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INFORMAÈNÍ A REKLAMNÍ ZPRAVODAJ

èíslo 3/ 2006

Ze zastupitelstva
Od posledního vydání Tepu se
zastupitelstvo selo dne 24. èervence. Na tomto zasedání informoval starosta a pøedsedové
nìkolika výborù (investièní a finanèní) o èinnosti od minulého
zasedání zastupitelstva. Zastupitelé vzali na vìdomí rezignaci
pana Jiøího Klanga na funkci zastupitele ve Studené z dùvodu odstìhování k 1. srpnu 2006, dále
informaci pana J. Maòhala o pouití
finanèního daru od pøátel z Beemsteru (za peníze byla nakoupena a
potitìna trièka pro áky) a Ing.
Tábora z Vaku jiní Èechy o situaci
v hospodaøení na vodohospodáøském
zaøízení ve Studené. Zastupitelé na
tomto zasedání schválili pøidìlení
bytù v nové bytovce 11 adatelùm a
v této souvislosti i domovní øád.

Dále schválili novou smlouvu na
hornickou èinnost s firmou Sates,
která hospodaøí v lomu v Soumrakovì, smlouvu s policií ÈR na pronajmutí poèítaèe k monitorování

v souvislosti se zámìrem vybavit
Studenou kamerovým systémem,
smlouvu s novì vznikající firmou,
kterou zøizuje Obec Studená, a to
Technické sluby Studená s. r. o. na
pronájem místností, smlouvu
s MUDr. Dvoøákem na èinnost dozoru nad slubou, které budou TS
s.r.o. vykonávat  dopravní zdravotní slubu, vyøazení zastaralého
majetku z evidence (brusky). Bylo
schváleno pøidìlení pøíspìvkù:
18 000 Kè SDH ve Studené na
zájezd do Beemsteru, FK Studená
3500,- Kè na poøádání turnajù,
Farnímu úøadu ve Studené na
zájezd dìtí do Kostelního Vydøí
(obec zaplatí fakturu za dopravu),
pøíspìvek naim obèanùm - pøedplatitelùm Horáckého divadla v Jihlavì
na dopravu (celkem 2916 Kè), osad-

Nové byty ve Studené
nímu výboru v Olanech na akce
v roce 2006 èástku 3000,- Kè a ZO
ÈZS 3000,- Kè na akce v letoním
roce. Byl schválen na základì do-
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tazníkové akce název nové
ulice:Beemsterská.
Zastupitelstvo ustanovilo komisi
ve sloení: J. Rod, MVDr. J. Novák,
T. Mastný, M. Brada, která se bude
zabývat dopadem sníené spotøeby
vody Masnou a.s. ve Studené, co ve
svém dùsledku vede k výraznému
propadu
hospodaøení obce
(nájemné), a bude se zabývat, jak
tuto situaci øeit. Byl schválen
zámìr prodeje i prodej nìkolika
pozemkù (je vyvìováno na úøední
desce i na internetu) a zruena èást
usnesení z minulého jednání, kde se
ukládalo øediteli koly ukonèit
vaøení v M k 31.8. 2006 (bude posunuto, vzhledem k vysokým nákladùm na pozdìjí termín - r. 2007).
V. Èech

Uzávìrka pøítího
èísla TEPu je
20. listopadu 2006.
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Ze ivota partnerské obce Beemsteru
Beemster se skládá ze 4 èástí.
Middenbeemster má cca 4 000 obyvatel, Zuidoostbeemster asi 2 000,
Westbeemster 500 a Noordbeemster 200 obyvatel. Celkový poèet
obyvatel patøících k Beemsteru je
asi 8 500.
Volby do místního zastupitelstva
se konaly 7. bøezna 2006. V Beemsteru má mìstská rada 13 èlenù.
Beemster Polder Partij  místní
politická strana - 5 èlenù
VVD  liberální strana  3 èlenové
PvdA  socialistická strana  3
èlenové
CDA  køesanská strana  2
èlenové
Výsledky voleb jsou stejné jako
v roce 2002. Nìkteøí èlenové
opustili zastupitelstvo. Je 5 nových
èlenù.
Jan Dolf Abraham (bývalý pøedseda komise pro spolupráci se Studenou) byl èlenem rady 20 let.
Dostal vyznamenání mìsta Beemsteru - støíbrnou medaili. Stejné
vyznamenání dostal pøed nìkolika
lety Jiøí Klang. Jan Dolf dostal toto
vyznamenání od královny.
Také jsme se rozlouèili s Joke
Benningen a Jan Oelen. Byli radními 12 let. Oba také dostali vyznamenání jako Jan Dolf Abraham.
Kromì toho dostala Joke jetì
vyznamenání od královny za to, co
dìlala pro organizaci Beemster
Hasièská soutì ve Studené

World Inheritance. Je to vyznamenání od UNESCO. Toto vyznamenání má u vás napøíklad mìsto
Telè.
V radì jsou 2 noví èlenové  Jan
Klaver a Han Hefting.
Ve výboru pro spolupráci se Studenou jsou dvì zmìny  Harry
Brinkman (souèasný starosta)
vystøídal Joke Benningen a Cees
Jonges vystøídal Jana Dolfa Abrahama.
Beemster plánuje postavit 500
domù v jihovýchodním Beemsteru
v pøítích 10  15 letech. Doufáme,
e letos zaèneme s výstavbou
prvních 50 domù
V Beemsteru jsou 3 fotbalové
kluby  nejstarí v Middenbeemsteru oslavil v kvìtnu letoního
roku 80 let od vzniku. Tento klub
má pøes 500 èlenù. Tento klub má
fotbalový oddíl (400 èlenù) a oddíl
házené (100 èlenù).Fotbalový klub
v Západním Beemsteru v kvìtnu
oslavil 75. výroèí od zaloení. Má asi
200 èlenù.Tøetí fotbalový klub je
v jihovýchodním Beemsteru a má
asi 400 èlenù.
Na pøelomu èervna a èervence
byli velmi znepokojeni obyvatelé
Purmerendu (velké mìsto sousedící
s Beemsterem), kterých je kolem
80 000. Speciální vojenský tým mìl
za úkol vyzvednout a znekodnit
velkou bombu z 2. svìtové války.

Bylo evakuováno 4 000 lidí. Kdyby
bomba vybuchla, znièila by 700
okolních budov. Operace se zdaøila,
stála nìkolik milionù eur.
Od 22. do 30. èervence probìhl
v Middenbeemsteru týden slavností,
který se koná kadoroènì. Letos to
byl historicky ji 100. týden. Kadý
den byla organizována nìjaká
soutì pro dìti nebo dospìlé.
Napøíklad závody v chytání ryb,
v jízdì s traktorem, fotbalové
zápasy, házení kameny, pláový volejbal, automobilové závody, jízda
na koni. Pro dìti byly uspoøádány
soutìe a také karaoke. Jeden den
byl vìnován nejstarím obyvatelùm
Middenbeemsteru. Vyvrcholením
oslav byl ohòostroj. Podobnou
slavnost mají ve Westbeemsteru od
24. do 28. srpna.
3. záøí byl v Beemsteru
uspoøádán Den trhù. Zde se dá nakoupit a prodat vechno moné.
Prodávají hlavnì dìti, které si
vyloí na ulici své zboí (starí
hraèky, vìci, které ji nepotøebují) a
velmi levnì ho prodávají. Nìkteøí ze
Studené tento trh také v minulých
letech vidìli pøi návtìvì v Beemsteru.
Cees Jonges  pøedseda výboru
pro spolupráci se Studenou

PODÌKOVÁNÍ

V souvislosti s koncem volebního
období chceme podìkovat naim
obèanùm, organizacím a vùbec vem,
kteøí nám pomáhali vytváøet nová
èísla Tepu. Doufáme, e byl pøínosem
a mìli jste dostatek informací
o ivotì v obci. Redakèní rada pracovala ve sloení: Mgr. Eva Kotounová,
Marta Jinochová, Mgr. Vladimíra
Dvoøáková a Ing. Václav Èech.
Omluva
V minulém èísle Tepu è. 2 jsme
chtìli jmenovitì podìkovat vem
sponzorùm hasièské soutìe,
konané u pøíleitosti 130. výroèí
zaloení dobrovolné poární
ochrany ve Studené. Pøi pøepisování
nám vak "vypadla" Cukrárna
árka Studená, která se svými cenami podílí na vìtinì naich akcí.
Za opomenutí mezi sponzory se dodateènì omlouváme.
Za SDH Studená Vlad. Novák
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Slovo starosty
dolo by ke zlepení vzhledu a
vnitøního vybavení èekárny, to ve
je vak závislé na výi dotace.
Na sídliti pøed domy èp. 419 
422 chceme upravit vstupy do
domù vèetnì rozíøení parkovacích
míst.
Ze spoleèenských událostí se
uskuteènilo slavnostní pøedání
závìreèného vysvìdèení ákùm
devátých tøíd Z, Studenská pou,
Hasièská soutì ve Svìtlé pøi
pøíleitosti 85. výroèí zaloení SDH,
volejbalový turnaj, Sumrakovská
pou, Setkání Marovákù a na 24. 9.
2006 se pøipravuje Studenský jarmark, který bude spojen s výstavou
poøádanou ZO Svazu zahrádkáøù ve
Studené.
Co dalího se bude ve Studené
dìlat, rozhodne novì zvolené zastupitelstvo a mnì ji nepøísluí o
tìchto vìcech rozhodovat.
Nejvìtím problémem pøi akcích
spojených s rozvojem a úpravou
obce je èas a peníze. Proto chci
v krátkosti informovat, jak jsme
v prùbìhu volebního období hospodaøili, a pøipomenout nejdùleitìjí
akce uskuteènìné bìhem volebního
období 2002 - 2006. Nejdùleitìjím
úkolem pro mne a celé zastupitelstvo bylo stabilizovat finanèní situaci obce a získat co nejvíce dotací.
Výsledek je následující:

Dotace za volební období
2002  2006
rok 2003
3, 610 mil. Kè
rok 2004
3, 120 mil. Kè
rok 2005
10,922 mil. Kè
rok 2006
5, 664 mil. Kè
23, 316 mil. Kè
Dolo ke zlepení finanèního
hospodaøení. Hypoteèní úvìr jsem
úmyslnì vyèlenil mimo hospodaøení obce. Zde dolo k navýení
7,097 611 mil. Kè. Hypoteèní úvìr
vak nezatìuje hospodaøení obce,
protoe úvìr byl poskytnut na
výstavbu bytù a je hrazen z nájemného.
Nyní v krátkosti k nejdùleitìjím
akcím za volební období:

k 23. 8. 2006
výsledek hosp. 02 - 06
7, 763 803 mil. Kè
+ 5, 778 645 mil.Kè

v Horním Poli a v Horním Bolíkovì,

Váení obèané, pøíspìvek
v posledním vydání TEPu v tomto
volebním období se bude zabývat
hodnocením prùbìhu volebního období ve finanèním vyjádøení a
informací o dùleitých akcích
uskuteènìných nebo jetì pøipravovaných do konce roku.
V letním období bylo hlavním
cílem dokonèit výstavbu 11 bytových jednotek vèetnì demolice èp.
28 a úpravy prostranství. Tato akce
myslím byla úspìnì dokonèena,
byty pøedány nájemníkùm a dalí
pøínos pro obec je zlepení celkového vzhledu obce. Jak se stavba
povedla, jste mohli posoudit pøi Dni
otevøených dveøí dne 19. 7. 2006.
Dále se podaøilo vyasfaltovat ul.
Mírová, Na Stráni, èást ulice
Komenského a bylo zapoèato
s výstavbou komunikace v èásti
ulice Tyrova. Byla dokonèena
oprava fasády KD v Horním Bolíkovì, zapoèato s opravou KD H.
Pole, podaøilo se zakoupit èp. 17 ve
Studené (bývalé Talpovo). Co jetì
zbývá udìlat? Jedná se o akci odvedení extravilánových vod v Sumrakovì vèetnì poloení èásti
kanalizace v rybníku Pod Kovárnou
a celková úprava prostranství.
Ve Studené chceme jetì provést
úpravu parku pøed farou. Pokud
získáme dotaci na úpravu èekárny,

stav úètu
neuhrazené
faktury
investièní
úvìr

k 30. 11. 2002
1, 985 158 mil. Kè
k 21. 12. 2002
6, 812 389 mil. Kè

k 23. 8. 2006
0

k 31. 12. 2002
k 31. 7. 2006
18, 213 000 mil.Kè 11, 147 001 mil.Kè

celkem za volební období 2002 - 2006

+ 6, 812 389 mil. Kè

jednotek v ulici V. Javoøické

p regulace

koryta Studenského po-

toka

p oprava

komunikací v ulicích Za

Lávkou, Jiráskova, Vrí, 17. listopadu, Zahradní, V Kolotoèi,
Nerudova, U Chmelnice, Fuèíkova,
Komenského, Mírová, Na Stráni,
nová komunikace od M na ul.
Tyrova, èást ulice na ibené a
Mlýnské, èást místních komunikací
ulice ke kostelu vèetnì prostranství
pøed kostelem

p spolu

s farním úøadem èásteèná

oprava støechy kostela

+7, 065 999 mil. Kè
+ 19,657033 mil. Kè

hypoteèní úvìr
k 31. 12. 2002
k 31. 7. 2006
na výstavbu bytù 0, 648 955 mil. Kè 7, 746 566 mil. Kè + 7, 097 611 mil. Kè

Informace o daru z Holandska
Ji minule jsme vás informovali o pouití finanèního daru
urèeného naim sportovcùm. Teï
bychom chtìli napsat o pouití
tìchto prostøedkù v TJ Studená a
FK Studená. TJ Studená zakoupila za finanèní dar volejbalo-

p rekonstrukce tìlocvièny Z
p dokonèení výstavby esti bytových

vou sí a FK Studená pouil
prostøedky k èásteèné úhradì sady
dresù na kopanou. Na této sadì
dresù je na zadní stranì nápis:
Studená  Beemster.
V. Èech

p výstavba

jedenácti bytových jed-

notek a demolice èp. 28 vèetnì
úpravy prostranství

p internet pro obèany
p poèítaèová uèebna v Z Studená
p pøístavba hasièské zbrojnice
p postupná rekonstrukce místního
rozhlasu (je hotova asi ze 2/3)

p spolu

se SÚS Jihoèeského kraje

nová komunikace smìr Horní Pole
dokonèení 31.10. 2006
Pokraè. na str. 4
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Ze ivota koly

Nai základní kolu bude
navtìvovat 243 ákù, co je oproti
loòskému roku úbytek o 7 ákù.
Z jiných základních kol se novì od
1.9. pøihlásilo 12 ákù. Ve kole
bude celkem 12 tøíd  6 tøíd na
1.stupni Z a 6 tøíd na 2.stupni Z.
Stejnì jako v minulém kolním roce
budou pracovat 3 oddìlení kolní
druiny. Do 1. tøídy nastoupilo 21
ákù, kteøí se spoleènì seli se
svými rodièi a tøídní uèitelkou Marií
Hrbkovou u ohýnku na kolní zahradì v závìru prázdnin, aby se
lépe seznámili.
V minulém Tepu jsme zveøejnili
výsledky dotazníku pro rodièe.
kola byla celkovì hodnocena velmi
kladnì. Zmínìnými jednotlivými
pøipomínkami jsme se ji zabývali
na konci kolního roku a budeme je
nadále sledovat, i kdy nelze vyhovìt vemu.
V souèasné dobì je velmi sledovaná otázka ikany mezi áky,
proto v èervnu vichni pedagogiètí
pracovníci absolvovali pøednáku
Dr. Martínka na toto téma.
Dùleitým faktorem pøi prevenci a
pøi øeení tìchto problémù je
dùleitá komunikace a dùvìra
rodièù ke kole. Proto nás velmi tìí
odpovìdi rodièù v anketì, kde na
otázku, zda mají monost konzultovat s uèiteli záleitosti týkajících
se dìtí, byla odpovìï jednoznaènì
rozhodnì ano. Budeme se i nadále
snait prohlubovat dùvìru rodièù ke
kole, aby se v pøípadì potøeby
rodièe neostýchali obrátit se na
tøídního uèitele, na paní uèitelku
Kotounovou, která se na tuto
problematiku specializuje nebo
pøímo na vedení koly.
V mateøské kole probíhal o
prázdninách provoz první dva a
poslední dva týdny. kolku
navtìvovalo prùmìrnì dvacet dìtí.
Od záøí bude do M chodit 84 dìtí
do tøí tøíd. Dvì tøídy budou
s celodenním a jedna s polodenním
provozem. Kapacita kolky je zcela
naplnìna. Od øíjna budou v M pracovat krouky: hudebnì pohybový,
angliètina,
tìlovýchovný
a
keramický. Rodièe se mohou informovat u uèitelek ve tøídì.
Libor Hrbek, øeditel koly

Slovo starosty
pokraè. ze str. 3

V místních èástech

p Olany  nový vrt na pitnou vodu
a

tím

doøeení

p r o b lé m ù

v zásobování pitnou vodou

p Marov  postupná rekonstrukce
èásti KD

p Horní Bolíkov  oprava fasády KD
p Horní Pole  oprava fasády KD,
oprava volební místnosti

p Sumrakov

dokonèení opravy fasády kaple
oprava zvonièky
oprava vnitøku budovy obèanského výboru
zrestaurování kovové plastiky
umístìné na køíi v Sumrakovì
Chtìl bych vyuít této pøíleitosti
a rád bych podìkoval za sponzorské
zajitìní restaurátorských prací
akademickému sochaøi panu Hugovi Demartinimu.

p Svìtlá  zateplení budovy osadního
výboru

p Výstavba

zvonièek  Svìtlá, Horní

Pole, Skrýchov, Domaín, Velký
Jeníkov

p Oprava

pomníkù padlých a køíù

Svìtlá, Horní Bolíkov, Marov,
Olany, Velký Jeníkov, Sumrakov
Dále byly provádìny bìné drobné
opravy a údrba.

Pro zlepení slueb obce pro
obèany byla zakoupena technika:
traktor na seèení trávy, snìhová
fréza, snìný skútr a traktorové rypadlo.
Byl zaveden svoz tøídìného odpadu jak v místních èástech, tak i ve
Studené.
Této pøíleitosti bych rád vyuil
k upozornìní týkajícího se svozu
zelenì. Svoz zelenì bude provádìn
pouze tehdy, pokud bude pøipraven
opravdu materiál rostlinného
pùvodu (tráva, vìtve), pokud bude
pøipravena smìs rùzných materiálù, nebude toto odvezeno.
Co bude nutné øeit a je
problémem ji v souèasné dobì, je
cena
vodného
a
stoèného
v návaznosti na podstatné sníení
odbìru zpùsobeného zmìnou výrobního programu v Masnì Studená,
a.s. S tím souvisí nutná rekonstrukce èistírny odpadních vod.
Co øíci závìrem? Jistì se mnì a
celému zastupitelstvu vèetnì kolektivu pracovníkù obecního úøadu nepodaøilo splnit poadavky vech
obèanù Studené. Naí snahou bylo
z daných moností vytìit co nejvíce
pro rozvoj obce. Vìøím, e nové zastupitelstvo, které si zvolíme ve volbách 20.  21. 10. 2006, bude
vycházet z rozhodnutí obèanù,
které vyjádøí na hlasovacích
lístcích.
Dìkuji vem obèanùm za spolupráci a pomoc v uplynulém volebním období, rovnì dìkuji
pracovníkùm obecního úøadu, podnikùm a podnikatelùm, kteøí byli
ochotni pomoci pøi rozvoji obce Studená.
J. Rod
Dìtský den ve Studené

5

STUDENSKÝ TEP

Rozlouèení se áky 9. tøídy

Bourání starého domu, nový dùm s 11 byty

Ze setkání pøátel Vl. Javoøické
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Z nejstarí historie okolních
samostatných obcí

JILEM

Dìtský den ve Studené

Informace z knihovny
Na období letních prázdnin byla
v knihovnì naplánována revize knihovního fondu, která umoní zjistit
aktuální stav poètu knih v knihovnì
a zároveò se vyøadí knihy opotøebované, zastaralé apod., co je bìné
v kadé knihovnì, proto také ten
sbìr pod balkony, na který se nìkteøí
ptali. Tímto bych se chtìla vem
ètenáøùm omluvit za zmatky
zpùsobené oznámením o uzavøení
knihovny a následném zruení této
informace, k èemu dolo zhruba
v polovinì èervence. Problém, který
to zkomplikoval, nastal vdy a na
poslední chvíli. Revize tedy nakonec
probìhla a na konci srpna a
v souèasnosti je v knihovnì 7 386
knih.
Asi v polovinì srpna si mohly dìti
v knihovnì vyplnit jednoduchý kvíz
v soutìi Kdo si ète  nezlobí  a
vyhrát jednu z pìti èokolád. Soutìe
se zúèastnilo 16 dìtí. V prùbìhu
mìsíce øíjna bych ráda uspoøádala

Dìtský den v Horním Poli

ve spolupráci s paní uèitelkou V.
Dvoøákovou akci pro áky Z, na
které by tvoøiví áci reprezentovali
své básnièky, fejetony apod. Zváni
budou samozøejmì nejen rodièe, ale
i ostatní.
Na závìr bych poádala ètenáøe,
kteøí mají doma pùjèené knihy nìkolik mìsícù, aby je vrátili a
umonili tak jejich dalí pùjèení.
Výpùjèní doba, na kterou se knihy
pùjèují, je 5 týdnù. Samozøejmì je
mnoho dùvodù, proè to nelze
stihnout, napøíklad nemoc apod.,
co je pochopitelné, a pokud k tomu
dojde, staèí zavolat na tel. è. 384 490
394 a výpùjèní dobu prodlouit, ale
nìkterým v tom nic nebrání, a
pøesto je mají doma.
Poslední informaci mám pro
obyvatele Sumrakova, kde se bìhem
podzimu zaènou pùjèovat kníky
v døívìjí knihovnì v budovì bývalé
koly.
Jírová Soòa

Jméno obce je odvozeno od
názvu stromu - jilm - , kterých je
u bohuel v okolí velmi málo. V
Zemských deskách v roce 1358
je psáno jméno obce Gylem,
pozdìji Gilm, Gilem, Gelmo, a
v roce 1751 se objevuje Jelmo,
pozdìji Jilmo a v roce 1924 Jilem.
Zajímavá je obecní peèe
z konce 18. století. V peèetním
poli má zobrazený kvìt, kolem je
jméno obce Gelmo.
Ves se poprvé pøipomíná
v písemných pramenech roku
1358, kdy ji prodali páni
z Hradce Dìpoldovi z Jilma. Ves
mìnila majitele, a do roku 1447
ji získal Václav ze Studené.
Pozdìji Jan Studenský ze Studené prodal ves Janu Babkovi
z Meziøíèka. V roce 1593 koupil
majitel Telèe, Adam II. z Hradce,
ves Jilem s Meziøíèkem, a tak se
stala souèástí telèského panství.
V 16. století se v písemných
záznamech objevují jména tøí majitelù gruntù - Køí, Pykal a Hoek - ,
kteøí museli platit kostelu ve Slavonicích tzv. záduí.
Obyvatelé obce se vdy ivili
pøedevím zemìdìlstvím. V roce
1843 mìla obec 300 obyvatel,
ijících ve 36 domech a 64 domácnostech (20 zemìdìlských, 40
nádenických a 4 ivnostenské
domácnosti).
V roce 1873 si rolníci zaloili
Rolnický spolek s ruèením
omezeným. Domluvili se, e se
jim pìstování lnu nevyplácí, zakoupili chalupu è. 24 a v ní zøídili
lihovar. Ten byl v roce 1883 pro
velkou zadluenost zruen. Novì
byl zbudován Lihovar rolnického
drustva v roce 1902.
Hasièský sbor si zaloili
Jilemtí v roce 1905. Farou a
kolou patøila obec ke Studené.
Svoji vlastní jednotøídní kolu si
zøídili v roce 1908, prvním
uèitelem se stal Èenìk Havlík.
kola byla zruena v roce 1949 a
áci pøevedeni do Studené.
M. Jinochová
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A léto budi pochváleno
Rok s rokem se seel a opìt jsme
se seli na konci léta , které se mnohým zdálo býti podivné ..Zpoèátku
jsme kolabovali z horka a pozdìji
mrzli u kamen. Ale jeho konec byl
u nás umocnìn ètvrtým setkáním
Marovákù, které opìt probìhlo
skvìle. Zprvu vichni rybáøi marnì
míchali rùzné pochutiny pro kapry,
ale ti je ignorovali
a na jeden
pøípad. Brali jen okouni, kterých
vítìz nachytal pìt metrù
Mezitím dìti dovádìly na skákacím
hradì. Pak nai hasièi svým vystoupením vechny pobavili i pouèili, i
kdy jejich teorie poáru Národního divadla by mnohé historiky
pobouøila. Ale my, patrioti
Marova, ji povaujeme
za
správnou a jedinou. Mnozí byste
chtìli vìdìt, o èem je, ale to my
nemùeme øíci kadému. Tato teorie nyní patøí
ke klenotùm
Marova, s kterou jsou seznamováni
jen Marováci
.Pak u jsme
touili nejen po nìjaké té krmi a moku,
ale i po výborné hudbì, kterou nám

zprostøedkovává témìø kadoroènì
pan Dìdina. Opìt probìhla tombola
s úasnými cenami, pøi jejich
výhøe mnozí málem slzeli

tìstím A na závìr zazáøil nad
Marovem ohòostroj, odpalovaný
pod odborným dohledem hasièù, letos bez jediného zaváhání. Je vidìt,
e se stále zdokonalují ..Cvik dìlá
Mistra.
A pak probíhala volná zábava a
do pozdních noèních nebo ranních
hodin? Nyní nevím, jak to napsat,
ale to není podstatné. Dùleité je, e
se vichni dobøe bavili, cítili,
povídali si, zpívali, tancovali ..Prostì
v Marovì tento konec léta nebyl
neastný.
H. Novotná
DOBRÉ JÍDLO
Vaøím, smaím,
skvìle jím, klobásu si uvaøím.
Housku koupím v pekárnì,
tak se bøíko nadlábne.
JAROMÍR LAPKA, 6. B

Èas

Nemám èas honí mì èas a
budu mít èas dej mi èas èas
vechno zahojí blýská se na lepí
èasy jó, to byly èasy èas odhalí
pravdu èas jsou peníze
To
vechno moná dennì slýcháme.
Èas bìí, utíká, nìkdy pøímo
pádí. Jako voda. Jako voda v øece,

potoce, bystøinì. Nìco starého odnáí a nìco nového pøináí.
Mnohým dìtem i dospìlým se
zdá, e tak rychle jako voda
v bystøinì utekly i prázdniny a
vlastnì celé léto. Ano, prázdniny
skonèily, ale jistì pøinesly moøe zajímavých záitkù, nových pøátelství
a vzpomínek. Proèistily hlavu od

veho nepotøebného a pøipravily
nás na dalí kolní rok. Co nám
pøinese?
Nech zanechá jenom to dobré a
odnese ve patné. Èas je jako voda.
Plyne, pøekvapuje, oèiuje.
A tak se nechme pøekvapit.
vlada

STUDENSKÝ TEP

Hasièská soutì ve Svìtlé
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LÁSKA
To slùvko, co pìt písmen má,
co vlastnì znamená?
Je to trápení a radost,
úsmìvy i starost,
krásná slova a polibky,
nìha, soucit a pochopení.
Kadý z nás si to nejspí zail
a také asi pochopil.
Je to opravdu zvlátní pocit,
nìkdy stojí za zamylení.
Mìli bychom mít s kadým
soucit
a na kadého alespoò chvíli
pomylení.
Kadý by si mìl svou lásku
hájit,
a ne se jí pokadé bránit.
A proto se mìjme rádi
a buïme dobøí kamarádi.
Dávejme lásku dál,
protoe po èase by nemusela být,
a pøece kadý by ji mìl mít!
JANA IMKOVÁ
SIMONA DOLEELOVÁ
8. roè.

KOLO
Hele, tamhle kolo stojí,
dìda se na nìm jezdit bojí.
Kdyby jel vak z kopeèka,
zlomil by si koleèka.
V. Kuzmik, 8. roè.
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Blahopøejeme k ivotním výroèím 70, 75 a více rokù
Narozeni v záøí:
Miroslav Domecký, Studená
Stanislav Mastný, Studená
Ing. Lidmila Hartmannová, Studená
Frantiek Havlík, Studená
Frantiek Jinoch, Studená
Frantiek Samek, Studená
Ludmila icnerová, Studená
Ladislav Hejda, Domaín
Ludmila Duková, Studená
Karel tìrba, Studená
Marie Kadlecová, Studená
Karel Havlík, Marov
Jaroslav Vávra, Studená
Rùena Chalupská, Velký Jeníkov
Valburga teflová, Domaín
Boena Matuková, Studená
PhDr. Elika Merhautová, Horní Bolíkov
Miroslava vehlová, Horní Pole
Narozeni v øíjnu:
Helena Tùmová, Marov
Andìla Kuèerová, Studená
Antonín Vacula, Studená
Libue Mikoláková, Studená
Marie Martinù, Studená
Frantiek Kolaøík, Studená
Karel Nosek, Horní Bolíkov
Marie Duková, Horní Bolíkov
Bedøika Christianová, Studená
Jarmila Dufková, Studená
Josef Pacal, Velký Jeníkov
Stanislav Matouek, Horní Pole
Karel Lojka, Studená

Emilie Burianová, Studená
Narozeni v listopadu:
Miloslav Chalupník, Studená
Miroslava Matouková, Horní Bolíkov
Ing. Zbynìk Hartmann, Studená
Soòa Lukáková, Studená
Milada Jirkù, Studená
Jaroslava Martinù, Studená
Boena Lacinová, Studená
Vìra Zichová, Studená
Marta Burgetová, Olany
Drahoslava Heømanová, Studená
Josef Øíha, Studená
Marie Dvoøáková, Studená
Ludmila Antoòù, Horní Bolíkov
Narozeni v prosinci:
Alice Pøichystalová, Studená
Ludvík Baèák, Studená
Jaroslav Jebavý, Horní Bolíkov
Milada Chalupská, Sumrakov
Anna Tarasová, Studená
Milada Hudínková, Studená
Miroslav Kopka, Studená
Karel Balatý, Studená
Jaroslava Sommerová, Studená
Emil Vávrù, Olany
Vítìzslav Nìmec, Studená
Frantika tìpánková, Studená
Karel Geist, Studená
Marie Urbancová, Studená
Vlasta Koøínková, Studená

I u nás je moné s trochou tìstí nalézt takovýto úlovek jako pan Milan
Zámostný, který nael 65 høibù.

Èervená èepièka,
èervená sukýnka,
v koíèku s bábovkou
spìchá za babièkou.
Zlé oèi ji sledovaly,
ale vak ji nedostaly.
KDO JE TO?
/Karkulka a vlk/
Má to listy seité,
tajemství v nich ukryté.
Píou se tam bièe,
stolièky a koule,
nìkdy z toho bývají
na zadeèku boule.
CO JE TO?
/ákovská kníka/

.

ÁRKA FINKOVÁ
LENKA SUICKÁ
6. B
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1. JARMAREÈNÍ

VÝSTAVU - 2006

poøádá ZO ÈZS ve Studené u pøíleitosti STUDENSKÉHO JARMARKU.
V sobotu dne 23. 9. 2006 od 14.00  18.00 hod a v nedìli dne 24. 8. 2006 od 8.00 - 14.00 hod.
Výstava se koná v prostorách OBECNÍHO ÚØADU ve STUDENÉ.
1. Výstava zahrádkáøských plodin a kvìtin
2. Výstava mysliveckých trofejí
3. Výstava kaktusù
4. Aranování suchých kvìtin
5. Pøehlídka zahradnických potøeb
6 . Výstava dekorativních svíèek
7. Výstava keramických dìl Z ve STUDENÉ
Srdeènì zveme vechny návtìvníky.

KRUPIÈNÁ KAE
Krupiènou kai,
tu mám ráda,
ádné jídlo nemám radi,
povauji ji za kamaráda.
S cukrem, s grankem
a s rozputìným máslem,

Studenský

a to máslo s mastným okem
lící objedu celý talíø kolem.
Pak protrhnu hráze másla,
z cukru oveèka se v ní pásla.
A pak ji sním s celou kaí,
tohle jídlo mi na celý den staèí.
PETRA BARTOÒOVÁ, 7 .B

Poøadatelé

Kniní velkoobchod hledá obch.
zástupce pro oblast J. Hradec,
Telè, Daèice, Jihlava.
Výdìlek 15000 - 30000 Kè.
Podmínkou je L, èistý trestní
rejstøík a vlastní automobil.
Kontakt: 737 436 427

Vydává Obecní úøad ve Studené, vychází 4krát roènì, pøíspìvky pøijímá vydavatel, náklad
1000 ks, zdarma. Sazba Jiøí Kotoun, tisk JAVA Tøeboò. Roziøuje vydavatel.

