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INFORMAÈNÍ A REKLAMNÍ ZPRAVODAJ

Z jednání zastupitelstva obce
14. zasedání zastupitelstva obce
se konalo 14. 12. 2015
Zpráva o èinnosti orgánù obce
obsahovala informace o probíhajícím øeení oprav vody ve
Svìtlé a v Marovì a o jednání se
St átn ím fo nd em āivo tníh o
prostøedí ÈR ohlednì stanovení
c eny vod néh o a sto èné ho ve
Studené. Dalí jednání se týkala
vytvoøení nového návrhu plánu na
tvorbu rezerv pro financování
r ek ul tiva ce a san ace lo m u
Sumrakov. Zpráva o èinnosti
finanèního výboru informovala o
èerpání dotací poskytnutých obci
Studená a o projednání rozpoètových opatøení, která výbor
dop oruè il schv álit. Soc iá lnì
zdravotní výbor projednal āádost o
pøidìlení bytu v DPS a doporuèil ji
schválit. Dalí jednání se týkalo
s c h vá l ení
ob ecn ì
záva zn é
pøihláky o místním poplatku za
provoz systému shromaāïování,
sbìru, pøepravy, tøídìní, vyuāívání

a odstraòování komunálních
odpadù úèinnou od 1. 1. 2016. Dále
byla projednána a schválena cena
vodného a stoèného v místních
èá ste ch p ro r o k 20 16. B y l o

schváleno èerpání trvale úèelového
fondu na financování a realizaci
vodohospodáøského majetku obce
na akci Studená, kanalizace 
ulice Zákostelní. (Pokr. na str. 3)
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Slovo starosty
Váāení spoluobèané, dovolte,
abych Vás seznámil s èinností obce
od posledního vydání TEPU.
Z a èátke m
li stop adu
do lo
k pøeruení dodávek vody do

vod ovo d n íh o ø adu a j e h o
odvzdunìní. Pracovníci Èevaku ve
spolupráci s technickými sluābami
obce dále øeili i únik vody v ulici
Na ibené, kde nám vytékala voda

Studené a Horního Pole. Porucha
byla zpùsobena pøekopnutím
hlavního vedení z úpravny vody do
Studené. I kdyā se jednalo o
p omì rnì ve lk ou po ruch u za
p osled ní o b do b í, po daøilo se
pracovníkùm Èevaku tuto poruchu
rychle odstranit. Nejvíce èasu
následnì zabralo napoutìní celého

do silnice. Nakonec se zjistilo, āe
vodovodní øad je zde v poøádku a
jedná se o prùsak z pramenù pod
silnicí. Museli jsme proto pøistoupit
k vykopání drenáāe, a tím vytékání
do silnice odstranit.
Probìhlo jednání s mìstem
Strmilov, které nám nabídlo
spolupráci s mìstskou policií.

Jednání se zúèastnil místostarosta
pan Martin Lacina. Po vyhodnocení
této nabídky jsme se rozhodli zùstat
u sp o l u pr ác e s be z p e è no s t ní
sluābou ELZY servis s.r.o., tato
sluāba je pro nai obec dostaèující a
finanènì nejvýhodnìjí. Jeden
z rozhodujících faktorù spolupráce
je i dokonalá znalost místních
pomìrù, kterou nám stráāníci ze
Strmilova nemohou zaruèit.
K o nc e m li s t o p ad u s e n ám
podaøilo zprovoznit odradonovací
zaøízení v Marovì. Výpadek byl
zapøíèinìn nedostatkem vody ve
studni a následnì nízkým tlakem
pøivádìné vody na odradonování.
Na zimní období poøídila obec nový
sypaè na multikáru. Starý sypaè byl
pøed lety zakoupen jiā jako pouāitý
a j e ho t e c hni c ký s ta v b y l
nevyhovující. Koncem listopadu
jsem byl s panem místostarostou a
s vedoucím technických sluāeb na
 k o l e ní o p o v i nno st e c h p ø i
provozování vodovodù a kanalizací.
V letoním roce plánujeme osazení
zbylých vodomìrù v místních
èástech Studené a pøejít na
fakturaci dle skuteèného odbìru
vody z obecních vodovodù. Ve
Studené byl ukonèen zkuební
provoz èistírny odpadních vod a 30.
11. 2015 probìhla její kolaudace.
Souèasnì probìhla jednání se
SFP o cenách vodného a stoèného
pro letoní rok. Ceny se budou
kaādý rok stanovovat podle
nastaveného finanèního modelu a
v letoním roce je cena pro vodné i
stoèné 89,94 Kè.
Do souèasné doby jsem se
zúèastnil nìkolika výroèních
schùzí spolkù jak ze Studené, tak
z místních èástí. Vem dìkuji za
pozvání, dìkuji jim za spolupráci a
pøeji hodnì zdaru v jejich práci.
Jsem rád, āe o prosincové akce jako
je rozsvícení vánoèního stromu,
vánoèní koncert a āivý betlém ve
Studené a v Horním Bolíkovì je
stále velký zájem. Nejvìtí úèast
vak byla, jako jiā tradiènì, na 18.
roèníku Silvestrovského výstupu
na Javoøici. Letoního roèníku se
z úèa st ni l o 5 730 úèas t n ík ù .
Podìkování patøí vem, kdo pro nás
tyto akce organizují.
(Pokraèování na str. 3)
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Z jednání zastupitelstva obce
Obèané Marova poāádali o
zvýení bezpeènosti na komunikacích v obci tím, āe budou
osazeny dopravní znaèky omezující
rychlost prùjezdu obcí na 30 km/h.
Bylo schváleno podání této āádosti.
Dalí jednání se zabývalo smìnou,
prod e jem , pa ch tem , ko upí a
bezúplatným pøevodem pozemkù.
Byl schválen plán práce zastupitelstva na 1. pololetí roku 2016.
15. zasedání zastupitelstva obce
se konalo 25. 1. 2016
Zpráva o èinnosti orgánù obce
informovala o pøípravì projektù pro
územní øízení na vybudování

ināenýrských sítí v lokalitì K
Domaínu a na odkanalizování
ulice Mlýnská. K āádosti obce o
úp ravu m í s tní h o p r o v o z u na
pozemní komunikaci v Marovì
vyda la P o l i ci e È R z a mí t av é
stanovisko. Finanèní výbor provedl
ko n trolu
èe r p ání
do t ac í
poskytnutých obci, projednal
rozpoètové zmìny a pøedseda
informoval o èerpání rozpoètu a o
zùstatku na bìāném úètu. Sociálnì
zdravotní výbor posoudil āádosti o
pøidìlení bytu v DPS a doporuèil je
ke schválení. Bylo schváleno podání
āádosti o dotaci na akci Oprava

hasièské zbrojnice ve Studené
z grantu Jihoèeského kraje a
vypsání výbìrového øízení na
dodavatele této akce. Dalí jednání
se zabývalo smìnou pozemkù,
podáním āádosti o bezúplatný
pøevod pozemkù a bezúplatného
p ø ij e t í
p o z e mk u .
St a r o s t a
informoval o dopisu od starosty
z partnerské obce Beemster, ve
kterém zdùvodòoval ukonèení
tohoto partnerství zmìnou doby, ve
které se takovéto partnerství stalo
pøeāitkem a cíl tohoto partnerství
āe byl jiā dávno naplnìn.

Slovo starosty
Zaèátkem letoního roku probìhla
jednání o zadání projektové
dokumentace na ināenýrské sítì
a silnici v lokalitì smìrem
k Domaínu, kde je plánovaná
výstavba
rodinných
domù.
V letoním roce dojde k poloāení
nového asfaltového povrchu v ulici
Druāstevní. V souvislosti s touto
opravou jsem se s panem
místostarostou zúèastnil na SÚS
v Èeských Budìjovicích výbìrového
øízení na vypracování projektu.
Dovolte, abych upozornil majitele
nemovitostí v této ulici /Druāstevní/,
pokud mají v úmyslu se napojit na
nìkterou ze sítí, které zde vedou
v silnici, aby tak uèinili jetì pøed
poloāením nového povrchu silnice.

V Èeských Budìjovicích jsme
také navtívili ØSD, kde jsme
jednali o moānosti výstavby
chodníku v ulici Zákostelní, který by
vedl ze strany k budoucímu parku.
Zatím se jedná o zpracování
projektové dokumentace. Sokol
Studená poāádal v letoním roce
kraj o dotaci na rekonstrukci topení
v tìlocviènì a opravu sociálního
zaøízení. Jedná se o poslední etapu
opravy tìlocvièny, kterou vyuāívají
stolní tenisté. Je naplánovaná i
výmìna støechy na tìlocviènì koly.
Obec v souèasné dobì āádá o dotace
na zateplení hasièárny, vèetnì
výmìny oken. Jedná se také o
poslední etapu rekonstrukce
hasièárny.

Poptávám dlouhodobý podnájem malého domku,
popøípadì bytovky se zahrádkou, nebo výbìhem pro psa od dubna 2016.
Jsem sama se 2 pejsky.
Anna Bulawa mobil 704746722

Dalí āádost je na opravu
sociálního zaøízení v budovì
osadního výboru v Sumrakovì.
Z dotací na program obnovy venkova
máme poāádáno o rekonstrukci cest
v Olanech. V letoním roce jetì
poèítáme s osazením místního
znaèení po Studené a s opravou
vyhoøelého srubu v Bukovici.
V únoru jsem se zúèastnil
slavnostního otevøení klubovny pro
mladé myslivce. Jsem rád, āe se po
letech podaøilo ve spolupráci se
spoleènostmi Stagra a Jistuza
realizovat tento zámìr a vytvoøit tak
pro mladé myslivce pøíjemné
zázemí, kde se mohou scházet.
Závìrem bych Vám chtìl popøát
pøíjemné proāití nadcházejících
jarních mìsícù a hlavnì hodnì
zdraví.
Nìmec Vítìzslav

Noví obèánci obce Studená a místních èástí za rok 2015
Mitchell Christopher Gardiner, Studená
Isabela Stránská, Studená
Lilien Jírová, Studená
Michal Nebojsa, Studená
Elena Èechová, Studená
Zuzana Havlíèková, Studená
Roman Votava, Studená
Filip Chlupáè, Horní Pole
Viktorie Èekalová, Studená
Tamara Páralová, Horní Pole
Jan Èech, Sumrakov
Sofie Chalupská, Studená

Matìj Holý, Domaín
Tomá Novák, Skrýchov
Filip Libi, Studená
Kristýna Bazalová, Studená
tìpán Chlupáè, Studená
Adéla Malecká, Studená
Jakub Malec, Horní Bolíkov
Linda Lindourková, Horní Pole
Anna Valíková, Studená
Tereza Kareová, Olany
Marek Beèvaøík, Sumrakov
Karin Horvátová, Olany
Karolína Kohoutová, Studená

Dìkuji vem,
kteøí se pøili rozlouèit
s mým muāem
Bohumilem Tesaøem.
Marie Tesaøová s rodinou

Uzávìrka
pøítího èísla TEPU je
15. kvìtna 2016.
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Setkání lyāaøù

Sál kulturního domu v Horním
Poli byl v sobotu 31. 1. 2016 svìdkem
malé slavnosti. Seli se zde lyāaøi
vyích roèníkù, aby zavzpomínali na
doby, kdy závodili v dresech Studené,
na lyāaøských kláních prakticky po
celé republice. Pøi pøíchodu do sálu si
na
pøipravených
panelech
s fotografiemi ze startù závodù i
medailích borcù a dalích
památkách prohlíāelo na 25
úèastníkù se zájmem o ve vystavené.
Po pøivítání starostou obce a
krátkém zhodnocení lyāování ve

Studené následovalo ètení z dobového
tisku, ve kterém je zmiòována historie
lyāování.
Jen krátce se zde doèteme, āe první
zmínka je z roku 1925 a následující
èlánky z roku 1935 a 1940.
Pak jiā následovala bohatá
diskuze úèastníkù zamìøená na
vzpomínky dnes jiā témìø historické.
Malé obèerstvení jen dokreslilo
pøíjemnou atmosféru setkání.
Obec Studená, která toto setkání
organizovala, tak ukázala, āe
Úryvek z knihy Antonína Fuèíka

nezapomíná na ty, kteøí obec
reprezentovali.
koda jen, āe toto setkání, které
bylo naplánováno pøi pøíleāitosti 50.
výroèí tradièního závodu Studenská
15, pokazila pøíroda. Nebyly snìhové
podmínky pro závod.
Vichni pøítomní na závìr obdrāeli
pamìtní listy, které lyāování ve
Studené na fotografiích skuteènì
mapují.
Do dalích let popøáli Studenské
15 hodnì dobrých lyāaøù a hlavnì
dobré snìhové podmínky.
Mgr. Jindøich Kejval
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Tøíkrálová sbírka 2016 ve Studené a okolí
V sobotu 9. ledna 2016 se ve
Studené a okolí konala tradièní
Tøíkrálová sbírka, která je souèástí
c el o stá tní
v eøe jné
sb írky
organizované Èeskou katolickou
c h a ri tou. D o za pe èetì n ých
pokladnièek mohli lidé koledníkùm
v kl ád a t d o br ovo lný fina nèn í
pøíspìvek, a tím pøispìt na pomoc
lidem v nouzi pøedevím v naem
regionu. Kompletní pøehled
vyuāití Tøíkrálové sbírky je moāné
nalézt na www.caritas.cz.

Tato èástka je vìtí o 28 000 Kè
neā loni!
Chtìla bych podìkovat vem
do b rovo l ní k ùm , k t e øí bì h e m
ko le do v ání o b ì t av ì sn á e l i
nevlídné poèasí a bez jejichā pomoci
by se Tøíkrálová sbírka u nás
moāná vùbec nekonala.

Dále dìkuji vem, kterým není
lhostejný osud druhých lidí, kteøí
pøispìli jakoukoli èástkou, kteøí
nám  králùm  prostì otevøeli
nejen dveøe, ale i svá srdce
Mgr. M. Zámostná,
koordinátorka TS

Letos se v naem regionu do této
sbírky zapojilo témìø 80 dìtí a 30
dospìlých. Díky tomu se nám
podaøilo dát dohromady pøes 30
skupinek a bìhem jednoho dne jsme
proli vechny obce a vesnice
farností Studená, Palupín, Popelín,
Olany i Panské Dubenky.
CELKEM SE VE STUDENÉ
A OKOLNÍCH OBCÍCH VYBRALO: 86 109,- Kè

Otevøení klubovny pro malé myslivce
V úterý 16. února 2016 se nám
podaøilo ve spolupráci s místní
firmou STAGRA spol. s.r.o. a VOD
Jistuza Studená otevøít klubovnu
pro mladé myslivce.
Ve se neslo ve slavnostním
d uc h u. Mysli vci v ze len ých
u ni f or m ách , mla dí tru baè i,
Jihoèeská televize a hlavnì plno
veselých dìtí, které se tìily, aā
ukáāou svou klubovnu rodièùm a
Nae tøída
Ta studenská kola
kaādé ráno volá:
Vstávejte, moji āáci,
vādy tu nejsem pro legraci.
My z esté tøídy āáci
obèas tìbetáme jako ptáci.
Nìkdy trochu zlobíme,
potom se zas uèíme.
Umíme být i zlatíèka,
kterým do āákovské pøibude
jednièka.
Prostì jsme normální dìti,
co jim āivot ve kole vesele letí.
Josef Dohn, 6. tøída

pochlubí se dobøe odvedenou prací.
Nìkolik hodin vìnovaly spoleènì s
myslivci úklidu, vìení trofejí a
výzdobì. Lidé si mohli klubovnu
prohlédnout a dìti pøedvádìly, co
ve se na krouāku nauèily.
Tímto bychom chtìli podìkovat
spoleènosti STAGRA spol. s.r.o. a
VOD Jistuza Studená za nád-

hernou klubovnu, kterou jistì
bud e m e v y uā í v a t ne j e n p ø i
nepøíznivém poèasí. Rekonstrukce
pod vedením pana Josefa Svobody
se zdaøila a myslíme si, āe takovou
klubovnu by nám mnozí mohli
závidìt.
Miroslav Duek a Zuzana Jebavá
vedoucí krouāku
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Rizikové chování u dìtí II
Jak jsem Vám slíbila, tak dnes se
b u d u vìno va t je dn o tlivým
opatøením, která jsou ukládána
nezletilým dìtem do 15 let, které
nejsou trestnì odpovìdné, za jejich
protiprávní jednání, tedy v pøípadì,
āe se dopustí èinu jinak trestného,
který by byl klasifikován jako
provinìní u mladistvých pachatelù,
dìtí starích 15 let a mladích 18
let.
Jen ve zkratce pøipomenu, āe tato
opatøení jsou ukládána soudem dle
zákona è. 218/2003 Sb., v platném
znìní, o soudnictví ve vìcech
mládeāe a o odpovìdnosti mládeāe
za pro ti p rá vní èin y. Dan ým i
opatøeními jsou dohled probaèního úøedníka, výchovná
povinnost, výchovné omezení,
napomenutí s výstrahou, zaøazení do terapeutického,
psychologického nebo jiného
vhodného výchovného programu ve støedisku výchovné
péèe, v poslední øadì ochranná
výchova a ochranné léèení. Pøi
ukládání tìchto opatøení, které
mùāe uloāit jen soud, je pøihlíāeno
pøedevím na výchovné pùsobení na
dítì a preventivní úèinek, smyslem
ukládání opatøení je náprava toho
nezletilého, zároveò lze uloāit i více
opatøení najednou.
Dohled probaèního úøedníka
 jedná se o pravidelné sledování
chování nezletilého, jak doma, tak
ve kole, probaèní úøedník ho
navtìvuje i v jeho bydliti, ve kole,
nezletilý by mìl spolupracovat,

dostavovat se k nìmu ve stanovených lhùtách, vést øádný āivot,
p rob aèn í úø e d ní k p r av i de l nì
in fo rmu j e s o ud o fu ng o v á ní
stanoveného dohledu. Pokud je
dlouhodobì na stranì nezletilého
ve v poøádku, tak probaèní úøedník
mùāe podat k soudu návrh na
zruení dohledu. Dané opatøení je
èasto soudem vyuāíváno.
Výchovná povinnost, výchovné omezení  tato opatøení
smìøují k tomu, aby se zabránilo
nevhodnému chování nezletilého
pachatele, jako povinnost lze uloāit,
aby nezletilý bydlel s rodièi,
podrobil se vhodnému výchovnému
programu, apod. jako omezení
potom, aby nenavtìvoval urèité
akce, zaøízení nebo jiná nevhodná
prostøedí, nestýkal se s urèitými
osobami, neuāíval návykové látky,
apod.
Napomenutí s výstrahou 
soud v pøítomnosti zákonného
zástupce tímto opatøením dùraznì
nezletilému vytkne jeho nevhodné
protiprávní jednání a upozorní ho
na to, pokud by i nadále docházelo
z jeho strany k selháním, co mùāe
následovat. Toto vak mùāe soud
ponechat, je-li to úèelné a vhodné,
na zákonných zástupcích, na kole.
O výsledku jsou pak zákonní
zástupci, kola povinni soud
informovat.
Zaøazení do terapeutického,
psychologického nebo jiného
vhodného výchovného programu ve støedisku výcovné

péèe  toto opatøení je ukládáno
tam, kde je dostupné støedisko
výchovné péèe a kde odpovídající
program funguje.
Ochranná výchova  soud uloāí
dítìti, které spáchalo èin, za nìjā
t re st ní
z á ko ní k
d o s pì l ý m
p ac hat e l ùm d o v o l uj e ul o ā i t
výjimeèný trest a nezletilému dítìti
bylo v dobì spáchání èinu jiā 12 let.
Tato opatøení se pak vykonávají ve
výchovných ústavech k tomu
p øi z p ùs o b e ný c h. O ch r a nn o u
výchovu vak soud mùāe uloāit i
v dalích odùvodnìných pøípadech,
napø. dítìti, které má jiā naøízenou
ú st av ní v ý c ho v u, al e p á c há
o p ak o v anì t re s t no u è i n n o s t ,
dopoutí se útìkù z ústavu a uloāení
ochranné výchovy je v jeho vlastním
zájmu a zajitìní jeho øádné
výchovy.
Ochranné léèení  soud mùāe
uloāit nezletilému dítìti jen na
základì výsledkù pøedchozího
vyetøení duevního stavu, a kdyā
toto dítì spáchalo èin jinak trestný
ve stavu vyvolaném touto duevní
poruchou, nebo pod vlivem
návykové látky, nebo v souvislosti
s jejím uāíváním a jeho āivot je tak
váānì ohroāen. Lze uloāit léèení
ústavní nebo ambulantní, trvá,
dokud to vyāaduje úèel zákona.
V pøítím èlánku se budeme
vìnovat opatøením, která jsou
ukládána mladistvým pachatelùm.
Dagmar Èermáková
kurátorka pro dìti a mládeā

V roce 2015 nás opustili
Miroslava Matouková, Studená
Libue Matouková, Studená
Jaroslav Nìmec, Studená
Soòa Lukáková, Studená
Jaroslava Straková, Studená
Leona Lakatoová, Studená
Pavel Schwarz, Studená
Ctibor Taras, Studená
Marie vecová, Studená
Marie Voldøichová, Olany
Marie Øíhová, Studená
Antonín tìpán, Studená

Metodìj Janda Studená
Oldøich Dvoøák, Studená
Jaroslav Novák, Skrýchov
Karel Mrkva, Studená
Rùāena Havlíková, Studená
Vladislav Tùma, Studená
Vìra Zichová, Studená
Anna Stránská, Studená
Zdenìk Køíāek, Horní Bolíkov
Marie Budíèková, Studená
Martin ebesta, Studená
Boāena Daniová, Svìtlá

Karel tìrba, Studená
Ladislav Drobòak, Studená
Vojtìch Fogl, Studená
Emilie Bláhová, Studená
Andìla Matouková, Horní Pole
Zdeòka Chalupová, Studená
Karel Kryzan, Horní Pole
Daniela Ranftlová, Studená
Ludmila Jebavá, Horní Bolíkov
Milan edivý, Studená
Frantiek Samek, Studená
Frantiek Jinoch, Studená
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Informace z knihovny
Statistika nuda je .
má vak cenné údaje. Tolik
popìvek ze známé pohádky. Realita
je vak taková, āe i taková instituce
jako knihovna musí kaādý rok
statistický deník vyplnit. Nejsem
za s tá nce p øe sn é ho so up isu
nepøesných èísel, ale kaādoroèní
bilancování nad tìmito èísly
n euk od í, a b yc ho m se m oh li
zamyslet nad tím, kde pøidat, co
vylepit, jaké akce udìlat. Dávno
jsou pryè èasy, kdy se do knihovny
chodilo jen pùjèovat knihy, dnes se
dá na vtí vi t i p øi jin ých
pøíleāitostech. ádná akce by se
neobela bez dobré komunikace a
spolupráce s jinými sloākami v obci
i jednotlivci. Natìstí pro nai
knihovnu se vādy najde nìjaká

dobrá due, která se nebojí jít s kùāí
na trh a ukázat, co umí, nebo se
podìlí o nìjaký nevední záāitek.
Vem , k t e ø í s k ni h o v no u
spolupracují (nebo se na to chystají
), patøí velký dík a doufám, āe na ni
nezanevøou ani v dalích letech,
protoāe vymyslet akci, která lidi
pøimìje opustit teplo domova, je
n ì kd y um ì n í . D í k y f i nan èní
podpoøe zøizovatele je knihovna na
tyto akce jiā plnì vybavena  nové
āidle, plátno, projektor.
V lednu probìhla vzdìlávací akce
Sestavte si rodokmen, na které se
zá je mci o t v o rb u r o d o k m e n u
seznámili s programy na jeho
tvo rbu a k d e èe r p at z d r o j e
potøebných informací. Prezentace
z této akce je ke staāení na

webových stránkách obce, nebo
v knihovnì. V únoru k nám opìt
zavítal Vojtìch Trèka tentokrát i
s manāelkou, procestovali jsme
s nimi Jiāní Ameriku. V bøeznu
è e k á d ì ti z e k o l y i  k o l k y
kaādoroèní návtìva knihovny, kde
se dozví, jak to u nás chodí a mnoho
dalího. Zpestøením bude letos
komiksový workshop, kterého se
zúèastní cca 30 dìtí z druhého
stupnì Z. Do konce kolního roku
èeká jetì prvòáèky tradièní
Pasování na ètenáøe. Na listopad
j e j iā d o ml u v e ná a k c e s e
s p i so v ate l e m a z áh ado l o g e m
A rn o  te m V a í è k e m , b l i ā í
informace budou zveøejnìny pøed
akcí.
Jírová Soòa

Vèelaøský krouāek
Vèelaøský krouāek funguje na
základní kole jiā ètvrtým rokem.
Tuto zájmovou èinnost zatiuje
Èeský svaz vèelaøù Studená.
V Èeské republice je v souèasné
dobì 185 evidovaných vèelaøských
krouākù, ve kterých pracuje více
neā 1500 dìtí. Máme radost, āe i
krouāek ve Studené se tìí pomìrnì
velkému zájmu, navtìvuje ho 13
dìtí. Vèelaøíci, jak se èlenùm
krouāku øíká, jsou nadìjí nejen pro
s tá rn oucí vèel aøe , ale i pro
zemìdìlství a pro vechny, kdo mají

rádi med. Jak takový vèelaøský
krouāek probíhá, popisují samy
dìti:
Uèíme se, jak poznáme dìlnici,
královnu a trubce. Jak se jmenují
èásti vèelího organismu a chodíme
do výukového vèelína. Obèas
dostáváme i nìjaké testy.
Kaādoroènì v èervnu vytáèíme
med a zúèastnili jsem se soutìāe
Zla tá v èe l a . R ád i v y rábí m e
rámeèky.
V lednu jsme na vèelaøském
krouāku vyrábìli svíèky z vosku,

vyzkoueli jsme svíèky klasické,
zatoèené i èajové. Bylo to moc
zábavné a vem se nám svíèky moc
povedly.
Nìkdo by øekl, āe pøíroda dokáāe
ve sama vypìstovat. Ale kdo by
nám bez naí péèe dal med, propolis
a dalí vìci? Je dùleāité chovat
vèely, proto chodím na vèelaøský
krouāek.
Vedoucí vèelaøského krouāku
Ing. Rostislav Lavièka

BEZPLATNÁ SLUBA PRO RODINY DÌTÍ S OPODÌNÝM VÝVOJEM NEBO
POSTIENÍM
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
frustrující a pro rodièe zase
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
péèe zahrnuje i sociální poradenství, 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 é èi vyu ā í v at p rav id e l n ì od
narození aā do sedmi let vìku
dítìte. Se starími dìtmi pak i
n adá le j e z di t n a s p ol e èn á
s etká v á n í , p ø ed ná  k y èi
pobyty.

P r o ne z áv az né i nf o r m a c e
kontaktujte vedoucí støediska rané
péèe 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,
mentálním, kombinovaným postiāením, s autismem anebo
ohroāeným vývojem od narození do
sedmi let vìku v Jihoèeském kraji.
Pro dìti se sluchovým èi zrakovým
postiāení nabízí sluāby jiné
neziskové organizace.
Více se dozvíte na stránkách
www.imy-sdruzeni.cz.
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Výstup na Èeloudùv vrek
Poslední den v roce se jiā po
9 . usku te èni l výstu p na
Èel o ud ùv
vrek
m e zi
v es ni cem i
Maro v
a
Heømaneè. Výstupu, který
organizuje OÚ Heømaneè a
SDH Marov, se zúèastnilo
více neā 100 lidí. Pøítomné
pøivítal marovský ponocný a
pøednesl svou zdravici. I kdyā
bylo studené poèasí, díky
teplému obèerstvení zøejmì
nikdo této procházky nelitoval.
Starosta SDH Marov
Miloslav Zahálka

Silvestrovský pozdrav marovského
ponocného v roce 2015.
Poslední den má pøed sebou jetì nìkolik krokù
a pak bude loòskem vechno,
co se dìlo od zaèátku roku.
Na jaøe moc vody, potom velké sucho,
ve trpìlo vedrem,
prelo prý jetì ménì, neā ve ètyøicátém sedmém.
Hasièi jsou pøipraveni na oheò i vodu,
soutìāemi se trénují jak odvrátit kodu.
V jejich klání nemá ani nejlepí nic jisto,
a tak heømaneètí obsadili krásné druhé místo.
Mlýnek èasu, jak vichni víme, nepøestává mlet,
Studené uā nasypal do uplíku historie 650 let.
Ochotníkùm z Bolíkova patøí dík po právu,
oslavu výroèí zabalili do hereckého hávu.
Mùāem slavit, máme tìstí, od války āijem v míru,
v nìkterých zemích to tak není, zlo ukazuje sílu.
V minulosti svìt musel øeit uā nìkolik ismù,
teï èelí hrozbì nejvìtí  rakovinì terorismu.
Øeení je velmi tìāké, snad se svìt ubrání,
my mùāeme jen vyslovit svoje velké pøání 
aby Evropa mìla dost rozumu a síly,
zabránila migrantùm dìlat v hranièních plotech díry
a my se nikdy nemuseli vzdát své kultury a víry.
Je Silvestr, dnes nikdo nesmí zùstat
bez pití a hlady,
vìøím, āe se za rok sejdem zas v pohodì
a tady.
Marov 31. 12. 2015
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Blahopøejeme k významným āivotním výroèím 70, 75 a více let
Duben
uchman Jiøí, Studená
Kejval Jindøich, Studená
tìpán Václav, Studená
Nováèková Jaroslava, Studená
Jech Jiøí, Studená
Parkan Josef, Studená
Lindourek Jaroslav, Studená
Fojt Zdenìk, Studená
Kameník Jaroslav, Studená
Jiøíková Marie, Studená
Matouková Jiøina, Studená
Fiala Lubomír, Studená
Felix Jaroslav, Studená
Kainová Boāena, Studená
indeláøová Marie, Studená
Mièková Boāena, Studená
Køikavová Eva, Studená
Rodová Marie, Studená
Kvìten
Buzková Jarmila, Studená
Èech Jan, Studená
Duek Jaroslav, Studená
Melichar Stanislav, Studená
Kopalová Jaroslava, Studená
Èechová Edeltrauda, Sumrakov
Hejdová Ludmila, Domaín
Srbová Marie, Sumrakov
Chalupníková Maria, Studená

Sumrakovský masopust
SDH Sumrakov a skupina nadencù poøádala
dne 1. 2. 2016 tradièní prùvod masek. Kdyā ve
14:00 zaèal hlavní proslov, kaādý návtìvník se
mohl dozvìdìt, co se za celý rok v Sumrakovì
odehrálo, kolikrát se kdo opil, nebo narazil do
kostela, nebo o novém tunelu do Lísek. Poté uā
vyrazily masky do prùvodu po návsi a s nimi i
masopustní noviny a to ve dokumentovala
Jihoèeská televize.
Mohli jste vidìt tøeba populárního malíøe
Leonarda, doktory, uprchlíky, èarodìje, ale i krávu,
Fíka s Ájou a spoustu dalích pìkných masek.
Nechybìly ani maskérky ze salonu Vypadá
skvìle, kde se návtìvníci mohli namalovat a
navonìt a pak honem do koly na zábavu, kde hrála
skupina Kdossi a pak Zoufalka. Obèerstvení bylo
dosti napø. krásnì vychlazené pivo, nebo výborná
klobása, pro dìti párek v rohlíku.
Závìrem bych øekl, āe poèasí bylo pìkné, lidí také
dost a tak se to protáhlo aā do ranních hodin. Tìíme
se na dalí rok a vechny Vás srdeènì zveme.
Michal Lacina
pøedseda osadního výboru Sumrakov

Vopálková Marie, Studená
Augustin Jaroslav, Studená
Spielmanová Helena, Studená
Roubalová Marta, Studená
Dubská Jarmila, Studená
Syrovátková Ilona, Horní Pole
Baèáková Dagmar, Studená
Ryne Antonín, Studená
Nováková Eleonora, Studená
teflová Julie, Domaín
Rejchrt Frantiek, Horní Bolíkov
Bartuková Marta, Studená
Èerven
Klouda Frantiek, Studená
Rùāièka Jan, Horní Bolíkov
Molzerová Zdeòka, Studená
Èech Josef, Studená
Køepela Václav, Studená
Priclová Marie, Sumrakov
Ryneová Marie, Horní Bolíkov
Pospíchalová Marie, Sumrakov
Nìmec Bohumír, Studená
Jiøíková Marie, Sumrakov
Felix Miroslav, Studená
Adamcová Aneāka, Studená
Koláøová Marie, Skrýchov
Lavièková Antonie, Studená
Horáková Zdeòka, Studená
Mítasová Zdeòka, Studená

FARNÍ ODPOLEDNE 2016

v duchu Nového zákona se uskuteèní v okolí kaplièky
sv. Andulky.
Scénky, hry, soutìāe, zábava jak pro malé, tak i dospìlé.
Termín bude jetì upøesnìn dle poèasí (zaèátek kvìtna).
Vichni jsou srdeènì zváni.
Organizátoøi Farnosti Studená
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Sumrakovský masopust 2016

Stagra -klubovna myslivcù

Vèelín a èlenové
krouāku vèelaøù
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ivý betlém

Tøíkrálová sbírka

Vánoèní koncert

Setkání lyāaøù

Studenský

Otevøení klubovny myslivcù
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