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Ze zastupitelstva
Poslední zasedání zastupitelstva
v roce 2005 probìhlo dne 28. prosince. Na tomto zasedání podal
zprávu o èinnosti starosta obce a
dále pøedsedové nìkolika výborù
(podrobné informace najdete na
www stránkách obce a nejen to, najdete tam i vechny informace vyvìené na úøední desce na obecním
úøadì a dalí dùleité informace).
Zastupitelé vyslechli zprávu hlavní
úèetní o plnìní rozpoètu k 28. 12.
2005. Zastupitelstvo schválilo:
poslední rozpoètovou zmìnu v roce
2005, rozpoètové provizorium pro 1.
ètvrtletí roku 2006 (vzhledem
k tomu, e se rozpoèet schvaluje a
v bøeznu), Pasport místních komunikací Obce Studená, odkoupení
èásti pozemku v kat. území
v Olanech na rozíøení místní
komunikace Olany - Marov, dodatek ke smlouvì s VaK È.
Budìjovice (kalkulace cen vodného

a stoèného - cena zùstává beze
zmìny), dohodu s firmou Swietelski
s. r. o. È. Budìjovice na dokonèení
ulice u kolky k 31. 5. 2006, dodatek
ke zøiz. listinì základní koly
(pøedání majetku poè. uèebny do
výpùjèky), pronájem obchodu
v Sumrakovì paní Z. Øíhové z Domaína, odpis nedobytných pohledávek, zpracování ádosti
o dotaci na rekonstrukci místních
komunikací, vyøazení nepotøebného
majetku, prodej pozemku a dále
prodej bytu v è.p. 422 a budovy
bývalé poty v Olanech.
V tomto roce se zastupitelstvo
selo dne 20. února. Na tomto
zasedání podal starosta, tak jako
vdy, zprávu o èinnosti. Pøedsedové
nìkolika výborù podali zprávy
o è i nnosti (ve najdete na www
stránkách obce). Zastupitelstvo
vzalo na vìdomí informaci o výsledku
Tøíkrálové sbírky (vybralo se

ce lkem 44 301,- K è) a  ádo st i
o prodej pozemkù a pronájem
pozemkù.
Zastupitelé schválili zadání
vytvoøení sítì dopravního znaèení
ve Studené a v místních èástech,
nájemní smlouvu na èást kolního
pozemku (který je ve vlastnictví
soukromých osob), pøíspìvky - obci
Jilem na poøádání dìtského
karnevalu, Z v Kaliti na kolní
potøeby pro áka ze Studené, STP
na dopravu na plavání a p. J. Starostovi na potraviny, smìrnice obce
pro rok 2006, návrh soc. výboru na
obsazení bytu 1 + O v è.p. 24 a na
sníení poplatkù za svoz kom. odpadu.
Zastupitelstvo zvolilo paní
R. Dvoøákovou do kontrolního
výboru a souhlasilo s provádìním
oprav silnice III/ 40914 v prùtahu
obcí.
V. Èech
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Ze ivota koly
Zimní mìsíce jsou vdy ve znamení soutìí, olympiád a letos opìt
i dìtského karnevalu. kolní kola
olympiád ji probìhla a okresní kola
probíhají. Zatím nejlepího
výsledku v okresním kole dosáhly
ákynì Klára Øíhová ze 6. tøídy a
Petra Nìmcová z 9. tøídy v anglické
olympiádì. Klára se umístila na 2.
místì a Petra na místì 3. Dále
v matematické olympiádì se na 2.
místì umístila ákynì 5. tøídy Jana
Razimová. Vem ákyním k úspìchu
BLAHOPØEJEME.
31. ledna se uskuteènil ji osmý
roèník sportovní soutìe na 1.
stupni Z. I letos se soutì vydaøila.
Nejlepí drustva byla odmìnìna
diplomy, medailemi a dalími drobnými cenami. Soutì splnila svùj
hlavní význam - zvyování kondice
dìtí a zájem o sport. Stejnì pøíjemné
dopoledne strávili áci na 2. stupni
Z, kde si pøipravili zábavný program (scénky, tance, písnì,...). Obì
akce tak zpestøily sváteèní den 
vydání vysvìdèení.
Zápis dìtí do 1. tøídy na naí kole
probìhl 9. února 2006 od 13.30 
16.00 hod. ve tøech tøídách 1.
stupnì. Na budoucí prvòáèky èekali
u vchodu áci ètvrtých tøíd
pøevleèení za pohádkové postavy,
které doprovodily dìti a rodièe do
tøíd k zápisu. Zde dìti plnily rùzné
úkoly, napø. kreslily, støíhaly,
øíkaly básnièky, zpívaly písnièky,

poznávaly geometrické tvary, èísla
apod. Letos byl opìt pozván fotograf, aby vichni mìli, na tento pro
dìti významný den, památku. Dìti
si jetì odnesly dáreèky, které pro
nì vyrobili a nakreslili áci naí
koly. Do 1. tøídy bylo zapsáno 21
dìtí.
V sobotu 21 .1. ve 14.00 hod. se
uskuteènily ve Studené u lyaøského
vleku dìtské závody ve sjezdovém
lyování, letos i v bìhu na lyích a
sjezdu na snowboardu. Závody
poøádaly spoleènì Obec a Základní
kola ve Studené. Pøihlásilo se 71
závodníkù od pøedkolních dìtí a
po áky devátých tøíd. Dìti obdrely
drobné dárky za úèast, medailisté
jetì malé ceny a na závìr byli
slosováni vichni závodníci jetì
jednou, kdy mohli vyhrát zajímavé
ceny. Tyto ceny vìnovala paní Dagmar Pøikrylová a pan Petr Jebavý.
Závody probìhly bez úrazu a za
veobecné spokojenosti pøítomných.
Velký dík patøí vem organizátorùm
z øad zamìstnancù koly, Obce Studená, obsluhy vleku, rodièù a veøejnosti.
Také musíme podìkovat MUDr.
Dvoøákovi za zdravotnický dozor.
Na 30. 3. 2006 pøipravuje Základní kola a Mateøská kola ve Studené v hotelu BARTUEK v 17
hodin kolní akademii, na kterou
srdeènì zveme vechny rodièe a irokou veøejnost.
Mgr. Libor Hrbek

Oprava kostela
Loòská oprava farního kostela
sv. Prokopa ve Studené. Na tuto
nutnou opravu zdejího kostela byla
v obci vypsaná veøejná sbírka. Po
roce její výe na opravu kostela
zdaleka nestaèila, a proto byla o rok
prodlouena. Ani potom se nepodaøilo sebrat dostateèné finance, a
tak byla sbírka prodlouena o dalí
rok. Kdy to vak nestaèilo ani poté,
vypomohl poslanec za KDU - ÈSL,
pan Jaromír Talíø, který sehnal
z fondu ministerstva kultury
280 000 Kè. To u spolu se sbírkou
obce staèilo na zahájení prací, které
provedla daèická stavební firma
Øemstavo. lo o opravu køíe,
støechy vee kostela a boèních kaplí
(krovù i krytiny), jako i rýn a
svodù. Ve bylo provedeno v dobré
kvalitì a z dùvodu trvanlivosti byla
krytina zhotovena z mìdìného
plechu. Pro letoní rok byla podaná
ádost o finanèní dotaci na odbor
kulturních památek ministerstva
kultury. I zbytek prací bude
provádìt výe zmínìná stavební
firma Øemstavo. Jde o opravu
støechy celé lodì, fasády a interiéru
kostela, co nebude vùbec lehké.
V neposlední øadì patøí ná srdeèný
dík i starostovi Studené, panu
Josefu Rodovi a MVDr. Josefu
Novákovi, kteøí se té výraznì zaslouili o zdar celé akce.
Za kostelní výbor V. tìpán
Z. Tichý

Výbor kulturní a zahranièní
obce Studená
spolu s MO KSÈM
zvou eny na oslavu

oslava se koná
dne 10. 3. od 17 hod.
ve spoleèenské místnosti
Domu s peèovatelskou slubou.
Na zahájení vystoupí dìti ze
Základní školy a Mateøské školy
ze Studené. O dobrou náladu se
hudbou a zpìvem bude starat
jako vdy pan F. Dìdina.
Na Vaši úèast se tìší poøadatelé.
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Slovo starosty
Váení obèané,
kdy jsem se zamýlel nad tím, co
se událo od minulého vydání Tepu,
napadlo mne, e by staèilo napsat,
uklízeli jsme sníh a moná pøi vydání Tepu jej budeme jetì uklízet.
Letoní zima byla nároèná, jak u
jsem vzpomenul, na úklid snìhu na
ulicích, ale i na støechách veøejných
budov a soukromých objektù. Odhadem se dá øíci, e náklady na
úklid snìhu budou vyí o cca
100 000 Kè ne loni. Vím, e jste nás
nìkteøí kritizovali za to, e jsou
úzké ulice, nebo e je prohrnuto
pozdì. Kdy vak porovnávám
s jinými obcemi naí velikosti,
myslím, e sneseme srovnání. Zakoupením frézy na sníh se nám
daøilo udrovat chodníky tak, aby
obèané nemuseli k chùzi v centru
obce pouívat vozovku. Samozøejmì, e jsem se mnohdy dostal do
sporu s majiteli soukromých objektù, kteøí poadovali nae sluby
na místech, která nemají nic
spoleèného s místními komunikacemi. Snaili jsme se pomoci
vysokozdvinou ploinou pøi likvidaci snìhu a ledu ze støech. Za pomoc chci podìkovat èlenùm SDH ve
Studené pøi obsluze techniky. Jak
se nám podaøilo zimu zvládnout,
nechám na posouzení Vám,
obèanùm Studené a místních èástí.
Bìhem zimního období jsme zpracovali nìkolik ádostí o dotace na akce
roku 2006 a nìkteré ádosti jetì
zpracováváme. Je vak otázkou, jak
budeme úspìní. Jenom pro informaci uvádím, jaké ádosti byly
zpracovány:
- rozíøení internetu do sousedních obcí a místních èástí (zde ji
víme, e jsme neuspìli)
- modernizace èistírny odpadních
vod ve Studené
- oprava komunikací v ulicích Na
Stráni a èásti ul. Komenského (mezi
kol. høitìm a bytovkami)
- II. etapa opravy KD Marov
- zakoupení techniky na strojovou
úpravu lyaøských stop
- odvedení extravilánových vod
v místní èásti Sumrakov
- spolu s farním úøadem byly
zpracovány 2 ádosti na pokraèov ání opravy kostela sv.
Prokopa.

Dále jsme usilovali celé volební
období o rekonstrukci vozovky III.
tøídy od nákupního støediska Jednoty smìrem na Horní Pole. Zde se
dá øíci, e budeme úspìní a v letoním roce dojde k rekonstrukci
této ulice.
Samozøejmì chceme po schválení
rozpoètu obce vyuít finanèní
prostøedky z rozpoètu pro dalí rozvoj Studené a místních èástí. Za
tímto úèelem probìhla porada se
zástupci osadních výborù a se zastupitelstvem obce.
Rok 2006 je posledním v tomto
volebním období, a proto dostanou
pøednost akce, které je tøeba dokonèit. Jedná se o 11 bytových jednotek, dokonèení komunikace mezi
ul. Mírová a Tyrova, zde jetì
zbývá poloit asfaltovou vrstvu a
provést drobné úpravy.
Dalí v poøadí budou akce podle
úspìnosti naich ádostí o dotace
a potom akce, které bude moné
pokrýt vlastními finanèními
prostøedky.
Mimo akce na úseku údrby a
investic je snahou obce rozvíjet
spoleèenskou èinnost.Tradièní akcí
je vánoèní koncert, který se opìt
uskuteènil v jídelnì základní koly
za úèasti vìtího poètu obèanù.
Velmi úspìnou a dá se øíci ji
tradièní akcí je Silvestrovský výstup na Javoøici, kterého se zúèastnilo okolo tisíce úèastníkù. Dìkuji
vem, kteøí se podíleli na organizaci
a materiálním zajitìní akce. Dalí
úspìnou a tradièní akcí jsou
lyaøské závody Studenská patnáctka, její 44. roèník navtívilo
44 závodníkù, co je témìø jednou
tolik oproti minulému roèníku.
Souèasnì probíhaly lyaøské závody
dìtí. Oba závody rovnì probìhly
díky organizátorùm bez problémù a
byly kladnì hodnoceny úèastníky.
V dobì pøípravy a vydání Tepu se
uskuteèní koncert Komorního sboru
z Velké Lhoty v kostele sv. Prokopa,
Sumrakovský masopust, Spoleèenský veèer, oslavy MD, Dìtský
karneval, dále pøipravujeme setkání s dùchodci. Mimo tyto akce
probíhají výroèní èlenské schùze
spoleèenských a zájmových organizací a kulturní akce, které tyto organizace poøádají. Velmi zdaøilou a

novou akcí byl ivý betlém pod
Vánoèním stromem v provedení
dìtí, kteøí navtìvují výuku
náboenství pod vedením paní
Zámostné. Úèast obèanù svìdèí o
zájmu a byl bych rád, kdyby se tato
akce stala rovnì tradicí. K zimì
patøí zimní radovánky, mezi
kterými má u nás pøednost
lyování. O bìeckém lyování jsem
se zmínil v souvislosti s lyaøskými
závody. U sjezdového lyování mne
mrzí hlavnì to, e se nepodaøilo
udret v provozu lyaøský vlek.
Myslím, e takové podmínky, které
byly tuto zimu, dlouho být nemusí.
I kdy je vlek v majetku TJ Studená, beru si to i jako ostudu moji a
obce, e jsme nebyli schopni
spoleènì zajistit provoz vleku po
celou sezónu. Myslím, e je
zapotøebí se nad tímto problémem
brzo sejít a pøijmout taková
opatøení, aby vlek, pokud bude sníh,
v sezónì 2006/2007 fungoval celou
sezónu.
Závìrem jenom pár slov
k jarnímu období. Zde bych chtìl
poádat o pomoc a spolupráci pøi
úklidu zimního posypu, kterého letos bude více ne minulou zimu.
Rovnì chci poádat o pomoc a
spolupráci obèany v ul. Tyrova pøi
rekonstrukci komunikace. Rovnì
ádám o pomoc a spolupráci ostatní
obèany ve Studené a místních
èástech pøi zajiování akcí investièních, údrby obecního majetku a
organizování spoleèenských akcí.
Váím si Vaí dosavadní pomoci a
vìøím, e se nám spoleènì podaøí
úspìnì dokonèit akce v posledním
roce tohoto volebního období.
J. Rod

Jaro
Vude rozkvétají kytièky,
ptáèci zpívají písnièky.
Jarní nálada se íøí,
práce na zahradì se blíí.
Stromy vude rozkvétají,
vèelky na nich poletují.
Monika Slavíková, 7. tø.
Petra Kubeová, 5. B
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Jak ubìhl minulý rok oddílu Mladých hasièù pøi SDH Studená
Ná oddíl mìl k 1. 1. 2005 21 èlenù,
k 1. 1. 2006 máme 20 èlenù, ve
sloení : 9 dìvèat a 11 klukù /z toho
8 dorostencù a 5 dìtí do 10
let/.
Od 1. 1. 2005 jsme se seli
celkem 71krát. Hlavní
náplní schùzek je pøíprava
na soutìe, plnìní úkolù
celostátní HRY Plamen:
plnìní odborek pøed zkuební komisí sloenou z vedoucí oddílu a dalích 3
èlenù z výboru SDH Odznak Preventisty získali
4, Strojníka 3 a Kronikáøe 6
èlenù oddílu. Dìti upravily
5 x nástìnku s naí hasièskou tématikou ve kole,
podílely se na úklidu kolem
naí zbrojnice a dorostenci
odpracovali 130 hodin na
brigádách na pøístavku.
Ná SDH pøipravil pro
ostatní sbory v bazénu v J. Hradci
druhý roèník soutìe BLUÒK pøijelo 7 sborù  celkem 93 dìtí a
24 dospìlých. Akce se vem moc
líbila. Udìlali jsme si výlet do
Práskoles na lípu a byli jsme se
podívat v hasièské zbrojnici
v Daèicích.

Zúèastnili jsme se nìkolika
soutìí: na okresním kole Hry PLAMEN  letní èást se konala v Kleci,

v Heømanèi a v Jilmu, kde
probíhala oslava 100 let zaloení
sboru. Samozøejmostí byla úèast
v okrskové soutìi
O putovní pohár Obecního zastupitelstva Studená v Horním Bolíkovì.
Drustvo starích ákù
bylo pozváno na soutì do
Novosedel nad Neárkou
konané pøi pøíleitosti
110. výroèí zaloení
sboru. Na památku jsme
si pøivezli støíbrné
medaile!
Za oddíl Mladých hasièù
napsala D. Raïová  vedoucí
mládee.

POZVÁNKA
dorost se umístil na 4. místì a starí
áci (mezi nimi soutìili i nai
drobeèci) byli 9. V podzimní èásti
Hry PLAMEN v Suchdole n.Lunicí
se mladí drustvo umístilo na 1.
místì ze 6 a starí byli 10. z 16
drustev. Dorostenci a drustvo
ákù se zúèastnili soutìe

SDH zve na hasièskou soutì O putovní pohár
zastupitelstva obce, která
probìhne 27. 5. 2006 ve Studené
u pøíleitosti 130. výroèí
zaloení hasièského sboru ve
Studené. Obèerstvení a dobrá
zábava zajitìno.

Kulturní a sportovní akce
Co se odehrálo a co nás èeká ve
spoleèenském ivotì. Pøed Vánoci
probìhl Vánoèní koncert v jídelnì
základní koly, na tìpána se na
námìstí pøedstavily veøejnosti dìti,
které navtìvují náboenství v Z
s pøedstavením ivého betlému. Na
Silvestra 2005 probìhl velmi
úspìný Výstup na Javoøici, který
byl namáhavìjí ne jindy díky
obrovskému mnoství snìhu. Poèet
úèastníkù opìt zaskoèil poøadatele
(Obec Studená, Mikroregion Podjavoøicko, KÈT Telè). Této akce se
zúèastnilo kolem 1000 osob, proto
nebyl dostateèný poèet knoflíkù a
tatranek. Obèerstvení zajiovali
hasièi ze Studené, myslím ke spokojenosti vech. Poøadatelé si vzali
adresy od tìch, na které se nedostaly knoflíky a ty budou zaslány
úèastníkùm, nebo si je mohou vyzvednout na Obecním úøadì ve Studené. V pøítím roce bude tøeba
projet stopu i pro pìí ze Studené a

také bude nutné posunout zaèátek
akce.
V únoru probìhly tyto akce: Sportovní ples, divadelní pøedstavení
v Jilmu, koncert Komorního sboru
z Velké Lhoty v kostele, dìtský
karneval, který poøádala základní a
mateøská kola.
Co nás èeká: dne 10. bøezna
probìhne v DPS oslava MD,
v sobotu 11. bøezna bude v sále
hotelu Bartuek Spoleèenský veèer,
který byl z tech. dùvodù pøesunut

na toto datum. Dne 30. bøezna bude
v sále hotelu Bartuek Akademie
Z a M ve Studené. V sobotu dne
1. dubna probìhne Setkání s dùchodci.
Dne 8. dubna se nám pøedstaví divadlo z Poèátek s pásmem písní
Z o pe ret y do op ere ty v Jilm u.
V nedìli 14. kvìtna probìhne v DPS
oslava Dne matek. V èervnu (17.
nebo 24. 6.) se uskuteèní tradièní
cyklistická akce 5 P Jana Satrapy.
V. Èech

Oznamujeme zahájení výkupu
eleza a barevných kovù
Kde: Studená, nad hotelem Bartuek
Kdy: Po - Pá 9.00 - 12.00 hod. a 13.00 - 16.00 hod.
Tel.: 774 955 666 nebo 777 020 683
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Z historie
Jalovèí

Necelé dva kilometry od Olan,
v nadmoøské výce 620 metrù, leí
malá osada Jalovèí. Z její historie
není mnoho zapsáno v archivech,
ale dochovala se ve vyprávìní a
pamìti místních obyvatel. Na
mírném severním svahu se
nacházejí pozoruhodné ulové balvany spolu s porosty jalovce.
V blízkosti osady je také starobylá
hranice mezi Èechami a Moravou.
Tvoøí ji potok, který vytéká z vìtího
rybníka mezi Suchdolem a Moravou. Horní èást Jalovèí vdy patøila
k Olanùm, dolní èást byla pøipojena pozdìji. Parcela, na které se
rozkládá dolní èást, prý pùvodnì
patøila Malému Jeníkovu. Toto
dávné rozdìlení na dva díly se projevovalo i tak, e horní èást drela
posvícení s Olanami, dolní se
Suchdolem. Celé Jalovèí má jen 9
domù. K jednotlivým chalupám
patøilo v minulosti jen málo
pozemkù, proto chalupníci buï najímali, nebo kupovali pozemky i
v sousedních katastrech. Tak se
stávalo, e mìl majitel pozemek,
jeho èást leela v Èechách a èást na
Moravì. V souèasné dobì je celé
Jalovèí souèástí Olan.

Velký Jeníkov

Jméno vzniklo pøivlastòovací
pøíponou  ov  ke jménu Jeník (tedy
Jan) a pøívlastek Velký rozliil
pùvodní velikost vsi od Malého
Jeníkova. Poprvé se zmínka o vsi
objevuje v pramenech z roku 1350.
V roce 1358 prodal Jindøich
z Hradce Velký i Malý Jeníkov
tìpánu z Dìdic. V dalích stoletích
pokraèovalo èasté støídání majitelù
tak, jak bylo ve støedovìku zvykem.
V 17. století patøila ves do majetku
Babkù z Horního Meziøíèka. Od
roku 1721 se stal Velký Jeníkov
souèástí daèického panství. Ze statistiky poètu domù a obyvatel se
dovídáme, e byl Velký Jeníkov opravdu
velký: v roce 1880 - 22 domù a 134
obyvatel, v roce 1900 - 22 domù a
151 obyvatel. V souèasné dobì 21
domù a 16 obyvatel. Vìtina obyvatel se vdy ivila zemìdìlstvím.
Elektrifikace se doèkali v roce 1947.
K Velkému Jeníkovu patøí také
samota Balkùv mlýn. Jedinou památkou je køí na návsi. M. Jinochová

Z pohádky do pohádky
V pátek 24. 2. jsme se ocitly v pohádkovém svìtì. Mach a ebestová
nás pomocí kouzelného sluchátka
pøenesli z tvrdé reality (védové
nás zrovna na olympiádì zdolali 7:3)
mezi loupeníky, prince a princeznu
a kouzelného dìdeèka, slyely jsme
zpívat zlatý kolovrat, dozvìdìly
jsme se, jak pøidávat do marmelády
strouhanou mrkev, vystraila nás
slièná Polednice
Pohádkové postavy nás okouzlily
i svým zpìvem  naivo, ádný playback. Dìlání vechny smutky zahání, Zlatovlásko, krásko, Pøed
dubem, za dubem a mnoho dalích

filmových písnièek nás mnohdy
roztleskalo a nìkteré i rozezpívalo.
A malé dìti s oèima dokoøán
èast o s nadením vykøikovaly a
napovídaly.
V kouzelné a neopakovatelné atmosféøe s úsmìvnými okamiky
uplynuly nám a ostatním nìkolika
desítkám divákù dvì hodiny jako
voda a my jsme se musely rozlouèit
s pohádkovými bytostmi, jejich
pøedstavitelé  èlenové divadelního
souboru Podjavoøièan  nám
v Jilmu zpøíjemnili páteèní veèer.
Patøí jim ná dík i obdiv.
V. Dvoøáková a E. Kotounová

SPOLEÈENSKÝ VEÈER
11. bøezna 2006 od 19 hod.

HOTEL BARTUEK
Od 19 do 20 hod kulturní program
Taneèní skupina SINGLE
Od 20 hod taneèní zábava
k tanci hraje ZOUFALKA
vstupné 40,- Kè
Váení ètenáøi, dovolujeme si
Vám pøipomenout, e pøivítáme
Vae podnìtné návrhy, námìty a
pøipomínky k tomu, co by se mìlo ve
STUDENSKÉM TEPU zmìnit a
zlepit. S dùvìrou se obracejte na
redakèní radu. Dìkujeme.
SDH dìkuje vem pøíznivcùm
za ceny, které nám vìnovali do tomboly pøi naem tradièním hasièském plese konaném 4. 3. 2006
v H. Nìmèièích.
V. Novák

Prodej kuøic a nosnic

Prodej bude probíhat jako kadý
rok v drùbeárnì Sumrakov 1.
týden v kvìtnu, tj. - od 6. 5. do
výprodeje. Prodej bude probíhat
vdy v sobotu od 8 - 12 hodin. Po
telef. domluvì je indiv. dovoz
moný. Do okolních obcí bude rozvoz zajitìn. Cena: kuøice stáøí 8
týdnù - 60,- Kè a slepièky staré 5
mìsícù - 120,- Kè.
Tichý Zdenìk
tel.: 384 490 368, 776 238 425
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Blahopøejeme k ivotním výroèím (70, 75 a více let)
Únor 2006
Oldøich Buzek, Studená
Aneka Kocianová, Studená
Marie Hofhanzlová, Horní Bolíkov
Rùena Kosová, Olany
Libue Matouková, Horní Bolíkov
Konrád Vohájek, Domaín
Adéla Adamcová, Sumrakov
Jan Ryne, Horní Bolíkov
Lubomír Malínek, Studená
Milue Kopáèková, Studená
Josef Novák, Svìtlá
Vlasta Felixová, Studená
Jaroslav Duek, Studená
Adolfína Galovièová, Studená
Marie Lovìtínská, Studená
Vladislav Seifert, Studená
Bohumil Kadlec, Horní Pole
Antonie Bártù, Skrýchov
Bøezen 2006
Josef Kopal, Studená
Otto Slezák, Studená

Vlasta tìrbová, Velký Jeníkov
Jarmila Havlíková, Studená
Jindøika Heèková, Studená
Vlasta Lacinová, Studená
Vìra Ryneová, Horní Bolíkov
Frantiek Lacina, Studená
Frantiek Stanìk, Studená
Irena Fryèová, Studená
Miloslava ílená, Studená
Miroslav Pøibyl, Horní Bolíkov
Frantiek Jech, Studená
Duben 2006
Jiøina Matouková, Studená
Jaroslav Èekal, Studená
Eva Køikavová, Studená
Oldøich Dubský, Studená
Anna Plchová, Studená
Jiøina imánková, Studená
Marie Rodová, Studená
Antonie Buïová, Studená
Antonie Jírová, Olany
Boena imánková, Studená
Blaena imerová, Studená

Dìtský karneval
V nedìli 26. 2. se konal v hotelu
Bartuek dìtský karneval. Jeho zajitìním byla povìøena Mateøská
kola Studená. Pøípravy
zaèaly hned po vánoèních
prázdninách, hlavnì oslovením sponzorù. Obrátila
jsem se na podnikatele a
firmy, které pùsobí ve Studené. I kdy vím, e podnikatelé v souèasné dobì
nemají jednoduchou situaci, setkala jsem se s jejich velmi vstøícným
pøístupem a tìdrostí.
Sponzoøi karnevalu:
firmy Stagra, Staving, Progast, pekaøství Kolmanovi
Zahrádky, cukrárna árka,
Madeta J. Hradec, MO
KSÈM Studená, OÚ
Heømaneè, Lubo Sníek,
Pavel Tichý, Zdenìk Tichý, Magdaléna Zámostná, Stanislav
Heøman, Václav Petrù, Martina
Krátká, Rùena Mátlová, Dana
Geistová, Hana Podhrázská,

Miloslav Nezdara, Jaroslav
Budíèek, Frantiek Novák, MUDr.
Zdenìk Jantaè, MUDr. Vladislav

Dvoøák, MUDr. Ludmila Leitgebová, Mgr. Jiøí Hurt, Mgr. Dana
Pøikrylová, zelenina Mitasovi, Jana
Dvoøáková, Milan Doleel, MUDr.
Ctibor Blaha. Vem veøejnì dìkuji.

Stejnì tak je tøeba podìkovat p.
vedoucí hotelu Bartuek tanglové,
která nám pronajala sál hotelu za
symbolickou cenu, panu
Jiøímu Dvoøáèkovi, který
také velmi levnì zajistil
diskohudbu, p. starostovi
Rodovi, e se postaral
o dovoz idlí z KD
v Jilmu, p. starostovi obce
Jilem lesingerovi, e
nám zapùjèil idle,
bývalým pracovnicím M
Studená, dnes dùchodkyním, které pomáhaly, atd.
Na karneval pøilo 270
platících hostù. Na Studenou je to velká úèast.
Vìøím, e úsilí vech,
které jsme se karnevalu
vìnovaly, bylo zúroèeno.
Podle ohlasu se dá tato
akce poadovat za vydaøenou.
Za výtìek karnevalu zakoupíme
nové povleèení pro dìti do mateøské
koly.
Za poøadatelky J. Havlíková
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Fotogalerie kulturních a spoleèenských akcí
Fotografie ze silvestrovského výstupu na Javoøici,
masopustu v Sumrakovì, Studenské patnáctky a dìtských ly. závodù, ivého betlému a hokejové rybnièní
ligy v Hor. Poli
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Jirkù Libor
603 596 210

Studenský

Vydává Obecní úøad ve Studené, vychází 5krát roènì, pøíspìvky pøijímá vydavatel,
náklad 1000 ks, zdarma. Sazba Jiøí Kotoun, tisk JAVA Tøeboò. Roziøuje vydavatel.

