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Z jednání zastupitelstva obce
6. zasedání zastupitelstva
j íd e l n ì , ce ny p ron á jm u
Váení spoluobèané a pøátelé obce,
se konalo 23. 2. 2015
uèebny a tìlocvièny. Dalí
zastupitelstvo obce Studená Vás co
Zpráva o èinnosti orgánù
j e d nání
se
z a b ý v al o
obce in form o vala o n ejná ku pe m ,
p ro ná j m e m ,
nejsrdeènìji zve na oslavu
dùleāitìjích událostech, které
smìnou a prodejem pozemkù.
aparát obce øeil od posledního
650 let od první písemné zmínky o obci.
zasedání. Jednání se týkalo
7. zasedání zastupitelstva
rekonstrukce kanalizace v
se konalo 30. 3. 2015
ulici Zákostelní, dále za úèasti Slavnost se koná v sobotu 29. srpna 2015.
Zpráva o èinnosti orgánù
zástupcù STAGRY, Obce
Tìšíme se na setkání s Vámi pøim oslavì obce informovala o dokonèení
S tu den á, Ob ce Jile m a tak významného výroèí v ivotì naší obce. rekonstrukce sálu kulturního
Státního pozemkového úøadu
domu v Horním Bolíkovì. Po
oh l e d nì ce sty , kte rá by
jednání s firmou ELZY servis
spojovala Studenou s Jilmem
s. r. o. dolo ke sníāení ceny za
a dále o moānosti výkupu
její sluābu, byly odstranìny
poze m kù p ro výsta vbu
nadbyteèné sloupy v Olanech
rodinných domkù. V rámci
a vyèitìna vodní nádrā v
spolupráce s úøadem práce
Horním Bolíkovì, v ulici
za m ìstná ob e c n ì kolik
Druāstevní zapoèala výstavba
pracovníkù na veøejnì prokanalizace.
spìných pracích.
Zd ra votnì so ciá lní výbo r
Makarní bál v Horním Bolíkovì
projednal āádosti o pøidìlení bytù v
Dne 11. 4. 2015 odpoledne se konal u pøíleāitosti dokonèení
DPS a doporuèil je ke schválení.
rekonstrukce sálu v kulturním domì v Horním Bolíkovì makarní bál
Ku l turn ì za h ra nièn í výb o r
pro dìti. Novì zrekonstruovaný sál by mìl slouāit nejen k poøádání
informoval o pøipravovaných
kulturních akcí, ale i místnímu divadelnímu spolku
spoleèenských akcích ve Studené a
pøípravì oslav 650 let Studené.
.
V dalím jednání bylo schváleno
podání āádosti o dotaci z grantu
Jihoèeského kraje na rekonstrukci
hasièské zbrojnice ve Studené, na
Podporu zøízení bezpeènostních
pr v kù na p oz e m ních ko munikacích, na vybudování zpomalovacích retardérù v osadì
Jalovèí.
Byl y sc hvá le ny výsle dky
inventarizace majetku a závazkù
Obce Studená za rok 2014, úèetní
uzávìrka Z a M Studená za rok
2014 vèetnì návrhu na rozdìlení
hospodáøského výsledku, dále
návrh rozpoètu Z a M Studená,
plán údrāby a odpisový plán a
kalkulace ceny obìdù ve kolní
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Slovo starosty
Váāení spoluobèané, dovolte,
abych Vás seznámil s èinností obce
od posledního vydání Tepu. V
mìsíci únoru jsem navtívil jiā
tradièní Sumrakovský masopust.
Jako kaādoroènì se ho zúèastnilo
mnoho masek. Vìøím, āe tato
krásná tradice, která se v místních
èástech udrāuje jiā pouze v Sumrakovì, nám vydrāí jetì i v
dalích letech. Obec jednala o
moānosti odkupu pozemkù v lokalitì k Domaínu, kde plánujeme
v ý sta vb u sta vebn í ch pa rcel.
Jednání byla úspìná, a proto bude
moāno parcely zasíovat a následnì
nabídnout pøípadným zájemcùm.
D á l e p rob í ha l a jed ná ní se
spoleèností TEDOM na moāné
zapojení kogeneraèních jednotek v
domì speèovatelskou sluābou a v
Z. Po vyhodnocení úspor jsme
nakonec upustili od tohoto zámìru.
V Horním Bolíkovì probíhala
rekonstrukce sálu. Upraveno bylo i

jevitì. Jsem rád, āe na této
rekonstrukci se podíleli i místní
obèané. Vìøím, āe místní ochotníci
pro nás pøichystají nìco ze svého
repertoáru, a vem, kdo se podíleli
na slav n o s tní m o t e v øe n í a
uspoøádání karnevalu jak pro dìti,
ta k p ro do sp ì l é , by ch ch tì l
podìkovat. Práce na revitalizaci
Studenského potoka, které jsou
plán ova né d o ko nc e kv ì t n a ,
probíhají podle harmonogramu a
termín ukonèení posledního kvìtna
bude dodrāen. Pøeloāení kanalizace
se mírnì zdrāelo, a to proto, āe
nastal problém s protlakem pod
silnicí. Vìøím, āe i tento problém se
v brzké dobì podaøí odstranit.
Násled o v at b y mì l a úp rav a
parkové èásti. Pokud získáme
dotace, mìlo by se s úpravou zaèít
jetì v letoním roce. Získat dotaci
není samozøejmostí. Obec Studená
zatím uspìla s āádostmi o dotace na
zateplení a plynofikaci hasièské

zbrojnice, zateplení, fasádu a
výmìnu oken u staré tìlocvièny,
o p rav u si l n ic e v D o m a  í n ì ,
retardéry v Jalovèí a opravu kaple v
Sumrakovì. Je objednána projektová dokumentace na pøipojení
novì vybudovaného vrtu v Marovì
do systému zásobení obce pitnou
vodou.
Generální opravou také prola
studna v Marovì, kde dolo k
zabránìní prùniku povrchových
vod do studny formou nasunutí
plastového válce na stávající skruāe
a následné utìsnìní. K závìru spìjí
zemní práce na kanalizaci v ulici
Druāstevní. Po uloāení kanalizaèního øádu budeme jednat o
no v é m o s az e n í o bru b n í k ù a
vyasfaltování vozovky. To by se
mìlo uskuteènit v pøítím roce.
Zúèastnil jsem se nìkolika
výroèních schùzí. Váāím si práce
kaādého spolku a zvlátì, kdyā se
vìnuje mládeāi.
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Z jednání zastupitelù (pokraèování)
Probìhly volby osadních výborù
v Olanech a ve Svìtlé.
Fi na nèní výbo r p roje dn al
rozpoèet na rok 2015 a rozpoètový
výhled na roky 2015  2018 a
doporuèil je ke schválení.
V dalím jednání bylo schváleno
poøízení nového územního plánu
obce. Dále byly projednány zámìry
prodeje, smìny, koupì pozemkù a
vybudování vodovodu pro potøeby
stavebního øízení pro výstavbu
rodinných domkù. Na základì
āádosti byly schváleny dotace pro
SDH Su m ra kov n a po øádá ní
masopustu, pro pojízdnou prodejnu
pana Bidrmana, na zimní turnaj FK
Stu de ná ,
na
r eko nstrukci
fotbalového høitì TJ Studená, na
èinnost Svazu tìlesnì postiāených,
pro Jednotu na provoz prodejny v
Sumrakovì a na opravu tìlocvièny
èp. 208 pro TJ SOKOL Studená I.
8. zasedání zastupitelstva obce se
konalo 27. 4. 2015
Zpráva o èinnosti orgánù obce
informovala o návtìvì zástupcù
obce v partnerské obci Beemster,
která se uskuteènila na rozlouèení
se stávajícím starostou, který
odchází do dùchodu. Pokraèují akce
Revitalizace Studenského potoka,
pøipravuje se plocha bývalého
Zákostelního rybníka na vybudování parku, pokraèuje výstavba
kanalizace v ulici Druāstevní.
Uskuteènilo se tradièní setkání
dùchodcù, v Knihovnì Vlasty
Javoøické se uskuteènilo pasování
nových malých ètenáøù.
Pøipravuje se program oslav 650
let Studené a zajitìní dopravní
olympiády āákù prvního stupnì.
Finanèní výbor provedl kontrolu
poskytnutých dotací a projednal
rozpoètovou zmìnu, oboje doporuèil
ke schválení. Zdravotnì sociální

výbor projednal pøidìlení dvou bytù
v DPS a doporuèil ke schválení.
Da lí j e d nán í s e z ab ý v al o
schválením sloāení hodnotící
komise vèetnì náhradníkù pro
hodnocení koncesního øízení na
výb ì r p ro v o z o v at e le v o d ohospodáøského majetku Obce
Stu de ná d o r o k u 2016 . B y l a

schválena āádost SDH Domaín na
zruení této jednotky.
Dalí jednání se týkalo prodeje èi
smìny pozemkù, pachtu rybníka a
bezúplatné pøijetí pozemku od
Úøadu pro zastupování státu ve
vìcech majetkových. Dotace na
èinnost oddílù TJ Studená byla
schválena.

Slovo starosty (pokraèování)
V únoru to byla výroèní schùze
mysliveckého sdruāení Javoøice a
vèe la øù . O ba sp o l k y p rac uj í
s mládeāí, zúèastòují se rùzných
soutìāí a reprezentují velice dobøe
nai obec. Je to práce s mládeāí, ve
volném èase a bez nároku na
odmìnu. Patøí jim za to moje
podìkování. Koncem bøezna a
za èátke m du bna j s e m sp o l u
s místostarostou p. Lacinou, p.
Ing. Foglem a sleènou Moravovou
navtívil nae partnerské mìsto
Be em ster . N á v t ì v a b y l a na
pozvání pana starosty Harry
Brinkmana, který po dvanácti
letech konèil ve funkci starosty. Po
slavnostním zasedání místního
kom itétu j s m e se z úèa st ni l i
slavnostního rozlouèení. V krátkém vystoupení jsem mu podìkoval
za spolupráci s naí obcí. Za jeho
pùsobení se uskuteènilo mnoho
návtìv a vznikla nová pøátelství.
Pan starosta u nás byl pøítomen i
pøi slavnostním otevøení Beemsterské ulice. Závìrem jsem mu
pøedal dar (fotografie v obraze) a
pozdrav od zastupitelù a obèanù
naí obce. Po této oslavì jsme u
spoleèné veèeøe jednali s p. Keisem
o moānostech dalí spolupráce.
V dubnu nastoupilo k technickým sluābám obce na veøejnì
prospìné práce 8 pracovníkù.

Pracovníci jsou placeni z dotací
získaných od evropského fondu 85%
a státu 15%. Celková dotace èiní
683 440 Kè. Jetì nikdy v minulosti se nepovedlo získat dotaci
na vechny lidi, které zamìstnáme
na sezónní práce. Zaèíná svoz
bioodpadu a vìtví. Dovoluji si Vás
poāádat o respektování termínù
svozu. V minulém roce se stávalo, āe
den po svezení bioodpadu se na
ulicích objeví nový odpad. Mimo
svozové dny nebude odpad odvezen.
V e  k e r é t e rm í ny s v o z u js o u
dostupné na stránkách obce.
V letoním roce si pøipomeneme
650 let od zaloāení Studené.
Vekeré akce poøádané obcí budou
pøipomínat toto výroèí. Hlavní
oslava potom probìhne 29. srpna
v prostorách respiria základní
koly. Bude pøipraven kulturní program, obèerstvení a chceme ocenit
o bè any S t ud e n é , k t e ø í s e
významnou mìrou zaslouāili o její
rozvoj a reprezentaci.
Závìrem bych Vám chtìl popøát
p ø í j e m nì p ro ā i té l e t n í d ny ,
kolákùm krásné prázdniny a tìm,
kdo pojedou na dovolenou,
astnou cestu a bezpeèný návrat
domù.
Nìmec Vítìzslav

Setkání dùchodcù a MD
Kaādým rokem obecní úøad poøádá oslavu MD i
akce pro seniory. K tomu nám vādy zazpívají a zatanèí
dìti z mateøské a základní koly a svìt je pro nás hned
hezèí. Jen jedno mne mrzí, āe nae øady øídnou, chybìlo
tam hodnì tìch, které jsem chtìla vidìt, proto je tøeba
si váāit kaādého dne a tìch, co nás v tom podporují, a to
jsou ti, kteøí nacvièují zpìv i taneèky, vìnují k tomu

svùj volný èas a trpìlivost. Za vechny moc a moc
dìkuji.
J. Kovandová
Poznámka redakce: MD poøádalo MO KSÈM za
pomoci Obce Studená. Setkání dùchodù poøádala Obec
Studená.
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Informace z knihovny
Dne 30. 3. 2015 probìhlo setkání
s e spi sova te le m Vlastim ile m
Vondrukou. Ètenáøi se dozvìdìli,
jak se pan Vondruka k psaní
románù dostal, jak se takový román
tvoøí a mnoho dalího z naí historie.
D ne 2 3 . 4 . 20 15 se ko n alo
v K n iho vnì V lasty Ja voøické
pasování dìtí na ètenáøe prvních
tøíd Z. Dìti pøed samotným
p as o vá ní m d os ta ly za ú ko l
ve skupinkách vyøeit dva kvízy, aby
dokázaly, āe zvládají vechna
písmena a umí èíst. Pasování se jako

kaādoroènì ujal starosta obce pan
V. Nìmec. Letoní prvòáci jsou
rozdìleni do dvou tøíd a celkem bylo
pasováno 33 dìtí. Dne 7. 5. 2015
uspoøádala knihovna ve spolupráci

ètenáøství a Knihovna Vlasty
Javoøické se do této akce zapojila.
Bìhem dvou dnù 12. a 13. 5.
2015 pøilo do knihovny 6 tøíd
prvního stupnì. Dìti èekalo nejen

Pasování ètenáøù

Dne 30. 3. 2015 se uskuteènilo
setkání s historikem a spisovatelem
Vlastimilem Vondrukou. Pan
spisovatel vyprávìl o tom, jak se k
psaní románù dostal, jak se takový
román tvoøí a mnoho dalího nejen
z naí historie.

se kolní druāinou pro dìti prvního
stu pn ì Z ak c i  P o h ádk o v á
ipkovaná. Dìti ly v pøírodì
po pøedem vytyèené trase, kde na nì
èekaly rùzné úkoly, dále byl test
zapamatování si co nejvíce obrázkù,
turnaj v pexesu a na závìr opékání
buøtù v areálu SK Mlýnská. Poèasí
nám pøálo a akce se aā na nìjaké ty
spa da n é buø tí k y d o o hý nk u
vydaøila. Nakladatelství Thovt
poøádá pro dìti 1. - 4. tøíd Z
motivaèní besedy na podporu

zajímavé povídání paní lektorky,
ale také plnìní úkolù na dané téma
podle vìku. Vechny dìti byly moc
ikovné a besedy je zaujaly.
Dovolená v knihovnì je na letní
prázdniny naplánována takto: 6. 
10. 7. a 24.  28. 8., pøípadné zmìny
budou vèas oznámeny.
P ø e j i v  e m è t e ná ø ù m a
návtìvníkùm knihovny krásné a
proslunìné léto.
Jírová Soòa

Setkání starích spoluobèanù
Setkání se konalo vsobotu 11.
dubna 2015 ve velmi pìkném
prostøedí jídelny Základní koly ve
Studené, jejíā øeditel pan Mgr.
Libor Hrbek nás pøipraveným
programem provázel.
Zaèátek nám zpestøily dìti
z mateøské koly pod vedením
zástupkynì Z pro mateøskou kolu
paní J. Havlíkové. Pìkné vystoupení si pøipravila dìvèata ze
ZU, která nám zahrála na flétny.
Mile nás pøekvapila a okouzlila
āákynì Z A. Vlasáková s recitací
básní zvlastní tvorby. Obdivovali

jsme také tance dìtí, které nacvièil
pan Skácel.
Vichni jsme se zájmem vyslechli
projev starosty obce pana V. Nìmce.
Dozvìdìli jsme se, co se v obci
vybudovalo, a ne vādy bez problémù, jaké akce se bìhem loòského
roku uskuteènily a co je v plánu v
pøítím období. Potom následovalo
výborné obèerstvení s vynikající
obsluhou. K poslechu i k tanci nám
zahrála hudební skupina pod
vedením pana Dìdiny. Velmi
oceòujeme pøístup vedení obce ke
starím spoluobèanùm, kteøí jiā v

d ùc ho do v é m v ì k u m a j í v ì t  í
potøebu citu, zájmu a spoleèenských setkání. Vichni jsme si jistì
rádi pobesedovali se spoluobèany,
které ve Studené ménì potkáváme,
s kamarády a kamarádkami, se
kterými je nám dobøe. Dìkujeme
tímto Obci Studená za pøíjemné
setkání a budeme se tìit na
dalí.
Za starí obèany  dùchodce:
Marie Jandová
Marie Èeloudová
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Ze āivota koly
Ve ètvrtek 29. 1. jiā tradiènì
k p øíl e āi to sti pøe dá ván í pololetního vysvìdèení probìhla na 1.
stupni sportovní soutìā, která se
skládala z deseti disciplín a bìhem
s portová n í dì ti je tì lutily
k øí ā ovk y, há d an ky a jin é
hlavolamy. áci druhého stupnì si
opìt pøipravili poøad Tøída baví
tøídu. Tento poøad je mezi nimi
velmi oblíbený a ani v letoním
roce se āádná tøída nedala zahanbit
a své pøíspìvky mìli vichni velmi
dobøe pøipravené.
Ve dnech 10.  12. 2. probìhl
l y ā aøsk ý výc vik. Z dù vod u
nevhodných snìhových podmínek
trval pouhé tøi dny, ale jak sjezdaøi,

zapsáno bylo 23 āákù, rodièe
ostatních dìtí poāádali o posouzení
ko ln í
z r al o s t i
v pe d agogicko-psychologické poradnì.
16. 2. se uskuteènila recitaèní
soutìā. Zúèastnilo se 35 recitátorù,
kteøí byli rozdìleni do ètyø kategorií.
Dne 17. 3. se v Daèicích konalo
okresní kolo halového fotbalu, ve
kterém obsadili mladí chlapci z
naí koly 1. místo. Postoupili do
okresního finále, které se konalo v
Jindøichovì Hradci 23. 3. a zde
vybojovali 3. místo.
18. 3. tøíèlenné druāstvo chlapcù
v okresním kole stolního tenisu,
konaném v J. Hradci, obsadilo 1. místo.

áci ze zdravotnického krouāku se úèastní soutìāe
tak i skupina bìākaøù si
kurz pochvalovali. Ti,
kteøí se kurzu nemohli,
èi nechtìli zúèastnit, se
uèili. Dìkujeme obecn í mu úøa d u a je ho
zamìstnancùm za pøípravu, zabezpeèení a
pomoc na lyāaøském
vleku a Masozávodu
Krahulèí za ceny pro
vítìze na závìreèné
závody.
Dne 12. 2. se konal
zá pi s do 1 . tøídy.
Zúèastnilo se ho 30 dìtí,

V krajském kole, konaném 26. 3.
taktéā v J. Hradci, vybojovali
krásné 2. místo.
31. 3. se v J. Hradci konalo
otevøené krajské kolo silového
ètyøboje, ve kterém nai chlapci
vybojovali opìt 1. místo.
22. a 23. 4. se konaly pøijímací
zkouky na støední koly, které
zaèínají být ve vìtinì regionù
povinné. Vichni nai āáci, kteøí
pøijímaèky absolvovali, se na
vybranou kolu dostali.
27. 4. probìhl jiā pátý roèník
taneèní soutìāe. Taneèního klání se
zúèastnilo 38 dìtí v kategorii
skupin i jednotlivcù. Za samostatnou pøípravu choreografie jim
patøí velké uznání.
11. 5. se dvì druāstva naich āákù
zúèastnila okresního kola Soutìāe
mladých zdravotníkù. Zde se
umístili na 2. a 4. místì. Dìti ze
zdravotnického krouāku také jako
kaādoroènì v rámci spolupráce
mezi 1. a 2. stupnìm pøedvedly své
znalosti a dovednosti v poskytování první pomoci svým mladím
spoluāákùm. Mení dìti si pak
samy nadenì vechno vyzkouely.
12. 5. probìhla oblastní dopravní
soutìā v Daèicích. Nae druāstvo se
umístilo na 5. místì. Soutìā bude
pokraèovat okresním kolem, které
se vletoním roce poøádalo u nás
ve Studené na dìtském dopravním
høiti.
Úspìnì pokraèuje i spolupráce s
ISSTO Daèice. Kromì pravidelných
setkání a soutìāe v Daèicích se
jedna tøída zúèastnila exkurze ve
strojírenských podnicích v
Daèicích a 5 dìtí, které
p ra v i de ln ì j i ā dr u hý m
rokem navtìvují technický
krouāek, týdenního pobytu
v Praze, který byl zamìøen
na exkurze v technických
podnicích a návtìvy muzeí
a v ý s ta v s t e c h ni c k o u
tematikou.
Roèní projekt SP
stavební v Jihlavì, do
kterého jsme zapojeni
formou krouāku Minipodniky, bude ukonèen
závìreèným setkáním
vech úèastníkù v èervnu
v Jihlavì.

6

STUDENSKÝ TEP

STUDENSKÝ TEP

7

8

STUDENSKÝ TEP

Tipy Knihovny Vlasty Javoøické
na letní ètení

Vodáci
Letos zase po roce,
pojedeme po øece.
Øeka je to Vltava,
jezdíme tam od mlada.
Startujeme v Brodì,
bereme si lodì.
Øeku sjedem jako nic,
jede nám to líp a líp.

Voda

Obèas se i vykoupeme,
mokré hadry pøivezeme.
Vedle dalí vodáci,
nemají nic na práci.
Kdyā pak domù pøijedeme,
vzpomínky si opráíme.
Jak po øece jsme brouzdali
a s vodou si srandu uāili.
Karel Taras, VII. tø.

Dìkuji vem, kteøí se pøili
r oz lou èit a vy pro vo dit na
poslední cestì Studenou mého
manāela.
J. tìpánová

Jedna kapka vody
udìlá z nás bohy.
Jeden plamen ohnì
vysuí vodu po dnì.

Otevøeno od 8 do 15 hod.
Nyní i snídaòové menu
teplá sekaná,
míchaná vajíèka,
párky, klobásy...

Uzávìrka pøítího èísla
TEPU je
15. srpna 2015.

Vechno mají v rukou lidé,
co z té vody jednou zbyde.
ije v ní i spousta ryb,
mají tam svùj vodní lid.
Voda stromek zaleje,
v létì stromek kvete.
Ráda koukám na nebe,
s øekou hnedle vedle mì.
Voda je køitál, co tvoøí zemi,
bez ní bychom uā neāili.
Voda není jenom k pití,
má i jiné vyuāití.
Lucie Véghová, VII. tø.
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Okresní kolo soutìāe cyklistù ve Studené
V úterý 26. 5. 2015 se
konalo na dopravním høiti ve
Studené OKRESNÍ KOLO
SOUTÌE
MLADÝCH
CYKLISTÙ. Soutìāe se
zúèastnily základní koly,
které postoupily z oblastních
kol, které se konaly v Daèicích, Tøeboni a Jindøichovì
Hradci. áci byli rozdìleni do
dvou kategorií - mladí āáci
(5. a 6. tøída) a starí āáci (7. a
8. tøída). Soutìāilo se celkem
v pìti disciplínách. Jednalo se

o jízdu zruènosti, jízdu na
dopravním høiti dle dopravního znaèení, zdravovìdu,
zakreslování do map a z
teoretického testu z pravidel
silnièního provozu. Kromì
jednotlivcù byly ocenìny i celé
koly.
V kategorii mladích āákù
vybojovala prvenství 1. základní kola v Jindøichovì
Hradci, v kategorii starích
āákù pak 3. základní kola v
Jindøichovì Hradci.

Malá Proseè Terézy Novákové - X. roèník literární soutìāe
V sobotu 16. kvìtna 2015 se v Proseèi u Skutèe konalo slavnostní vyhláení výsledkù X. roèníku celostátní
soutìāe v literárním projevu dìtí Malá Proseè Terézy Novákové.
V kategorii poezie získal āák sedmé tøídy JAN KARPÍEK za svou báseò Jarní rozjímání tøetí místo.
Jarní rozjímání
Tráva uā zaèíná zelenat,
sluníèko zase uā svítí.
Zima se zas dala vyhnat
a na louce rozkvétá kvítí.
Zvíøátka vylezla z úkrytu,
na stromech zase rostou listy.
Vlatovko, uā jsi tu!
A pøíroda pøivítala nové hosty.
Hosté pøilétli z daleka,
aā z teplého kraje.
Jaro si kabát obléká
a poslední sníh uā taje.
Jaro uā si dveøe otvírá
a vude létají motýli.
Zima uā zlehka umírá,
tak postùj aspoò na chvíli!

Obecní úøad Studená oznamuje,
āe od 1. 8. 2015 si mohou obèané odebrat zdarma
kompost z kompostárny pro vlastní pouāití,
dle provozní doby kompostárny.
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BEZPLATNÁ SLUBA PRO RODINY DÌTÍ S POSTIENÍM nebo
OPODÌNÝM VÝVOJEM
Vem rodinám v Jihoèeském
kraji, které mají dítì s postiāením
anebo s opoādìným vývojem, nabízí
nezisková organizace I MY, o.p.s.
bezplatnou sluābu  ranou péèi.
Raná péèe je sluāba terénní a to
pøedevím proto, aby zajistila
komfort dìtem i jejich rodièùm. Pro
dìti jsou zmìny prostøedí èasto
f r u strující a p ro ro dièe za se
cestování s nimi nároèné. Proto
konzultace probíhají v rodinách,
zpravidla 1x za 4  8 týdnù, podle
domluvy rodièù a poradkynì.
Poradkynì spoleènì s rodièi
dohodne na první konzultaci
spoleèný postup a podporu vývoje
dítìte, nabídne k zapùjèení
hraèky, kníāky èi pomùcky. Raná

p éèe za hr nu j e i s o c iá l ní p oradenství, zjiování potøebných
informací, doprovod na úøad èi k
lékaøi, pomoc se zaøazením do
kolských zaøízení.
Pokud se rodièe rozhodnou, āe je
pro jejich dítì a celou rodinu sluāba
pøínosná, mohou bezplatnou ranou
p éèi vy uā í v at p r av i d e l nì o d
narození aā do sedmi let vìku

dítìte. Se starími dìtmi pak i
nad ál e j e z d i t na s p ol e è n á
setkávání, pøednáky èi pobyty.
P r o ne z áv az né i n f o r m ac e
kontaktujte vedoucí støediska rané
péèe Kateøinu Rùāièkovou na
telefonu 775 104 920 èi e-mailu:
rana.pece@imy-sdruzeni.cz.
Raná péèe spoleènosti I MY je
urèena pro rodiny dìtí s tìlesným,
m e nt ál ní m ,
k o m bi no v an ý m
postiāením, s autismem anebo
ohroāeným vývojem od narození do
sedmi let vìku v Jihoèeském kraji.
Pro dìti s jiným druhem postiāení
nab í z í sl u ā by j i né ne z i s k o v é
organizace. Více se dozvíte na
stránkách www.imy-sdruzeni.cz.

Blahopøejeme k významným āivotním výroèím
Èervenec
Sníāková Marie, Svìtlá
Kosová Marie, Studená
Nosková Anna, Horní Bolíkov
Bìlíková Kamila, Studená
Berková Jaroslava, Studená
Bláhová Emilie, Studená
Lindourková Rùāena, Studená
Køíāková Anna, Horní Bolíkov
Malá Kateøina, Horní Bolíkov
Jinochová Marta, Studená
Kremlièka Eduard, Studená
Èekalová Marta, Studená
Urbánek Frantiek, Studená
Matouková Ludmila, Studená
Kala Jan, Domaín
Stránská Anna, Studená
Balatá Boāena, Studená
Vávrù Alois, Sumrakov
Müllerová Irena, Studená
Srpen
Matouková Andìla, Horní Pole
Jirkù Anna, Olany
Beránková Ludmila, Studená
Hanzalová Olga, Studená
Satrapová Anna, Studená
obová Zdeòka, Studená
Mièková Vìra, Studená
Ratkovská Elika, Studená
Bradová Marie, Studená
Jakoubková Erika, Studená
Kos Jan, Olany
astný Bohuslav, Studená

Raèický Jan, Studená
teflová Rùāena, Studená
Vaculová Julie, Studená
Záøí
Samek Frantiek, Studená
Havlík Frantiek, Studená
Ryneová Ludmila, Horní Bolíkov
Domecký Miroslav, Studená
Sníāek Jaroslav, Studená
teflová Walburga, Domaín
icnerová Ludmila, Studená
Kuèerová Marie, Olany
Jiøík Frantiek, Sumrakov
Mastný Stanislav, Studená
Dìdina Frantiek, Studená
Kubín Miloslav, Studená
Turzó Karel, Studená
Bureová Vìra, Marov
tìrba Karel, Studená
Jinoch Frantiek, Studená
Duková Ludmila, Studená
Mifková Hedvika, Studená
Lovìtínská Marie, Studená
Gavlasová Marie, Olany
Beneová Jiøina, Studená
Bártù Josef, Skrýchov
Kalinová Zdenka, Studená
Bínová Marie, Studená
Svobodová Marie, Studená
Zachová Jiøina, Studená
Vávra Jaroslav, Studená
Merhautová Elika, Horní Bolíkov
Kolman Frantiek, Domaín
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Soutìā zdravotnických
krouākù
Setkání dùchodcù

Dìtský karneval

Pasování ètenáøù
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Lyāaøský výcvikový kurz āákù základní koly
áci technického krouāku v Praze

Zdravotnický krouāek

Studenský

Sportovní soutìā v Z
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