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Z jednání zastupitelstva obce
Z jednání 22. zastupitelstva,
které se konalo 25. 8. 2008.
Ve zprávì o èinnosti orgánù obce
byly podány informace o pøedání
projektu na odradonování
v Marovì a Olanech a o umístìní
tohoto
zaøízení.
Jednání
s øeditelstvím silnic a dálnic se
týkalo zamìøení stavu silnice I/23.
Probìhla kontrola ze státního
intervenèního fondu na lesnickou
techniku za úèelem proplacení
dotace. V Marovì byl pøedán
osadnímu výboru opravený
kulturní dùm a pøi této pøíleitosti
se uskuteènilo setkání Marovákù.
Byl instalován sloup pro druhý
panel na mìøení rychlosti u vjezdu
do obce od Telèe. Starosta
info rmoval
o
dokonèení
inenýrských sítí v ulici Na ibené,
o opravì èásti komunikace v ulici
Mlýnská a o zapoèetí rekonstrukce
sochy sv. J. Nepomuckého.
Èinnost výborù: Finanèní výbor
projednal rozpoètovou zmìnu a
doporuèil ji ke schválení.
Informace o obecnì závazných
vyhlákách, které obec pøipravuje,
podal místostarosta Mgr. J. Kejval.
Týkají se: 1/ zákazu výherních
hracích automatù, 2/ veøejného
poøádku  chov zvíøat a pohyb psù,
3/ ochrany ivotního prostøedí a
veøejné zelenì.
Zastupitelé schválili navrenou
rozpoètovou zmìnu a byli
seznámeni s èerpáním rozpoètu
k 30. 7. 2008.
V dalím jednání zastupitelstva
byla jmenována komise pro
výbìrové
øízení
na
akci
Modernizace ÈOV Studená spolu
se jmenováním náhradníkù.
Dále byly schváleny poadované
pøíspìvky na turnaje, výstavy a
èinnost pro tyto organizace: TJ

Studená, oddíl volejbalu  TJ
SOKOL Studená II  MO ÈSCH
Studená  MO STP Studená.
Z jednání 23. zasedání
zastupitelstva, které se konalo 27.
10. 2008.
Ve zprávì o èinnosti orgánù obce
byly podány informace o zahájení
kolního roku spolu se slavnostním

rozúètování kolních nákladù na
áky. V Knihovnì V. Javoøické se
uskuteènilo pasování nových
ètenáøù, ákù 2. roèníku.
Èinnost výborù: Kontrolní výbor
provedl kontrolu usnesení ze 17.,
18., 19., 20. a 21. jednání
zastupitelstva, nebyly shledány
závady, finanèní výbor provedl
Studenský jarmark

pøedáním vkladních kníek ákùm
1. roèníku. Dalí informace se
týkaly kontrolního dne na
restaurování sochy sv. J.
Nepomuckého, kde byl zároveò
podán návrh na zhotovení repliky
této sochy. Restaurovaná socha
byla ji osazena na své místo. V obci
a 4 místních èástech byly
instalovány nové vývìsní skøíòky.
Uskuteènilo se zasedání volebních
komisí. Probìhl ji tradièní
Studenský jarmark s výstavami.
S obcí Zahrádky bylo projednáno

kontrolu plnìní rozpoètu a zabýval
se rozpoètovou zmìnou, ve
doporuèil zastupitelstvu ke
schválení, sportovní výbor se
zabýval pøípravou Silvestrovského
výstupu na Javoøici a náborem
dìtí do sportovních oddílù.
Místostarosta Mgr. J. Kejval
seznámil pøítomné se znìním
Obecnì závazné vyhláky è. 2/2008
Obce Studená o stanovení veøejnì
pøístupných míst, na kterých je
zakázáno provozování výherních
hracích pøístrojù. (pokraè. str. 4)
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Slovo starosty
Váení obèané, konec roku ji
klepe na dveøe, a tak si moná
myslíte, e zaènu s výètem akcí,
které se nám podaøilo realizovat
bìhem roku. To vak posuïte sami.
Ve svém pøíspìvku se zamìøím
na vìci, které nemùeme ovlivnit,
ale podstatnì se dotknou kadého
z nás. První je omezení výroby
v provozovnì Masna Studená,
jejím vlastníkem je Maso Planá
a.s. Omezením výroby pøijde o
zamìstnání ve Studené pøímo 100
zamìstnancù, ale dopad to bude mít
i na dalí sluby, které zajiovaly
uzavírané provozy. Jedná se o
uzavøení jatek, bourárny a expedice
masa. Hlavnì uzavøení jatek bude
mít podstatný dopad na ceny
vodného a stoèného pro vechny
spotøebitele pitné vody a hlavnì
odpadní vody, která odchází na
èistírnu. Jenom pro porovnání a
struèné pøipomenutí období, kdy
dolo
k
otevøení
nového
masokombinátu a s tím byla
uvedena do provozu úpravna vody

40% souèasné spotøeby tj. 4  5 000
m3 mìsíènì. Dalím problémem je,
e uzavøením jatek bude pøicházet
na èistírnu málo zneèitìní, hlavnì
ivoèiných produktù (krve apod.).
A tím bude s velkou pravdìpodobností
vyøazena provozní výroba bioplynu,
do které jsme, z dùvodu havarijního
stavu, investovali nemalé finanèní
prostøedky. Tím, e bude málo
zneèitìné vody pøicházející na
èistírnu, dojde k podstatnému
sníení pøíplatku zneèitìné
vody z e s t á v a j í c í c h 1 3 K è / m 3
n a odhadovaných 4 - 5 Kè/m 3 .
Zastupitelstvo obce nemá jinou
monost ne pøistoupit k úpravì
ceny vodného a stoèného, co se
citelnì dotkne nás vech. Dalí
moností je hradit vzniklou ztrátu
z rozpoètu obce, to by znamenalo
zastavení témìø vech akcí, co by
mìlo váný dopad na dalí rozvoj
Studené a místních èástí.
Dalím problémem, který se
dotýká pomìrnì velkého poètu
naich spoluobèanù, je dostupnost

zdravotního støediska do majetku
obce mùeme oznámit naim
obèanùm dobrou zprávu. Ponìvad
vlastníme odpovídající prostory pro
ordinaci a nali jsme pochopení u
dr. Radky Pauové a vedení VZP
v J. Hradci, bude po meních
stavebních úpravách od nového
roku kadou støedu slouit
pacientùm diabetologická a interní
ordinace, kterou bude provozovat
dr. Radka Pauová. Zde stojí za
povimnutí ochota a vstøícnost
hlavnì dr. Pauové, kde byla
skuteèná snaha o øeení vzniklého
problému ve prospìch obèanù. Byl
bych moc rád, abychom se
s takovým pøístupem setkávali
èastìji.
Nyní k záleitostem, které jsme
schopni ovlivnit. Zastupitelstvo
obce pøedalo tøi ádosti na dotace
z Evropských fondù. Úspìní jsme
byli ve dvou pøípadech, a to získáním
dotace na: 1) Rekonstrukci komunikací
a námìstí sv. J. Nepomuckého ve
Studené, 2) Relaxaèní centrum v èp.

zdravotní péèe pro diabetiky.
Uzavøením ordinace v Daèicích a od
1. 12. 2008 v Poèátkách by dolo ke
zhorení dostupnosti zdravotní
péèe. Zde vak díky prozíravosti
zastupitelstva obce pøi pøevodu

17, zde vak chceme podat ádost
v nové výzvì na rekonstrukci hlavní
budovy èp. 17 na Kulturní a
spoleèenské centrum, vèetnì
nového dìtského høitì (u tohoto
projektu jsme nebyli úspìní).

Vítání nových obèánkù

Horní Pole a èistírna ve Studené.
V tuto dobu spotøebovala Masna
Studená cca 30 000 m 3 vody
mìsíènì. V souèasné dobì odebírá
cca 10  11 000 m3 a po uzavøení
výe uvedených provozù to bude cca
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Slovo starosty
S velkou pravdìpodobností
získáme dotaci na rekonstrukci
èistírny odpadních vod. Mimo výe
uvedené akce vìtího rozsahu se má
zaèít s výstavbou komunikace
v k atastru Olan v rámci
Pozemkové úpravy. Snahou je
získat finanèní prostøedky na
opravu støech na budovách Z.
Pokud budeme splòovat kritéria
pro výzvu na zateplení základní a
mateøské koly, máme pøipraveny
projekty na podání ádosti o dotace.
Samozøejmì chceme pokraèovat
v drobných akcích na úseku údrby
a oprav zaøízení v majetku obce.
Dále je naí snahou pomáhat
obèanùm technikou, kterou máme
k dispozici.
Dalí informací, která by mohla
nìkteré zajímat, je dohoda
uzavøená mezi Obcí Studená a TJ
Studená o pøevzetí lyaøského
vleku do majetku obce. Ihned po
pøevzetí bylo zapoèato se shánìním
potøebné dokumentace nutné
k provozování lyaøského vleku.
Vèetnì zajitìní prokolení obsluhy
a nutné technické úpravy
stávajícího vleku. Naí snahou je,
aby vlek, pokud bude sníh, fungoval
pro veøejnost. Podmínkou vak je
získat vechna potøebná oprávnìní
a zajistit kvalifikovanou obsluhu.

Zde se na Vás rovnì obracím se
ádostí o pomoc.
Obehranou písnièkou je
morálka nìkterých naich obèanù
a neteènost ostatních k jejich
chování na úseku veøejného
poøádku. Výsledkem je napø.
nepoøádek u kontejnerù na papír,
kde vhozením velkých krabic a
kartonù dochází ke zbyteènému
zaplnìní a následnì k pohazování
papíru okolo kontejneru, pøestoe
kadou støedu a sobotu je monost
odvézt papír do sbìrného dvora.
Dalím nevarem jsou èerné
skládky v prostoru za hasièskou
zbrojnicí, kde i pøesto, e dvakrát
mìsíènì odváíme zeleò a od
domu, nai obèané radìji dovezou
shnilá jablka a zbytky ze svých
zahrádek k plotu u pivovarského
rybníku, nebo k plotu u mateøské
koly. Obdobná situace je
v bývalém Zákostelním rybníku
pod bytovkami U Chmelnice.
Dalím problémem je, e si
obèané stìují, e jsme jim
neodvezli odpad. Zmiòuji se o tom
proto, e kadý rok dáváme do
TEPu termíny odvozu zelenì ve
Studené a PET lahví a po dohodì i
jiného odpadu z místních èástí.
Staèí pouze po obdrení tohoto èísla
zpravodaje zapsat termíny do

kalendáøe. My jezdíme správnì
podle rozpisu, ale nìkteøí z Vás si
dìlají termíny svoje a potom se
zbyteènì rozèilují. Dalím
problémem, který mnohdy bývá
pøedmìtem dohadù, jsou odpady
vzniklé pøi rùzných pøestavbách
bytu, jedná se hlavnì o výmìnu
oken, rekonstrukce koupelen, WC
apod. Zde se jedná o stavební odpad
a ne komunální. ádejte proto na
stavebních firmách nejen výstavbu
nových zaøízení, ale i likvidaci
vzniklého odpadu.
Vím, e výe uvedené zprávy a
informace moc nespadají do
pøedvánoèní atmosféry. Vìøím, e
kadý z nás se alespoò trochu
zamyslí a pokud mono pomùe
vzniklé problémy øeit. Spoléhám
na Vai pomoc a pochopení. Mojí
snahou
a
snahou
celého
zastupitelstva je øeit problémy ve
prospìch obèanù. Jso u vak
záleitosti, jak jsem uvedl v úvodu
svého pøíspìvku, které nedokáeme
zmìnit.
Samozøejmì, e s blíícími
vánoèními svátky se uskuteèní øada
kulturních a spoleèenských akcí, na
které Vás srdeènì zvu. Vyuívám
této pøíleitosti a pøeji Vám klidné
proití svátkù vánoèních, hodnì
tìstí, zdraví a spokojenosti
v novém roce 2009.
J. Rod

Ze vzpomínek naí spoluobèanky
Paní B. Matuková, stejnì tak
jako mnoho jejích vrstevníkù,
proila roky tzv. totálního
nasazení v Øíi. Své vzpomínky
zapsala, aby ti mladí èlenové její
rodiny poznali váleèné období II.
svìtové války i na jejím osudu.
Pøestoe od svých 15 rokù
prodìlala tøi závaná onemocnìní a
dlouho se léèila v nemocnici
v Poèátkách, nebyla jí vekerá
léka øská potvrzení o jejím
zdravotním stavu nic platná. Na
pøísluném úøadì v J. Hradci jí
øekli, e kdy má pøedvolání, tak
musí odjet.
Z jejích rozsáhlých zápisù
vybírám nìkolik událostí: Roku
1943 (29. èervence) jsem odjídìla
vlakem z Jihlavy na nucené práce
do Nìmecka. V Kolínì nás pøivítala

Kmochova kapela a vyhrávala nám,
dokud nepøijel vlak od Prahy, plný
mladých lidí, kteøí stejnì jako my
jeli do Breslau. Mìli s sebou kapelu,
která nám cestu zpøíjemnila. Kdy
jsme pøejídìli hranice do Polska,
zaèali na rozlouèenou s vlastí hrát
píseò  Zasvi mi ty slunko zlaté.
My dìvèata jsme plakaly a mutí
sedìli smutnì se sklonìnými
hlavami.
V Breslau pøenocovali pod irým
nebem na lavicích, které tam byly
pøipravené, mnozí prostì na zemi.
Druhý den naveèer odjídìla
vechna dìvèata a èást chlapcù do
Görlitz pracovat v továrnì na
výrobu hliníkových souèástek. Po
práci dostávali jediné jídlo,
zeleninovou polévku Eintopf,
k veèeru 2 krajíèky chleba, z toho

jeden na ráno, se lièkou
marmelády nebo kousíèek
umìlého másla, k tomu èernou
kávu z Melty. Dìvèata bydlela
v sále v hospodì, pozdìji byla
z tohoto bydlení pøestìhována do
zajateckého tábora, ve kterém
øádilo
mnoho
závaných
infekèních nemocí. Tam je èekalo
to, co dosud nepoznaly. pína,
tìnice, vude plíseò, spaní ve
pinavé slámì, jídlo témìø
nepoivatelné a nakonec i
paratyfus, který potrápil i paní
Matukovou. Jetì jsem nebyla
schopna práce, ani do ní chodit,
ale musela jsem nastoupit,
vzpomíná na toto období, kdy díky
jedné kamarádce se tìce
dostávala do továrny.
(pokraè. na str. 4)
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Zastupitelstvo obce Studená a zamìstnanci obecního úøadu pøejí
vem obèanùm Studené a místních èástí klidné a spokojené svátky
vánoèní a v roce 2009 tìstí pro vae rodiny a hezký ivot v naí obci.

Ze vzpomínek...
Pozdìji byla dìvèata opìt
pøestìhována do sálu jedné
hospody v obci, odkud musela
dojídìt do továrny vlakem.
V prosinci 1943 jsem dostala
kloubové revma, vzpomíná dále
paní Matuková. Líèí útrapy
z bolestivé ces ty k vlaku a
k doktorovi a pozdìji do nemocnice.
Bylo to k vlaku 10 minut pro
zdravého èlovìka, ale mne musela
kamarádka doslova táhnout.
Ulomila mi z plotu jednu tyèku,
dala mi ji do ruky, a tak jsme se
pokusily k vlaku dostat.
Po vyléèení si velice pøála jet na
Vánoce domù, co se jí splnilo. Po
strastiplné cestì se dostala domù
unavená, s bolestmi v nohách padla
na postel se slovy: Proè vlastnì
musí èlovìk kvùli té neastné
válce takto zkouet? Znovu se
vrátily její problémy s klouby a
musela do nemocnice v Poèátkách.
Po návratu do Nìmecka ji èekalo

nemilé pøekvapení. Dìvèata byla
pøestìhována a její skøíò, ve které
mìla své vìci, byla vykradena.
V záøí r. 1944 byla dìvèata
pøemístìna na práci do Polska, na
zákopy. Nejprve bydlely ve chlévì,
pozdìji v sále hospody. Vzpomíná
na to se slovy: Ve chlévì byly 4
krávy, my jsme se umývaly u tìch
kravièek z napajeèek. Práce byla
døina a velmi riskantní. Aby na tom
vem nebylo dost, tak jsme musely
v nedìli chodit na panské dobývat
cukrovku.
Pozdìji na tomto pracoviti
dostala za úkol vaøit celé skupinì
Èechù v zámecké prádelnì polední
jídlo  polévky. Pøed Vánocemi r.
1944 se opìt vechny tìily domù.
Odjídìly postupnì ve dvou
skupinách, jedna na Vánoce a
druhá na Silvestra. Paní
Matuková byla ve druhé skupinì.
Zpìt na nucené práce se ji ze
zdravotních dùvodù nevrátila.
M. Jinochová
Z výstavy myslivcù a rybáøù

Z jednání zastupitelstva

K vyhláce nebylo pøipomínek a
byla schválena.
Byl projednán dodatek è.2
k nájemní smlouvì s firmou SATES
ÈECHY o pronájmu a výi
nájemného na lom Sumrakov.
Obec pøevzala lyaøský areál od
TJ Studená bezúplatným pøevodem
dle pøedloeného seznamu
vypracovaného písemnì zástupci
TJ a obce.
Byla schválena á dost o
pøíspìvek SDH na mladých hasièù
na zájezd do Plznì. MO ÈZS
Studená byl schválen pøíspìvek na
ceny do soutìe Rozkvetlé sídlitì.

ádost firmy LEDAX È.
Budìjovice o pronájmu prostor DPS
pro provozování peèovatelské
sluby od 1. 1. 2009 byla schválena.
Dalí body jednání se týkaly
smìny, pøevodu, výkupu, prodeje a
pronájmu pozemkù.
Mgr. J. Kejval
Váení ètenáøi Tepu,
blíí se konec roku a my Vám
pøejeme, abyste tento èas proili
v klidu a pohodì a uívali si vánoèní
atmosféru. V novém roce se opìt
tìíme na spolupráci.
Redakèní rada
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HISTORIE SILVESTROVSKÉHO VÝSTUPU NA JAVOØICI
Pøi
pøípravách
na
11.
Silvestrovský výstup na Javoøici
byla mezi organizátory akce
dohodnuta vhodnost uvedení
nìkterých skuteèností a jmen tìch,
kteøí pøispìli k popularizaci této
turistické akce.
Kdy byla pøed rokem 1997
rozvíjena mylenka poøádání této
akce v rodinì paní Hany Novorkové
(dce ra spisovatelky Vlasty
Javoøické), nikdo z pøítomných
tehdy neuvaoval o poètu úèastníkù
a ani ve snu nikoho nenapadlo, e
ji pøi 10. roèníku se na vrcholu
Javoøice sejde více jak 2500
úèastníkù.
lo pøedevím o pøipomenutí díla
významné osobnosti obce Studená,
po dlouhodobé izolaci spisovatelky
pøedlistopadovým reimem.
Nyní krátce o poøadatelství:
První ètyøi roèníky  1998, 1999,
2000 a 2001, pøípravu a organizaci
zajiovali èlenové Odboru KÈT TJ
ÈZU Praha, spolu s aktivisty ze
Studené.
Té
1.
roèník
Novoroèního ètyølístku pro
Nadaèní fond Èeského rozhlasu
nevidomým a tìce zrakovì
postieným dìtem v roce 2004 (7.
roèník výstupu) zajiovali èlenové
uvedeného Odboru KÈT.
Od 5. roèníku (2002) se na
organizaci podílel O KÈT Telè,
jeho èlenové, manelé Libue a Gabriel Veselých ze Studené, se
úèastnili a aktivnì podíleli na
organizaci Výstupu a je té jejich
zásluhou, e O KÈT Telè od roku
2002 spolupracuje na zajitìní
Výstupu a od roku 2005 plnì
zajiuje
akci
Novoroèní

ètyølístek. Od 7. roèníku (2004)
zajiuje pøípravu a organizaci
Výstupu Obec Studená ve
spolupráci s O KÈT Telè. Velkou
zásluhu na zajiování této akce má
starosta Obce Studená pan Josef
Rod i místostarostové Ing. Václav
Èech a pan Mgr. Jindøich Kejval,
pracovníci OÚ Studená i èlenové
zastupitelstva.
Pan Ing. Petr Bartuek jako èlen
zastupitelstva vede sportovní
výbor, který od prvních roèníkù
Výstupu významnì pøispívá
k úspìnosti této akce. Té jako
pøedseda Pøedstavenstva V. D.
STYL zajiuje výrobu knoflíkù,
které se staly symbolem Výstupu a
ádaným suvenýrem úèastníkù.
Pracovníci V. D. STYL, pøedevím
pan Even Køikava a pan Vladimír
Èech, mají té znaèný podíl na
úspìnosti Výstupu.
Zásluhu na zdárném prùbìhu
prvních roèníkù má pan Rudolf
Hájek (souèasný starosta mìsta
Daèice), který jako bývalý
technický správce vysílaèe Javoøice
ochotnì s výkladem provádìl
zájemce vysílaèem, vaøil pro
úèastníky èaj a otevøenou budovu
vysílaèe, která slouila jako
útoèitì organizátorùm, po
skonèení akce i uklízel.
V
posledních
roènících
pøispívají k úspìnosti Výstupu
té èlenové Sboru dobrovolných
hasièù ze Studené, kteøí zajiují
na vrcholu Javoøice pøedevím
obèerstvení pro úèastníky. Z jejich
øad mají hlavní zásluhu na
úspìnosti akce pánové: Jiøí
Matouek,
Martin
Èech,

Frantiek Havlík a Miroslav
Pospíchal jun.
Souèástí tohoto ohlédnutí je
pozvánka na dalí roèníky Výstupu,
kterými pøipomínáme význam díla
paní Vlasty Javoøické, pøi kterých
kadý úèastník pøispìje m. j. té
vlastnímu zdraví!
Prosté
uvedení
jmen
v abecedním poøadí (bez uvedení
akad. titulù) nevystihuje plnì míru
zásluh jednotlivcù na zajiování a
úspìnosti této akce. Je vhodné
podìkovat vem zde uvedeným, ale
té vem úèastníkùm! Nìkteøí
z nich bohuel ji nejsou mezi námi
- Flosman Pavel, Novorková Hana,
Novorka Ivan, Novorka Josef, uèitel
v. v., Novorka Zdenìk, Roubal
Jaroslav, Vinkler Jaroslav, Zezulka
Frantiek. Podìkování patøí
starostùm  Klang Jiøí, Rod Josef,
místostarostùm  Brada Miloslav,
Èech Václav, Kejval Jindøich, ale i
vem ostatním - Bartuek Petr sen.,
Bartuek Petr jun., Bílková Vìra,
Èechová Jana, Èech Martin, Èech
Vlad., Fuèíková Alena, Geistová
Dana, Hájek Rudolf, Havlík
Frantiek,
Hrbek
Libor,
Hromadová Marta, Kejvalová
Blanka, Kotoun Jiøí, Køikava
Even, Lojková Vlasta, Martinù
Jaroslav,
Matouek
Jiøí,
Novorková-Lunová Jana, Obilová
Ivana, Obil Petr, Ptáèek Josef,
Pechová Marie, Pospíchal Mir. jun.,
Racek Petr, Skácelová Ivana,
Stateèná Vìra, teflová Ludmila,
teflová Jana, Taras Karel jun.,
Tichý Tomá, Veselá Libue, Veselý
Gabriel, Vinklerová Jana.
Dr. A. Fuèík

Sportovní odpoledne

Waldviertelsparkasse Jindøichùv
Hradec  èím dìkujeme. Bylo také
pøipraveno obèerstvení  limonáda
se èepovala zdarma, dìti
dostávaly párek v rohlíku a rodièe
mohli sáhnout po nìèem na ízeò
nebo zahøátí.
Protoe jsme byli mile
pøekvapeni hojnou úèastí, i ve
velké vìtinì kladnými ohlasy
(samozøejmì z chyb se èlovìk uèí 
víme, e leccos je nutné jetì
doladit), tak bychom akci v
podobném duchu rádi uskuteènili
v kvìtnu 2009.

Na závìr bychom chtìli
podìkovat za poskytnuté (finanèní i
vìcné)
dary
sponzorùm:
Instalatérství Nezdara, Romana
Poèátecká, FLOP Studená,
Krahulík-Masozávod Krahulèí,
Centropen Daèice, Mitasová Jana,
OÚ Jilem, Bartáková Jana, MUDr.
Zdenìk Jantaè, Styl Studená a
také za pomoc a vstøícný pøístup Z
Studená, OÚ Studená a SK
Studená za bezplatné zapùjèení
sportovního areálu.

Dne 21. záøí 2008 se na
fotbalovém høiti uskuteènilo
Sportovní odpoledne, konané SR
pøi Z Studená. Pøestoe nám
poèasí pøíli nepøálo, úèast rodièù i
dìtí pøedèila nae oèekávání. Pro
dìti byly pøipraveny nejen soutìe
jednotlivcù, ale soutìila i drustva
ve vybíjené a fotbalu. Za
absolvování soutìí byly dìti
odmìnìny
sladkostmi
a
medailemi. Pøíjemným zpestøením
programu byl skákací hrad, který
nám
bezplatnì
zapùjèila

Za SR Lenka Jantaèová
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Ze ivota koly
Od 1. øíjna 2008 zaèalo pod kolní
druinou pracovat 7 kroukù. O
jejich organizaci se stará vedoucí
vychovatelka kolní druiny Milada
Peltanová. Mezi tyto krouky patøí
krouek keramiky, který vede p. uè.
Hana Novotná, krouek zdravotní
vede p. uè. Jaroslava Vohájková,
krouek pìveck ý vede p. uè.
Jaroslav Martinù, krouek
volejbalu vede p. Helena Adamcová,
krouek taneèní vede pan Jiøí
Skácel a o dva krouky informatiky
se stará pan Marek Stránský. Dále
byl dìtem nabí dnut krouek
zdravotní tìlesné výchovy, o který
dìti neprojevily zájem. Do práce
tìchto kroukù se zapojilo 103 dìtí
z 231 ákù naí Z.
V loòském kolním roce velkého
úspìchu dosáhli áci zdravotního
krouku. V krajském kole Hlídek
mladých zdravotníkù v Písku
obsadili 2. místo.

Podzim ve kolní druinì

I v tomto kolním roce pracuje
D podle nového kolního
vzdìlávacího programu. Ji druhým
rokem nabízejí vychovatelky D
dìtem 2 krouky sportovních her,
které vedou Michala Marková a
Vendula Sochorová, a krouek

výtvarný vede vychovatelka Milada
Peltanová. Práce dìtí tohoto
krouku byly vystavovány na
výstavì v rámci Studenského
jarmarku a velmi se líbily.
Dìti si vyrobily záloky do knih,
podzimní draky, malovaly podzimní
obrázky, chodily na vycházky, hrály
si na indiány /vyrábìly èelenky,
masky, totem, indiánské stany/,
dále také malovaly straidelné dýnì
a straidla.
V nedìli 9. listopadu 2008 jsme
navtívili filmové pøedstavení
KUNGFU PANDA v Poèátkách.
Do kina jelo 62 dìtí a 3
vychovatelky. Nìkteré dìti z 1. tøídy
byly v kinì poprvé.
Krásnou akcí byla beseda, kterou
pro dìti D zajistila paní
knihovnice Soòa Jírová. Byla to
beseda se známým ilustrátorem
dìtských knih Adolfem Dudkem. Po
celou hodinu se dìti i dospìlí
výbornì bavili a smáli. Byl to pro
vechny velký záitek, protoe po
celou dobu vládla hezká atmosféra.
Pan Dudek s dìtmi soutìil a
rozdával vlastní obrázky. Na závìr
besedy se vem dìtem podepsal a do
knih, které si pøinesly, napsal
vìnování. Za zprostøedkování
Dìtské výrobky výtv. krouku

dìkujeme paní S. Jírové a Obci
Studená, která tuto akci zaplatila.
M. Peltanová,
vedoucí vychovatelka D

Informace ze kolní jídelny

V tomto pøíspìvku bych chtìla
ètenáøe Tepu seznámit s èinností
kolní jídelny pøi Základní kole a
Mateøské kole ve Studené. kolní
jídelna pøipravuje obìdy pro áky
Z, dìti M, zamìstnance koly a
cizí strávníky.
Ke konci øíjna bylo pøihláeno ke
stravování celkem 360 strávníkù.
Základní kolu navtìvuje
v letoním roce 231 ákù, z toho je
pøihláeno 198 ke stravování.
Pøipravujeme svaèiny, obìdy pro 83
dìtí M, vaøíme také pro 35
zamìstnancù koly a pro 44 cizích
strávníkù, jejich poèet se neustále
mìní.
Pøi pøípravì obìdù preferujeme
èeskou kuchyni s ohledem na
zásady správné výivy  to
znamená, e hlavní jídla
doplòujeme vhodnou polévkou,
støídáme pøílohy, kuchyòské
úpravy. Obìdy doplòujeme
zeleninovými a ovocnými saláty,
zeleninovou oblohou, ovocem,
mléènými výrobky atd. Souèásti
obìda jsou dennì i nápoje  ovocný
èaj, èaj s citrónem, ovocné mléko,
kakao. Dìti mají výbìr ze dvou
nápojù.
Snaíme se o pestrý jídelníèek,
aby si kadý strávník mohl vybrat.
Proto máme monost výbìru pøíloh,
èi salátù. Do jídelníèkù zaøazujeme i
nová, ménì obvyklá jídla.
Protoe naím úkolem je i
výchova strávníka ke zdravé
výivì, objevují se na jídelníèku i
neoblíbená jídla /lutìniny, ryby,
zelenina/. Bohuel je tato nae
snaha nìkdy marná, protoe dìttí
strávníci jídlo nepøijmou hned.
Snahou vech pracovnic kolní
kuchynì je pøipravit chutný a
zdravý obìd, proto nás mrzí, kdy
dìti nejedí polévky, saláty,
pøípadnì lutìniny. Snaíme se
zmìnit pøístup k neoblíbeným
pokrmùm.
(pokraèování na str. 7)
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S velkým nadením pøijaly
jogurtové, pudinkové, tvarohové
misky a dìti z mateøské koly pøi
ranní svaèinì uvítají krupiènou
kai nebo misku mléka s kulièkami.
Získávám nové informace a rady
na koleních, z odborných èasopisù
èi internetu. Velkou pøíleitostí pro
nové informace bylo dne 21. 11.
2008 setkání s odborným
referentem pro kolní stravování
Magistrátu mìsta Brna Annou
Packovou, která nás navtívila
spoleènì s 33 vedoucími kolních
jídelen mìsta Brna.Ve kole je
pøivítal pan øeditel Hrbek a zahájil
jejich návtìvu seznámením se
kolou a Studenou. S pomocí
vychovatelky kolní druiny Milady
Peltanové a kuchaøek kolní jídelny
jsme pøipravily pøíjemné posezení
v podzimní dekoraci a tímto jim
jetì jednou dìkuji. Pøi exkurzi
vedoucí jídelen ocenily výzdobu
jídelny a mimokolního pavilonu.
Pøi setkání jsme vzájemnì
porovnávaly jídelníèky, ceny obìdù,
úvazky, hygienu v jídelnì,
projednával se pøevoz stravy
z jídelny Z do výdejny M atd.
Jídelny v Brnì se mnohdy potýkají
se stejnými problémy jako u nás a
doufám, e toto setkání bylo
pøínosem pro obì strany.
Pøi rozlouèení nám návtìva
vìnovala kuchaøské knihy A nám
chutná ve kole a Ve kole nám
chutná, které budou dobrou
inspirací pro chutná jídla naim
dìtem,
zamìstnancùm
a
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v
neposlední
strávníkùm.

øadì

Waldová Petra,
vedoucí kolní jídelny

Veøejná sbírka

Na Základní kole ve Studené
probìhla v týdnu od 20. do 27.
listopadu veøejná sbírka pro
obèanské sdruení CPK  CHRPA
se sídlem v Rokytnì. Do této sbírky
se mohli dobrovolnì zapojit áci i
pedagogové tím, e si zakoupili za
20 Kè pohlednici nebo záloku
s obrázky koní. Peníze získané
prodejem budou pouity na nákup a
výcvik koní pro hiporehabilitaci.
Pomocí hiporehabilitace se léèí
nejrùznìjí zdravotní problémy,
zejména dìtských pacientù, jízdou
na koni. Tato sbírka se koná na naí
kole ji popáté.
Veøejná sbírka je souèástí
celokolního projektu CHRPA
2008/2009. Tento projekt byl
zahájen 20. listopadu 2008 a
ukonèen bude v dubnu 2009.
Projektu se zúèastní vìtina tøíd
základní koly.
Èásti projektu jsou:
1) veøejná sbírka
2) vyuití a zpracování výsledkù
veøejné sbírky v hodinách
matematiky metodami finanèní
aritmetiky a statistiky (áci 8. a 9.
roèníku)
3) úèast na celostátní výtvarné
soutìi Kùò terapeut 2008 (1. i 2.
stupeò)

Finance? Nenechte se zneuívat!
Vlastní bydlení èi rekonstrukce,
rodina, sluné auto, dovolená,
poklidné stáøí, tvorba rezerv na
plánované, ale i nepøedvídatelné
události, zajitìní sebe i dìtí,
vzdìlání pro své dìti, zpøíjemnìní
jejich startu do ivota, ochrana
majetku, získání státních podpor a
daòových úlev .

To ve jsou bìné vìci v ivotì
èlovìka, které øeí témìø kadý,
a kadý je chce mít správnì
vyøeené. Jen opravdoví
astlivci mají monost si tato
pøání splnit ve chvíli, kdy je
chtìjí nebo potøebují. Pro

cizím

4) literární soutì na téma
Vánoce  èas k zamylení a pomoc
druhým (2. stupeò)
5) rozhovory a besedy o vzájemné
pomoci druhým (rodinná a
obèanská výchova 6. a 7. roèník, 1.
stupeò)
Touto cestou chceme podìkovat
vem, kteøí se veøejné sbírky
zúèastnili, a pøispìli tak dobré vìci.
M. Hartmannová

Beseda se spisovatelkou

S paní spisovatelkou Miluí
Víteèkovou jsme se setkali na
besedì ve kole. Vyprávìla nám o
svých dvou knihách, které napsala.
Jmenují se: Básnièky pro tebe a
Barevné øíkanky. Také nám sdìlila,
e byla ákyní naí koly a
jmenovala se Milue Klementová.
Její první kníku pokøtil mlékem
spisovatel Jiøí áèek a tu druhou
paní malíøka Müllerová. Kníky si
stále mùeme koupit v Knihovnì
Vlasty Javoøické. Beseda se nám
líbila. Zajímavé je, e Studená má
dalí spisovatelku.
Karolína Bodláková, 4. tøída
Na závìr naich pøíspìvkù bych
chtìl podìkovat organizacím a
soukromým osobám, které se kolou
spolupracují nebo poskytují kole
sponzorské dary. Vem pøeji za
vechny uèitele a zamìstnance
koly i jménem svým krásné
Vánoce, pevné zdraví, pohodu a
trochu tìstí v roce 2009.
Mgr. Libor Hrbek, øeditel koly

OZNÁMENÍ
SDH MAROV
dává na vìdomí
náhodným pocestným
otevøení odpoèinkové
místnostiv místní
hasièské zbrojnici
na Silvestra 2008.

vìtinu z nás jsou to dlouhodobé
sny, které si budujeme po celý
ivot, musíme dìlat rùzné
ústupky a kompromisy mezi
tím, co opravdu chceme a na co
skuteènì máme. Dnes a dennì
øeíme problémy s penìzi,
protoe ty nám zajiují ivotní
standard. Takový ivotní stan- Tìíme se na vai návtìvu.
dard ale nezávisí pouze na výi
výplaty, ale pøedevím na
finanèní gramotnosti, která je
Redukce váhy. Poradenství
v této zemi velmi zoufalá. Z této
ZDARMA.
nevìdomosti tìí finanèní
Tel. è. 776 085 308
spoleènosti.
(pokr. na str. 9)

8

STUDENSKÝ TEP

Z Knihovny V. Javoøické

Dne 14. øíjna navtívila naí
knihovnu Milue Víteèková (roz.
Klementová), která je autorkou
dvou kníek básnièek pro nejmení.
V roce 2003 vyla kníka Básnièek
pro tebe a letos Barevné øíkanky,
které je stále jetì mono zakoupit
v Knihovnì Vlasty Javoøické.
Spisovatelka navtívila také Z
a obì besedy mìly u dìtí velký úspìch.
Knihovna Vlasty Javoøické pøeje
vem ètenáøùm a uivatelùm
knihovny pøíjemné proití Vánoc a
astný vstup do nového roku.
Jírová S.
Pøíjemné proití vánoèních svátkù a
hodnì tìstí a zdraví v novém roce
2009 vem spoluobèanùm pøejí hasièi
ze Studené.
MO KSÈM STUDENÁ
pøeje vem spoluobèanùm klidné a
spokojené proití Vánoc a úspìný rok 2009.

Mateøská kola
Nový kolní rok jsme v mateøské
kole zahájili ve tøech plnì
obsazených tøídách, v kadé je
zapsáno 28 dìtí. Jako pokadé, i
letoní zaèátek pøedstavoval velké
tìení a oèekávání, hlavnì u nových
malých dìtí, kterých letos pøilo 28.
Tyto radostné pocity se støídaly se
slzièkami a bolestným proitkem
odlouèení od milovaných
nejbliích. Výjimkou nebyly ani
uplakané maminky. Postupnì se
podaøilo adaptaèní potíe pøekonat,
dìti se skamarádily, zvykly si na
své paní uèitelky a zaèala
kadodenní výchovná a vzdìlávací
práce. Zpoèátku jsme se vìnovali
orientaci v prostorách tøíd a celé
koly, upevòovali jsme hygienické
návyky a stolování, pracovali na
zdokonalování sebeobsluných
èinností, dìti se seznamovaly
s pravidly a zásadami souití
v kolektivu vrstevníkù, pobývali
jsme co nejvíc na èerstvém vzduchu,
a u na kolní zahradì nebo na
vycházkách do pøírody. Za první tøi
mìsíce kolního roku se dìti
seznámily s tradièními podzimními
tématy pøevánì zamìøenými na
poznávání pøírody a jejích promìn.
Postupnì ve kolce zaèaly pracovat
krouky: angliètina, keramický,
hudebnì pohybový a tìlovýchovný.

V dnení dobì je situace mladých
rodin dost obtíná. Máme u nás dìti
maminek na rodièovské dovolené,
dìti maminek samoivitelek,
rodiny odkázané na jeden nejistý
pøíjem a sociální dávky. Jetì
v horí situaci jsou maminky,
kterým rodièovská dovolená skonèí
a ádný zamìstnavatel o nì nemá
zájem, protoe v pøípadì nemoci
dìtí by o nì musely peèovat. Proto si
velmi váíme toho, e i pøes
nepøíznivou finanèní situaci nám
rodièe dìti do péèe svìøí. Snaíme
se jim pomáhat, doplòovat rodinnou

výchovu a spoleènì se zamìøit na to,
abychom vychovali zdravì
sebevìdomé, ohleduplné, citlivé,
vnímavé jedince, kteøí jsou
kamarádtí k sobì navzájem, mají
úctu k dospìlým, s respektem se
chovají k pøírodì a ivotnímu
prostøedí.
Pøejeme vem mladým rodinám,
navzdory neradostné sociální
situac,i pevné zdraví, spokojené
Vánoce a optimistickou nadìji.
Jitka Havlíková

Martinské posvícenské
posezení

Kadý rok èekáme na
Martina, zda pøijede na bílém
koni. Letos se malièko zpozdil,
protoe nám Marovákùm
pøinesl zrekonstruovaný sál
kulturního domu. Pozvali jsme
sousedy z irokého okolí k posezení
v krásném prostøedí, kterému
dominovala kachlová kamna,
která svým teplem a ohnìm
navozovala atmosféru útulného
domova. Domova pro vechny,
kteøí jej chtìjí s námi sdílet a
radovat se z dobøe vykonané
práce.
(pokr. na str. 9)

Ponocný v Marovì
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Martinské posvícení

Tuto atmosféru umocòovala
hudba v lidovém a country stylu.
Ve zpestøili místní hasièi svým
pochodem, taneèní skupina pøi Z
Studená pod vedením J. Skácela a
ná ponocný, který ve zahájil
podveèerní obchùzkou po vsi,
ohlaoval jednotlivá vystoupení a
bdìl nad poøádkem v sále. Také tuto
vydaøenou akci nad ránem ukonèil
s pøáním veho dobrého pro
vechny.
Za osadní výbor a SDH Marov
H. Novotná
Vlevo posvícení v Marovì

Uzávìrka pøítího
èísla TEPu je 15. 2. 2009.
Finance?
Ty tím pádem mají obrovskou
informaèní pøevahu a vyuívají
ji ve svùj prospìch, co jim
dovoluje vytváøet a zvyovat své
u tak velké zisky.
K soudnímu sporu je bìné si
brát právníka, kdeto v oblasti
financí, kde existují tisíce
rùzných moností, panuje pocit,
e ve zvládneme nejlépe sami.
Kolikrát Vám v bance nebo
v pojiovnì øekli, e pro Vás
øeení mají, ale e jinde by to pro
Vás bylo výhodnìjí, protoe
mají nií úroky nebo poplatky?
Neøekli? Ale Vy takové
informace chcete vìdìt! Chodíte
si pro radu tam, kde na Vás
chtìjí vydìlat?! Je celá øada
produktù, které jsou velice
výhodné
pro
finanèní
spoleènosti, nikoliv pro Vás.
Nepatøíte náhodou i Vy k tìm, co
tìchto produktù vyuívají?
Firmy,
majetní
lidé,
podnikatelé
si
najímají
odborníky z oblasti investic,
daní a financí, protoe vìdí, e
díky kvalitním informacím se dá
uetøit nebo vydìlat spousta
penìz. Proè my, bìní lidé,
øeíme tyto otázky sami, kdy
jim nerozumíme a nae
rozhodnutí jsou tudí dílem

náhody? Moná proto, e si
v první øadì neuvìdomujeme,
jak zásadní rozhodnutí èasto
èiníme, v druhé øadì, e nevíme,
kam pro takové informace jít, a
v neposlední øadì se bojíme, e
na takovou slubu nemáme. Zda
nae rozhodnutí bylo správné
nebo zcela patné, èasto
poznáme a po nìkolika letech
nebo ve chvíli, kdy se nìco stane,
pak u je pozdì cokoliv mìnit.
Ètete obchodní nebo pojistné
podmínky u smluv, které si
sjednáváte, nebo vìøíte tomu, co
Vám øekne zástupce spoleènosti,
jejich cílem je co nejvìtí zisk?
Chcete vìdìt, zda pro Vás
existuje
monost,
jak
nepøeplatit tolik na hypotéce èi
jiném úvìru, který si chcete vzít,
nebo který u tøeba i máte? Je
pro Vás lepí úvìr ze stavebního
spoøení nebo hypotéka? Chcete
vìdìt, jak dobrá byla Vae
rozhodnutí v minulosti pøi
výbìru rùzných spoøících, èi
pojiovacích produktù a pro
sebe nebo pro dìti? Rozhodujete
se o nìèem podobném právì teï?
Nevíte, kterou zaruèenì
nejlepí a nejlevnìjí nabídku
vybrat? Chcete znát nezávislý
názor a informace, které Vám
rozhodování usnadní? Chcete

vìdìt, e peníze, které na
finanèní trh nesete, jsou
umístìné ve Vá prospìch a e
za nì dostanete to, co oèekáváte?
Máte spoustu dalích otázek?
Chcete dál poslouchat pohádky
o výhodnosti velijakých
produktù, nebo chcete vìdìt, co se
od daného produktu dá skuteènì
oèekávat, k èemu je dobrý a v èem
jsou jeho slabiny?
Pak zanechte kontakt (sms)
nebo si rovnou domluvte
nezávaznou
informativní
schùzku na tel. èísle 722 582 279
nebo mì kontaktujte na e-mail
David.Fogl@partners.cz a
budete mít monost poznat,
popøípadì i vyuívat slubu,
která je v západním svìtì zcela
bìnì vyuívána. Protoe
nezastupuji ádnou spoleènost,
mohu Vám poskytnout velice
cenné objektivní informace
týkající se celého finanèního
trhu a pomoci Vám tak pøi
výbìru vhodného produktu èi
øeení právì pro Vás, a u
nemusíte platit za stejné vìci
více, ne je nutné, a takto
uetøené peníze mùete vyuít
pro sebe nebo svou rodinu.
Vekeré konzultace i následná
jednání jsou ZDARMA.
Bc. David Fogl, mob.: 722 582 279
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Zlepení informovanosti obèanù
Máte zájem o aktuální informace
v obci a vlastníte mobilní telefon?
Pak je tento èlánek urèen pøímo pro
Vás. Obec Studená se rozhodla,
v rámci zlepení informovanosti
obèanù, zavést slubu rozesílání
informaèních SMS zpráv. K tomuto
kroku pøistoupila, protoe
v místních èástech není funkèní
místní rozhlas. Ve Studené sice
bývají aktuální zprávy vyhlaovány
rozhlasem, ale mnoho lidí je tou
dobou v zamìstnání, a proto jim
nìkteré dùleité informace unikají.
O co se konkrétnì jedná? Obèan,

který bude mít o tuto slubu zájem,
vyplní formuláø zveøejnìný v tomto
vydání TEPu a odevzdá na Obecním
úøadì ve Studené u paní Novákové.
Do databáze zájemcù o zasílání
informaèních SMS zpráv se mùe
pøihlásit kadý obèan trvale ijící ve
Studené, nebo místních èástech
(Svìtlá, Horní Pole, Domaín, Horní
Bolíkov, Skrýchov, Sumrakov,
Olany, Jalovèí, Velký Jeníkov,
Marov). Z jedné domácnosti max.
dva obèané. Ve výjimeèných
pøípadech je moná domluva o
zasílání SMS i mimo uvedené

lokality (napø. rodièe vlastní pouze
pevnou linku, take si zprávy nechá
posílat syn tøeba do Plznì a
následnì bude rodièe informovat).
Zpoèátku bude probíhat zkuební
provoz, který ukáe, na co se
zamìøit. Mìlo by se jednat o zprávy,
napø. plánované výluky el. energie,
vody,
termín
zasedání
zastupitelstva, plánovaná dovolená
lékaøe, nebo lékárny apod. Take
pokud máte o tuto slubu zájem,
vyplòte formuláø (vechny údaje ve
formuláøi jsou povinné, neúplné
formuláøe nebudou do databáze
zaøazeny) a odevzdejte na obecním
úøadì.
Mgr. J. Kejval

Kulturní akce v prosinci
5. 12. 2008 Mikuláská
diskotéka pro dìti
v hotelu Bartuek od
17 hod.
6. 12. 2008 Mikuláské
posezení na Obecním
úøadì ve Studené,
poøádá Svaz tìlesnì
postiených.
11. 12. 2008 Vánoèní
besídka ZU
v jídelnì Z.
16. 12. 2008 Adventní
kulturní poøad v jídelnì
Z. Úèinkují áci Z a
M Studená a pìvecký
sbor FESTIVIA CHORUS
z Velké Lhoty.

Z této sluby je moné se kdykoliv odhlásit.

17. 12. 2008 Vánoèní
besídka Z.
26. 12. 2008 ivý betlém
na námìstí v 16 hodin.
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Blahopøejeme k významným ivotním výroèím
LEDEN 2009
Magdalena Domecká, Studená
Jaroslav Vítù, Studená
Boena Lisová, Studená
Marie Nìmcová, Studená
Miroslava Nováková, Sumrakov
Marie Nìmcová, Studená
Karel Matouek, Studená
Aneka Frühaufová, Studená
Marie Øíhová, Studená
Jan tefl, Domaín
Frantiek Adamec, Studená
Boena Mitasová, Studená
Libue Plíhalová, Maov
Marie teflová, Studená
PhDr. Boris Merhaut, Horní Bolíkov
Vlasta Dvoøáková, Studená
Blaena Nováèková, Studená
ÚNOR 2009
Jaroslav Novák, Studená
Jaroslava Kovandová, Studená
Jiøina Doudová, Studená
Zdenìk Kolaøík, Studená
Jaroslava Nováková, Studená
Marie Matouková, Horní Pole
Jaroslava Dufková, Studená

Bøetislav Hofhanzl, Horní Bolíkov
Anna Sníková, Horní Pole
Rùena Kosová, Olany
Libue Matouková, Horní Bolíkov
Adéla Adamcová, Sumrakov
Konrád Vohájek, Domaín
Jan Ryne, Horní Bolíkov
Vlasta Felixová, Studená
Jaroslav Duek, Studená
Adolfína Galovièová, Studená
Antonie Bártù, Skrýchov
BØEZEN 2009
Jaroslav Plíhal, Studená
Marie tìrbová, Studená
Frantiek Berka, Studená
Jan Jiøík, Studená
Marie Malíková, Studená
Otto Slezák, Studená
Vlasta tìrbová, Velký Jeníkov
Jarmila Havlíková, Studená
Vlasta Lacinová, Studená
Vìra Ryneová, Horní Bolíkov
Frantiek Stanìk, Studená
Zdeòka Chalupová, Studená
Irena Fryèová, Studená
Miroslav Pøibyl, Horní Bolíkov

31. 12. 2008
11. roèník Výstupu na Javoøici
Zábavy v hotelu Bartuek

6. 12. 2008 Mikuláská zábava
26. 12. 2008 Vánoèní zábava
31. 12. 2008 Silvestrovská zábava
Sraz veteránù

Silvestrovský výstup na Èeloudùv
vrek
SDH a osadní výbor Marov vás zve na

DRUHÝ ROÈNÍK VÝSTUPU NA
ÈELOUDÙV VREK.
Sraz v 14.00 hod. u vìe,
hudba a obèerstvení zajitìno.
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Klátovec
Karhov
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