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INFORMAÈNÍ A REKLAMNÍ ZPRAVODAJ

Z jednání zastupitelstva Obce Studená
32. zasedání se konalo 24. 8. 2009
Ve zprávì o èinnosti orgánù obce
byly podány následující informace:
o slavnostním ukonèení docházky
ákù do M, které se uskuteènilo
v obøadní síni OÚ, dále byly
provedeny kalkulace opravených
komunikací v místní èásti Marov,
v ulici Roického ve Studené a
komunikace Olany  Jalovèí,
probìhlo jednání s firmou G-projekt
ohlednì ádosti na zateplení Z.
Z èinnosti výborù  výbor
finanèní projednal a doporuèil
zastupitelùm ke schválení
rozpoètovou zmìnu s rozpoètovými opatøeními a èerpání rozpoètu
k 31. 7. 2009, - výbor sociální
a zdravotní projednal ádosti
o uvolnìný byt v DPS ve Studené a
doporuèil zastupitelstvu poøadí
uchazeèù ke schválení.
Dalí jednání zastupitelstva
vzalo na vìdomí podání nové
ádosti na projekt Sniování
energetické nároènosti budovy M
ve Studené. V dalím jednání
zastupitelé schválili podání ádosti
o podporu projektu Kulturní a
spoleèenské centrum ve Studené.
ádosti ZO ÈSZ, TJ Studená (oddíl
volejbal), TJ SOKOL Studená 2
(oddíl tenisu) a SDH Studená na
podporu jejich akcí byly schváleny.
Byla schválena dohoda mezi Obcí
Studená a firmou SATES Èechy
o umístìní informaèních tabulí
s logem firmy na autobusové
èekárnì v H. Bolíkovì. Firma se
zavázala provést opravu èekárny a
po dobu platnosti dohody udrovat
èekárnu v øádném stavu.
33. zasedání zastupitelstva se
konalo 19. 10. 2009
Zpráva o èinnosti orgánù obce
informovala o jednání s MUDr.

Zdeòkem Jantaèem ohlednì zubní
laboratoøe, s firmou VAK se konalo
jednání týkající se pøedìlání
projektu na ÈOV vyplývající
z údajù zaslaných vedením Maso
Planá, pøi pøíleitosti návtìvy
harmonikáøù z Holandska se
konalo setkání heligonkáøù
v Jilmu, probìhla beseda s obèany

o výstavbì dìtského høitì, obec se
rovnì podílela na setkání
pøíznivcù díla V. Javoøické.
Z èinnosti výborù  výbor
kontrolní provedl kontrolu plnìní
usnesení zastupitelstva, úkoly jsou
prùbìnì plnìny, - výbor finanèní
projednal a doporuèil ke schválení
rozpoètové zmìny s rozpoètovými
opatøeními a èerpání rozpoètu
k 30. 9. 2009, - výbor investièní a
pro ivotní prostøedí jednal o ádosti o kácení stromù, - výbor
kulturní a zahranièní se zabýval
pøípravou akcí do konce roku 2009
a akcemi na pøítí rok.
Zastupitelé se podrobnì
seznámili s plánem zimní údrby
místních komunikací a chodníkù
pro období zima 2009-2010. Dále
zastupitelé projednali a schválili
zprávu dílèího hospodaøení roku
2009 a závìreèný úèet obce za rok

2008, spolu se Zprávou o výsledku
pøezkoumání hospodaøení za rok
2008. Rovnì byly projednány a
schváleny vechny úkoly související
s modernizací ÈOV.
Dalí jednání se týkala prodeje a
pronájmu pozemkù a zámìru
pronájmu nevyuitých prostor
v budovì lékárny ve Studené.
ádosti SR pøi Z Studená a MO
STP Studená o pøíspìvky na akce
byly schváleny.
34. zasedání zastupitelstva se
konalo 2. 11. 2009
Zpráva o èinnosti orgánù obce
informovala o jednání se starosty
obcí ohlednì neinvestièních
nákladù na áky ze kolského
obvodu Z Studená a s Obcí
Zahrádky, dalí informace se
týkala ádosti o dotaci na
rekonstrukci aten SOKOL
Studená II.
Z èinnosti výborù  výbor
finanèní projednal a doporuèil ke
schválení rozpoètovou zmìnu spolu
s rozpoètovými opatøeními. Nová
registrace ádosti na ÈOV byla
zastupiteli schválena.
Návrh rozíøení území øeeného
zmìnou è. 1 územního plánu obce
v k. ú. Studená zaøazuje uvedené
parcely do zastavitelného území
Výroba  Výroba a sklady
prùmyslové. Dalí pozemky v k. ú.
Sumrakov byly pøeøazeny z funkèní
plochy Výroba a sklady
zemìdìlské do funkèní plochy
Venkovská smíená zástavba.
Oba návrhy zastupitelé schválili.
Vypsání výbìrového øízení na
funkce tajemníka OÚ a dvou
administrativních míst do konce
února 2010 bylo rovnì schváleno.
J. Kejval - místostarosta
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Slovo starosty
Váení obèané, zpravodaj, který
se Vám dostává do Vaich
domácností,
je
posledním
v letoním roce a dále s ním zaèíná
poslední rok volebního období 2006
 2010 pro stávající zastupitelstvo.
V roce 2010 dojde také k podstatné
generaèní obmìnì v øadách
pracovníkù obecního úøadu.
Váení obèané, nemusíte se
obávat toho, e Vás budu obtìovat
obsáhlým hodnocením, co se nám
podaøilo uskuteènit v uplynulém
období, to pøenechám Vám.
V krátkosti Vás seznámím s tím, co
se nám podaøilo za období od vydání
minulého zpravodaje. Byla
dokonèena výstavba autobusové
èekárny vèetnì nástupních
ostrùvkù v Olanech. V místních
èástech Svìtlá, H. Bolíkov, Olany,
Marov a Domaín byly instalovány
informaèní tabule. Ve Skrýchovì
jsme dokonèili opravu køíe na
návsi. Oplocení je hotovo a bude
namontováno po zimním období.
Zapoèali jsme s rekonstrukcí
volných prostor v lékárnì na
stomatologickou laboratoø, kterou
bude provozovat MUDr. Zdenìk
Jantaè. Myslím si, e jsou vytvoøeny
pøedpoklady k tomu, aby laboratoø
byla uvedena do provozu hned po
Novém roce, a tím jistì dojde
k dalímu zlepení zdravotních
slueb pro obèany. Je ji jisté, e
jsme byli úspìní s naí ádostí
o dotace pro Z a získali jsme dotaci
z prostøedkù Evropské unie ve výi
8,9 milionù Kè. Samozøejmì i obec
se musí podílet èástkou cca 1 mil. Kè
na dofinancování projektu, jeho
celkový rozpoèet je 9,9 mil. Kè.
Finanèní prostøedky z projektu
budou pouity na:
- výstavbu nové venkovní uèebny,
rekonstrukci respiria a sprch
u tìlocvièny
- rozvod internetu po kole
- nový nábytek a pomùcky pro
výuku, vybavení kmenových tøíd,
speciálních uèeben, kolní druiny,
jídelny a dalích prostor koly
- dodávku interaktivního a
audiovizuálního vybavení
- dodávku poèítaèù
- dodávku a instalaci klimatizaèní jednotky do poèítaèové uèebny

- ponìvad pøi tìchto projektech období zvládnout bez vánìjích
musí být øeen bezbarierový problémù.
Poèátek roku je vdy ve znamení
pøístup, bude zakoupen mobilní
vozík (schodolez) pro pøípad, e by výbìru poplatkù za komunální
kolu navtìvoval nìkdo s tìlesným odpad a poplatkù za psy. Zde bych
postiením. Po dohodì s vedením chtìl nabídnout zlepení slueb pro
koly chceme v pøípadì potøeby majitele psù v pøípadì oèkování
vyuívat toto zaøízení i v naí proti vzteklinì. Jedná se hlavnì
sanitce pro dopravu naich o informování majitelù psù o èase
nemocných, tìko pohyblivých o è k o v á n í j a k v e S t u d e n é , t a k
obèanù z okolních bytových domù i v místních èástech. Pokud máte
bez výtahu, které jsou umístìny o tuto slubu zájem, nahlaste pøi
úhradì poplatku pracovnicím
v tìsné blízkosti koly.
Máme podány dalí ádosti na obecního úøadu èíslo Vaeho
získání dotací. Nejvíce bych si pøál, mobilního telefonu a informace by
abychom byli úspìní se ádostí na Vám byla zaslána formou SMS.
zateplení M vèetnì výmìny oken a Samozøejmì, i kdy vyuijete
nové fasády. Jsem si vìdom toho, e nabídnuté sluby, nikdo Vás
nám budova M svým vzhledem nezbavuje zodpovìdnosti v péèi
o zdravotní stav Vaeho psího
dobrou reklamu nedìlá.
Váení obèané, jsme pøed miláèka.
nástupem zimního období a s ním nastávajícím problémem s odstraòováním snìhu na
chodnících a místních
komunikacích. Vím, e ve
veøejných sdìlovacích
prostøedcích se dozvídáte
o tom, jak je obec povinna
zajistit úklid snìhu na
vech
chodnících.
Ménì se vak ji mluví
o tom, co je v zákonì,
e obec zajiuje zimní
údrbu c h o d n í k ù a
místních komunikací
podle svých ekonomických
Výstavba stomatologické laboratoøe
a technických moností.
Zastupitelstvo obce
Nastávající zimní období a konec
projednalo a schválilo Plán zimní
roku
nám mimo starosti s úklidem
údrby chodníkù a místních
snìhu
pøináí s pøicházejícími
komunikací pro zimní období 2009
 2010. Souèástí plánu je rovnì vánoèními svátky a koncem roku
plánek Studené s vyznaèením radost, klid a pohodu v kruhu svých
chodníkù, které bude obec nejbliích a známých. Stalo se ji
udrovat. Plánek bude umístìn na dobrou tradicí poøádání kulturních
úøední desce na obecním úøadì. a spoleèenských akcí uvedených
Cílem obce je zajistit pohyb ob- ve z p r a v o d a j i , n a k t e r é V á s
èanù a návtìvníkù Studené po zvu, a tìím se na setkání s Vámi.
Závìrem svého pøíspìvku Vám
chodnících, které umoòují
dìkuji
za pomoc a podporu
dostupnost obchodù, kol,
v
uplynulém
roce, pøeji Vám za sebe
zdravotních slueb a dalích
a
vechny
spolupracovníky
klidné a
institucí v obci.
spokojené
proití
svátkù
vánoèních,
Vyuívám proto této monosti a
chci Vás poprosit o pomoc a veselého Silvestra a úspìné
pochopení. Vìøím, e spoleènì vykroèení do roku 2010.
J. Rod
s Vaí pomocí se nám podaøí zimní
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Výmìnný pobyt v Rakousku
Ve dnech 21. - 23. 10. 2009 jsem se
spolu s áky ze sedmé, osmé a
deváté tøídy zúèastnila tøídenního
výmìnného pobytu v Rakousku.
Po pøíjezdu do Luftenbergu jsme se
seznámili s dìtmi a s celou
kolou. Odpoledne jsme jeli do Lince
do velmi moderního poèítaèového
centra, kde jsme si vichni mohli
vyzkouet mnoho zajímavých vìcí.
Po návratu jsme se rozeli do rodin,
u kterých jsme byli ubytováni.
Dalí den jsme strávili celé
dopoledne ve kole, rozdìlili jsme se
do skupin a úèastnili jsme se
spoleèné výuky s rakouskými

Rozkvetlá ulice a
sídlitì 2009
Pøi pøíleitosti Studentského
jarmarku 26. záøí 2009 byla také
vyhodnocena soutì Rozkvetlá
ulice a sídlitì 2009, kde jsem
získala zvlátní ocenìní, proto
nejen za sebe, ale i za ostatní, co toto
ocenìní získali, vem upøímnì
dìkuji, jak zahrádkáøùm, tak i
obecnímu úøadu.
Dá jim to vem hodnì starostí a
nám udìlali velkou radost. Bylo to
krásnì nafocené panem Jos.
Hronem. Úplnì jsem se divila, jaké
krásné zákoutí mám.
Pan starosta si posteskl, e je
jetì hodnì prázdných oken i
zahrádek. Já vím, e by chtìl mít
obec v jednom kvìtu, ale to
vyaduje velké úsilí a trpìlivost.
Potom také pøedseda zahrádkáøù si
postìoval, e by potøeboval
architekta k posouzení. Jen nechte
volnou cestu lidové tvoøivosti. Já
osobnì spojuji kvìtiny, kámen,
døevo nebo umìlou hmotu. Jde také
osázet stará popelnice, co mají
v Horním Poli. To by si také
zaslouilo ocenìní.
Tak jetì jednou vem dìkuji a
v pøítím roce se budu snait o co
nejvíce kvìtù, zelenì a èistého
prostøedí.
Kovandová J.
Tyrova 304, Studená
/Redakènì kráceno/

dìtmi. Po obìdì jsme se mohli
podívat na vnitøní zaøízení vodní
elektrárny Donaukraftwerk a velký
areál èistièky odpadních vod.
Poslední den jsme mìli pøipravenou
sportovní soutì mezi èeskými i

rakouskými dìtmi a kulturní program s tanci a písnìmi. Poté jsme se
rozlouèili a odjeli jsme na poslední
výlet do pohádkové øíe plné
skøítkù a malých domeèkù
v Pöstlingbergu. Do koly u jsme
se nevraceli. Jeli jsme domù.
Na tyto krásné a zábavné dny
plné radosti nikdy nezapomenu a
doufám, e vztahy mezi námi
budou lepí a lepí.
Zuzana Bartoòová, 7. tø.
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SETKÁNÍ HELIGONKÁØÙ
Sobotní odpoledne 19. 9. 2009 se
uskuteènilo v KD v Jilmu u 2.
setkání heligonkáøù. Tentokrát
vystoupilo 10 heligonkáøù z jiních
Èech. Akce byla zahájena
hodinovým
programem
26
akordeonistù z druebního mìsta
Obce Studená  holandského
Beemsteru. Akordeonisté jsou
sdrueni ve spolku Beemster
accordeon vereniging a do Studené
pøijeli oslavit výroèí 25 let trvání
jejich amatérského spolku.
Sál kulturního domu se opìt
zaplnil do posledního místeèka a
280 divákù s nadením zhlédlo více
ne pìtihodinový program. Setkání
se zúèastnila také paní
Helena Klasnová,
p ø e d s e d k y n ì
republikového výboru
STP z Prahy.
Holandtí pøátelé si
s peèlivostí pøipravili
pestrý program, do
kterého zaøadili i èeské
skladby. Na závìr
jejich vystoupení si
zahráli spolu s èeskými
heligonkáøi známou
èeskou polku koda
lásky.
Po pøestávce se
akordeonisté pøidali
k publiku a vichni
s nadením oèekávali
nástup heligonkáøù.
Jako první opìt vystoupil nejstarí
uèinkující p. Ludvík tìpán z Daèic
(93 let). Bohuel p. Kouba (90 let) z
Ledenic se letoního setkání ji
nedoil. Po vystoupení byli
uèinkující odmìnìni bouølivým
potleskem. Organizátoøi pøipravili
jak pro uèinkující, tak pro diváky
obèerstvení a bohatou tombolu.
Akci poøádali èlenové výboru MO
STP ve Studené za podpory
Obecních úøadù Studená a Jilem.
Výzdobu jevitì zajistila
vychovatelka kolní druiny pøi Z
Studená paní Peltanová a
sponzorské dary poskytli: Staving,
s.r.o., Zámeènictví Budíèek,
Nezdara-Vodoinstalatérství, JK
TRANS Kováø J. Zahrádky, Mefisto
Mitas, Stagra, s.r.o., Sdruení
LUKO, MUDr. Dvoøák Vladislav,
praktický lékaø, Hurt Jiøí 

Lékárna,
Keva
Heøman,
Truhláøství Tichý Pavel, Tarasova
pila,
Petr
Popelínský

Pokrývaèství Brandlín, Kovopor
Strmilov, Poèátecká Romana 
Øeznictví, Frantiek Dvoøáèek 
Autodílna Telè, Josef Beòo 
Restaurace Na abinci Telè,
Kohoutová Rùena  Penzion Mlýn
Zahrádky, Truhláøství Taras Karel,
Mitas  Ovoce, zelenina, Josef
Brychta  tesaø V. Lhota, Chaty
Havelka, s.r.o. Komorník, Malby a
nátìry  reklamy, nápisy  Rásocha
Jan, Vrátil Miroslav  Truhláøství
H. Bolíkov, Drùbeárna Tichý
Zdenìk, Kovointeriér Tichý Josef,

Optika Èekalová Marie, Solárium
Kolaøíková Jana, lesingerová
Libue, Øíha Josef, JISTUZA
Hanzal Vladimír, Elektroporcelán
Louny, Roubalová Marta, Roubal
Tomá, Kosmetické studio
A. imánková, Podhrázská Hana,
Salón Belinda, Sklenáøství
Soukupovi, Holièství, kadeønictví
Dufková, Truhláøství Dufek,
Cukrárna árka, Malíøství Sníek,
Styl, v.d. knoflíkáøù, Drogerie
Geistová, Galanterie Dvoøáková,
Reklamní sluby Jiøí Kotoun,
Vichrová Papírnictví, Vobrová
Zd e ò k a , M i l a n D o l e  e l , È e s ký regent, s.r.o. Tøeboò,
Betonárka Bouda H. Bolíkov,
Vodoinstalatérství Jebavý Petr
H. Bolíkov, Malování skla a
porcelánu Krátká Martina,
H.Nìmèice, Kopøiva Zahradnictví

V. Lhota, Tajml Jiøí H. Nìmèice,
Pneuservis R. Zich, INSPI RACEK,
Øíhová Libue Pedikúra, SP
COLOR, s.r.o., Jíra Roman
Autoopravna, Bartáková Jana,
Hospoda U ebestù, Nìmec Lubo,
Rybáøství
Telè,
Keramika
Zámostný Milan, Hamermídová
Jana, CONCEP PET Studená,
Marek Pekaøství Telè, Jana
Svobodová Potraviny Telè, Milan
Bulak Pracovní pomùcky Telè,
Prùmyslové zboí V. Doleal Telè,
L. Procházka Sklenáøství Telè,
Heømánek Lubo, Pekaøstvícukrárna Kolman Ivan Zahrádky,
astná Helena Penzion Babí hora,
Bartoòová Hana,
Maso Planá, a.s., Øíha
Zdenìk,
Progast,
Poháry  Obchod
Vokøál
Martin,
Pletárna tefl Poèátk y , Vinárna Jokl
Marek, Autoopravn a Milan Novák,
Tkalcovna Kubák
Zdenìk Strmilov,
MVDr. Even Král
veterinární lékaø,
Slusariucová Jarmila,
Tyslpretová Marie,
Mrkva Josef, Sníková
Anna
H.
Pole,
Viktorínová Jiøina
Kunak, Kalenda
Robert Vesce, OÚ
Studená, OÚ Jilem, Polanecký
Strmilov, Praírna kávy Kubák
Strmilov, Truhláøství Noøinský
Strmilov, Centropen a. s. Daèice,
Vodoinstalatérství Havlík, Palírna
Zahrádky, Malínková Marie,
Pekaøství Homolka Daèice.
Chtìla bych touto cestou
srdeènì podìkovat vem èlenùm
výboru MO STP, vem ostatním
organizátorùm, obecním úøadùm a
výe uvedeným sponzorùm.
Podìkování patøí samozøejmì také
zvukaøùm, vem úèinkujícím,
Jitce a Lucii Zlatukovým za
vtipné moderování této akce a
divákùm, kteøí vytvoøili skvìlou
atmosféru.
Marie Tyslpretová,
pøedsedkynì MO STP Studená
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7. roèník volejbalového
turnaje smíených
drustev
V sobotu ráno 19. záøí pøivítal
studenský antukový areál, tradiènì
upravený na 2 høitì, celkovì 8 týmù
z blízkého i vzdálenìjího okolí.
Pøedpovìï poèasí byla velmi
optimistická, ale Studensko ji
alespoò dopoledne stateènì
ignorovalo. Natìstí odpoledne u
sluníèko mlhu definitivnì udolalo, a
tak se vichni úèastníci mohli
naplno rozehr(ø)át k maximálním
výkonùm.
Na kadý tým èekaly 3 zápasy
v základní skupinì a koneèné
výsledky pak nemilosrdnì urèily
zápasy play-off. Semifinále vyhrál
hradecký Profenid, který pro sebe
urval bronz a brambory nechal
hráèkám a hráèùm ze Znojma. Do
finále se probojoval celkovì
pìtinásobný vítìz turnaje  tým
Beznadìj Horní Pole, který
dominoval pøedchozím 4 roèníkùm
v øadì. Druhým finalistou byl dalí
favorit  silný praský tým Kapky.
Ten svou sehraností a kvalitními
individuálními výkony domácí
Beznadìj pøehrál a putovní pohár
tak pro tentokrát putoval do Prahy.

Ze ivota koly
kolní práce se ji rozbìhla
naplno a jako kadý rok od 1. øíjna
zaèaly opìt pracovat zájmové
krouky. Jsou to: krouek taneèní vedoucí pan J. Skácel, pìvecký
krouek - vedoucí pan uèitel
J. Martinù, krouky informatiky vedoucí pan M. Stránský, krouek
volejbalu - vedoucí paní H.
Adamcová, krouky keramiky vedoucí paní uèitelky H. Novotná a
J. Èechová, krouek zdravotní vedoucí paní uèitelka Jarosl.
Vohájková, krouek aerobiku vedoucí paní R. Adamovská,
krouek nìmèiny - vedoucí paní
uèitelka B. Andraková a krouky
dramatické - vedoucí paní
R. Adamovská a paní vychovatelka
L. Jantaèová. Jetì byly ákùm
nabízené dva krouky (zdravotní
Tv a hra na flétny). Pro malý poèet

pøihláených ákù nebyly tyto
krouky otevøeny. Celkem máme ve
kole 227 ákù a do kroukù je
zapojeno 144 ákù. Nìkteøí
navtìvují krouky dva, nìkteøí i
tøi.
Ve kolní druinì si také áci
podle svého zájmu mohou zvolit
krouek zamìøený na výtvarnou
výchovu, který vede paní
vychovatelka M. Peltanová a
sportovní krouek vede paní
vychovatelka V. Sochorová. Vedení
koly dìkuje vem vedoucím, kteøí
se ve svém volném èase dìtem
vìnují. Na závìr mého pøíspìvku
mi dovolte podìkovat vem, kteøí se
kolou jakýmkoliv zpùsobem
spolupracují a podporují její
èinnost, a popøát jim hezké Vánoce,
astný a veselý rok 2010.
Mgr. Libor Hrbek

Celý den byly k vidìní výborné
volejbalové momenty i mimoøádné
herní nasazení vech úèastníkù,
pøitom atmosféra na høiti i mimo
nìj byla velmi pøátelská. A to je ta
nejlepí pozvánka, abychom se za
rok opìt setkali a pomìøili své
volejbalové síly.
I touto cestou bychom jetì chtìli
podìkovat firmì Mefisto za
sponzorský pøíspìvek a ná hlavní
dík pak patøí Obecnímu úøadu ve
Studené za velmi vstøícný pøístup,
pomoc i finanèní podporu.
Za volejbalový oddíl TJ Studená
Jan Hembera a Irena Píanová

Uzávìrka pøítího
èísla TEPu je

15. 2. 2010.

Pøíjemné proití vánoèních svátkù a v novém
roce 2010 hodnì zdraví, pohody a spokojenosti
Vám pøeje redakèní rada.
.

MO KSÈM ve Studené a Horním Bolíkovì
pøejí vem obèanùm klidné Vánoce a
úspìný rok 2010.

STUDENSKÝ TEP
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Svatomartinské posvícení
v Marovì
Pozvánka ponocného
na posvícenskou zábavu
Svatý Martin letos datum spletl,
u v øíjnu nám sem svùj sníh vmetl.
První sníh vak nic nemìní,
a teï máme posvícení.
Sejdeme se dnes v kulturáku
pøi hudbì, tanci, dobrém párku.
I kdy venku hodnì fouká,
uvnitø v sále nefièí,
ve potøebné pro zábavu
pøipravili hasièi.
Zahrají nám midli bojs
na notu sváteèní,
své umìní pak pøedvede
z Telèe soubor taneèní.
Vydaøené posvícení a pohodu
do zimních dní
pøeje vem lidem v Marovì
výbor osadní.
Zdenìk Novotný

Posvícení v Marovì

Lyaøský vlek ve Studené a jeho pøíprava na zimní sezonu
Lyaøský vlek ve Studené se
v prùbìhu roku pøipravuje na svoji

nástupní stanici a také na horní
stanici vleku. Prokolením vlekaøù

elektroinstalace. Nezapomnìlo se
ani na zázemí vleku. V lyaøské
chatì nám vyrostl nový komín a
také vstupní podesta se doèkala
úpravy. Samozøejmì zùstává
zachována monost obèerstvení.
Teï u jenom zbývá, aby napadl
sníh.

Provozní doba vleku:
støeda a pátek 15,00  18,00
sobota
10,00  12,00
13,00  18,00
nedìle
10,00  12,00
13,00  17,00

dalí zimní sezónu, a tak bychom
Vás rádi touto cestou seznámili
s rozsahem prací, které byly pro
jeho bezproblémový provoz
provedeny. Bìhem roku bylo nutné
posekat svah, byl upraven terén na

musel projít ná vrchní vlekaø
Fanda Adamec. Také bylo nutné
natáhnout lano a namontovat
unaeèe. Pro bezpeènost byly
provedeny vechny potøebné revize,
jako napøíklad revize lana, vleku a

Ceny jízdného:
støeda a pátek dìtský 30 Kè
dospìlý 60 Kè
sobota
dopoledne
dìtský 30 Kè
dospìlý 70 Kè
odpoledne
dìtský 40 Kè
dospìlý 80 Kè
nedìle
dopoledne
dìtský 30 Kè
dospìlý 80 Kè
odpoledne
dìtský 30 Kè
dospìlý 80 Kè
Mgr. J. Kejval
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Informace z knihovny
Do konce tohoto roku poøádá
knihovna jetì dvì akce. První
ji probìhla v pátek 20. 11. 2009
od 18.00 hod. v malé zasedací
místnosti Obecního úøadu ve
Studené. Jednalo se o pøednáku
archeologa
Muzea
Jindøichohradecka pana Mgr.
Vladislava Buriana s názvem
Zaniklé vesnice a tvrze v okolí
Studené. Pan Burian vyprávìl
velice zajímavì a seznámil nás
i s aktuálními výzkumy muzea.
Druhá bude výstava obrazù Mgr.
Hrbka Libora od 3. 12. 2009 do 31.
12. 2009 a vernisá k této výstavì
bude 3. 12. ve ètvtek od 18.00 hod.
v knihovnì.
V loòském roce jsme tu mìli také
podobnou výstavu i s vernisáí a
návtìvníkùm knihovny se líbila.
Jem ráda, e se opìt nael nìkdo,
kdo ukáe, e umí i nìco jiného, ne
je jeho povolání. Urèitì se takových,

kteøí mají nìjakého podobného
koníèka, najde více, jen je tøeba se
nebát dát o sobì vìdìt. Take
pøijïte s nápadem, kadý je vítán.

S blíícím se koncem roku pøeji
vem krásné proití Vánoc a astný
nový rok.
Jírová S.

Kulturní akce v prosinci 2009

Koncert ákù ZU 10. 12. 2009 v 18.00 hod. v jídelnì Z

Vánoèní koncert
18. 12. 2009 v 17.00 hod v jídelnì základní koly
Uèinkují: áci Z, M a ZU Studená,
Pìvecký soubor Festivia Chorus z Velké Lhoty

ivý betlém 26. 12. 2009 v 16.00 hod.
na námìstí Sv. Jana Nepomuckého

STUDENSKÝ TEP
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Blahopøejeme k ivotním výroèím (70,75 a více let)
Leden 2010
Ryne Miroslav, Horní Bolíkov
Kollmannová Jarmila, Studená
Vítù Jaroslav, Studená
Nìmcová Marie, Studená
Lisová Boena, Studená
Nováková Miroslava, Sumrakov
Nìmcová Marie, Studená
Matouek Karel, Studená
Øíhová Marie, Studená
Frühaufová Aneka, Studená
tefl Jan, Domaín
Adamec Frantiek, Studená
Líbalová Rùena, Studená
Mitasová Boena, Studená
Merhaut Boris, Horní Bolíkov
Pikalová Libue, Marov
teflová Marie, Studená
Dvoøáková Vlasta, Studená
Nováèková Blaena, Studená

Únor 2010
Èeloud Josef, Studená
Bartùek Frantiek, Studená
Boèková Rùena, Marov
Kovandová Jaroslava, Studená
Kolaøík Zdenìk, Studená
Nováková Jaroslava, Studená
Doudová Jiøina, Studená
Matouková Marie, Horní Pole
Hofhanzl Bøetislav, Horní Bolíkov
Sníková Anna, Horní Pole
Dufková Jaroslava, Studená

Kosová Rùena, Olany
Vohájek Konrád, Domaín
Matouková Libue, Horní Bolíkov
Adamcová Adéla, Sumrakov
Ryne Jan, Horní Bolíkov
Felixová Vlasta, Studená
Duek Jaroslav, Studená
Galovièová Adolfína, Studená
Seifert Vladislav, Studená
Bártù Antonie, Skrýchov

Bøezen 2010
Lacina Josef, Studená
Razima Frantiek, Sumrakov
Vítek Bohumil, Sumrakov
Holá Elika, Studená
Krafková Marie, Studená
Suický Josef, Svìtlá
Rásochová Marie, Svìtlá
Plíhal Jaroslav, Studená
tìrbová Marie, Studená
Berka Frantiek, Studená
Jiøík Jan, Studená
Malínková Marie, Studená
Slezák Otto, Studená
tìrbová Vlasta, Velký Jeníkov
Havlíková Jarmila, Studená
Lacinová Vlasta, Studená
Ryneová Vìra, Horní Bolíkov
Stanìk Frantiek, Studená
Chalupová Zdeòka, Studená
Fryèová Irena, Studená
Pøibyl Miroslav, Horní Bolíkov

Snìhová vloèka

áci Z v rakouském Luftenbergu

Na okap tvého okna spadla
snìhová vloèka.
Tie, ani bys ji vidìl, dívá se do
tvého pokoje.
Snad se tvého obdivného pohledu
doèká,
ne na tom okapu samotná
roztaje.
Neviml sis jí a ona tie roztála
na tvém oknì ti pøání zanechala.
Je to pøání krásných Vánoc, tìstí
a radosti,
a tì v novém roce nepotkají
ádné starosti.
z internetu
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Daòová a úèetní kanceláø Severa s.r.o.
&
Lubo Severa, daòový poradce a bilanèní úèetní
Vedení úèetnictví a daòové evidence
Vedení evidence DPH
Zpracování mezd a personalistiky
Daòové a úèetní poradenství
Zpracování daòových pøiznání se zárukou a 1.000.000 Kè
Monost odloení podání pøiznání do 30.6.
Zastupování klientù na úøadech
Peèlivost  spolehlivost - 18 let praxe - pøíznivé ceny
Kanceláø:

Tyrova 78

tel.: 736490455, 736490458,

37856 Studená 384490784
e-mail: skype: danovyporadce
Web: ICQ: 251989228, 475234595

Dìkujeme vem naim klientùm za spolupráci a dùvìru.
Pøejeme pøíjemné proití vánoèních svátkù
a mnoho úspìchù v novém roce 2010.

Prodám:
JAWA-Babeta dvojrychlostní
automat. Tel.: 728236415

Prodám:

zahrádku ve Studené u høitì.
Tel.: 723983415
Øádková soukromá inzerce
v rozsahu 60 znakù je ZDARMA.

STUDENSKÝ TEP
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Informace a harmonogram svozu odpadu pro rok 2010
Obec Studená
Svoz odpadu z domácností (popelnic) bude provádìn ve Studené
a místních èástech týdnì kadý ètvrtek, firmou AVE CZ, s r.o.
J. Hradec.

Provozní doba Sbìrného dvora ve Studené

støeda 14.00  18.00
sobota 8.00  12.00

Nakládání s vyuitelným odpadem
Ve Studené

• PET lahve + krabice Tetrapack (od mléka, dusù) do rozmístìných kontejnerù
• sklo - sbìrný dvùr a do rozmístìných kontejnerù
• papír - sbìrný dvùr a do rozmístìných kontejnerù
• hadry - sbìrný dvùr
• ostatní plasty - sbìrný dvùr
• kovový odpad - odvoz vdy v jarních mìsících obvykle kvìten ve
spolupráci se Sborem dobrovolných hasièù ve Studené i místních
èástech, nebo na vyhrazené místo (kontejner u sbìrného dvora)
• stavební odpad - po dohodì s obecním úøadem
• nebezpeèné odpady - sbìrný dvùr
• zelenì - pokud mono provádìt likvidaci kompostováním, nebo
pøipravit k odvozu do igelitových pytlù
Termín svozù zbytkù zelenì:

Kvìten 17.
Èerven 7., 28.
Èervenec 12., 26.
Srpen 9., 23.
Záøí 6., 20.
Øíjen 4., 18.
Listopad 1.
V zahrádkáøských koloniích mono pøistavit kontejner za podmínky, e za obsah
bude odpovídat konkrétní osoba, která pøistavení kontejneru dohodne.
Zimní posyp  bude odváen pracovníky obce, nejlépe vdy v celé ulici po dohodì
s obèany, které tímto ádáme o spolupráci.
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V místních èástech
Vyuitelný odpad

PET lahve - igelitové pytle
p sklo - libovolné nádoby
p Svoz 1x mìsíènì - z míst, kam se pøistavují popelnice
p hadry a papír - igelitové pytle
p ostatní plasty
p televize, lednièky apod. - individuální dohoda moná pøi kadém
svozu u PET lahví a skla
p

Termíny svozu PET lahví, skla
Leden 25.
Únor 22.
Bøezen 29.
Duben 26.
Kvìten 31.
Èerven 21.
Èervenec 19.
Srpen 30.
Záøí 27.
Øíjen 25.
Listopad 29.
Prosinec 13.

Zbytky zelenì kompostovat na vlastních pozemcích, v pøípadì nutnosti dohodnout
odvoz individuálnì s pracovníkem OÚ.
Váení obèané,
tak jako kadý rok je i v novém roce 2010 zapotøebí uhradit poplatky za komunální
odpad, a tím získat novou známku na popelnici a monost vyuívat slueb sbìrného
dvora. Výe poplatku zùstává zachována jako v roce 2009, a to 440,- Kè na osobu.
Úhradu poplatku je moné uskuteènit na obecním úøadì u paní Bartákové, paní
Novákové nebo u paní Sejrkové, a to od 1. 2. 2010. Obèané ze Studené mohou provést
úhradu poplatku a získat novou známku na popelnici té v knihovnì Vl. Javoøické
u paní Jírové. Na staré známky se budou popelnice vyváet do 25. 2. 2010.
Mimo uvedené monosti lze rovnì vyuívat sbìrný dvùr ve Studené. V pøípadì, e
termíny nebudou vyhovovat, mùe po dohodì v zastupitelstvu dojít ke zmìnám,
o kterých by se obèané informovali z místního zpravodaje.
Tìchto slueb mohou vyuívat obèané, kteøí uhradili poplatek stanovený
vyhlákou a mohou se prokázat stvrzenkou o zaplacení.
V pøípadì potøeby likvidace jiného odpadu jak v místních èástech, tak ve Studené je
zapotøebí se dohodnout s pracovníkem obecního úøadu - tel. è. 384401918
(p. Hembera), nebo pøímo se starostou obce - tel. è. 384 401 910.
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Foto z míst, kde se opravovalo - Horní Pole, zastávka v Olanech,
nám. ve Studené, Sumrakov a Svìtlá
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