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Z jednání zastupitelstva Obce Studená
30. zasedání zastupitelstva se
konalo 28. 8. 2017
Zpráva o èinnosti zastupitelstva
obce informovala o celkové opravì
sociálního zaøízení a tøíd celého
jednoho pavilonu mateøské koly,
dále o zapoèetí prací na
rekonstrukci hasièské zbrojnice ve
Studené. Probìhla kontrola
odpadového hospodáøství obce
Èeskou inspekcí āivotního
prostøedí. Byla podepsána
smlouva na zhotovitele akce
Komunitní centrum Studená.
Starosta informoval pøítomné
o projevech stále èastìjího vandalismu na veøejných i soukromých objektech. Zpráva o èinnosti
finanèního
výboru
informovala o rozpoètových
opatøeních a doporuèila je ke
schválení. Sociálnì zdravotní
výbor doporuèil schválit obì
āádosti o byt v DPS. Dalí jednání
se zabývalo zámìrem prodeje
pozemku, výpùjèkou èásti
pozemku. Byl schválen finanèní
dar pro SDH Studená a dotace na
financování akce Pøíspìvek na
dopravu pøedplatitelù HD

v Jihlavì pro obèany Studené a
místních èástí.
31. zasedání zastupitelstva se
konalo 25. 9. 2017
Zpráva o èinnosti orgánù obce
obsahovala informace o øízení
týkajících se investièního úvìru na
financování akce Komunitní
centrum Studená, dále o pøípravì
projektu pro opravu místních
komunikací ve Skrýchovì a o
probíhajících pøípravných akcích
na rekonstrukci fotbalového høitì
ve Studené. Finanèní výbor
informoval o projednání rozpoètové
zmìny, kterou doporuèil ke
schválení. V dalím jednání byl
schválen zápis do kroniky Obce
Studená, dále byl schválen Plán
údrāby
vodohospodáøského
majetku Obce Studená. Dalí
jednání se zabývalo prodejem èi
smìnou pozemku a zámìrem
pronájmu prostor k podnikatelským úèelùm.
32. zasedání zastupitelstva se
konalo 30. 10. 2017
Zpráva o èinnosti orgánù obce se
týkala
prùbìhu
výstavby
Komunitního centra Studená,
pøípravy na volby do PS PÈR a
informace o dokonèení rekonstrukce
ulice Druāstevní ve Studené.
Finanèní výbor na svém zasedání
projednal rozpoètové zmìny a
doporuèil je ke schválení. Sociálnì
zdravotní výbor projednal pøidìlení
bytu è. 7 v èp. 24 a doporuèil ke
schválení jeho pøidìlení. Dále byla
schválena vyhláka o systému
nakládání s vekerým odpadem a
obecnì závazná vyhláka o místním
poplatku za provoz systému.
(dokonèení na str. 3)
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Slovo starosty
Váāení spoluobèané, dovolte,
abych Vás informoval o dìní v naí
obci od posledního vydání Tepu.
V mìsíci srpnu probìhla poslední
etapa zateplení hasièárny ve
Studené, pøi které dolo k výmìnì
zbylých oken, výmìnì stávajících
dveøí za sekèní a poøízení nové
omítky. Byla tím dokonèena celková
rekonstrukce hasièárny, která
probíhala poslední tøi roky. Bìhem
prázdnin probíhala i celková

zahájení kolního roku, které se
konalo v tìlocviènì koly. S paní
matrikáøkou a paní øeditelkou jsem
potom pøivítal prvòáèky a kaādému
jsem jménem zastupitelù obce
pøedal finanèní pøíspìvek na
poøízení kolních pomùcek.
Koncem prázdnin se rozjely
naplno práce na komunitním
centru. Práce provádí stavební
firma V i d o x , k t e r á v y hrá l a
výbìrové øízení. Po zahájení

Výstavba ZTV (základní technické vybavení) k Domaínu
rekonstrukce dvou pavilonù ve
kolce. Jsem rád, āe se ve stihlo
v plánovaném termínu a dìti se
mohly do tøíd vrátit na zaèátku
kolního roku. Jako kaādý rok jsem
se ve kole zúèastnil slavnostního

Pracovna Vlasty Javoøické

bouracích prací se muselo øeit se
statikem, zda ponechat tu èást, kde
se na ch áz e l y kl e nby (bý v a l á
prodejna zeleniny), èi ne. Nakonec
bylo rozhodnuto i tuto èást zbourat.
Kontrolní dny probíhají prùbìānì

kaādý pátek. Probìhlo i setkání
s partnery komunitního centra, a to
s pøedsedkyní Svazu tìlesnì
postiāených paní Tyslpretovou, za
Studenský Ètyølístek se zúèastnila
paní Zachová, za Azylový dùm
Rybka paní Dvoøáková, dále se
zúèastnila koordinátorka celé akce
p aní Mg r . He l e na K o s o v á .
V souèasné dobì se dokonèují práce
na prvním podlaāí. Bude zde i novì
vybudovaná Knihovna Vlasty
Javoøické. V této souvislosti se
musím zmínit i o skuteènosti, āe
rodina Zezulkova daruje obci
kompletnì zaøízenou pracovnu
Vlasty Javoøické, kterou bychom
zde umístili.
Dále probìhla oprava komunikací
v Sumrakovì a v Olanech (druhá
etapa). Tímto jsou opravy místních
komunikací ve vech místních
èástech hotové a zbývá jetì dodìlat
Skrýchov, se kterým se poèítá
v pøítím roce. Dodìlaná je i
komunikace v ulici Druāstevní,
vèetnì chodní k ù a ú p r a v
vodovodních pøípojek. Není zde
dobudován chodník kolem zahrady
pana Matouka, ale i zde se poèítá
s jeho výstavbou. Obec koupila pro
potøeby FK Studená dvì nádrāe,
k t e ré
bud o u
po uā it y
pøi
rekonstrukci fotbalového høitì
j ak o
z ás o bní k y
v od y
na
zavlaāování. Poèítáme, āe po novém
roce bude vypsána dotace na opravu
sportovi, do které se chceme
pøihlásit. Výbìrové øízení na
vybudování ZTV pro nové stavební
p ar ce ly s m ì r e m k D o m a í nu
v y h rál a s p o l e è no s t S Y N ER
VYSOÈINA. Práce zde zapoèaly
v polovinì øíjna a zatím jde ve
podle plánu. Zúèastnil jsem se
valné hromady Ekoskládky, kde
bylo rozhodnuto o jejím rozíøení
tak, aby její kapacita staèila pro
skládkování do roku 2024. Po
tomto roce by se mìlo pøestat
skládkovat a komunální odpad
by se mìl likvidovat ve spalovnách. Vìtí dùraz bude kladen
n a t ø í d ì n í o d p a d ù , a b y n etøídìného odpadu pro spalovny
bylo co nejménì. Dále jsem se
zúèastnil jednání v Jilmu o pozemkových úpravách.
(pokraèování na dalí stranì)
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Z jednání zastupitelstva
Rovnìā byl schválen Plán zimní
údrāby Obce Studená pro zimu
2017/2018 a podání āádosti o dotaci
z grantového programu Jihoèeského
kraje na akci s názvem Oprava
místních komunikací Skrýchov.
Dalí jednání se zabývalo zámìry
prodeje pozemkù, zámìrem zmìny
nájemní smlouvy se SATES Èechy
s .r .o . na p ronájem po ze mkù
v prostoru kamenolom Sumrakov.
Byl schválen finanèní dar pro SDH
Horní P ol e, d otac e pro o ddíl
koíkové TJ Studená.

Informace
z knihovny
V øíjnu probìhly v knihovnì dvì
akce. První byla Procházka po zøíceninách jihoèeských hradù, pøi
které jsme navtívili zøíceniny, o
kterých øada z nás nemìla ani
tu e ní, ā e se v n ae m kra ji
n a chá ze jí,
po su ï te
sa mi:
Landtejn, Pomezí, Bílkov, Vítkùv
h rá de k, F uglh aus, Ve le ín,
Poø eín ,
L ou ze k,
So ko lèí,
Makovec, Dívèí kámen, Kuklov,
Vítkùv kámen, Kunāvart, Hus,
Vítìjovice, Helfenburk, Støela,
Køikava, Myenec, Karlùv hrádek,
Týn nad Vltavou, Dobronice,
Pøíbìnice, Choustník, Údolský
hrádek, Kozí hrádek, Mladá Voāice,
elmberk, Borotín. Mapka tìchto
míst je k ofocení v knihovnì, pokud
by mìl nìkdo zájem. Druhou akcí
Mysl jako tyran i léèitelbylo
zamylení se nad tím, jak dokáāe
negativní mylení a pesimistické
úvahy ovlivnit nae zdraví. Jak se
tomu snaāit vyhnout a dokázat se
radovat i z malièkostí.
Na závìr bych chtìla vem
ètenáøùm a návtìvníkùm knihovny popøát krásné Vánoce, rodinnou
pohodu a do nového roku 2018
tìstí a pevné zdraví.
Výpùjèní doba v knihovnì
na konci roku:
Pátek 22. 12. zavøeno
Støeda 27. 12. zavøeno
Pátek 29. 12. otevøeno
S. Jírová
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SLOVO STAROSTY
Uvaāuje se o moānosti vybudování obsluāné komunikace
spojující Studenou a Jilem. Osobnì
si myslím, āe z této komunikace se
dá napojit smìrem do Bukovice a
kolem novì vybudovaného srubu
pokraèovat zpìt do Studené. Byl by
to pìkný okruh jak pro pìí, tak pro
cyklisty. Probìhla jednání o moāné
výmìnì plynového potrubí v ulicích
Mlýn ská , V r í a P al ac k é ho .
Poèítáme s tím, āe v pøítím roce by
se plyn vymìnil v ulici Mlýnská, a
s tou to ak cí by s e do d ì l al a
ka na liz a ce v e d o uc í z M as ny
Studená na èistièku. Dalí dvì ulice
by se pøipravily projektovì na rok
2019.
Dìkuji vem vystavovatelùm a
poøadatelùm tradièního Studenského
jarmarku spojeného s výstavou. Jako
kaādý rok byl o výstavu veliký zájem

a i posezení s Poèáteckou kapelou
spojené s obèerstvením a ochutnávkou burèáku se jiā stalo pìknou
tradicí. Zúèastnil jsem se i slavnostní
bohosluāby, na které si páter
Stanislav Forst pøipomenul 40 let od
svého vysvìcení na knìze. Jménem
zastupitelù obce jsem mu popøál
hodnì zdraví do dalích let a
podìkoval za 23 let sluāby ve
Studené.
Blíāí se konec roku, a proto mi
dovolte, abych Vás pozval na
vechny kulturní akce, které jsou
pro toto období pøipraveny. Pøeji
vem krásné a pohodové proāití
svátkù vánoèních, do nového roku
hlavnì pevné zdraví a vìøím, āe na
Silvestra si jetì pøipijeme na letos
jiā 20. roèníku Silvestrovského
výstupu na Javoøici.
Nìmec Vítìzslav

Dvì vybojovaná vítìzství na západì Èech
TJ Union Plzeò  TJ SOKOL
Studená 7:10 (ètyøhry 0:2, body
domácích: Sochor Miroslav 1:3,
Vanìèek Petr 1:3, Legát Petr 2:1,
Kirchman Ondøej 3:1, body hostù:
Korbel Filip ml. 2:2, Doleāal Ondøej
3:1, Smola Igor 1:3, Mádr Miloslav
2:1)
TJ Jiskra Domaālice - TJ SOKOL
Studená 7:10 (ètyøhry 1:1, body
domácích: Jehlík Miroslav 0:2,
Pangrác Martin 0:4, Kvìton Ondøej
3:0, Copák Frantiek 3:1, Krejèíø
Milan 0:2, body hostù: Korbel Filip
ml. 3:1, Doleāal Ondøej 2:2, Smola
Igor 2:2, Mádr Miloslav 2 :1)
S n e m al ý m i o bav a mi j sm e
odjíādìli ke dvìma zápasùm na
západ Èech. V týdnu pøed tìmito
zápasy pøechodili silné nachlazení
Igor Smola a zejména Filip Korbel.
Oba se vak rozhodli k zápasùm
odcestovat. Po úvodním zápase
doma se Zruèí jsme se rozhodli ke
zmìnì ve sloāení ètyøher. Ke
zkuenému Smolovi se pøesunul
Míla Mádr a k Filipovi K. pøiel
Ondra Doleāal. Udìlali jsme dobøe.
Ze ètyø víkendových deblových
zápasù jsme tøi vyhráli. Sobotní
utkání se pro nás po vyhraných
deblech vyvíjelo celkem pøíznivì.

Výbornì hrál zejména Ondra
Doleāal, který svými tøemi body
pøispìl nejvìtím dílem k vítìzství.
Spolehlivý byl opìt Míla Mádr a i
dva nai marodi dokázali pøipojit
dùleāité body. Velmi tìāce snáel
zdravotní problémy Filip Korbel,
který není zvyklý na této úrovni
prohrávat, ale jeho nachlazení se
ukázalo jako obrovský handicap.
Pøesto udìlal dva dùleāité body.
Výhra 10:7 byla za této konstelace
výborná.
Druhý den nás èekali hráèi Domaālic, zklamaní sobotní prohrou se
Zruèí. Dobøe se na nás vyspali a opìt
nás èekal tvrdý boj o vítìzství. Stále
patnì se cítil Filip K., pøesto
vyválèil tøi dùleāité body. Velmi
dobøe hrál v Domaālicích Míla M. a
lépe uā se cítil i Igor S. Za sobotním
výkonem malièko zaostal Ondra D.,
ale opìt se potvrdilo, āe naí nejvìtí
silou je vyrovnanost týmu za jasnou
jednièkou Filipem K. Prohrávali
jsme v Domaālicích 5:7, ale òùrou
pìti vítìzství jsme utkání otoèili na
koneènou výhru 10:7.
14.10. v 15.00 hod. pøivítáme na
domácích stolech vedoucí tým
soutìāe ÈZ Strakonice a následující
den v 10.00 hod. druāstvo Sokola
Vodòany.
Tomá Mastný
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OTCOVSKÁ DOVOLENÁ = OTCOVSKÁ POPORODNÍ PÉÈE
N a po èá tk u roku 2 01 7 byl
poslaneckou snìmovnou schválen
zákon, který schválil moānost
èerpat od 1. 2. 2018 otcovskou
dovolenou v délce 1 týdne. Tato
dá v ka se týká no vo pe èen ých
tatínkù. Nárok na dávku mají ti
novopeèení tatínkové, kteøí jsou
zapsáni jako otec dítìte na
matrice. Na otcovskou dovolenou
dosáhnou také tatínkové, kteøí
pøevzali dítì do péèe nahrazující
péèi rodièù.
Jde o dávku vyplácenou z nemocenského pojitìní, která se
stejnì jako nemocenská nebo
penì ā itá p om o c v ma teøství

vypoèítá z denního vymìøovacího
základu. Její výe je 70 % denního
vymìøovacího základu. Dalí
podmínkou je tedy úèast tatínka
na nemocenském pojitìní
alespoò po dobu tøí mìsícù
bezprostøednì pøedcházejících
nástupu tatínka na otcovskou
dovolenou.
Na otcovskou dovolenou mùāe
nastoupit otec v období 6 týdnù ode
dne narození dítìte. Otcovská
dovolená se musí èerpat vcelku bez
pøeruení. Otcovskou dovolenou lze
èerpat i po dobu, kdy je dítì
s matkou v péèi zdravotnického
zaøízení.

Zamìstnanec po dobu pobírání
otcovské
dovolené
nesmí
vykonávat práci v tom zamìstnání,
z nìhoā je dávka pøiznána.
Zamìstnavatel je povinen svému
zamìstnanci na dobu 1 týdne
rodièovskou dovolenou umoānit.
Smyslem otcovské dovolené je
posílit citové vazby mezi rodièi a
dìtmi. Dalím smyslem otcovské
dovolené je zapojit otce do péèe o
novorozence a o domácnost.
V pøítím vydání zpravodaje se
dozvíte o novinkách, které se týkají
pøíspìvku na péèi.
Bc. Lada tìrbová
sociální pracovnice

SDH Horní Pole
Sez o na 2 0 1 7 je za
n ám i . Posl ed ní ko la
JHHL byla ve znamení
v el kých bo jù jak v
muāské, tak v āenské
kategorii. Nám se nejvíce
podaøily závody v Telèi,
oba týmy obsadily první
místo a muāský dokonce s
novým rekordem 17,25 s
a posun na prùbìānou
p rv ní pøí èku . Ho lky
zabodovaly 2. místem ve
Studené a posunem na
celkovou 2. pøíèku, nám
se útok nepodaøil a klesli
jsme v tabulce. Poslední

dva závody uā poøadím moc
nezamíchaly. Holky se na
po s le dn í ch z á v o d e c h v
Dolním ïáru posunuly na
pìkné celkové 3. místo v lize.
Horní Meziøíèko muāi uā mìli
nìkolikabodový náskok, a i
pøes nae dalí dvì první
místa nám utekli o 3 body.
Celkovì jsme se umístili na 2.
místì. Velkým úspìchem a
radostí nám ale byl poslední
útok v Dolním ïáru, kde
jsme pøekonali magickou
hranici 17 vteøin a dosáhli
nového ligového rekordu 16,95 s. Své úspìchy jsme patøiènì oslavili na slavnostním
vyhláení v Mrákotínì, kde byl
pøítomen i starosta Jindøichova
Hradce. Byl to velmi povedený
v e è e r . Záv ì re m ná s è e k a jí
Mikuláské závody v Èeském
Rudolci a pøes zimu nenechat
zatuhnout svaly a obnovit a
vylepit vybavení. Za letoní rok
dìkujeme vem, co nám fandili a
podpoøili nás, zejména naim
ro d i è ùm , k am ará d ù m a o bc i
Studená. Tìíme se na nový a jetì
více napínavý roèník JHHL 2018.
M. vehla ml.

Uzávìrka pøítího èísla
TEPU je
15. února 2018.
Mail pro pøíspìvky:
tep@studena.cz
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ampión ze Studené

Mistrovství republiky v boxu
pøineslo velkou radost a nejvìtí
úspìch v kariéøe pro tøeboòského
boxera Adama Kolaøíka, který se
stal v Ostravì ampionem v nejtìāí
hmotnostní kategorii. Rodák ze
Studené a velká opora extraligového týmu muāù ve finálovém

souboji porazil na body v supertìāké
v á ze n a d 91 k ilo gram ù znojemského obra Dominika Musila a
pro tøeboòský SK Boxing Hydrokov
vybojoval historicky premiérový
titul mezi dospìlými.
SK Boxing Hydrokov
Tøeboò

Pøíjemné proāití Vánoc
a úspìný nový rok 2018
pøejí vem spoluobèanùm
ZO KSÈM Studená
a ZO KSÈM Horní Bolíkov.
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Váāení spoluobèané,

s blíāícím se koncem roku vás
chci informovat o zmìnách ohlednì
plateb za komunální odpad, které
nás èekají v roce 2018. Od zaèátku
listopadu 2017 je zøízena ve
vestibulu Obecního úøadu ve
Studené (døívìjí Èeská spoøitelna)
podatelna, kde vyøídíte vìtinu
vámi poāadovaných úkonù. Jedná
se o vekerý výbìr plateb, poplatkù,
nájmù, ovìøení podpisù (vidimace,
legalizace), výpisy z jednotlivých
rejstøíkù, kopírování, laminování,
zakoupení upomínkových pøedmìtù, turistických vizitek, pytlù na
odpad atd.
V podatelnì je zároveò moānost
p la tby k ar t o u p ø e s p l at e bn í
terminál.
Poplatek za komunální odpad
zùstává 700,- Kè na osobu i pro rok
2018.
V pøítím roce 2018 bude komunální odpad na staré známky (známky pro rok 2017) vyváāen do 31. 3. 2018.
Poplatek ze psù pro rok 2018 je
rovnìā nemìnný.
Poplatky za komunální odpad a
ze psù je moāné zaplatit od 1. 2.
2018.
Poplatníci, kteøí chtìjí platit
poplatky za komunální odpad,
p op øípad ì z a p s a pø e v o d e m
z bankovního úètu, kontaktujte:
M o ra v o v á
E v a,
e -m ai l :
p op latky @ o u-s t u. c z , t e l e f o n :
384 401 914, popø. kanceláø
v prvním patøe Obecního úøadu
Studená.
Bude vám pøidìlen jedineèný
variabilní symbol, èíslo úètu a
èástka. Pokud by se v dalích letech
tyto údaje zmìnily, budete o tìchto
zmìnách s pøedstihem informováni. Je potøeba pamatovat na

Vánoèní koncert

to, āe dle obecnì závazné vyhláky
se p o s k y t u j e úl e v a t ì m p oplatníkùm, kterým je v daném roce
75 a více let, a to ve výi 50 %. Po
pøipsání èástky na úèet obce
Studená doruèíme známku na
popelnici a doklad o zaplacení
poplatku bìhem 14 dnù do vaí
potovní schránky. Je dùleāité, aby
platba na úèet obce dola nejpozdìji
do 25. 3., abychom pak mohli
zavèas distribuovat známky.
V ar i abi l ní s y m bo l z ad áv e j t e
pø e s nì , p ø i ne j e d no zn a è n é
identifikaci poplatníka jsme nuceni
platbu vracet zpìt na úèet, ze
kterého byla odeslána.
Upozoròuji na to, āe pokud máte
slevu na poplatek za psa, je nutné
dojít na obecní úøad osobnì a
vyplnit prohláení, stejnì jak
v minulých letech. Prohláení se
podepisuje za kaādý kalendáøní rok
j e d no tl i v ì . P ø ip o m í ná m , ā e
splatnost místního poplatku ze psù
je do 31. 3., za komunální odpad je
splatnost rovnìā do 31. 3. pøísluného kalendáøního roku. Poplatek
za domácnost, za kterou platí jedna
osoba a který v souètu pøesahuje
èástku 2 000,- Kè za kalendáøní rok,
je moāné zaplatit ve dvou stejných
splátkách vādy nejpozdìji do 31. 3.
a 30. 6. pøísluného kalendáøního
roku. Poplatek za stavbu urèenou
k individuální rekreaci, byt nebo
rodinný dùm, ve kterém není
hláena k pobytu āádná fyzická
osoba, je splatný nejpozdìji 30. 6.
pøísluného kalendáøního roku.
Místní poplatky jsou daòovým
pøíjmem obce. Základní pravidla
up rav u j í cí s p ráv u d a ní js o u
obsaāena v zákonì 280/2009 Sb.,
daòový øád.
Eva Moravová  správa poplatkù

v pondìlí 25. prosince 2017 v restauraci U ebestù ve Studené zaèínající v 15 hodin se
stal jiā tradièním pøíjemným vánoèním setkáním. Hudební uskupení MÙRA harp rock
trio - harfa, elektrická a akustická kytara, posílené o flétnu a housle pro vás opìt pøipravilo
mix filmových, rockových i slavnostních melodií a nejznámìjích koled. Jste srdeènì zváni,
dobrou náladu a chu zazpívat si vezmìte s sebou.
Sid
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Blahopøejeme k významným āivotním výroèím 70, 75 a více let
Leden
Novák Frantiek, Olany
Jiøíková Marie, Sumrakov
Ryne Miroslav, Horní Bolíkov
Domecká Magdalena, Studená
Lacina Jaroslav, Sumrakov
Havlíková Milada, Marov
Chlupáèová Vìra, Horní Pole
Sochor Václav, Studená
Juránek Milan, Studená
Lapková Rùāena, Studená
Matouek Karel, Studená
Kollmannová Jarmila, Studená
Nováková Miroslava, Sumrakov
Nìmcová Marie, Studená
Matouek Karel, Studená
Frühaufová Aneāka, Studená
tefl Jan, Domaín
Adamec Frantiek, Studená
Mitasová Boāena, Studená
Pikalová Libue, Marov
teflová Marie, Studená

Koláøík Zdenìk, Studená
Sníāková Anna, Studená
Vohájek Konrád, Domaín
Adamcová Adéla, Sumrakov
Bøezen
Matouek Jan, Olany
Kare Josef, Olany
Odradovcová Miloslava, Studená
Valek Jaroslav, Studená
Jandová Marie, Studená
Lukjanov Viktor, Studená
Novotný Jaroslav, Marov
Beránková Marie, Studená
Jíra Josef, Studená
Lacina Josef, Studená
Razima Frantiek, Sumrakov
Holá Elika, Studená
Krafková Marie, Studená
Vítek Bohumil, Sumrakov
Nìmec Frantiek, Studená
Plíhalová Marie, Studená
Straka Josef, Studená
Tùma Zdenìk, Marov
Svobodová Jaroslava, Olany
Èervená Lydie, Studená
Suický Josef, Svìtlá
Rásochová Marie, Svìtlá
tìrbová Marie, Studená
Malínková Marie, Studená
Slezák Otto, Studená
tìrbová Vlasta, Velký Jeníkov
Baèáková Boāena, Studená
Havlíková Jarmila, Studená

Únor
Mitasová Vìra, Studená
Stejskalová Drahoslava, Studená
Laláková Rita, Studená
Èeloud Josef, Studená
Novák Jaroslav, Studená
Bartuková Miluka, Studená
Buzek Oldøich, Studená
Bartùek Frantiek, Studená
Kovandová Jaroslava, Studená
Nováková Jaroslava, Studená
Doudová Jiøina, Studená

Vystoupení dìtí v DPS

Výsledky voleb do poslanecké snìmovny
2017  Obec Studená
Strana Poèet volièù P. volièù v %

Strana Poèet volièù P. volièù v %

ANO
KSÈM
Piráti
KDU-ÈSL
ODS
SPD
ÈSSD
TOP 09
STAN
Svobodní
Zelení
Rozumní
DSSS

REAL
SPR-RSÈ
BPI
Sportovci
Cesta
SPO
Referend
RÈ

320
184
138
115
111
99
90
50
41
15
14
9
5

26,44%
15,2%
11,4%
9,5%
9,17%
8,18%
7,43%
4,13%
3,38%
1,23%
1,15%
0,74%
0,41%

Celkem

5
4
2
2
2
2
1
1

0,41%
0,33%
0,16%
0,16%
0,16%
0,16%
0,08%
0,08%

1210

62,85%

Podzimní a sychravé poèasí nám
2. 11. 2017 do DPS ve Studené pøili
z p øí j e m ni t ā á ci z m ís t ní Z  .
Pøipravili si pro nae uāivatele
pásmo lidových písní s doprovodem
na flétny. Zároveò si pro nás
pøipravili nìco z dramatického
soudku. Zahráli nám pohádku. Celé
vystoupení se jim velice povedlo a
mìlo velký úspìch. Budeme rádi,
pokud bude spolupráce pokraèovat.
Dìkujeme vem zúèastnìným.
Za Peèovatelskou sluābu Ledax
o.p.s. støedisko Daèice
Marie Cimbùrková
vedoucí støediska
Elika Mandátová, DiS.
sociální pracovnice

STUDENSKÝ TEP
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Páter Stanislav Forst - 40 let od vysvìcení

DPS - kulturní program āákù koly

Studenský jarmark

Kulturní akce
15. 12.

Vánoèní koncert v jídelnì Z

- Od 17.00 hodin
- Vystoupí: āáci Z a M Studená a ZU Studená
pìvecký sbor Smetana Telè
āáci ZU Daèice

24. 12. ivý betlém v Horním Bolíkovì
- Od 13.00 hodin
- Divadelní spolek Hildegarda  ved. JUDr. Antonín
Tunkl

26. 12.

ivý betlém na námìstí
ve Studené

- Od 16.00 hodin
- Vystoupí dìtí z místní farnosti pod dohledem
katechetky M. Zámostné

31. 12.

20. roèník Silvestrovského
výstupu na Javoøici

- Pøípitek hostù ve 12:30 hodin na vrcholu

Studenský jarmark
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Oprava ulice Druāstevní
Výstavba komunitního centra

Rozsvícení vánoèního stromu

Vánoèní trhy

Daèické maāoretky na 14. mistrovství Evropy
Studenský

Vydává Obecní úøad ve Studené, vychází 4krát roènì, pøíspìvky pøijímá vydavatel,
náklad 1050 ks, zdarma. Sazba Jiøí Kotoun, tisk JAVA Tøeboò. Roziøuje vydavatel.

