āivotního
jubilea 70, 75, 80 a více let,
pøedávali osobnì èlenové výboru
gratulace formou pamìtního listu a
āenám jetì kvìtinu. Manāelùm,
kteøí oslavili āivotní výroèí zlaté
svatby apod., jsme pøedali gratulaci
a dárkový balíèek.
Pøíspìvek na masáāe, který jsme
v roce 2012 poskytovali naim
èlenùm nejvýe 5x za rok (Kè 50,- na
jednu masáā, tj. Kè 250,- celkem),
vyuāilo 14 èlenù.

Také jsme poskytli dar M
St ud en á a M S t r m i lo v n a
zakoupení obèerstvení na Den dìtí.
R e hab ili t aè ní
c viè e n í
v
tìlocviènì Z Studená, které
poøádá MO STP pod vedením Hany
Tiché nejen pro své èleny, ale i pro
ostatní obèany, se uskuteèòuje
kaādý ètvrtek za úèasti 15 aā 22
cvièencù. V loòském roce se konalo
celkem 24x. Pìt èlenek naí
o r ga niz ac e
ze
S t r m il o v a
navtìvuje 2x týdnì pilates a 1x
týdnì jógu.
(pokraèování na str. 8)
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Bìhem roku výbor zabezpeèoval
pro èleny ze Studené a Strmilova 7x
koupání v rehabilitaèním bazénu
Lázní Aurora Tøeboò. Koupání se
uskuteènilo jen 7x, protoāe ze
strany èlenù nebyl zájem. Dopravu
jsme zajiovali autobusy ICOM
Poèátky. Evidenci èlenù vedla p.
Vobrová.
Posezení s harmonikou jsme
zajistili v Hospodì u ebestù celkem
6x nejen pro své èleny, ale i pro
ostatní obèany. Tìchto akcí se
zúèastòuje stále vìtí poèet lidí, a
prostory v Hospodì u ebestù nám
velice vyhovují . Na tìch to
taneèkách nám vyhrávaly rùzné
kapely a i obèerstvení jsme se snaāili
pøizpùsobit roènímu období a názvu
akce. Veliký ohlas mìlo sousedské
posezení, které výbor pøipravil na
āádost p. Dìdiny a p. Emera, kteøí
na této akci chtìli oslavit 60. výroèí
své hudební èinnost. Konec roku
jsme zakonèili silvestrovským
posezením, na kterém èlenové
výboru organizace p øip ravi li
pohotìní pro vechny pøítomné a
zhotovili 450 ks chlebíèkù. Vichni
se krásnì bavili, a proto vem
organizátorùm srdeènì dìkuji.
Ochotnické divadlo v Poèátkách
sehrálo dne 9. 3. 2012 h ru
Rozmarný duch, kterou zhlédlo 76
èlenù organizace. Dop ravu
autobusem zajistila a uhradila MO
STP a èlenové si zaplatili z
vlastních prostøedkù vstupenku.
4. 5. 2012 navtívili èlenové
organizace Studená a Strmilov opìt
ochotníky v Poèátkách a zhlédli hru
vagøièky, pøi které se vichni
zúèastnìní velice pobavili. 55 èlenù
si vstupenku zaplatilo z vlastních
prostøedkù a dopravu hradila MO
STP.
Ochotníci z Poèátek pozvali èleny
naí organizace na hru Mrazík,
kterou opakovali mimoøádnì pro
nás. Vstupenky si uhradili èlenové z
vlastních prostøedkù, dopravu
zaplatila opìt organizace. Akce se
zúèastnilo 71 èlenù.
Nae organizace zorganizovala
14. 4. 2012 zájezd do Prahy do
divadla ABC na hru Koneènì
astná? pro 40 èlenù a 8 neèlenù.
Pøi této pøíleāitosti si úèastníci
prohlédli i nìkteré památky Prahy.
Domù jsme se vrátili ve veèerních
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hodinách. Na tuto velkou akci nám
na nai āádost pøispìla finanènì
Obec Studená, za coā jí dìkujeme.

penzionu Laguna v obci Pasohlávky. Vech 50 úèastníkù se bez
problémù dopravilo vlastními

Jarní vycházka s odmykáním studánky
Paní Hana Pøibylová nás pozvala na vystoupení spolku AS,
kde úèinkují i èlenky naí
organizace ze Strmilova. Zábavný
poøad
Køíāem
kráāem
kalendáøem, který probìhl 24. 11.
2012, zhlédlo 36 úèastníku ze
Studené. Doprava byla zajitìna
osobními auty.
Dne 30. 5. 2012 se 54 èlenù
studenské i strmilovské organizace
a 8 neèlenù v èasných ranních
hodinách vydalo 2 autobusy na
zájezd do Èeského Krumlova a
Vyího Brodu. Navtívili jsme
zámek v Èeském Krumlovì, ve
Vyím Brodì kláter a potovní
muzeum. Plán trasy pøipravil Mgr.
Jindøich Kejval, místostarosta obce
Studená, a po celý zájezd byl
výborným prùvodcem pøi cestì tam
v jednom autobuse a pøi cestì zpìt v
druhém. Plný poèet utrmácených
úèastníkù se veèer vrátil astnì
domù.
V loòském roce od 18. 6. - 28. 6.
2012 zajistila nae organizace pro
20 èlenù MO Studená a 2 neèleny,
pro 14 èlenù MO Kunāak, 3 èleny
MO Daèice a 11 èlenù MO Nová
Vèelnice desetidenní rekreaci v

dopravními prostøedky v urèeném
èase na místo. Tuto rekreaci
zajiovaly 2 èlenky MO Studená
øadu mìsícù pøedem. Vichni
úèastníci odjíādìli z pobytu
odpoèatí a velice spokojeni. Pobyt
jsme vyuāili na zlepení kondice
napø. ranním cvièením, chozením
na vycházky, plaváním v
Novomlýnské nádrāi. Na kaādé
rekreaci poøádáme rozluèkový
veèírek, tématicky zamìøený, v
Beskydech to byla pyāamová párty
a v Pasohlávkách makarní
karneval s harmonikou a prùvodem
po obci. Rekreaci si kaādý hradí z
vlastních prostøedkù, a proto se jí
zúèastòují i neèleni.
24. 4. 2012 se 23 èlenù organizace
opìt v èele s p. Mgr. Jindøichem
Kej val em vypr a vilo n a u è no u
stezkou kolem Studené. Trasa vedla
pøes Vrí, Kameòák, Andulku, H.
Pole, biocentrum, Rusko, V kopcích
a Karhov. Vycházku jsme zakonèili
prohlídkou vodárny v H. Poli s
prùvodním slovem p. Frühaufa.
Trasa byla dlouhá asi 10 km, ale
mobilního auta p. Dvoøáka Karla
nikdo nevyuāil.
(pokraèování na str. 9)
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Ani jsme nevìdìli, āe v blízkém
okolí existuje ovèí farma a sýrárna.
Byli jsme zvìdaví, jak to tam
vypadá, a tak 29 èlenù se vypravilo
dne 3 .5. 2012 na pìí vycházku pøes
Jilem do Horních Dvorcù, kde tato
farma sídlí. Po krátkém obèerstvení
pøímo na farmì nám p. majitelka
nabídla prohlídku výrobny sýrù.
Pøed odchodem jsme si nakoupili
výrobky a domù jsme se vraceli pøes
Bukovici.
22. 5. 2012 jsme koneènì
uskuteènili celodenní výlet jiā
dlouho naplán ovan é trasy.
Linkovým autobusem do Telèe a
potom pìky pøes Lipky, Vanov do
Øásné. Pøi cestì jsme navtívili
oboru s daòky. V kempu se vech 29
utrmácených výletníkù, vèetnì
Mgr. p. J. Kejvala, naeho prùvodce,
obèerstvilo a k domovu jsme se
vraceli opìt autobusem. Tentokrát
byla trasa velice nároèná a mobilní
auto pøilo vhod.
Odpolední vych ázku jsme
uskuteènili 11. 10. 2012 v poètu 23
úèastníkù. Autobusem do Svìtlé a
potom pìky v doprovodu naeho
stálého prùvodce ke studánce Pánì,
kolem rybníku Zh ejral, k
Habrmanovì kovárnì, pøes H. Pole
do Studené. I tato pod zimn í
vycházka se velice vydaøila.
Na pozvání èlena výboru p.
Doleāala se nìkolik naich èlenù
zúèastnilo 23. 2. 2012 na MÚ ve
Strmilovì besedy na téma
Podivuhodný svìt bez bariér a nae
pøíprava na stárnutí.
Na podzimní zahrádkáøské
výstavì, která bývá pravidelnì v
zasedací místnosti obecního úøadu,
jsme vystavovali nae keramické
výtvory, které jsme vyrobili na jiā
tøech keramických kurzech v Z
Studená.
4. 6. - 8. 6. 2012 se v poèítaèové
uèebnì Z  Studená, pod zátitou
nadace Lívie Klausové, uskuteènil
kurz poèítaèù, kterého se úspìnì
zúèastnily 4 èlenky naí organizace.
Jiā nìkolik let organizuje nae
èlenka p. Hana Pøibylová ze
Strmilova jarní dámskou jízdu.
Pøíprava této akce je velice nároèná.
Je to závod, kde kaādá posádka
osobního auta plní na urèené trase
pøedem zadané úkoly. V roce 2012
vedla trasa Tøeboòskem a poèasí
nám vùbec nepøálo, prelo a prelo.
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Této akce se pravidelnì zúèastòují
i èl en k y n a í o r ga niz ac e z e
Strmilova a tentokrát i jedna posádka dìvèat ze Studené.
Sobotní odpoledne 6. 10. 2012 se
celým Jilmem nesla vùnì do zlatova
upeèených buchet a koláèù. Nae
organizace uspoøádala v kulturním
domì v Jilmu 2. roèník soutìāního
klání v buchtování. Do soutìāe se
pøihlásilo 24 úèastníkù do kategorie
sladké mámení a 11 úèastníkù do
kategorie slané potìení. Soutìā
hodnotila sedmièlenná porota pod
vedením hlavního porotce ing.
Davida Fogla. 4 èleny poroty
nominoval výbor místní organizace
a zbývající 3 èlenové poroty byli
vylosováni z øad divákù. Témìø
zaplnìný sál sledoval s nadením
bohatý program: Mimi beruky
maāoretky z Daèic, z Poèátek
aerobik mladích a starích dìvèat,
AS Strmilov a zlatým høebem
po dv eèe r a b yl o vyst oup e ní
Martinkovských poupat. K tanci a
poslechu hrálo Trio Tondy Buree.
Po vyhodnocení výrobkù porotou,
byly pøedány vítìzùm 3 ceny v
sladké a 3 ceny ve slané kategorii a
navíc cena za originalitu a letos
jsme udìlili i cenu útìchy v obou
kategoriích. To nejlepí bylo ale
nakon ec , k d y m o hli v i c hni
zúèastnìní ochutnat soutìāní
výrobky.
Chtìla bych podìkovat vem
èlenùm výboru MO STP, vem
ostatním organizátorùm, obcím
Studená a Jilem a 23 sponzorùm,
bez kte r ýc h by se t at o a kc e
neuskuteènila.
V bøeznu 2012 zabezpeèil výbor v
Hospodì u ebestù èlenskou schùzi
s obèerstvením a hudbou pro 110
pøítomných èlenù. Program schùze
zpestøily svým vystoupením dìti z
M pøi Z Studená a k tanci a
poslechu nám ochotnì a zdarma
zahrál ná èlen p. Frantiek Dìdina.
A pro èleny ze Strmilova dìláme
obìtavì schùzi ve Strmilovì v
hospodì Ve Mlejnì. Tentokrát s
pøednákou cestovatele Vojtìcha
Trèky na téma Stopem po Gruzii.
Vem 40 pøítomným èlenùm se
beseda s mladým cestovatelem
velice líbila a prùbìānì mu kladli
mnoho otázek, na které jim ochotnì
odpovídal. Na harmoniku zahrál p.
Tonda Bure. Na obou èlenských

sc hùz íc h
b ylo
p od á vá no
obèerstvení.
V prosinci pøipravil výbor pro 102
pøítomných èlenù ze Studené
Mikuláské posezení v Hospodì
u ebestù se zdravotní
pøednákou praktického lékaøe
MUDr. Vladislava Dvoøáka.
A Mikuláské posezení pro èleny
ze Strmilova v hospodì Ve Mlejnì s
velmi úspìnou pøednákou zubní
lékaøky MUDr. Soni Matoukové.
Na tìchto obou akcích bylo opìt
p od áv áno o bè e r st ve ní , kt e r é
uhradila organizace. Pro dobrou
náladu zahrál p. Frantiek Dìdina.
P o dì k o vání pa t ø í p. J a nì
Razimové, p. Marii Tyslpretové a p.
Janì Hamermídové, āe uvedly do
āivota webové stránky naí organizace.
Stránky jsou k nahlédnutí:
www.mostpvestudene.blog.cz.
Od obecních úøadù Studená,
Jilem, Panské Dubenky, Volfíøov,
Horní Nìmèice a MÚ Strmilov
jsme obdrāeli na rok 2012
finanèní pøíspìvky, za které jim
dìkujeme. Také dìkujeme SBH a
S v Zahrádkách za finanèní dary
a SZ za podíl z dobrovolného
vstupného z výstavy. Podìkování
patøí vem èlenùm, kteøí se
podíleli na zajitìní èinnosti MO
ve
prospìch
zdravotnì
postiāených. Dìkuji vem èlenùm
výboru MO za jejich nároènou a
obìtavou
práci,
kterou
vykonávají ve svém volném èase a
zdarma. Akcí, které jsme v
loòském roce uskuteènili,
opravdu není málo. Proto oceòuji
práci kolektivu výboru, ostatních
dobrovolníkù a oblíbeného Mgr. p.
J. Kejvala, kteøí vynakládají
svoje úsilí na to, aby kaādá akce
mìla úspìný prùbìh a závìr.
Chci proto zdùraznit, āe nikdo z
nich není finanènì odmìòován,
pøestoāe právì jejich aktivní
èinností pro STP pomohou naí
neziskové organizaci získat dalí
finanèní prostøedky, které jsou
nutné a nezbytné k úspìné
èinnosti organizace a mùāe je
vyuāít kdokoliv z vás. Dìkuji
Obecnímu úøadu Studená za
propùjèení místnosti v DPS pro
konání výborových schùzí.
Marie Tyslpretová
pøedsedkynì MO STP
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Cvièení pro rodièe s dìtmi aneb Pohyb, zdraví,
kamarádi, smích a radost ze hry
Jiā nìkolik let je od podzimu do
jara vyèlenìno støedeèní odpoledne
v tìlocviènì Z Studená rodièùm a
jejich malým ratolestem. Cílem
cvièení je nejen pohybová aktivita
dìtí a vedení k pozitivnímu vztahu
ke sportu od útlého vìku, ale je také
pøíleāitostí i pøi nevlídném poèasí se
setkat s kamarády, zaāít legraci a
troku se vydovádìt.
V letoní cv ièebn í sezó nì
pøicházely dìti rozmanitého vìku a
vichni dohromady jsme utvoøili
obzvlá pìknou a nad e nou

skupinu. Scházela se úplnì malá
batolátka, která se sotva postavila
na noāky, dìti pøedkolního vìku i
malí koláci, kteøí zpravidla
doprovázeli své mladí sourozence.
A vichni si pøili na své! Nejmení
dìti se nejprve seznamovaly
s novým prostøedím, postupnì
objevovaly dosud nepoznané náøadí
a pøedmìty a pøedevím ocenily
volný pohyb v prostoru tìlocvièny,
v zimním období pro nì tolik
vzácný. Vìtí dìti se zpravidla
protáhly krátkou motivovanou

rozcvièkou a potom vybíjely energii
pøi jednoduchých hrách, kde se
støídal bìh, ukazovací øíkanky,
písnièky a taneèky. Nakonec si
mohl kaādý podle libosti uāít na
opièí dráze s náøadím.
Kaādý se zapojoval podle svých
vývojových moāností a bylo úāasné
pozorovat pokrok dìtí! Ti nejmení,
kteøí jetì na podzim sotva stáli na
noāièkách, se na konci cvièební
sezóny stateènì drāeli v kruhu
s ostatními a odváānì prolézali
s t r a c ho vým t u nel em . D al  í
prokazovali svùj motorický vývoj
obratností na lavièkách, āínìnkách,
āebøinách èi védské bednì.
Kr om ì k las ic k é ho n á ø ad í
v t ìl oc v iè nì j s m e ke c v i è e ní
vyuāívali nejrùznìjích pomùcek.
Nìkteré nás inspirovaly v bìāném
āivotì, napø. drátìnky, kolíèky na
prádlo, barevné plastové talíøky.
Jiné jsme si sami vyrobili a o to vìtí
r ad o s t n ám p ø iná  el y , n a pø .
obrázky poité prostìradlo na
prohazování míèkù nebo obrovský
padák, který s prùmìrem více neā 6
m není k sehnání nikde v obchodì.
Vem nám bylo v tìlocviènì
spoleènì dobøe a pøíjemnì nám
utekly zimní mìsíce. Dìkuji vem
maminkám za výbornou spolupráci
a pøeji jim i jejich dìtem krásné léto,
plné sluníèka a pohybu na èerstvém
vzduchu!
Mgr. Magdaléna Zámostná

Prodám
zahradní chatu ve Studené,
zahrádkáøská kolonie u høitì.
Z ast a vì ná p lo c ha 1 6m 2 ,
pozemek 200 m2.
P ø íze m ní
s
o byt n ý m
podkrovím (4 lùāka), terasa,
lodāie, kuchyòský kout, plyn.
vaøiè, sklípek, suché WC, el.
instalace, studna s èerpadlem.
Cena dohodou.

Kontakt: 724 620 785
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Informace z knihovny
Od posledního vydání
TEPU probìhly v knihovnì
tyto akce. Cestovatelská
beseda s paní Sekaninovou
o āivotì mezi in dián y
v Peru, pøednáka astrologa
Milana Gelnara o astrologii
v denním āivotì a Noc
s Andersenem, které se
letos zúèastnilo 25 dìtí.
Spoleènì s vychovatelkou
z druāiny Z jsme pro dìti
pøipravili soutìāe, hry a
jako kaādý rok dìti vyrobily
výrobek na výzd obu
knihovny, tentokrát zdobí
knihovnu krásné āluté a
oranāové vèelky. Do konce
kolního roku èeká jetì
dìti prvních tøíd Pasování na
ètenáøe, které se uskuteèní ve
ètvrtek 23. 5. 2013 od 10.00 hod.
v knihovnì. Dìti splní malý úkol,
kterým dokáāou, āe jsou
opravdovými ètenáøi a pak budou
pa so váni rytíøe m, pan em
starostou V. Nìmcem. Na památku
si odnesou pamìtní listy, malé
dárky a medaile, se kterými si
mohou prvòáèci pøijít pro roèní
registraci v knihovnì zdarma.
Plánovaná dovolená na letní
prázdniny je letos v knihovnì
takto: 8. 7.  12. 7. (týden po pouti)

Makarní v Marovì

Dne 9. 3. 2013 probìhlo
makarní pro dìti v KD Marov.
Vechny pozitivnì pøekvapila
neèekanì
vysoká
úèast
návtìvníkù. Dìtí se selo skoro
edesát, a nejen s rodièi tak
zaplnili celý sál. Vem se akce
líbila. Dìti byly spokojené s
aktivitami, které zajiovali
zvlátì Pat a Mat, a také s
výhrami, jeā v prùbìhu celého
odpoledne získávaly. Akce byla
zakonèena díky zájmu nìkterých
vytrvalcù aā v pozdìjích
hodinách. Pro spokojenost dìtí se
bude tato akce opakovat i v dalích
letech. Za nás organizátory
chceme tímto podìkovat vem
zúèastnìným.
Za osadní výbor Marov
Hana Èurdová

Pasování ètenáøù
a 26. 8.  30. 8. (poslední prázdninový týden), dalí pøípadná
uzavøení budou vèas vyvìena.
Pøe ji v e m è t e ná ø ùm a
návtìvníkùm knihovny krásné
léto a zaslouāený odpoèinek na
dovolené.
Jírová Soòa
Kniāní novinky - výbìr
Murakami Haruki  1Q84,
Váòová Magda  A myi nepláèou,
Náhoda nebo osud, Cole Martina 
Bestie, Broā Ivan  Atentáty,

ne zd aø e né p o kus y,
M o r el l
Davi d

Bludièky, amboch
Miroslav  Èas āít, èas
zemøít, Bauer Jan 
Hvìzda Valdtejnova
sr d c e ,
P o u ll ai n
Chantal  ivot na
lanì, Brabcová Eva  I
doktor je jen chlap,
Holcová Milena  I
mìsta
m aj í
v  i,
Vondruka Vlastimil 
K r ev n a ka p r ad í,
S l aug ht e r Ka r in 
Kriminálník, Nesbö Jo
 Lovci hlav, ák David  Návrat krále
umavy,
Vaíèek
Arnot  Nedobytná ifra, Záhady
Tichomoøí, James L. J.  Padesát
odstínù temnoty, Indridason
Arnaldur  propasti, Gelnar Milan 
Sluneèní znamení, Pilates  cvièení,
Prùvodce tìhotenstvím a porodem,
Vyívání
Pro dìti a mládeā  Holky
v sedlech  2 díly, Jaká Hello Kitty
jsi? Medové pøíbìhy, Nauè mì
písnièky, Hry pro malé i velké,
Pøevleky a masky, Písnièky o
zvíøatech, Pøíbìh dvou raperù,
Temná akademie 2. díl, Sukuba 
4. a 5. díl, Stefanovy deníky  5. díl.
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Blahopøejeme k výroèí 70, 75 a více let
Èervenec
Kunovský Jaroslav, Sumrakov
Dufek Rudolf, Studená
Sníāková Marie, Svìtlá
Berková Jaroslava, Studená
Køíāková Anna, Horní Bolíkov
Urbánek Frantiek, Studená
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
Kosová Marie, Studená
Srpen
Kadlecová Marie, Studená
Fialová Alena, Studená

Raèický Jan, 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
teflová Rùāena, Studená
obová Zdeòka, Studená
Záøí
Jírová Jitka, Studená
Bureová Vìra, Marov
Bínová Marie, 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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Sraz skútrù
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Jarní vycházka s odemykáním studánky

Spoleèenský veèer
Setkání dùchodcù

Mezinárodní den āen
Mezinárodní den āen
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Beseda o āivotì mezi indiány v Peru

Beseda o astrologii v denním āivotì

Noc s Andersenem

Setkání dùchodcù
Studenský
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