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Z jednání zastupitelstva Obce Studená
30. zasedání zastupitelstva se
konalo 27. 5. 2013
Zpráva o èinnosti orgánù obce:
Dne 2. 5. 2012 dolo k pøedání
stavby odradonovací stanice ve
Svìtlé spoleèností Ekomonitor
s.r.o. a bìāí zkuební provoz. Bylo
zadáno zpracování projektu na
vybudování kanalizace v ulicích
Mlýnská, Druāstevní a Palackého.
Probìhlo vyhodnocení výbìrového
øízení na dodavatele stavby
Chodník v ul. L. Svobody ve
Studené. Uskuteènilo se jednání
s paní architektkou Buzkovou
ohlednì zadání studie pro

vybudování spoleèenského sálu ve
Studené. V Knihovnì V. Javoøické
se konalo pasování nových ètenáøù.
Z rozhodnutí zastupitelstva
Jihoèeského kraje byly schváleny
dotace na opravu komunikace
v Horním Bolíkovì, na poøízení
dìtských kol na dìtské dopravní
høitì a pro TJ Sokol II finanèní
prostøedky na dokonèení aten u
tenisových kurtù. Zpráva o èinnosti
finanèního výboru: Výbor spoleènì
s výborem kontrolním provedl
veøejnosprávní kontrolu Z a M
Studená s výsledkem bez závad.
Dále mìl výbor na programu

Slavnostní otevøení zrekonstruované koly ve Studené

projednání rozpoètové zmìny
s rozpoètovými opatøeními,
doporuèil zmìnu schválit. Zpráva o
èinnosti zdravotnì  sociálního
výboru. Výbor projednával pøidìlení
bytu v èp. 207 DPS. V dalím
jednání pøedsedající navrhl schválit
výsledek výbìrového øízení na
dodavatele akce Chodník v ul. L.
Svobody, Studená, které vyhrála
spoleènost SATES Èechy s.r.o. Bylo
schváleno øízení Osadního výboru
Skrýchov. Spolupráce s Jihoèeskou
televizí v rámci akce Okénko z mìst
a obcí byla rovnìā schválena.
(pokraèování na str. 3)
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Slovo starosty
Váāení spoluobèané, chtìl bych
Vás seznámit s prùbìhem prací,
které probíhaly v posledních
mìsících v naí obci. Rekonstrukce
èistírny odpadních vod je letoní

Stave bn í
po r ad na
È e sk é
Budìjovice a spolupráci s Odborem
āivotního prostøedí Daèice.
Dalí velkou akcí je zateplení
koly, výmìna støechy na budovì

nejvìtí a nejnákladnìjí stavbou,
kterou obec pro vádí . Dí ky
spolupráci s generálním dodavatelem firmou RVS je zøejmé, āe
termín dokonèení rekonstrukce
bude dodrāen a stavba, která má
být pøedána do konce roku, by
mohla být pøedána v pøedstihu
nìkolika mìsícù. Na této stavbì
chci jetì pochválit spolupráci se
stavebním dozorem, který provádí

prvního stupnì a celková její
oprava, co se týèe tìlocvièny, hromosvodù, odpadù a v neposlední
øadì i pøístupového chodníku. Jsem
rád, āe se podaøilo tak nároènou
akci realizovat do konce prázdnin.
Na této akci se nemalou mìrou
podíleli i pracovníci technických
sluāeb. Jednalo se celkem o výmìnu
214 oken, které museli odnosit a
zlikvidovat. Dále potom o zbourání

spojovacího krèku mezi tìlocviènou
a prvním stupnìm a o dalí
pomocné práce. Své prázdninové
volno si neuāil ani pan Mgr. Hrbek
spolu s panem Píanem, kteøí se
podíleli jiā pøi zahájení prací na
stìhování jednotlivých tøíd a
pozdìji se zúèastòovali na kontrolních dnech, kde pøispívali svou
radou i znalostí prostor koly. Vím,
āe pøi takovéto rekonstrukci se
vyskytne vādy nìjaký problém a
jsem rád, āe vichni zúèastnìní se
nakonec dokázali na vzniklých
problémech domluvit, i kdyā to
nìkdy nebylo jednoduché.
V so uè a s né d o bì p r o b íh á
výstavba chodníkù v ulici Ludvíka
Svobody. Stavbu provádí firma
SATES Èechy, která vyhrála
výbìrové øízení. Na tuto stavbu se
podaøilo zajistit dotaci ze Státního
fondu dopravní infrastruktury.
V souèasnosti se pøipravuje projekt
a zamìøení, abychom mohli poāádat
o dotaci i v pøítím roce, a to na
chodník, který by vedl od kostela na
høbitov. Bylo ukonèeno výbìrové
øízení na stavbu kompostárny.
Stavbu provede firma SWIETELSKY. Techniku pro kompostárnu dodá SOME Jindøichùv
Hradec.
V mìsíci èervenci bylo provedeno
zaizolování pùdních prostorù ve
staré tìlocviènì. Tìlocviènu obec
pøevzala od TJ Sokol. Jsem rád, āe
tato tìlocvièna je plnì vyuāita hráèi
stolního tenisu, a vìøím, āe tímto
zateplením se zlepí podmínky
k jejich èinnosti. Jsou to stolní
tenisté, kteøí se vìnují práci
s mládeāí, a proto je tøeba je v této
èinnosti podpoøit. Pokud jsem u
mládeāe, je tøeba pøipomenout a
p o d ìkova t k o m is i p r o p r ác i
s mládeāí, která uspoøádala pro dìti
odpoledne Po stopách skøítka
N e p o s e dy  . Os ad ní v ý bo r y
v Olanech a Marovì uspoøádaly
t ak é p od o bn é a k c e p r o dì t i .
Vèelaøský krouāek pod vedením
pana Lavièky v letních mìsících
stavìl klubovnu se vèelínem.
Nesmím zapomenout na mladé
fotbalisty a tenisty a jejich èinnost.
(pokraèování na str. 3)
Slavnostní otevøení koly
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Z jednání zastupitelù obce
Dalí jednání se zabývalo
zámìry prodeje a p ronájmu
pozemkù. Finanèní pøíspìvky na
poøádání soutìāí a akcí pro dìti
byly schváleny.
31. zasedání zastupitelstva se
konalo 24. 6. 2013
Zpráva o èinnosti orgánù obce:
Bylo zadáno zpracování výkopisného zamìøení hladin nìkterých
rybníkù. Stále probíhají montáāní
práce nových technologií na ÈOV
Studená a práce na zateplení a
výmìna oken v areálu Z Studená.
1. 6. probìhl Dìtský den v M
Studená, 8. 6. se konala hasièská
soutìā ve Svìtlé. 21. 6. byla
slavnostnì pøedána vysvìdèení
āákùm devátých tøíd Z Studená.
Zpráva o èinnosti finanèního
výboru: Výbor mìl na programu
projednání závìreèného úètu Obce
Studená a doporuèil znìní schválit
bez výhrad, dále mìl na programu
projednání rozpoètové zmìny,
kterou rovnìā doporuèil schválit.
Dalí jednání se týkalo āádostí o
pr odej, pronájem a smìn u
pozemkù. Dále byly schváleny
āádosti o finanèní pøíspìvky na
poøádání soutìāí, akcí pro dìti a
pøíspìvky na dopravu obèanù do
HD v Jihlavì. Pøedsedající navrhl
schválit plán práce zastupitelstva
Obce Studená na II. pololetí roku
2013.
32. zasedání zastupitelstva se
konalo 29. 7. 2013
Zpráva o èinnosti orgánù obce:
Pokraèují práce na zateplení koly
a na modernizaci ÈOV. 11. 7. probìhla kontrola odradonovací stanice ve Svìtlé za úèasti Státního
úøadu pro jadernou bezpeènost.
Odebrané vzorky vo dy jso u
nezávadné, úèinnost pouāité
technologie je v poøádku. Zpráva o
èinnosti kontrolního výboru: Výbor
mìl na programu kontrol u
pøijatých usnesení. Zpráva o
èinnosti finanèního výboru: Výbor
projednal rozpoètové zmìny spolu
s rozpoètovými opatøeními a
doporuèil je ke schválení. Zpráva o
èinnosti zdravotnì  sociálního
výboru: Výbor projednal pøidìlení
volných bytù v DPS a v èp. 24 a èp.
26. V dalím jednání pøedsedající
navrhl schválit nové sloāení

hodnotící komise pro hodnocení
nabídek výbìrových øízení na akce
Sníāení imisní zátìāe v Obci
Studená, Kompostárna Studená
/technika/, Zavedení separace a
svozu bioodpadù v Obci Studená a
okolí. Dále navrhl schválit nové
sloāení hodnotící komise pro
hodnocení nabídky výbìrového
øízení na akci Kompostárna
Studená /stavba/. Starosta byl
povìøen podpisem smluv dle
výsledkù jednotlivých výbìrových
øí zen í vy j m eno van ýc h ak c í .
Místostarosta J. Rod informoval o
prùbìhu získávání stavebního
povolení na opravu komunikací
v Horním Bolíkovì. Dále struènì
informoval o prùbìhu stavebních
prací na ÈOV Studená a Z
Studená.
33. zasedání zastupitelstva se
konalo 26. 8. 2013
Zpráva o èinnosti orgánù obce:
Po posledním pøívalovém deti
dolo k proèitìní kanálù a
navrāena opatøení k odlehèení
nìkterých
kanálù,
aby
nedocházelo k zatopení sklepù.
Dolo k výmìnì oken na
zdravotním støedisku, opravì
prasklin v silnici mezi Domaínem a Horním Polem a opravì
výmolù v ulici Vrí. Byla dokonèena akce Zateplení obvodového plátì a výmìna oken
v areálu Z Studená. Nadále
probíhá rekonstrukce ÈOV.
Zpráva o èinnosti finanèního
výboru: Výbor projednal rozpoètové zmìny s rozpoètovými
opatøeními a doporuèil je ke
schválení. V dalím jednání byly
projednány āádosti o koupi,
pronájem, prodej a smìnu
pozemkù. Dále pøedsedající
navrhl schválit investièní zámìr
vybudovat chodník v ulici
Zákostelní /po levé stranì od
kostela smìrem na Telè/. Dále
byly schváleny āádosti organizací
o finanèní pøíspìvky na poøádání
soutìāí, turnajù a spoleèenských
akcí. Starosta pozval obèany na
slavnostní pøedání rekonstrukce
Z Studená a dále informoval o
blíāící se návtìvì z druāební
holandské obce Beemster.
Mgr. J. Kejval

Slovo starosty
Na hasièské soutìāi ve Svìtlé,
která byla mimo jiné vzornì
pøipravena, a myslím si, āe se
vydaøila po vech stránkách, jsem
byl mile pøekvapen úèastí ètyø
druāstev dìtí. Jsem rád, āe tento
hasièský sport pøitahuje i mladé,
protoāe poslední dobou, vlivem
n es t álé ho p o è as í j s o u n a i
d o br o vo lní h as iè i n eb ý val e
v yt íāen i, a t o hlav nì j ak o
technická pomoc, napøíklad pøi
popadaných stromech a podobnì.
Pøesto si na mládeā dovedou najít
èas. Dìkuji vem tìm, kteøí si
najdou po svém zamìstnání jetì
volný èas na práci s naí mládeāí a
na mimokolní aktivity pro dìti.
Vechny stavební akce, vèetnì
opravy povrchu silnice v Horním
Bolíkovì, jsou mimo jiné velmi
a d mi nis t r at i vnì n ár o è né a
v nìkterých pøípadech jsou
poāadavky úøadù a jednotlivcù,
øekl bych, neadekvátní. S panem
m í st o st a r os t ou R o d e m j se m
navtívil v Praze firmu VRV,
která nás bude zastupovat pøi
vyøizování āádosti o revitalizaci
Studenského potoka. Tato akce by
potom byla realizována v pøítím
roce. V srpnu také probìhla
výmìna zbývajících tøiceti oken na
zdravotním støedisku. Stará okna
dostateènì netìsnila, a tak i zde by
mìlo dojít k úsporám v nákladech
na topení.
Jinak vechny srdeènì zvu na
jiā tradièní Studenský jarmark
s výstavou. Vìøím, āe i letos nám
vyjde poèasí jako v loòském roce.
Vem pøeji hodnì zdraví, hezký
zbytek léta a krásné podzimní
dny.
V. Nìmec

Výstavba chodníku
v ulici L. Svobody
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Rekonstrukce
pohledem øeditele
koly

Letoní závìr kolního roku
zaèínal zvìstovat, āe se schyluje
k velkým zmìnám. Jiā od dubna
jsme se pøipravovali na velké
pøesuny lidí i materiálu. Nejprve
jsme se vystìhovali z pavilonu 1.
stupnì a tìlocvièny, potom jsme byli
rùznými øemeslníky obklièováni,
trpìlivì jsme ustupovali, asi tøi dny
se jedna tøída uèila dokonce ve
sborovnì, aby se tìsnì pøe d
prá zdninami zase in ve ntáø
nastìhoval zpìt na 1. stupeò a
pøibyl k nìmu jetì dalí z 2.
stupnì. Ve jsme museli pozakrývat a cenné pøe dmìty
zabezpeèit. Prázdniny byla kola
jedno velké stavenitì, aā se mi
nechtìlo vìøit, āe je moāné to uvést
do obyvatelného stavu. Nyní je ve
hotovo. Jsem rád, āe máme nová
okna, budovy jsou zateplené a
podaøilo se dokonce opravit dalí
vìci, které se zatím odkládaly na
pøíhodnou dobu.
Chtìl bych jménem āákù a
zamìstnancù podìkovat vedení
obce, āe na kolu dokázali sehnat
peníze, dìkuji panu kolníkovi, āe
myslel na kaādý detail, uklízeèkám
za nároèný úklid a také vem
ostatním, kteøí mají nìjaký podíl na
zdárném prùbìhu.
I kdyā je r ekon strukce
dokonèena, stále zùstávají nìkteré
nutné opravy (l in o, nátì ry,
vymalování), které pøijdou na øadu
v dalích letech.
Mgr. Libor Hrbek

ELVA A ZAJÍC
Jednou se chtìl zajíc vsadit se
āelvou, kdo rychleji obìhne rybník.
Zajíc hodnì trénoval a mezitím
āelva sedìla doma a nic nedìlala.
Zajíc si øíká: Já to urèitì vyhraju. Kdyā byli pøed rybníkem,
tak se zajíc rozbìhl a peláil kolem
rybníka, ale āelva byla mazaná,
vstoupila do rybníka a hned ho
pøeplavala a èekala v cíli. Zajíc
pøibìhl a s údivem koukal, āe uā je
āelva v cíli. A tak zajíc prohrál.
Ponauèení: Pýcha pøedchází pád.
Karel Taras, 6. tø.

Ohlédnutí za uplynulým kolním rokem
2012/2013
Ve kolním roce 2012/2013 se
āáci naí koly zúèastnili mnohých
soutìāí a rùzných akcí.
V okresním kole v J. Hradci, v
soutìāi Hlídek mladých zdravotníkù získali M. Krizanová, M.
Rásochová, K. Dvoøáková, J. ára a
T. Mayerová 3. místo.
V logické olympiádì Jan Bártù ze
4. tøídy postoupil do krajského kola
do Èeských Budìjovic.
V øe è nic ké s o ut ì ā i m l ad ý
Démosthenes postoupily do krajského kola Klára Dvoøáková a
Vendula vecová, která postoupila i
do kola celostátního.
Jako kaādý rok, i letos probìhla
Vánoèní literární soutìā, kdy
následnì své pøíbìhy pøeèetly dìti v
knihovnì v rámci jiā tradièního
autorského ètení.
Tradièní se stala také pìvecká
soutìā, která se koná na pøelomu
listopadu a prosince, letos se jí
zúèastnilo 40 āákù pøeváānì z 1.  4.
roèníkù. Vichni ocenìní si odnesli
medaili, diplom a pìkné ceny.
20. 12. v jídelnì koly se zúèastnili āáci se svými uèiteli Vánoèního
koncertu.
V prosinci byly zaslány pøíspìvky dìtí do soutìāe Jihoèeská
próza a poezie, ve které 3. místo
získala Martina Krátká.
31. prosince, v den, kdy bylo
dì te m p ø e d áno po lo le t ní vysvìdèení, bylo pro āáky 1. stupnì
pøipraveno sportovní dopoledne a
pro āáky 2. stupnì kulturní program Tøída baví tøídu.
V prosinci se konalo kolní kolo
olympiády v èeském jazyce a
anglickém jazyce. Do okresního
kola OÈJ v Jindøichovì Hradci
postoupila Markéta vehlová, kde
obsadila 4. místo. A v okresním kole
olympiády v anglickém jazyce
obsadila Lucie Nováková 2. místo.
V okresním kole Talentové
soutìāe v J. Hradci /psaní na stroji/
se na 2.  3. místì umístila Aneta
Kadle cová a na 10 . ár k a
Chalupská.
Poslali jsme výtvarné práce āákù
do celostátní výtvarné soutìāe
Lidice.
V literární a výtvarné soutìāi
Voda tìtcem a básní obdrāela

Klára Dvoøáková cenu generálního
øeditele.
2. a 4. tøída se zúèastnila matematické soutìāe Klokan.
V dubnu se chlapci zúèastnili
silového ètyøboje v J. Hradci, kde 1.
místo v jednotlivcích obsadil D. Jíra
a 2. místo Frantiek Zach.
V okresním kole v tenise v J.
Hradci obsadilo druāstvo ve sloāení
T. Mastný, R. indeláø a J. Ondráèek 1. místo.
V dubnu probìhla ve kole rovnìā taneèní soutìā.
V dopravní soutìāi, v oblastním
kole v Daèicích se druāstvo ve
sloāení J. ára, P. Tichý, M. Krizanová, M. Rásochová probojovalo ze 3.
místa do okresního kola.
Nae kola je zapojena do
dlouhodobého projektu Recyklohraní, který je zamìøen na sbìr a
recyklaci odpadù. Jedná se hlavnì o
pouāité baterie, mobily a drobná
elektrozaøízení. Za odevzdaný sbìr
získává kola body, za které si pak
mùāe vybrat odmìny.
V kvìtnu probìhlo celostátní
testování āákù 5. a 9. tøíd v èeském
jazyce, anglickém jazyce a matematice. Nae kola dopadla velmi
dobøe ve srovnání s ostatními
kolami v republice.
Bìhem kolního roku se āáci naí
koly úèastnili divadelních pøedstavení v Jihlavì a rovnìā exkurze v
Praze a zhlédli hru Nai furianti v
Národním divadle.
Tyto soutìāe a olympiády nejsou
pro dìti povinné, jsou hlavnì pro ty,
které zajímá urèitá oblast více neā
ostatní, jsou aktivní, nadané, které
si chtìjí vyzkouet porovnání
s ostatními dìtmi, chtìjí posouvat
svoje dovednosti vý.
K nìkterým akcím se jetì
bìhem pøítího roku vrátíme
podrobnìji.
Mgr. Libor Hrbek

Uzávìrka pøítího èísla
TEPU je
15. listopadu 2013.
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Myslivecké sdruāení
Javoøice Studená
MS Studená ve spolupráci
s veøejností a Z Studená zakládá od
nového kolního roku myslivecký
krouāek. Krouāek mladých myslivcù
ve Studené bude zamìøen na
poznání a ochranu pøírody, zásady
chování v lese, péèi o zvìø, úèast
v soutìāích a seznámení veøejnosti
s mysliveckou prací, jako nedílnou
souèást pøírody. Èlenové MS
Studená (zejména mladí generace)
jsou pøipraveni pøedat mladým
myslivcùm své zkuenosti.
Pøihlásit se mohou dìti ze vech
tøíd  dalí informace budou
poskytnuty na zaèátku kolního
roku.
MS Javoøice Studená

Zábavné odpoledne v Marovì
V sobotu 20. 7. 2013 se pøed kulturním domem v Marovì konalo

dì tské zába vné od p ol ed ne .
Na 50 dìtí mìlo moānost vyzkouet

svou zruènost v chùzi po lanì
a na chùdách, skákání v pytlích,
hodu na cíl; pøedvést své vìdomosti
v poznávání pøírody èi se projet
na gumovém èlunu po rybníku nebo
vyzkouet historickou støíkaèku.
Dìti mìnily získané Marovské
kapøíky v bazaru za hraèky a jiné
drobnosti. Vichni zúèastnìní mìli
moānost posedìt pøed KD, kde bylo
pøipraveno obèerstvení, pobavit
se a potìit se z radosti dìtí a jejich
ikovnosti.
Vem se akce líbila, a proto v ní
budeme pokraèovat i v dalích
letech.
Dìkujeme sponzorùm za poskytnuté pøíspìvky.
Za osadní výbor Mgr. Marie
Klementová a za o. s. Marováci
Hana Èurdová

Prùbìh rekonstrukce èistírny odpadních vod ve Studené
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Pouová výstava
drobného zvíøectva
Jiā tradiènì poøádala ZO ÈSCH
Studená u pøíleāitosti pouti ve
Studené ve dnech 6.  7. 7. 2013
místní výstavu drobného zvíøectva.
Tradièní jiā nebylo místo konání.
Jelikoā areál základní koly se
promìnil na stavenitì, museli jsme
hledat náhradní místo pro konání
této výstavy.
Pochopení jsme nali u starosty
obce pana Nìmce, který nám pro
tuto akci uvolnil dvùr obecního
úøadu. Mimo to nám byl postaven
velký stan, kde jsme mohli umístit
jak obèerstvení s posezením, tak
tolik oblíbenou tombolu.
Tuto výstavu v oba sluneèné dny
navtívilo
500
do spì lých
návtìvníkù a kolem 300 dìtí.
Takovou návtìvnost a zájem o
výstavu nepamatuji.
Chtìl bych touto cestou za
vechny èleny ZO ÈSCH Studená
podìkovat vem sponzorùm za
finanèní a vìcné dary urèené na
tombolu.
V pøítím roce Vás chci pozvat
hned na dvì výstavy drobného
zvíøectva, a to na místní výstavu
pøi pouti ve Studené a u
pøíleāitosti 50. výroèí zaloāení ZO
ÈSCH Studená na okresní výstavu
pøi jarmarku ve Studené na konci
záøí.
Za ZO ÈSCH Studená
jednatel Horálek Vladimír

Vpravo dole 5P Jana Satrapy
Okrsková soutìā hasièù

Informace z knihovny
Pøed letními prázdninami
u sp oøá da la
k niho vna
ve
spo lu pr á c i s e Z S t ud e ná
výtvarnou soutìā pro dìti na téma
Zapomenutá øemesla. Soutìā
p robí ha la zá r ov eò ve vec h
knihovnách jindøichohradeckého
regionu a kaādá obec volila své
øemeslo. Nae obec byla vādy
známá masným prùmyslem, proto
jsme zvolili øemeslo øezník, uzenáø
a úkolem dìtí bylo svoji pøedstavu
tohoto øemesla pøenést na papír.
Nejlepí obrázek pak bude souèástí
kalendáøe, který vydá regionální
o dd ìl en í j in dø i c ho hr ad e c ké
knihovny. Vybrat nejhezèí bylo
tìāké, tak jsem zvolila formu
hlasování, obrázky byly vyvìené
v knihovnì, bez udání autora, a
ètenáøi vybírali ten, který se jim
l íbi l ne j víc e . Je d no z na è ným
vítìzem se stal obrázek Petry
Waldové ze 7. tøídy. Kalendáø bude
k nahlédnutí v knihovnì bìhem
podzimu.
Bìhem záøí (4.  29.) bude
v knihovnì k vidìní výstava
Ochrana pøírody a krajiny v ÈR.
Na ø íj e n a l ist o p ad js ou
v knihovnì naplánované tyto akce:
Havajské ostrovy  pøednáka
Pe tra N a z a r o va o zá āit c íc h
z ro èní h o p ob yt u na t ì c ht o
o strov ec h, p o víd á ní sp oj e né
s videoprojekcí o místních zvycích,
o tanci Hula Hula, amanismu,
p øír odn íc h k r ás ác h a d a l í.
V knihovnì 25. 10. 2013 od 18.00
hodin.
Známé i neznámé osobnosti
klasické èeské hudby  povídání
s p o j e n é s h u d e b n í m i u k á zkami pøipravil Mgr. Karel Plocek,

hudebník a vydavatel, jehoā rodina
pochází ze Studené. V knihovnì
22. 11. 2013 od 18.00 hodin
Jírová S.
Kniāní novinky  výbìr
Beletrie  Child  A pøece
n e ze m ø e  , We b er  D e n ík
prostitutky, Hrùzová  Dlouhé
stíny, Taylor  Doktore, bacha
na āenský, Moody  Doteky
vìènosti, Jackson  Chladná
krev, Lustig  Láska a tìlo,
Waltari  Láska a tma, Køivánek

L ov ec k á
oh l é dn u t í,
Vondruka  Msta písecké
panny, Flinn  Netvor, Rowling 
Prázdné místo, Gogol  Revizor,
Denemarková  Spací vady,
Bouèková  ílenì smutné
povídky, Fielding  Potok stínù,
Erskine  Øeka osudu
Nauèná  60 nejlepích typù
na opravy svépomocí, Tiray 
Daèický okres, Telecký okres,
Guláe z hrnce i kotlíku, Stévie
místo cukru, Jaký je āivot po
ā i votì , N aza r ov  Ji ā n í
A m er i k a, A l oh a Mo l o k a i,
Operace Valkýra, Stromy a
k eø e, V e l k á k n i h a d á rk ù
z penìz
Dì t s k á  11 1 p ø íbìh ù
s h ád an k ou, 4 v od n ic k é
pøíbìhy (Ètyølístek), Deník
malého poseroutky 7.díl  Páté
kolo u vozu, Jednoduché ozdoby
pro tvoøivé dìti, Logopedické
pohádky, Mùj milý deníèku,
P ø í r u èk a
pro
kluky
dobrodruhy, kola noci 
Skrytá, Winx klub
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Nejbìānìjí drogy, s nimiā se na Vysoèinì mùāete setkat
Pracovníci Centra U Vìtrníku se
v rámci své èinnosti snaāí veøejnost
seznamovat s praktic kými
poznatky týkajícími se nelegálních
nealkoholových drog tak, aby
napøíklad uèitelé nebo rodièe
dokázali lépe rozpoznávat pøíznaky
uāívání drog a mohli se vèas obrátit
buï na nae, nebo na jiné zaøízení
s āádostí o odbornou pomoc. Na
informování irí veøejnosti je
zamìøena pøednáková èinnost
nabízená pro rùzné cílové skupiny
(āáci, uèitelé, odborná veøejnost),
ale také èinnost publikaèní, tj.
zveøejòování informací v rùzných
periodikách. Vìøíme, āe se nám tak
podaøí oslovit co nejvíce tìch, kteøí
se a uā pøímo, èi nepøímo ve svém
āivotì s problémem závislosti
potýkají a ne vādy si vìdí rady.
Marihuana (suené kvìtenství
rostlin konopí) se nejèastìji uāívá
kouøením, ménì èasto poāitím. Pøi
kouøení efekt nastupuje velmi
rychle (minuty) a rychle odeznívá
(pøibliānì do tøí hodin). Pøi poāití je
vstøebávání pomalé (pøíznaky
nastupují asi po pùl hodinì a
vrcholu bývá dosaāeno po jedné aā
pìti hodinách), proto je vìtí
pravdìpodobnost pøedávkování
(bez rizika úmrtí). Prùbìh dlouhé
intoxikace se vak nedá pøedem
odhadnout. Pøi uāití dochází
k poruení kontaktu s realitou.
Mìní se vnímání èasu, zostøují se
smyslové vjemy, dochází k poruení
krátkodobé pamìti. Mùāe se objevit
panika, úzkost, agresivní chování,
pøi odeznìní úèinku se èasto
dostavuje zmatenost, únava a
otupìlost. Lidé dlouhodobì uāívající
marihuanu se vyznaèují typickou
pomalostí, hloubavým zabýváním
se detaily a poruchami krátkodobé
pamìti.
Halucinogeny (LSD, psylocybin)
jsou buï látky pøírodní (psylocybin
v houbách rodu lysohlávek), nebo
syntetické (L SD  pap íre k
napu tìný úèinno u l átkou ).
Vyznaèují se pøe de m n ev ypoèitatelným efektem, protoāe
prùbìh intoxikace závisí do znaèné
míry na osobnosti uāivatele a na
zevních podmínkách pøi intoxikaci
(v tom spoèívá hlavní nebezpeèí
tìchto drog). Po uāití se dostavují

smyslové halucinace, mìní se
vnímání reality (patný odhad
vzdálenosti, èas bìāí buï pomaleji,
nebo naopak, posunuté vnímán
tvarù), mìní se emoèní proāívání a
chování (euforie nebo deprese a
úzkost aā panika, coā nìkdy vede
k agresivním projevùm).
Stimulaèní drogy (napø. pervitin
a kokain  bílý práek) zvyují
psychomotorické tempo a bdìlost,
zrychlují mylení, zkracují spánek,
zahánìjí únavu, vyvolávají euforii a
pøíjemný pocit síly a energie, sniāují
chu  k j íd lu. Zo r niè ky js ou
rozíøené. Po odeznìní úèinku
pøichází celkové vyèerpání, únava,
bolest kloubù, dlouhý spánek (i
nì ko li ka de nn í)
a
hl ad ová
konzumace velkého mnoāství
po travy . I kd yā t yt o lá t ky
nevyvolávají tìlesnou závislost,
jejich uāívání pøedstavuje zátìā pro
celý organismus (stoupá riziko
srdeèních a mozkových pøíhod).
Organismus je po celou dobu úèinku
pøipraven na vrcholový výkon se
sníāenou chutí k jídlu, mùāe proto
dojít k naprostému fyzickému
vyèerpání, nebo dochází ke ztrátì
sch opn o s t i p os ou dit hr a nic e
tìlesných moāností. Pravidelné
uāívání vede k velmi rychlému
zhubnutí (i o více neā 10 kg za
mìsíc) aā extrémní vyhublosti a
po dvý āi vì . P ø i d lo uho d ob é m
uāívání nebo po jednorázovém uāití
velmi vysoké dávky mohou vznikat
psycho t ic ké st a vy p od o bné
schizofrenii nebo paranoidní bludy.
Nejèastìji bývají látky uāívány
òupáním (riziko pokození nosní
pøepáāky) nebo injekènì (riziko
nákazy infekèními chorobami,
pøedevím āloutenkou typu C a
virem HIV).
Opiáty (napø. heroin, subutex)
mají podobu bílého nebo hnìdého
práku (heroin), a tablety nebo
bílého práku (subutex). Závislost
je psychická i fyzická. Rozdíl mezi
bezpeènou dávkou heroinu a
smrtelnou je nepatrný, snadno
dojde k pøedávkování. Pøi poāití
drogy dochází k útlumu organismu,
uvolnìní svalstva, potlaèení bolesti,
ke zklidnìní mysli a k euforii a ke
sníāení chuti k jídlu, zornièky jsou
zúāené. Po vyprchání úèinku

nastávají abstinenèní pøíznaky
(pocení, malátnost, úzkost aā deprese,
celková slabost, svíravá bolest
v konèetinách, poruchy spánku,
studený pot, tøesavka, v pokroèilé fázi
kruté bolesti svalù a kostí bez zjevné
fyzické pøíèiny, nevolnost, zvracení,
prùjem, husí kùāe, køeèe a horeèka).
Nejèastìji se droga uāívá òupáním a
injekènì, subutex se podává také
ústnì ve formì tablet. Pro odvykací
stav není podstatné, jaká byla forma
aplikace, dùleāitá je dávka a
pravidelnost uāívání.
Vzhledem k tomu, āe èást uāivatelù
drogu aplikuje nitroāilnì, coā je
spojeno s rizikem nákazy infekèními
chorobami (a v dùsledku i
s nebezpeèím jejich íøení), a
pracovníci sluābu poskytují ve
vymezeném èase i místì a tìm
klientùm, kteøí jsou ochotni s nimi
komunikovat, je jednou z moāností,
jak pøedejít rizikovému zpùsobu
uāívání
drogy,
spolupráce
s lékárnami. Vítáme proto ochotu
pracovníkù nìkterých lékáren
pøijímat od nás (zdarma) takzvané
balíèky, které obsahují sterilní
materiál pro injekèní uāití a kontakt
na nae zaøízení a na terénní
pracovníky. Èást klientù moānost
vyzvednout si v lékárnì tento
balíèek vítá. Je tak pokryta doba
mimo provozní èas zaøízení CUV a
v místech fungování terénního
programu èas mimo pøítomnost
terénního pracovníka, zároveò je to
jedna z moāností, jak se o nás mohou
dozvìdìt uāivatelé, kteøí s námi dosud
nejsou v kontaktu. Navíc nìkteøí
uāivatelé OPL nechtìjí být v kontaktu
se zaøízením pro drogovì závislé,
nebo to povaāují za stigmatizaci, ale
vyzvednout si sterilní materiál
v lékárnì je pro nì pøijatelné. Uvítali
bychom proto, kdyby se ke stávajícím
spolupracujícím lékárnám pøidaly i
dalí. Je to jedna z moāností, jak
chránit veøejné zdraví.
Centrum U Vìtrníku
kontaktní a poradenské centrum
pro osoby ohroāené závislostí
U Vìtrníku 17, Jihlava
Tel. 567 310 987
Mob. 736 523 675, 736 523 655
e-mail: kacko.jihlava@charita.cz
www.kacko-ji.estranky.cz
www.jihlava.charita.cz
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Komise pro práci s mládeāí informuje
Letoní rok jsme zahájili v
dubnu Jarní vycházkou s odemykáním studánky" - tato akce
byla poøádaná pro vechny vìkové
kategorie, pro ty, kteøí mají rádi
pohyb, místní pøírodu a hlavnì
mìli chu na prvního jarního
buøtíka. V lese Bukovice u
tamberovy stu dánky jsme
zlatým klíèem" a pomocí dìtí
(pø eètení básnì Stu dánka)
symbolicky zahnali zimu a pøivítali
jaro. Zhruba po dvou kilometrové
trase jsme se odmìnili peèeným
buøtíkem, jablkem èi rohlíkem. A to
uā jsme plánovali dalí akci,
ponìvadā se blíāil Den matek". Na
obecním úøadì v zasedací místnosti
jsme mìli pro vechny pøíchozí
pøipravený vekerý materiál pro
výrobu srdíèkových pøáníèek,
zdobení bambusových truhlièek
ubrouskovou technikou a výrobu

obrázkù z lékaøských pachtlí. Z
vyrábìní byli nadeni nejen dìti,
ale i rodièe.
Pomalu na konci kolního roku
jsme pro dìti uspoøádali Skøítka
Neposedu II". Po vyznaèené trase
mo hl y d ì t i po t k a t sk ø ít k a:
Sportíka, pindíru, Kuchtíka,
Zdravotníka, Rybku, Neiku,
Ekologa, ikulu, u kterých plnily
rùznì nároèné úkoly. Na konci
samozøejmì èekala na vechny
nejenom sladká odmìna.
Jsme rádi, āe na nae akce
zaèíná chodit více dìtí, rodièù i
prarodièù. Dìkujeme, āe obecní
úøad sponzoruje tyto akce, téā
rodièùm za dobrovolné vstupné,
které vyuāíváme na dalí akce. A co
plánujeme do konce roku? V záøí
jsme
p láno va li
 R yt í ø ské
o dp ole d ne " , p r o vyt í āe no st
úèinkujících tuto akci pøesouváme

Jistuza Cup
Sobota 13. èe rve nce byla
ve Studené ve znamení 55. roèníku
fotbalového turnaje Jistuza Cup.
Stovka spokojených divákù vidìla
pohledný fotbal bez zbyteèných
faulù a nervozity. Vítìzem turnaje
se stalo druāstvo domácích - FK
Studená, které ve finálovém

souboji por azilo Sokol Èeský
Rudolec. Na tøetím místì pak
skonèil Horní dár a ètvrté místo
obsadi lo
dr u ā s t vo
Doln ího
Bukovska. Vìøíme, āe dobré výkony
bude opakovat muāstvo ze Studené
i v nadcházející èásti okresního
pøeboru.

na pøítí rok. Koncem záøí nás èeká jiā
III. roèník Dýòování" spojený s
lampiónovým prùvodem, takāe uā
mùāete shánìt dýnì a dýnièky. V
øíjnu èi listopadu bude urèitì nìjaké
tvoøivé odpoledne a v adventním èase
se tìíme na Vánoèní trhy" s
rozsvícením vánoèního stromu. Touto
cestou chci poāádat nejenom místní
ikuly a kutily, aby se letos k nám
pøidali a ukázali své výrobky na této
akci. Kdo by mìl zájem, prosím
kontaktujte mì (telefonní èíslo je k
d is p o zic i n a o be c ní m úø a dì ) ,
samozøejmì s tìmi, co nás loni
potìili, poèítáme.
Nesmím zapomenout podìkovat
vem èlenùm naí komise za èas a
úsilí vynaloāené na pøípravu tìchto
akcí. Tìíme se, āe vás zase pøijde
více.
Za komisi Jana Zachová

AKCE MO STP STUDENÁ
ROZHLEDNA VALTÍNOV
5. 9. nebo 12. 9. 2013  dle poèasí
doprava osobními auty
odjezd od OÚ ve 13:00 hod.,
vstupné 40 Kè
GMÜND bazén
18. 9. 2013 odjezd od OÚ
v 8:00 hod.
ZÁJEZD
VRANOV. PØEHRADAZNOJMO
25. 9. 2013  odjezd od OÚ v 6:00 hod.
záloha: èlen- 400 Kè, neèlen- 500 Kè
VYCHÁZKA KOMORNÍK è. 2
záøí - termín bude vyhláen
rozhlasem.
Vycházka bude zakonèena
opékáním buøtù
BAZÉN TØEBOÒ
30. 10. a 27. 11. 2013 
prodlouāený pobyt v bazénu
na 2,5 hod. - cena zùstává stejná.
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Okrsková soutìā hasièských druāstev o Pohár starosty Obce Studená
Na sobotu 8. èervna
pøipravil hasièský sbor
ze Svìtlé okrskovou
soutìā o Pohár starosty
Obce Studená. Dobøe
organizovaná soutìā
pøilákala 7 druāstev
muāù, jedno druāstvo
āen a 4 druāstva dìtí (3
ze Studené a j ed no
ze Sumrakova). Na 150
úèastníkù ocenilo velmi
dobré výkony ve ch
soutìāících. V okrskové
soutìāi muāù zvítìzilo
jako loni dru āstvo
ze Sumrakova a získalo

tím pohár starosty. V soutìāi
v ec h d r uā s t e v by l o ne jr yc hle j í d r uās t v o h o st ù
z Horních Nìmèic.
Zvlá t ní o c e nìn í pa t ø í
ve d o uc ím d r uās t vu dì t í .
4 druāstva  3 ze Studené a 1
ze Sumrakova. Pøi pohledu
na hbitost a zápal mladých
hasièù kaādého napadne, āe o
nástupce nynìjích závodníkù
nemusí mít hasièi obavu.
Závìrem patøí podìkování
také organizátorùm ze Svìtlé
za bezvadnou organizaci celé
soutìāe a vem soutìāícím
za pìkné výkony.

Èinnost mladých hasièù
Paní Dana Jahodová vedla
kolektiv mladých hasièù od záøí r.
1991. Já jsem od dìtí pøela
k dorostu a v záøí 2011 jsem
pøevzala mladé hasièe po paní
Jahodové. Jelikoā paní Jahodová se
dìtem vìnovala spoustu let a byla
velmi dobrá vedoucí, byla laka
nasazená velmi vysoko a já se tedy
snaāím dosáhnout alespoò tam,
kam dosáhla ona. V záøí 2011 jsem
zaèala s pìti mladími dìtmi a pìti
dorostenci. V tomto poètu jsme se
zúèastnili naeho p rvní ho
Branného závodu v Hamru. Dìti
obsadily ètvrté místo, a tak jsme
slavili velký úspìch. Na jaøe se
pøihlásilo dalích pìt dìtí. V kvìtnu
jsme vyrazili na Okresní kolo hry
Plamen konané v Suchdole nad
Luānicí. Dále jsme byli pozváni jako
uká zka na soutì ā Ji ho èeské
hasièské ligy konané v Heømanèi.
Mìli jsme stanovitì na Dni dìtí a
zúèastnili jsme se soutìāe O pohár
starosty obce Studená. kolní rok
jsme ukonèili sp ol u s rodi èi
v hasièské zbrojnici, kde jsme jim
pøedvedli, co jsme se vechno
nauèili. Pøed zaèátkem prázdnin
jsem jiā mìla 18 èlenù.
V záøí 2012 jsme pøivítali nìkolik
nových èlenù. Rozrostli jsme se na
20 èlenù. Na podzim se dìti
zúèastnily Okresního branného
závodu ve Stráāi nad Neāárkou, zde
vybojovaly ètvrté a jedenácté místo
v kategorii mladích. Na podzim
jsme si vyrobili podzimní zvíøátka,

upekli jsme si mikuláské perníèky
a spolu s rodièi jsme mìli Vánoèní
besídku plnou vánoèních zvykù.
Splnili jsme odznaky odbornosti a
v kvìtnu jsme se zúèastnili Okresní
soutìāe v Lomnici nad Neāárkou.
Kvùli vydatnému deti byly závody
v pùlce zrueny. Zde se umístilo
jedno druāstvo na 3. místì a druhé
na 6. místì. Zúèastnili jsme se
okrskové soutìāe O pohár starosty
obce Studená, kde soutìāila nae tøi
druāstva. Jediné soupeøe jsme mìli
ze Sumrakova. Ná tým se rozrostl
bìhem druhé poloviny kolního
roku jetì o 7 èlenù. Od letoního
roku jsme zaèali spolupracovat

s mladými hasièi z Popelína,
irovnice a Èeské Olené. V kvìtnu
jsme navtívili Popelín, zde jsme
vybojovali 3. a 6. místo z osmi týmù.
V èervnu jsme závodili v irovnici.
Zde jsme se umístili na 3., 6. a 7.
místì. kolní rok jsme ukonèili
spoleènì s rodièi. Zahráli jsme si
rùzné hry a opekli buøty. V záøí
jedeme do Èeské Olené. Na
oplátku pro vechny uspoøádáme
soutìā 14. záøí. Touto cestou bych
Vás ráda vechny pozvala. A na
závìr bych chtìla podìkovat vem,
kteøí mì podporují a velmi mi
pomáhají.
Simona Doleāelová, vedoucí MH
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MÍSTNÍ ORGANIZACE SVAZU TÌLESNÌ POSTIENÝCH VE STUDENÉ
VÁS ZVE 12. 10. 2013 od 14:00 hod.
do KULTURNÍHO DOMU v JILMU na

3. ROÈNÍK SOUTÌNÍHO KLÁNÍ V BUCHTOVÁNÍ
Registrace a startovné Vámi naaranāovaných výrobkù
spolu s receptem a vzorky pro porotu je
od 10:30 do 12:30 hod.
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 tanci zahraje
MALÝ TANEÈNÍ ORCHESTR JOSEFA HÙLKY Z NOVÉ VÈELNICE.
Tak se toho nebojte a do soutìāe (s koláèky, buchtami, trúdly, bábovkami aj.) se zapojte.
Startovné 20 Kè, vstupné 80 Kè

Informace pro majitele vozidel - zmìna zákona od 1. 10. 2013
1/
Z mì na pøi trvalém
vyøazení vozidla - dnem 1. 10.
2013 - lze vyøadit vozidlo z registru
silnièních vozidel p ouze pøi
pøedloāení Potvrzení o pøevzetí
autovraku do zaøízení ke sbìru
autovrakù.
Od tohoto data konèí vyøazení
vozidla zmìnou vyuāití napø. na
sklad náøadí, psí boudu atd. Toto se
týká osobních a nákladních vozidel
do 3,5 t.

2/ Zm ì n a p ø i r eg i st r ac i
vozidla, které bylo osvobozeno
od tzv. ekologického poplatku
Od poplatku jsou i nadále
osvobozeni āadatelé tìāce tìlesnì
postiāení, kteøí jsou drāiteli
prùkazu ZTP nebo ZTP-P, dále
āadatelé, u nichā k pøeregistraci
podle odstavce 1 dochází v dùsledku
nabytí a vypoøádání dìdictví nebo v
dùsledku zániku spoleèného jmìní
První den ve kole

manāelù. Poplatek vak od 1. 10.
2 01 3 u h r a d í n á s l e d u j í cí
āadatel, který vozidlo bude
registrovat.
P ø íp ad né d alí d o t a zy lze
konzultovat osobnì nebo na tel. è.
384 401 247, 384 401 258.
Tìíme se na Vai návtìvu.
Odbor dopravy Daèice
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Základní organizace vèelaøù
ZO vèelaøù ve Studené zaloāila
minulý kolní rok na Z ve Studené
vèelaøský krouāek, který
bude probíhat i v letoním
roce. Jeho cílem není pouze
vychovávat z dìtí nové
vèelaøe, kteøí by sníāili
vìkový prùmìr a rozíøili
øady zkuených vèelaøù na
Studensku. Krouāek má za
úkol pøedevím odhalovat
taje mství ā ivota v èel ,
seznamovat āáky s jedním
z nejstarích oborù lidské
èinnosti a v neposlední øadì
je uèit kladnému vztahu
k pøírodì.
Na zaèátku své èinnosti
nenavtìvovalo krouāek
mnoho dìtí, postupnì se
vak objevovaly nové a
nové tváøe, a tak se dnes krouāek
tìí docela velké mu zájmu .
Teoretická výuka p robí há

v prostorách Z a vyvstala otázka,
kde āáky seznámit se vèelaøením

prakticky. Vytvoøili jsme tedy
proje kt vý s t avb y výuk o vé ho
vèelína, jenā byl podpoøen z
programu T hink Big, kt e r ý

Pohádkový les v Olanech
Dne 29. èervna 2013 se v
Olanech uskuteènila akce pro dìti
Pohádkový les. Na dìti v lese
èekaly pohádkové byto sti , u
kterých dìti prokazovaly znalosti
pøírody i svou ikovnost. V cíli dìti

obdrāely diplom za stateènost a
sl ad ké o d m ìn y. Bylo p r o nì
zajitìno obèerstvení a bohatá tombola. Vichni jsme si tento den uāili
a tìíme se na dalí setkání.
Aneta Høavová

realizuje Nadace Telefónica ve
s p o lup r ác i s N ad ac í r o zvo j e
o bè a nsk é s p o le è n o st i .
Realizaèní tým projektu byl
s l oā e n z t ì c ht o è le n ù:
Rostislav Lavièka, Marie
Tichá, Jan Pavlíèek. Získali
jsme finanèní pøíspìvek ve
výi 70 000 Kè na výstavbu
vèetnì nákupu vèelaøského
pøísluenství.
P r o gr am T hin k Bi g
p o dp o r uj e
r ùzn o r o dé
nápady mladých lidí, kteøí
tak mají moānost zmìnit
āivot kolem sebe k lepímu.
Tímto bychom chtìli
podìkovat Nadaci Telefónica a NROS za finanèní
p ø ísp ì ve k a po dp o r u.
V neposlední øadì patøí dík
také panu Miloi Lindourkovi,
který nám dovolil na svém pozemku
tento vèelín postavit a dále ho
vyuāívat.
Dále dìkujeme Obci Studená a
panu Václavu Lavièkovi za pomoc
p ø i st a vbì , L o m u S t u de ná
za kamenný podklad a panu Lukái
Jileèkovi.
Vèelín je urèen pro dìti, ale také
pro celou irokou veøejnost, aby
seznamoval mladí i starí se
vèelaøstvím a aby zvýil zájem o
tuto starodávnou a krásnou tradici
pøináející uāitek nejenom lidem,
ale celé pøírodì.
K d o b ud e mít zá j em za è í t
vè e la ø it , na e o r ga niz a c e j e
otevøena vem nadencùm, nebo
vèelaøi se mezi sebou oslovují:
Pøíteli!, coā dokazuje, āe pravý
vèelaø má nejen kladný vztah k
pøírodì a jejím tajemstvím, ale dbá
také na dobré mezilidské vztahy a
zachovává morální hodnoty v
podobì èestnosti, poctivosti a
pilnosti, které se podobají āivotu
vèel.
Na závìr bychom vás rádi
pozvali na slavnostní otevøení
tohoto vèelína, které probìhne 21.
záøí 2013 od 14 hod. za fotbalovým
høitìm ve Studené.
Za ZO ÈSV Studená
Ing. Rostislav Lavièka
vedoucí vèelaøského krouāku
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Blahopøejeme k významným āivotním výroèím
Øíjen
Ranftlová Daniela, Studená
Svobodová Vìra, Studená
Tùmová Helena, Marov
Bene Josef, Studená
Novák Miroslav, Olany
Novák Jaroslav, Skrýchov
Závitkovský Václav, Olany
imánková Drahoslava, Studená
Èech Jan, Sumrakov
Macháèová Anna, Studená
Duková Ludmila, Horní Bolíkov
Vacula Antonín, Studená
Kuèerová Andìla, Studená
Mikoláková Libue, Studená
Kolaøík Frantiek, Studená
Martinù Marie, Studená
Pacal Josef, Velký Jeníkov
Listopad
irhal Josef, Studená
Hembera Karel, Studená

Matouek Josef, Horní Pole
Chalupník Miloslav, Studená
Hartman Zbynìk, Studená
Lukáková Soòa, Studená
Zichová Vìra, Studená
Lacinová Boāena, Studená
Prosinec
Odradovec Jiøí, Studená
Taras Ctibor, Studená
Lacinová Vlasta, Sumrakov
Køíāová Ludmila, Studená
Janda Metodìj, Studená
Havlíková Marie, Studená
Bartùková Milada, Studená
Makovièka Zdenìk, Studená
Jebavá Ludmila, Horní Bolíkov
Lacina Alois, Sumrakov
vehlová Marie, Studená
Jebavý Jaroslav, Horní Bolíkov
Baèák Ludvík, Studená
Chalupská Milada, Sumrakov
Geist Karel, Studená

STUDENSKÝ TEP

13

Slavnostní otevøení koly

Brada Cup

5 P Jana Satrapy

Akce pro dìti Skøítek Neposeda

Slavnostní pøedávání vysvìdèení
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Nová odradonovací stanice ve Svìtlé

Vítání obèánkù
Rozlouèení dìtí s mateøskou kolou

Studenský

Otevøení koly - poèítaèová
uèebna
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