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Z jednání zastupitelù obce
Od minulého vydání Tepu se zastupitelstvo selo nejprve dne
20.6.2005. Na tomto zasedání vyslechlo zprávu starosty a pøedsedù
nìkterých výborù o èinnosti.
Schválilo záv. úèet obce za rok 2004
a zprávu o pøezkumu hospodaøení
Obce Studená, který provedl KÚ Jihoèeského kraje, s výhradou a úkolem
zaúètovat dodateènì podíly v Lesním drustvu Borovná. Obec se dále
pøihlásila jako koneèný pøíjemce finanèní pomoci pøi intenzifikaci
ÈOV ve Studené a vybudování
kanalizace ve tøech ulicích (Mlýnská, Drustevní a Palackého),
pokud náklady nepøerostou fin.
èástku dle projektové dokumentace.
Dále bylo schváleno: vybudování
garáe v lomu v Sumrakovì, do-

datek ke smlouvì s p. Nìmeèkem
z È. Budìjovic (poskytnutí
náhradní plochy k poøádání
pouových atrakcí za hasièárnou),
plán kontrol, dodatek ke zøizovací
listinì základní koly (úprava
názvu). Byly pøidìleny byty v DPS
ve Studené, a to p. A. Machaèové
z N. Bystøice a p. M. Martinù ze
Svìtlé. Bylo rozhodnuto o zámìru
prodat byt v è.p. 422. Schváleny
byly pøíspìvky: 20 000,- Kè Jednotì
Tøe na zásobování obyvatel H.
Bolíkova a Sumrakova a 2000,- Kè
pro osadní výbor v Marovì. Pøijat
byl p. Marek Stránský ze Studené
na místo správce internetu. Zastupitelstvo se jetì na tomto
zasedání zabývalo nìkterými akcemi: oprava KD v Marovì, oprava

Podìkování
Chtìl bych touto cestou podìkovat èlenùm SDH Horní Bolíkov za
pøípravu a zajitìní tradièní soutìe O putovní pohár starosty OU
Studená.
Vlad. Novák, Studená

kanalizace v Zahradní ulici a opravou trafostanice v ÈOV ve Studené.
Dalí zasedání bylo dne 8. srpna
2005. Zastupitelstvo vyslechlo
zprávu starosty a pøedsedy soc.
výboru o èinnosti. Schválilo zprávu
o plnìní rozpoètu k 31. 7. 2005 a
zmìny v rozpoètu. Rozhodlo
o zámìru prodat budovu bývalé
poty v Olanech, o prodeji nìkterých pozemkù, o cenì za tech.
pomoc pøi provozování internetu
naim obèanùm ve výi 130,- Kè/
hod. práce, vykonávanou p. Stránským. Schválilo fin. pøíspìvek
osadnímu výboru v Olanech ve
výi 3000,- Kè a pøíspìvek pro nové
áky nastupující do 1. tøídy ve výi
1000,- Kè na jednoho áka.
V. Èech
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Slovo starosty
Váení obèané,
skonèil èas dovolených, kolních
prázdnin a pomalu se budeme chystat na podzimní období s cílem dokonèit akce, které jsme si
naplánovali uskuteènit. V minulém
zpravodaji jsem Vás o tìchto akcích
informoval. Je proto mojí povinností
Vás seznámit s tím, co se podaøilo.
Byl zahájen provoz internetu provozovaného obcí Studená. Rovnì
byla podána ádost o dotaci na II.
etapu, kde se poèítá s pøipojením
místních èástí a obcí Jilem a Horní
Nìmèice.
Byla ukonèena oprava komunikací v ulicích Zahradní, V Kolotoèi,
17. listopadu a Nerudova ve Studené. Èásteènì byly opraveny
místní komunikace v Horním Poli a
v Horním Bolíkovì. Rovnì do "Studenské pouti", tak jak bylo slíbeno,
byla provedena oprava komunikace
od poty pøed kostel sv. Prokopa,
vèetnì drobných parkových úprav.
Bylo zapoèato s demolicí èp. 26,
27 ve Studené a výstavbou nových
11 b.j. Zde se nám situace komplikuje z dùvodù stavebnì technických tím, e muselo být
pøikroèeno k èásteèné demolici èp.
28 (bývalá prádelna). S klidným
svìdomím mohu øíct, e rekonstrukce byla nutná, ponìvad stav,
který byl zjitìn pøi demolici, skýtal
záruku, e v krátké dobì by dolo ke
zøícení celé budovy, co by nebylo
dobrou vizitkou pro nai obec. Obdobná situace byla i pøi opravì
komunikací ve Studené, kde jsme
museli navíc v ulici Zahradní
provést celkovou rekonstrukci èásti
kanalizace vèetnì pøípojek domácností a v nìkterých domácnostech
bylo øeeno rovnì pøipojení na
veøejný vodovod.
Pøed kolaudací je byt v èp. 50 (v
objektu poty). Bylo zapoèato
s opravou kulturního domu
v Marovì. Naím cílem je zprovoznit sociální zaøízení a podle finanèních prostøedkù pokraèovat
v opravì èásti KD, jeho druhou
èást se nám podaøilo odprodat. Rovnì byla provedena oprava pomníku
padlých v Horním Bolíkovì a køíe
v Marovì, dále se podaøilo opravit
zvonièku v Sumrakovì. Nedaøí se
nám provést úpravu prostranství

na Zákostelním rybníku z toho
dùvodu, e je nutné provést
pomìrnì velkou naváku zeminy.
Proto za souèasného stavu není
moné provést lepí urovnání
terénu. Rovnì se nepodaøí provést
rekonstrukci komunikace III. tøídy
od Fryèových smìrem na Horní
Pole.
Co bychom jetì chtìli do podzimu stihnout? Ve Svìtlé provést
zateplení èásti budovy osadního
výboru vèetnì výmìny oken. Podle
finanèních a èasových moností
opravit èást fasády na KD H. Bolíkov.
Svépomocí rozíøit parkovitì u èp.
422 ve Studené. Dalí akcí, která
byla slíbena, je vybudování komunikace od M na ulici Tyrova,
alespoò hrubou stavbu vèetnì
osazení obrubníkù. Dále za pomoci
a iniciativy obèanù z ulice Mlýnská
chceme udìlat úpravu èásti komunikace od odboèky na èistírnu odpadních vod smìrem k icnerovu
mlýnu. Pøi této akci chceme vyuít
obrubníkù, které jsme získali pøi
opravì komunikací ve Studené.
Dále chceme pokraèovat v drobné
údrbì obce a údrbì zelenì.
Bylo zapoèato s rekonstrukcí
místního rozhlasu. Stávající systém
bude postupnì nahrazen bezdrátovým
rozhlasem. V letoním roce bude
toto zaøízení instalováno na ètyøech
místech ve Studené.
Ponìvad 31. 12. 2005 konèí
veøejná sbírka na opravu kostela sv.
Prokopa ve Studené (k vydání zpravodaje je na úètu 251 850,- Kè) musí
farní úøad zajistit opravu kostela
alespoò v této výi. Rovnì pøi této
akci chceme pomoci. Mimo údrby a
investice probíhaly i akce spoleèenské jak ve Studené, tak i v místních
èástech. Nejdùleitìjí událostí byla
samozøejmì Studenská pou. Letoní pou byla tak trochu jiná ne
ostatní, byla umístìna mimo
námìstí a patøiènì proprela. Byla
té poznamenána smutnou událostí
spojenou s pomìrnì rozsáhlou
pátrací akcí na záchranu lidského
ivota. I kdy, jak vichni víme,
akce úspìná nebyla, chci vyuít
této pøíleitosti a podìkovat vem,
kteøí se na pátrací akci podíleli.
Jmenovitì HZS z J. Hradce, SDH ze
Studené pøi zajitìní obèerstvení

osobám, které se pátrací akce
zúèastnily. Dìkuji rovnì èlenùm
SDH z okolních obcí, dobrovolníkùm z øad obèanù a rovnì místnímu oddìlení Policie ÈR ve
Studené, které myslím vyuilo
vech dostupných technických
prostøedkù pøi pátrání.
Nyní, jak jsem uvedl úvodem, nás
èeká pøíprava na podzim, úklid zahrádek a okolí domù. Naí snahou
je provádìt likvidaci rostlinných
zbytkù. ádám Vás proto o spolupráci v tom, aby nebyly míchány
rostlinné zbytky s vìtvemi a jiným
domovním odpadem. Zároveò Vás
chci poádat o pomoc a spolupráci
pøi podzimním úklidu obce.
Závìrem bych Vás chtìl pozvat
na Studenský jarmark, který bude
25. 9. 2005, spojený tradiènì s koncertem Studenské kapely.
J. Rod

Podìkování

Chceme touto cestou podìkovat vem obèanùm ze Studené
a okolí, èlenùm Policie ÈR, Hasièského záchranného sboru,
Sboru dobrovolných hasièù i
pøedstavitelùm Obecního úøadu
ve Studené za obìtavou pomoc a
spolupráci pøi pátrání po panu
Jaroslavu Fryèovi ve dnech
9.  12. èervence 2005.
Magda Podhrázská

POLICIE ÈESKÉ
REPUBLIKY DÌKUJE

Policie ÈR, obvodní oddìlení Studená dìkuje touto cestou za úèast
pøísluníkùm Sboru dobrovolných
hasièù Studená, Sumrakov a
dalích obcí i dobrovolníkùm z øad
obèanù pøi pátrací akci po pohøeovaném Jaroslavu Fryèovi.
Pouze vlastními silami bychom
nemohli provádìt tak rozsáhlou
pátrací akci v terénu i v obci Studená a okolí, kdy situaci komplikovala nepøízeò poèasí a po vìtinu
akce patná viditelnost. Vìtina ze
zúèastnìných neváhala obìtovat
svùj volný èas pro záchranu jiného
ivota.
Mjr. F. Winkler (bylo citováno
z dopisu urèenému starostovi obce)
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Z historie Marova
Nejstarí historie Marova je
úzce spjata s historií obcí Olany,
Malý a Velký Jeníkov a Horní Meziøíèko. Ze støedovìkých spletitých
majetkových vztahù, prodejù a
koupí, dìdictví a sporù o majetky se
dovídáme také nìco o majitelích
Marova.
Roku 1407 Bohunìk z Marova
uzavøel spolek s hrabìtem
Jaroslavem z Olan a v tomto
spolku pokraèoval od roku 1437
Mikulá z Marova. Toto majetkové
spoleèenství mìlo øeit dìdictví majetku v pøípadì úmrtí nìkterého
èlena bez pøímých dìdicù. Nezabránilo ale pozdìjím nesrovnalostem a majetkovým
sporùm.
V polovinì 15. století zemøeli bez
pøímých dìdicù vichni podílníci

uzavøeného spoleèenství a majetek
tak pøipadl èeskému králi. Ten jej
roku 1464 daroval dìdiènì Václavovi z Vydøí. Po roce 1521 dochází
opìt ke zmìnì majitelù a v roce
1530 se stává Marov souèástí panství Markvareckého, ke kterému
patøil a do roku 1611, kdy majitelé
tohoto panství zaèali jednotlivé jeho
èásti postupnì rozprodávat.
Marov opìt støídal vlastníky, a
v roce 1721 se stal souèástí
daèického panství. Jeho majitelé
dali v roce 1913 novì vybudovat
Marovský dvùr, odkud obhospodaøovali své pozemky v okolních
vesnicích.
Po I. svìtové válce byl pøi
pozemkové reformì Marovský
dvùr rozparcelován na tøi mení
hospodáøství.

Od roku 1787 patøil Marov do
farnosti v Olanech a o rok pozdìji
tam pøipadl i kolou, která se z jednotøídní rozrostla a na trojtøídní.
V roce 1903 zaloilo 19 èlenù
první hasièský sbor v Marovì. Ten
se stal také nositelem kulturní èinnosti v obci, poøádal divadla, výlety
a jiné slavnosti. První ruèní
støíkaèku si hasièi poøídili ze svých
spolkových penìz a sbírky mezi
obèany. Motorovou støíkaèku si zakoupili v roce 1943.
Elektøiny se Marovtí doèkali
v roce 1947, svítit se zaèalo poprvé
v listopadu toho roku. V pøítím
roce si obec poøídila rozhlas, který
obèanùm vyhrával ze 6 reproduktorù.
M. Jinochová

Léto, budi pochváleno
Vem se zbystøil duch, svaly i
chu ze svého pohodlíèka ubrat a
vrhnout se do víru dìní obce. A u
pracovnì nebo spoleèensky.
Zapoèala oprava kulturního domu,
do podzimu bude zrekonstruován
køí s okolním oplocením. Po létech
pátrání byla znovuobjevena
korouhvièka na zvonièku, kterou
èeká nátìr. Garantem tìchto akcí je
Obecní úøad ve Studené s n a  í
spoluúèastí.
Letní setkání v Marovì

Vlastní iniciativou obèanù byl
obohacen dìtský koutek Pod
dubem o skvìlou prolézaèku a
lavici pro rodièe.
Po krátké odmlce byla obnovena
èinnost SDH s 13 èleny. Ti se
podílejí na údrbì zelenì v obci, zajiují renovaci historické støíkaèky,
na její financování získali zatím 5
sponzorù a starají se o údrbu prostoru kolem obecní studnì. Dále
budou spolupracovat s osadním

výborem na pøípravì vech akcí
obce Marov.
A na konci toho bájeèného léta
opìt probìhlo letní setkání. Zúèastnila se vìtina obèanù. Program byl
bohatý, pestrý a i jídla a pití bylo
dostatek. Myslím, e vichni se
dobøe bavili. Jedním z bodù programu bylo podìkování a pøedání
symbolické odmìny za dlouholetou
èinnost v hasièském sboru Marov,
který letos slaví 102 let, panu K.
Havlíkovi starímu. Nadále
zùstává èestným èlenem místního
sboru.
A co na závìr? Vem dìkujeme
za pøiloenou ruku k dílu, a jde
o jakoukoli formu pomoci. Vichni
dobøe víme, e ivot je poskládán
z tìch drobných èinù, støípkù,
malièkostí, které pak nakonec
utvoøí celek.
Tak a ta nae mozaika je co
nejdokonalejí.
H. Novotná
PRODÁM
OPEL OMEGA MV 6, rok výr.
1996, plná výbava, cena 95 tis. Kè.
Tel.: 602 161 021
PRODÁM
Byt 3+1 v OV ve Studené, 4. patro, výtah, lodie. Tel.: 723 487 390
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2x lutý, 2x mokrý dìtský den v Olanech
Dìtskému dni v Olanech pøedchází vdy mohutné plánování. Disciplíny, ceny, plán trasy a závìr
s obèerstvením jsou pøipraveny
s pøesností výcarských hodinek.
Ale letos 4.6 v 10.00 hod. sraz,
oznaèení trasy fáborky, rozmístìní
disciplín, v jednu sraz, vichni ve
lutém, tak jak bylo na plakátech
s pozvánkami oznámeno. Vyráíme
na trasu do blízkých stromkù,
pøichází prùtr, za pùl hodiny jsme
zpátky ve vsi promoèení na kost.
Prùtr, jakou snad letos Olany
nezaily, nám ve dokonale zkazila.
Take znova .11. 6.
v 10. 00

hod. nové fáborky, v jednu sraz ve
lutém a tentokrát jsme ani nevyrazili. Opìt prùtr. Dìti i dospìlí jsou
neastní. Tentokrát vak dé netrvá dlouho. Nastává okamik improvizace. Vichni se rozmisujeme
po návsi. Obsazujeme vechna
skrytá a suchá místa, vèetnì telefonní budky a garáe. Dalí èerný
mrak opìt spustil sprku na nae
hlavy, ale tentokrát nás u
nezahnal. Vechny soutìe jsme dokonèili, ceny rozdali vèetnì krásných
perníkových medailí. Nakonec se i
poèasí umoudøilo, a tak bramboráky, které pøipravily nae

lutý den v Olanech - nahoøe, dole - oprava silnic ve Studené

babièky, a kuøátka peèená na ohni
zakonèily napodruhé mokrý, ale
hezký dìtský lutý den.
Alena Souèková

O kolské radì

Jak jsme vás informovali
v minulém èísle, byla v souvislosti s novým kolským zákonem
zøízena v naí základní kole
kolská rada. Na jejím prvním
zasedání byla zvolena do èela
paní Mgr. Dagmar Pøikrylová a
byl schválen jednací øád. kolská rada by se mìla scházet nejménì 2x roènì. Zasedání svolává
pøedseda. Na vyzvání se jednání
zúèastní øeditel koly, nebo jím
povìøený zástupce. kolská rada
se vyjadøuje k návrhùm kolních
vzdìlávacích programù a k jejich
následnému uskuteèòování,
schvaluje výroèní zprávu koly,
schvaluje kolní øád a navrhuje
jejich zmìny, dále schvaluje
pravidla pro hodnocení výsledkù
ve vzdìlávání ákù, podílí se na
zpracování koncepèních zámìrù
koly, projednává návrh rozpoètu
koly na dalí rok, vyjadøuje se
k rozboru hospodaøení a
navrhuje opatøení ke zlepení
hospodaøení, projednává inspekèní zprávy Èeské kolní inspekce a také podává podnìty a
oznámení øediteli, zøizovateli, orgánùm vykonávajících státní
správu ve kolství a dalím orgánùm státní správy. Øeditel je
povinen umonit kolské radì
pøístup k informacím o kole, zejména k dokumentaci koly. Informace
chránìné
podle
zvlátních právních pøedpisù
poskytne v souladu s tìmito
pøedpisy. Poskytování informací
podle zákona o svobodném pøístupu k informacím tím není
dotèeno. O schválení dokumentù
rozhodne rada nejpozdìji do 1
mìsíce, pokud dokumenty
neschválí, zúèastní se jejího projednávání zøizovatel. Pokud ani
potom rada dokument neschválí,
rozhodne o dalím postupu zøizovatel (obec).
V. Èech
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Ze ivota koly

Na naí kole byl nový kolní rok
zahájen 1. záøí. kola má nyní 250
ákù rozdìlených do 12 tøíd. Oproti
loòskému kolnímu roku je to o jednu
tøídu ménì. Je to zpùsobeno celkovým úbytkem ákù. Do první
tøídy nastoupilo 23 prvòáèkù a bude
vycházet 30 ákù, kteøí u vánì
pøemýlejí o svém budoucím povolání. V souèasnosti vyuèuje ve
kole 19 pedagogických pracovníkù. Na pedagogické radì 31.8.
byl schválen klasifikaèní a kolní
øád koly a byly pøedány kolské
radì k projednání. Chtìl bych
pøipomenout rodièùm, e mají
v naí kole monost domluvit si
s pedagogickými pracovníky
v pøípadì potøeby konzultaci kadý
pracovní den a neèekat na tøídní
schùzky. Doporuèuji termín
schùzek dopøedu telefonicky domluvit. Do kolní druiny se pøihlásilo 95 dìtí a jsou rozdìleny do
tøí oddìlení. Dvì oddìlení jsou
zøízena pro dìti 1. a 4.tøídy a 3.
oddìlení navtìvují dìti 4. - 7.tøídy.
Provoz kolní druiny je stanoven
ráno od 6,00 do 7,45 a odpoledne
od 11,35 hod. do 15,00 hod.
V mateøské kole probíhal provoz o prázdninách, a to první dva a
poslední dva prázdninové týdny.
V té dobì bylo ve kolce pøítomno od
10 do 15 dìtí. K novému kolnímu
roku je do M zapsáno 82 dìtí. Dìti
jsou rozdìleny do tøí tøíd, z nich
jedna funguje s polodenním a dvì
s celodenním provozem. Provozní
doba ve kolce je od 6,15 do 15,30
hodin. Na závìr mého krátkého
pøíspìvku bych chtìl øíci, e vichni
pracovníci koly mají zájem na tom,
aby provoz celé koly probíhal bez
problémù, dìtem se ve kole líbilo a
rodièe byli spokojeni.
Mgr. Libor Hrbek

Konec loòského a zaèátek nového kol.roku

Uzávìrka pøítího
èísla TEPu je
20. listopadu 2005.

Poslední prázdninové odpoledne
kolní zahrada 31. srpna poslouila jako místo netradièní tøídní
schùzky naich dìtí. My rodièe jsme
je s nadením doprovodili a
nezapomnìli jsme pozvat jejich paní
uèitelku, na kterou se vechny dìti
tìily.
Dìti mìly monost vzájemnì se
seznámit se svými novými
spoluáky a jejich rodièi. Komuni-

kace probíhala v kruhu okolo ohnì.
Nechybìlo malé obèerstvení a hry
v trávì. Mezi námi dospìlými
probìhla urèitá výmìna názorù, rad
a zkueností. A nae dìti se pøíjemnì
naladily na svùj velký den plný obav
a oèekávání. U jenom cesta do koly
je pro nì dobrodrustvím. Snaili
jsme se dìtem tuto cestu zpøíjemnit.
Jde nám o spoleènou vìc. Vichni si

pøejeme, aby se naim dìtem ve kole
líbilo.
Rodièe prvòáèkù
Oznamujeme, e dotazníková
akce se zatím neuskuteèní.
Zastupitelé rozhodnou, jakým
zpùsobem budou získávat podnìty od obèanù.
Redakèní rada
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Blahopøejeme k ivotním výroèím (70, 75 a více let)
ÈERVENEC 2005
Kamila Bìlíková, Studená
Emilie Bláhová, Studená
Ludvík Matouek, Studená
Jaroslava Nováková, Studená
Anna Nosková, Horní Bolíkov
Anna Neradová, Horní Bolíkov
Anna Stránská, Studená
Boena Balatá, Studená
Josef Mitas, Studená
Marie Kosová, Studená
Marta Tetourová, Studená
Miroslav Novák, Studená
Vìra Dvoøáková, Horní Bolíkov
Libue Soukupová, Studená
Anna Èerníková, Studená
SRPEN 2005
Julie Vaculová, Studená
Rùena Matouková, Studená
Olga Hanzalová, Studená
Vìra Mièková, Studená
Zdenka Kohoutová, Olany
Jan Kos, Olany
Marie Kantorová, Studená
Irena Mitasová, Studená
Zdenka Hronová, Domaín
Andìla Matouková, Horní Pole
Blaena Schönkyplová, Studená
Marie Hejduková, Studená
Rùena teflová, Studená
Zdeòka obová, Studená
Ladislav Líbal, Studená

Marie Tichá, Studená
Ludvík Bodlák, Studená
ZÁØÍ 2005
Jiøina Zachová, Studená
Ludmila Ryneová, Horní Bolíkov
Ludmila Duková, Studená
Karel tìrba, Studená
Marie Kadlecová, Studená
Karel Havlík, Marov
Jaroslav Vávra, Studená
Rùena Chalupská, Velký Jeníkov
Miroslava vehlová, Horní Pole
Boena Matuková, Studená
Jaroslava Ryneová, Studená
PhDr. Elika Merhautová, Horní Bolíkov
Valburga teflová, Domaín
ØÍJEN 2005
Josef Bene, Studená
Andìla Kuèerová, Studená
Antonín Vacula, Studená
Libue Mikoláková, Studená
Frantiek Kolaøík, Studená
Marie Martinù, Svìtlá
Karel Nosek, Horní Bolíkov
Boena Tvrzová, Sumrakov
Marie Duková, Horní Bolíkov
Bedøika Christianová, Studená
Josef Pacal, Velký Jeníkov
Jarmila Dufková, Studená
Stanislav Matouek, Horní Pole
Karel Lojka, Studená

Studenské hasièky bodovaly
Jako ji nìkolik rokù i letos
probìhla v Horním ïáru
u Jindøichova Hradce soutì
poárních drustev O putovní pohár starosty J. Hradce. Tato soutì
je urèena hlavnì pro zásahové jednotky okresu. Oproti obvyklým
soutìím je tato nároènìjí i v tom,
e se jedná o zásah v terénu, voda se
èerpá z potoka, nikoliv, jak jsme
zvyklí v posledních letech, z nádrí
a na upraveném terénu. Pro zásahové jednotky je tato soutì takøka
povinností, ale v posledních letech
se mohou zúèastnit i ostatní jednotky SDH. V letoním roce tato
soutì probìhla 2. èervence a úèastnilo se 23 drustev muù a dvì
drustva en  ze Studené a z Novosedel n. Ne. Zatímco studenské

drustvo muù se letos umístilo a
uprostøed poøadí, co byl oproti
minulým letùm znaèný propad,
pøekvapením pro vechny soutìící,
ale i organizátory vèetnì øeditele
HZS z J. Hradce pplk. Pánka byl
neèekaný výsledek studenských
en. To, e ve své kategorii zvítìzily,
by nebylo ani tak udivující, ale podaøilo se jim dosáhnout stejného
výsledného èasu, jako mìlo vítìzné
drustvo muù, a èasem 51 sec. za
sebou zanechaly i vechna drustva
muù z okresu.
To, e se úèastní se stejnými nebo
podobnými výsledky i ostatních
naich soutìí, je samozøejmé, ale
nechybí ani velmi pìkné ètvrté
místo v krajském kole, kam postoupily z okresního kola v r. 2003.

Chci jim tímto podìkovat za dobrou
reprezentaci nejen sboru, ale i obce
a popøát i v dalích letech hodnì
úspìchù, a to nejen v tomto sportu,
ale i v osobním ivotì.
Za výbor Vlad. Novák
velitel SDH Studená

kolská rada informuje

kolská rada se sela 14. 6. 2005
a 7. 9. 2005. Schválila klasifikaèní
øád a doplnila a schválila øád koly.
Vzala na vìdomí písemnou stínost
paní Aleny Doudové. Do pøítího
jednání se seznámí s inspekèní
zprávou a výroèní zprávou koly,
kterou by mìla schválit na dalím
jednání 19. 10. 2005.
Mgr. Dagmar Pøikrylová
pøedsedkynì R
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Jízdní øády autobusù
Pøíjezd

Odjezd

Znaèky èasového omezení

Na základì èastých pøipomínek obèanù ádáme majitele psù, aby uklízeli po
svých ètyønohých kamarádech exkrementy.
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Prodej 6 mìsíèních nosnic. Prodej se
uskuteèní v drùbeárnì Sumrakov u Studené
od 17. 9. 2005. Vdy v sobotu od 8 -12 hod., a
do výprodeje. Cena 120,- Kè. Po domluvì i
dovezu. Zd. Tichý, Studená, tel.- 384490368.

elezáøství
elektromateriály
truhláøské potøeby
stavební hmoty
fasádní studio

Jirkù Libor

Poèátecká 209
378 56 Studená
tel./ fax: 384 490 532

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.

