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Z jednání zastupitelstva Obce Studená
29. zasedání zastupitelstva se
konalo 18. 5. 2009
Ve zprávì o èinnosti orgánù obce
od minulého jednání byly podány
tyto informace: na SFP v È.
Budìjovicích byla pøedána ádost
na zateplení M ve Studené,
v sobotu 4. 4. se uskuteènila beseda
s dùchodci, byly zahájeny práce na
opravách místních komunikací ve
Studené a na komunikaci
v Olanech, jednání ohlednì ÈOV
Studená se za úèasti vech
zainteresovaných uskuteènilo
v závodì Maso Planá v Plané n.
Lunicí, 20. 4. bylo na ministerstvu
financí pøevzato rozhodnutí na 1
mil. Kè na opravu støechy Z,
uskuteènilo se setkání zástupcù
vedení Jihoèeského kraje se
Vycházející áci 9. roè. Z

starosty obcí okresu J. Hradec,
s vedením Z a M Studená bylo
projednáno vybavení poèítaèi a
nábytkem za úèelem zpracování
ádosti o dotaci, 8. 5. se uskuteènil
v DPS Den matek.
Z èinnosti výborù : výbor finanèní
po
projednání
doporuèil
zastupitelstvu schválení rozpoètové
zmìny, dále provedl kontrolu
èerpání rozpoètu k 30. 4. 2009 a
zabýval se návrhem úpravy cen k 1.
6. 2009, jeliko se obec stane
plátcem DPH.
Kontrola usnesení konstatovala
jeho plnìní.
Dalí jednání se zabývalo
prodejem bytu v domì èp. 422 ve
Studené, byt byl prodán nejvyí
nabídce.

V bodì rùzné : byly schváleny
ádosti SDH Sumrakov a SDH
Studená o pøíspìvky na zakoupení
techniky a na dopravu mladých
hasièù na soutìe a na soutì  O
pohár starosty obce, dalí ádosti o
pøíspìvky od Farního úøadu
Studená na úhradu faktury za
dopravu dìtí a od pøíznivcù díla
Vlasty Javoøické na jejich setkání
byly rovnì schváleny, ádosti
týkající se pronájmu a prodeje
pozemkù byly po projednání
v zastupitelstvu pøedány k dalímu
jednání osadním výborùm.
30. zasedání zastupitelstva se
konalo 8. 6. 2009
Ve zprávì o èinnosti orgánù obce
od minulého jednání byly podány
tyto informace: uskuteènil se

2

kontrolní den na opravu støechy
koly a námìstí ve Studené, 30. 5.
se konala okrsková soutì mladých
hasièských drustev v Sumrakovì,
31. 5. byl uspoøádán Den dìtí v M
ve Studené, 5. 6. a 7. 6. probìhly
volby do Evropského parlamentu.
Z èinnosti výborù : výbor finanèní
projednal rozpoètovou zmìnu a
doporuèil ji ke schválení, pøedseda
výboru informoval o hospodaøení
Technických slueb obce za rok
2008, výbor doporuèil závìry
hospodaøení ke schválení, výbor
sportovní se zabýval pøípravou
akce 5 P Jana Satrapy, zástupci
jednotlivých sportovních oddílù
informovali o své èinnosti, starosta
podal informaci o provozu
lyaøského vleku. Kontrola
usnesení konstatovala jeho plnìní.
Dalí jednání se týkalo ádosti o
dotace na Z a M Studená na akce
Investice za úèelem zvýení
pøedkolní péèe o dìti v Obci
Studená. Bylo schváleno uzavøení
smlouvy na zpracování projektu
Obecní park ve Studené.
V bodì rùzné: byl schválen prodej
vysokotlaké regulaèní stanice
plynu jedinému zájemci firmì E-on
È. Budìjovice, ádosti o pøíspìvky
FK Studená, osadních výborù
Marov a Olany, SDH Horní
Bolíkov a na dopravu na divadelní
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pøedstavení do HD Jihlava byly
schváleny.
31. zasedání zastupitelstva se
konalo 26. 6. 2009
Ve zprávì o èinnosti orgánù obce
od minulého jednání byly podány
tyto informace: v DPS se
uskuteènilo vystoupení pìveckého

TEP

rozpoètovou zmìnu, dále èerpání
rozpoètu k 31. 5. 2009 a závìreèný
úèet obce za rok 2008.
Kontrola usnesení konstatovala
jeho plnìní.
V bodì rùzné: bylo schváleno
podání ádosti o podporu projektu
Kulturní a spoleèenské centrum

Výmìna støení krytiny na budovì Z

sboru ze Slavonic, 20. 6. se konaly
dvì akce  5 P Jana Satrapy a
hasièská soutì v Horním Bolíkovì,
26. 6. byla ákùm 9. tøíd slavnostnì
pøedána závìreèná vysvìdèení.
Z èinnosti výborù : výbor finanèní
projednal a doporuèil ke schválení

Studená, ádost SDH Svìtlá o
finanèní pøíspìvek na úpravu
veøejného prostranství byl
schválen, po projednání byl
schválen plán práce zastupitelstva
na II. pololetí roku 2009.
Mgr. J. Kejval

5 P Jana Satrapy 20. 6. 2009
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Informace ze koly

5 P Jana Satrapy

V èervnu 2009 ukonèilo povinnou docházku do Z 32 ákù.
Z toho odelo do uèebních
oborù 1 3  á k ù , n a s t ø e d n í
 k o l y s maturitou 19 ákù.
Vem naim ákùm pøejeme
mnoho úspìchù pøi vzdìlávání
na jejich nových kolách.
Do prvního roèníku nastoupilo
1. záøí 25 nových ákù, kteøí se
spoleènì s rodièi a paní tøídní
uèitelkou Mgr. Marií Hrbkovou
seli v pondìlí 31. 8. 2009 u
ohýnku a opékání vuøtù, aby se
vzájemnì jetì více poznali pøed
novým kolním rokem. Tuto akci
podpoøil i E.ON, který zapùjèil
dìtem skákací hrad.
Mgr. Libor Hrbek

Letoní, ji 11. roèník cykloturistické akce 5 P Jana Satrapy se
uskuteènil 20. èervna 2009. Tradièní trasa prochází obcemi, ve kterých
Jan Satrapa zavádìl výrobu masných výrobkù nebo výrobu s ní
související.
Úèastníci tak vyjídìli z Rozkoe, pøes Studenou, Krahulèí a Hodice do
cíle v Kostelci. Spokojených 60 úèastníkù ocenilo drobné pozornosti od
Obce Studená, Lékárny u nemocnice v J. Hradci, Kosteleckých uzenin, od
Krahulíku z Krahulèí a Vysoèiny Hodice. Vem tìmto sponzorùm
dìkujeme.
Pøiloené fotografie svìdèí o dobré náladì vech úèastníkù. Vichni se
vzájemnì ujiovali, e pøítí rok se zase zúèastní.
Mgr. J. Kejval

Inspirujte se, rostou!

Letní setkání Marovákù
Stalo se kadoroèním zvykem
setkávat se v létì, pobavit se, po
sousedsku zavzpomínat.
Také tento rok se konalo 22. srpna
Letní setkání v Marovì. Aè byl
pøipraven bohatý program, dé
pøekazil jeho naplnìní a
uskuteènila se pouze veèerní
taneèní zábava.
Ryby v Návesním rybníku si
nemusely dìlat starosti  rybáøská
soutì se nekonala. Mnoho
soutìních úkolù pro dìti zùstalo
pro pøítí rok. S napìtím oèekávaný
let balónem byl také odvolán.
Vystoupení hasièù s pùsobivou
scénkou zùstalo odroèeno ji
druhým rokem. I noèní promítání
vzalo za své.
Veèerní ohòostroj vak rozzáøil
oèi vech a vichni se na krátký

okamik zastavili. Pak se opìt
vrátili do sálu, kde k tanci hrála
kapela Junior Zoufalka. Pro
aludek byl pøipraven gulá ze
zvìøiny, lahùdkové párky a
mnoství lahodných nápojù.
Bìhem
veèera
dvakrát
vystoupily eny s ukázkou bøiních
tancù. Obdivovali jsme jejich ladné
pohyby a krásné toalety.

O napìtí se postaralo vyhláení
tomboly. Mnozí si odnáeli
hodnotnou výhru.
Pøes nepøízeò poèasí se vak
setkání vydaøilo a pro pøítí rok
budeme doufat, e svatý Petr bude
k nám shovívavìjí.
Za osadní výbor a SDH Marov
M. Klementová

Cvièení pro rodièe s dìtmi

Ve kolním roce 2009/2010 zaène cvièení od mìsíce øíjna.
Scházet se budeme opìt kadou støedu od 16 do 17 hodin
v tìlocviènì Z. Cvièení je urèeno pro nejmení dìti a po pøedkoláky
s jakýmkoliv dospìlým doprovodem. Jeho náplní jsou kromì
základních cvikù a poznání náøadí tìlocvièny také jednoduché hry,
pohybovì ukazovací øíkanky a taneèky.Vechny srdeènì zvu!
Za TJ Mgr. Magdaléna Zámostná
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Slovo starosty
Váení obèané,skonèil èas
prázdnin a dovolených a kadý z nás
zaèíná hodnotit, co nám jetì zbývá
dokonèit z naich plánù a

komunikace u Marovského dvora
na komunikaci budovanou v rámci
pozemkové úpravy v katastru
místní èásti Olany. Po dohodì

Rekonstrukce nám. Sv. Jana Nepomuckého
pøedsevzetí. Stejnì je tomu v ivotì
obce. V minulém èísle jsem Vás
informoval o rozpracovaných
akcích. Nyní Vás chci seznámit, jak

s obcí Kunak byla upravena èást
komunikace od Jalovèí a na silnici
III. tøídy Kunak  Suchdol, a tím
dolo k celkové rekonstrukci místní

Oprava komunikací v Horním Poli
se nám podaøilo akce realizovat.
Byla dokonèena Rekonstrukce
místních komunikací a nám. Sv. J.
Nepomuckého vèetnì napojení

komunikace /v délce cca 4 km/,
která pøispìla ke zlepení podmínek
pro rozvoj cykloturistiky. Na
námìstí Sv. Jana Nepomuckého

zbývá dokonèit dopravní znaèení,
osvìtlení sochy sv. J. Nepomuckého
a osazení lavièek. Byla dokonèena
rekonstrukce støech na dvou
pavilonech Z ve Studené. Rovnì
výmìna støení krytiny na budovì
Osadního výboru a hasièské
zbrojnice ve Svìtlé je hotova. Byla
provedena oprava povrchu
komunikace v èásti ul. Roického.
Do provozu byly uvedeny obì
odradonovací stanice vody
v Olanech a Marovì. V souèasné
dobì se provádí výstavba nové
autobusové èekárny v Olanech, na
kterou jsme získali dotaci.
Samozøejmì se rovnì snaíme
získat finanèní prostøedky z dotací
EU. Zde je vak situace
komplikovaná
v
mnoství
finanèních
prostøedkù
na
rekonstrukce, zateplování a vnitøní
vybavení kol, mateøských kol a
výstavby dìtských høi. V souèasné
dobì máme do tìchto oblastí podány
tøi ádosti. Rovnì chceme znovu
podat ádost na rekonstrukci domu
èp. 17 (Talpovo). Zpracovává se
projekt na úpravu plochy bývalého
Zákostelního rybníka. Nyní nám
zbývá pouze èekat na to, jak nae
ádosti o získání dotací budou
úspìné. Problém v hospodaøení
obce zpùsobila hlavnì v pøíjmové
èásti rozpoètu hospodáøská krize.
Pøedpokládám výpadek v pøíjmech
cca 1,5 mil. Kè, co mùe podstatnì
ovlivnit akce roku 2010. Váným
problémem je zajitìní kvality pitné
vody v nìkterých místních èástech
vlivem dlouhotrvajících deù.
Problém je øeen ve spolupráci
s firmou Agrola s.r.o. J. Hradec.
Vím, e je to moná zbyteènì
popsaný papír, ale nemohu
pøecházet bez povimnutí chování
nìkterých naich spoluobèanù.
Mám radost z toho, kdy se podaøí
nìco nového vybudovat, nebo
stávající zaøízení a budovy slouící
veøejnosti udrovat tak, aby
nedìlaly ostudu a mohly slouit
nám vem. Jedná se o chování
návtìvníkù areálu fotbalového
høitì, kde se nám ve spolupráci
s FK Studená podaøilo provést
celkovou rekonstrukci tribun pro
diváky. Ty vak mimo fotbalová
utkání jsou vyuívány tak, e
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nìkteøí nai spoluobèané nebo
jejich kamarádi pobíhají po
opravené støee v prostoru pro
diváky, na tribunách jsou rozbíjeny
láhve a ponechávány odpadky.
Stejná situace je pøed bývalou
prodejnou potravin v ulici U
Chmelnice. Samostatnou kapitolou
jsou veøejné záchody. Kdy byly ve
patném stavu, byly názory, e se
nemùeme divit, e tam dìlají lidé
nepoøádek. Záchody jsou opravené,
novì vybavené a k velkému
zlepení nedolo. Vím, e závìr
mého pøíspìvku není moc
optimistický, píi to úmyslnì, abych
Vás, kterým není lhostejné, jak
Obec Studená a místní èásti
vypadají, a dokáí si váit toho, co
má slouit nám vem, poprosil o
pomoc a spolupráci pøi øeení tìchto
negativních jevù, které jistì nejsou
jenom problémem v naí obci.
Úplnì na závìr pøece nìco
veselejího, vyuívám této
pøíleitosti, abych Vás pozval na
tradièní Studenský jarmark a

Turnaj mladích ákù

FK Studená - oddíl kopané
uspoøádal 27. 6. 2009 fotbalový
turnaj miniákù. Turnaje se
zúèastnila drustva z Kunaku,
Strmilova a Studené. Z vítìzství se
nakonec radoval tým domácích
StudenáA. I na ostatní drustva
bylo pamatováno s odmìnami.
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Výstavba komunikace Jalovèí - Olany
výstavu poøádanou ZO ÈZS
Studená. Souèástí jarmarku bude
koncert Studenské kapely, pøi
kterém jistì pøijdeme na jiné
Bìhem turnaje se uskuteènila
soutì v kopání pokutových
kopù.Turnaj navtívilo asi 80
divákù, kteøí byli urèitì spokojeni
jak s poèasím, tak s pøedvedenými
výkony. Závìrem bych chtìl
podìkovat vem sponzorùm za
celoroèní pøízeò.
Jaroslav Bodlák ml.

mylenky. Jetì jednou srdeènì zvu
a tìím se na setkání s Vámi.
Rod Josef
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Pomník padlým v I. svìtové válce ve Studené
1914 - 1919
Legionáøi:
Bartuek Josef
Èejna Jan
Navrátil Frantiek
Pokoj Jan
Vojáci:
Èermák Fr.
Èech Fr.
Èeleda Jos.
Èeloud Jos.
Douda Jan
Frühauf Jos.
Hajný Rudolf
Chadim Jos.
Janák Jos.
Koláø Fr.
Kováø Vojtìch
Kremlièka Jar.
Kyba Václav
Mach Fr.
Mastný Tomá
Matouek Fr.
Mitas Václav
Nedvìd Ant.
Rohlík Bedøich
Ryne Fr.
Satrapa Jan
Satrapa Jos.
Smetana Fr.
Svoboda Cyril
indeláø Jos.
plinar Martin
vec Karel
Tøeèek Frantiek
Valenta Jos.
Valenta Karel

Vaníèek Jan
Vomastek Jos.
Dvoøák Lud.
Frydrych Fr.
Závodský Ferd.
Pomník zhotovili:

Fák Vojtìch, Felix Jan,
Antoòù Fr.

Pomník obìtem II. svìtové války 1939 - 1945

Josef Smrèka
Leopold Èech
Ant. Hotaø
Fr. Kantor

Mateøská kola

Druhé pololetí letoního kolního
roku ubìhlo velmi rychle. Od konce
ledna jsme zaèaly chystat dìtský
karneval, pøipravovaly jsme dìti na
zápis do Z, nacvièovaly pásma
básní, písní a taneèkù na veøejná
vystoupení a na besídky pro rodièe.
Úspìnì pracovaly krouky
angliètiny, keramický, hudebnì
pohybový a tìlovýchovný. Pøes zimu
jsme chodily s dìtmi cvièit do
tìlocvièny Z. Od zaèátku kvìtna
jezdíme na plavecký výcvik,
tentokrát do Pelhøimova. To se
bohuel rodièùm dost prodrailo, ale
jsme rádi, e nám tamní plavecká
kola Delfín vyla vstøíc a umonila
naim dìtem velmi oblíbené plavání
u nich uskuteènit, a to v podstatì
podle naich poadavkù. Od pùlky
kvìtna jsme se zase vìnovaly
pøípravì dìtského dne. V èervnu
jsme podnikly výlet na zámek
v irovnici a poslední èervnový den
slavnostní rozlouèení s pøedkoláky.
Chtìla bych se podrobnìji zmínit o
dvou akcích, které byly urèeny nejen
naim dìtem, ale i dìtem vìtím,
jejich rodièùm a zájemcùm
z irokého okolí. Byly to Dìtský
karneval a Dìtský den  akce,
které vyadují nasazení celého
pracovního kolektivu, pomoc z øad
nìkterých bývalých pracovnic dnes
v zasloueném dùchodu, dìvèat,
která u nás vykonávají
pedagogickou praxi a bývalých i
souèasných rodièù. A samozøejmì
také dary sponzorù. Na dìtský
karneval jsem oslovila témìø
vechny podnikatele v obci a
navzdory ekonomické krizi vichni
dle svých moností pøispìli. Jsem si
vìdoma, e na to, aby nìkdo mohl
rozdávat, si musí nejprve vydìlat,
zisk by urèitì rád investoval do své

firmy, ale pøesto na akce pro dìti
pøispìje. Nìkolikrát jsem do TEPu
vypisovala vechny dárce a ti jsou
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v podstatì kadý rok stejní.
Podobnou zkuenost mám i
s dìtským dnem. Na obì akce také
výraznì pøispìl zøizovatel  Obec
Studená.
Dìtský den v M byl promýlen a
pøipravován u od záøí, chtìly jsme
zajistit kulturní poøad, který dìti
jetì nevidìly, proto jsme objednaly
balónkovou show. Naplánováno
bylo, e se ve uskuteèní na zahradì
 soutìe, show, skákací hrad i
obèerstvení, ale poèasí nás zradilo.
Take jsme musely improvizovat
tak, aby se ve, co jsme chtìly
uskuteènit, mohlo konat.
I pøes nepøízeò poèasí pøilo 170
dìtí s doprovodem a snad mìly
alespoò nìjaké pøíjemné záitky.
Vem, kteøí se jakkoliv podílejí na
pomoci mateøské kole, velmi
dìkuji a cením si jejich podpory.
Jitka Havlíková

Slavnostní rozlouèení dìtí z M

Pozvánka
Místní organizace Svazu tìlesnì postiených ve Studené spolu s Obcí Studená
a Obcí Jilem vás zve na II. setkání heligonkáøù dne 19. záøí 2009 do KD Jilem.
Zaèátek vystoupení je ve 13.30 hod.
Jako hosté vystoupí skupina harmonikáøù z partnerského mìsta Obce
Studená  holandského Beemsteru BEEMSTER ACCORDEON VERENIGING.
Pøedprodej vstupenek v cenì 80 Kè je na OÚ ve Studené u p. Novákové.
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51. roèník JISTUZA CUP

Nahoøe - pohár zùstává
doma
Vpravo - vítìzné drustvo Studené

Uzávìrka pøítího
èísla TEPu je 15. 11.

2009.

Obec Studená Vás zve na

STUDENSKÝ JARMARK 26. - 27. záøí 2009
spojený s výstavou výpìstkù Èeského zahrádkáøského svazu a ukázkou drobného
zvíøectva a ptactva Èeského svazu chovatelù.
Program:
Sobota 26. 9. 2009
p
p
p

14.00  18.00
výstava zahrádkáøù
chovatelù
rukodìlných prací
v zasedací místnosti obecního úøadu

Nedìle 27. 9. 2009
8.00  15.00
p pokraèování výstavy
9.00 - 12.00
p koncert Studenské kapely
na nám. Sv. Jana Nepomuckého
8.00  12.00
p stánkový prodej

STUDENSKÝ TEP
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UDÁLOSTI V OBRAZECH

Nahoøe - slavnostní rozlouèení se áky 9. roè. Z
Uprostøed - oprava komunikace ke høiti,
oprava støechy osadního výboru a hasièské zbrojnice
ve Svìtlé
Dole - odradonovací stanice v Marovì

Pozvánka na besedu

Obec Studená zve vechny mladé maminky na besedu
s pøedstaviteli Obce Studená. Beseda ohlednì vybudování a
provozování dìtského høitì se uskuteèní 21. záøí 2009
v 19.00 hod. v zasedací místnosti OÚ.
Mgr. J. Kejval
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Blahopøejeme k ivotním výroèím (70, 75 a více let)
Øíjen 2009
Mach Jan, Studená
Nováková Zdeòka, Olany
Novák Miroslav, Olany
Novák Jaroslav, Skrýchov
Závitkovský Václav, Olany
Kadlecová Jaroslava, Domaín
imánková Drahoslava, Studená
Èech Jan, Sumrakov
Macháèová Anna, Studená
Duková Ludmila, Horní Bolíkov
Vacula Antonín, Studená
Kuèerová Andìla, Studená
Mikoláková Libue, Studená
Kolaøík Frantiek, Studená
Martinù Marie, Studená
Duková Marie, Horní Bolíkov
Christianová Bedøika, Studená
Pacal Josef, Velký Jeníkov
Dufková Jarmila, Studená
Listopad 2009
Srb Frantiek, Sumrakov
Straka Milo, Studená
Hembera Karel, Studená
Matouek Josef, Horní Pole

Chalupník Miloslav, Studená
Matouková Miroslava, Horní Bolíkov
Hartmann Zbynìk, Studená
Lukáková Soòa, Studená
Jirkù Milada, Studená
Martinù Jaroslava, Studená
Heømanová Drahoslava, Studená
Zichová Vìra, Studená
Lacinová Boena, Studená
Burgetová Marta, Olany
Antoòù Ludmila, Horní Bolíkov
Prosinec 2009
Makovièka Zdenìk, Studená
Jebavá Ludmila, Horní Bolíkov
Lacina Alois, Sumrakov
vehlová Marie, Studená
Burian Zdenìk, Studená
Jebavý Jaroslav, Horní Bolíkov
Baèák Ludvík, Studená
Chalupská Milada, Sumrakov
Skácelová Jiøina, Studená
Tarasová Anna, Studená
Sommerová Jaroslava, Studená
Nìmec Vítìzslav, Studená
tìpánková Frantika, Studená
Geist Karel, Studená
Urbancová Marie, Studená

Pozvánka na
pøednáku
Zaniklé

tvrze a
vesnice v okolí
Studené

Pøednáka archeologa
Muzea Jindøichohradecka
pana Mgr. Vladislava
Buriana se koná 20. listopadu 2009 v 18.00 hodin
v malé zasedací místnosti
Obecního úøadu ve Studené.
Srdeènì zve Knihovna
Vlasty Javoøické.

5. roèník Svíèkové revue v Horním Poli 2009
1. místo Lenka Rodová, 2. místo Ladislav Chlupáè, 3. místo Pavel Tichý
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Opravy silnic
Nový povrch komunikace
Sumrakov - Skrýchov (nahoøe)
Oprava silnice Marov - Marovský dvùr (uprostøed)
Nový povrch na návsi v Sumrakovì (dole)

VODA
Podívám-li se na nebe,
vím, e modrá vodu pøinese.
Bez vody bych nebyl já
a ani nikdo z vás.
ivot vznikl ve vodì,
to je pravda,
která nás pøeije.
Tím, e modrá
vodu znamená,
jmenuje se tak i nae planeta.
Nai prapøedkové
o vodu a studánky
se starali.
Proè to asi dìlali?
Pøíroda jim byla blízká,
vìdìli, e bez vody
èeká na nì doba chudoby.
Pøíroda nyní zoufale køièí:
Proboha, co ten èlovìk
se mnou dìlá,
vdy mì svou èinností znièí.
Èlovìk by si mìl víc vody
váit,
a ne jenom ji svou èinností
kazit.
Voda je èistá, prùhledná,
moc pro ná ivot
znamená.
JAN DUFEK, 8. B

TÌSTÍ
tìstí, to je vìc skvìlá,
moje mamka ho taky mìla.
Byla zdravá i veselá,
v klidu v noci usnula.
Pro kadého je to jiné,
nìkoho to i moná mine.
tìstí jsou i dobré známky,
pak astné jsou nae mamky.
KATEØINA MALCOVÁ, 7. tø.
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Pozvání
na besedu

Simona Monyová
brnìnská rodaèka a spisovatelka románù pro eny
bude besedovat se ètenáøi v Knihovnì Vlasty Javoøické
dne 15. záøí od 17.00 hodin.
Jste srdeènì zváni!

Setkání pøátel díla
Vlasty Javoøické
probìhlo v sobotu dne 29. 8.
2009 a úèastníci se mimo jiné
pøili podívat i do naí
knihovny. Prohlédli si vitrínu
vìnovanou památce Vlasty
Javoøické, zajímali se kolik
knih od V. Javoøické máme
v knihovnì k dispozici,
pobesedovali o zdejím kraji
a nakoupili propagaèní
materiály o Studené a okolí.
Bìhem jedné hodiny, kdy tu
pro nì bylo otevøeno, se tu
vystøídalo n ì c o k o l e m 5 0
p ø í z n i v c ù d í l a V . Javoøické.
Jírová Soòa

Studenský
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