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Váení spoluobèané,
protoe toto vydání je ji posledním v letoním roce, v krátkosti Vás
seznámím, co nového se událo od
minulého vydání.
K 30. 9. 2003 probìhla kolaudace
nové bytovky. Byty jsou ji obsazeny
zájemci, kteøí sloili podíly jako
vklad do bytového drustva a zbytek
budou splácet formou nájemného.
Jeden byt byl ponechán pro potøeby
obce.
Ve dnech 2.-5. 10. 2003 navtívili
nai obec zastupitelé a èlenové
výboru pro styk se zahranièím
z druebního mìsta Beemsteru
z Holandska. Návtìvu vedl nový
starosta pan Harry Brüngman.
V rámci návtìvy pøedali pøátelé
z Holandska èestné obèanství
Beemsteru bývalému starostovi
panu Jiøímu Klangovi za osobní
podíl ve vzájemné drubì mezi Studenou a Beemsterem. Vyuívám
této pøíleitosti a blahopøeji p. Klangovi k udìlení èestného obèanství a
zároveò dìkuji za jeho osobní podíl
na vzájemné dlouholeté spolupráci.
Vìøím, e se naim pøátelùm pobyt
u nás líbil. Chci podìkovat vem,
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kteøí se na zabezpeèení této akce
podíleli. Jmenovitì: Masnì Studená, a.s., VD Styl, Cukrárnì
árka, Èeskému Regentu s.r.o.,

panny Serafínky. Pøedstavení
navtívilo 190 divákù a jim zároveò
pøísluí zhodnotit, jak se pøedstavení vydaøilo. Ponìvad se jed-

Starosta Beemsteru pøedává èestné obèanství panu Jiøímu Klangovi.
firmì Lubo Nìmec (mobilní telefony a pøísl.), p. Zámostnému, Centropenu Daèice a.s.
V mìsíci øíjnu bylo zapoèato, po
vzájemné dohodì s øeditelstvím
Èeské poty v J. Hradci, s rekonstrukcí stávajících nevyuitých
prostor na potì na nové sociální
zaøízení pro zamìstnance místní
poty a s plynofikací objektu. Tato
akce bude ukonèena do konce listopadu.
Na pozvání obcí Studená a Jilem
se uskuteènilo 1. 11. 2003 v kulturním domì Jilem vystoupení
ochotnického souboru J.K.Tyla
v Poèátkách s operetou Perly

nalo o pøedstavení nároèné na technické vybavení a pomìrnì velký
poèet úèinkujících, chci podìkovat
za pøepravu kulis a rekvizit firmì
autodoprava p. Milana Nováka, za
pøepravu hercù VOD Jistuza Studená.
V souèasné dobì na obecním
úøadì øeíme nìkteré nepøíjemné
vìci, které souvisí hlavnì
s vymáháním nedoplatkù za likvidaci komunálního odpadu. Nedoplatek v souèasné dobì èiní
10 602 Kè. Ve Studené se jedná
o 5 580 Kè a v místních èástech
o 5 040 Kè.
Pokraèování na str. 2
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Tuto èástku nezaplatilo 17 osob
trvale hláených a z 12 objektù,
kterým je pøidìleno èíslo popisné a
nejsou vyuity k trvalému bydlení.
Chci podìkovat vem, kteøí zaplatili
vèas a poádat ty, kteøí dluí, aby
tak co nejdøíve uèinili. Mojí povinností je spolu s pracovníky obecního
úøadu vyuít vech dostupných
prostøedkù k vymáhání výe
uvedených nedoplatkù.
Dalí vìcí, která se èasto diskutuje mezi obèany, je, jak to bude se
zajitìním zdravotní péèe pro
dospìlé po ukonèení èinnosti ordinace MUDr. Fialy v roce 2004. Zastupitelstvo obce bude rozhodovat
pouze o pronájmu ordinace prak-

tického lékaøe. V souèasné dobì
jsou na obci ádosti o pronájem od
tøí praktických lékaøù. Dalí bude
záleet na výbìrovém øízení a
Veobecné zdravotní pojiovnì.
Snahou celého zastupitelstva je,
aby do Studené pøiel lékaø, který
nám bude ochoten v pøípadì
potøeby poskytnout první pomoc i
mimo ordinaèní dobu a bude s námi
pokud mono bydlet ve Studené.
Více podrobností mi není v této vìci
známo.
Vzhledem k tomu, e èas ubíhá
jako voda a zanedlouho vykroèíme
do nového roku 2004 a budeme hodnotit, co se nám podaøilo v soukromém ivotì, hodnocení toho, co

se podaøilo v obci, náleí Vám,
naim volièùm a spoluobèanùm.
Vím, e jsem slíbil opravu opìrné
zdi podél chodníku u kostela, to
splnìno není a letos ji nebude. Jedná
se o sloitìjí záleitost, hlavnì
v omezení provozu na silnici I/23,
kterou spravuje Øeditelství silnic a
dálnic. Vìøím, e se mi tento slib
podaøí splnit bìhem jara v roce
2004.
Závìrem chci Vám vem podìkovat za vzájemnou spolupráci
v roce 2003, popøát radostné proití
svátkù vánoèních a hodnì zdraví a
spokojenosti v novém roce 2004.
Josef Rod

Taneèní krouek TULÁCI  10 let
Je to ji deset let, co jsem v roce
1993 zkusil (jako pedagog) rozjet
èinnost taneèního krouku ve stylu
COUNTRY  tehdy ne moc
známého. Tenkrát jsem nevìøil, e
to vydrím já i dìti celých 10 let.
Dnes mám v poøadí ji tøetí generaci dìtí, se kterými jsem v tomto
taneèním stylu doel nejdále.
V malém ohlédnutí za kolním
rokem pøipomenu nìkteré akce, na
kterých jsme tanèili. 29.8.2.9. 2002
jsme se zúèastnili obecního zájezdu
do holandského Beemstru. V listopadu nás navtívil Míla OPIÈÁK
Malý z Prahy, tanèili jsme v jídelnì
Z. Byli jsme na taneèním setkání
v Praze na Z Èerný Most. Zaèala
pracovat pøípravka malých
taneèníkù pod vedením bývalé
èlenky Drahoslavy Coufalové.
V prosinci jsme byli na taneèním
setkání v DDM J. Hradec. A pak to
zaèalo. 10. ledna pøedtanèení na
maturitním plese S soc. právní
Jihlava, 11. ledna na COUNTRYBÁLE v Horní Cerekvi, 7. února na
stukovacím plese v Tøeti. Dále
taneèní setkání v DDM J. Hradec
29.3., pøedtanèení 5.4. na Vodáckém
countrybále v Nové Øíi. 13. dubna
nás navtívil David Medvìd Dvoøák
z Prahy, 25. - 27. dubna jsme se
zúèastnili celostátního setkání dìt-

ských COUNTRY taneèních skupin
v Táboøe, 24. kvìtna jsme skoro celý
den tancovali na Dni pøírody
v Poèátkách a kolní rok jsme
uzavøeli pøedtanèením na countrybále v Jemnici, které nám zaøídil
kapelník
hudební
skupiny
JEZEVCI, pan Podhorský.
Snaím se s dìtmi pracovat tak,
aby byl vidìt nìjaký výsledek s urèitou taneèní úrovní, aby si dìti
zvykaly na kolektivy, na cestování
vlakem, aby se uèily pøekonávat
ostych, poznaly nová místa naí

vlasti, zkrátka, aby mìly pozdìji na
co vzpomínat. Stále èastìji vak mì
pronásleduje mylenka, e u bych
toho mìl nechat  pøenechat místo
jiným, mladím vedoucím, jinému
taneènímu stylu.
Závìrem bych chtìl podìkovat
tìm, kteøí mi nejvíce pomáhají, a to:
øediteli koly, starostovi obce, zastupitelstvu, Jistuze a vlastnì
vem rodièùm. Dìkuji.
Jiøí Skácel
vedoucí krouku

NÍ SKUPINA
TANEÈ

TULÁCI
pøi Z Studená

COUNTRY

SQUARE

LINE

DANCES

Pøíspìvky do pøítího vydání TEPu mùete odevzdat na OÚ do 10. 2. 2004.
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Z jednání zastupitelstva
Od posledního vydání Tepu se
zastupitelstvo selo jednou, a to 20. øíjna
2003. Starosta informoval o èinnosti
orgánù obce: o obsazení zdravotního
obvodu po ukonèení èinnosti MUDr.
Fialy, byla projednána reklamace se
stavební firmou na bytový dùm è.p.
24 ve Studené, jednalo se o øeení
situace pøi intenzifikaci èistírny odpadních vod, 30. záøí probìhla kolaudace bytového domu ve Studené,
uskuteènilo se dalí jednání o lomu
v Horním Poli, ve dnech 2.  5. øíjna
probìhla návtìva oficiální delegace z druebníního mìsta v Holandsku  mimo jiné byl pøevzat dar
ve výi 450 Euro pro Svaz tìlesnì
postiených, probìhla jednání

v Marovì ohlednì øeení havarijní
situace v kulturním domì (investièní výbor navrhuje zbourání zadní
èásti a v pøední èásti vybudovat sociální zaøízení), dále probìhlo jednání o úpravnì vody v Horním Poli
 zkuební provoz po rekonstrukci
by mìl být zahájen v dubnu 2004.
Z dalího programu: byly
schváleny rozpoètové zmìny, inventarizaèní komise pro inventarizaci
obecního majetku. Zastupitelstvo
dále schválilo pøíspìvek na úhradu
nákladù na provoz tìlocvièny, a to
takto: pro místní oddíly v zimních
mìsících 70.- Kè za hodinu,
v jarních mìsících 40,- Kè za
hodinu, 50,- Kè za sprchování na

jeden mìsíc, pro cizí organizace
bude cena 150,- Kè za jednu
hodinu. Schválen byl dále zámìr
pronajmout rybník v Olanech,
zámìr pronajmout nebo prodat
nìkteré pozemky, pøedplacení
nájemného na potì  peníze
budou pouity na rekonstrukci,
kterou bude provádìt firma Staving, odmìny pro pøedsedy osadních výborù, pøíspìvek Country
krouku pøi Z ve výi 17 000,- Kè
a dále ve výi 7 000,- Kè na I. pololetí
roku 2004, pøíspìvek na fasádní
barvu p. Podhrázskému, zámìr
pronajmout ordinaci po MUDr. Fialovi.
V. Èech

HOLUBICE
Jsem holubice
a mezi lidmi
jak uvìznìna v malé klícce
nemohu mávat køídly.
Jsem holubice
a mezi stromy
si lítám, jak se mi zachce,
pøes hory, øeky, pøes kameny.
Jsem holubice
a nìkde ve mnì,
jako by vzplála svíce.
Ji nebudu chodit potmì.
Píseò pro J. Klanga v podání holandských pøátel.

OFIE ZAJÍÈKOVÁ, 9. B

Z historie pivovaru
Kdy Jan Studenský ze Studené
prodával panstvíèko Studenou, jeho
vìtí èást, tedy Studenou i
s pivovarem, koupili Jáchym a
Zachariá z Hradce. Psal se rok
1557. Studená jako zvlátní statek
u Telèe pøipadla Zachariáovi
z Hradce. Ten byl dobrým
hospodáøem svého panství, urèil
proto i krèmy, které musely
z pivovaru ve Studené brát pivo.
Bylo to 27 dìdin, nejvzdálenìjí byl
Èlunek u Kunaku.
V roce 1604 zdìdili panství
Slavatové. Za jejich panování mìl
pivovar také svou chmelnici, která
mìla roèní výnos 50 mìr chmele.

Dodnes ji pøipomíná pojmenování
jedné z ulic. Starí pamìtníci si jistì
jetì pamatují budovy a rozsáhlý
dvùr, kde se øíkalo ve chmelnici. Za
Slavatù se dodávalo do Kunaku
pivo bílé (dnes svìtlé), penièné,
kterého se vaøilo na jednu várku
22,5 sudu (sud po 5 vìdrech). Na
tuto várku spotøebovali 40 mìøic
sladu. Ten se mlel ve mlýnì, který
patøil k pivovaru. Panskou správu
pivovaru vedl zvlátní písaø.
Pivo se chladilo ledem, velkými
kostkami ledu, které se v zimì
lámaly na místních rybnících, Zákostelním a Pivovarském. Tato èinnost se nazývala ledování. Led se

skladoval v budovì - lednici postavené povìtinì z kamene a
bez oken.
V roce 1702 zdìdil panství
Slavatù i se Studenou Frantiek
Antonín z Lichtensteina. Roku
1761 se stali spolumajiteli Podstattí, kteøí spojili erby, a tedy i
jména. Od ruku 1796 byli tedy jedinými majiteli jako Podstattí Lichtensteinové.
K velké pøestavbì pivovaru dolo
roku 1896 na parní pivovar. Majetkem státu - Èeskoslovenské republiky - se stal pivovar v roce 1945.
M. Jinochová
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Ze ivota koly
V
novì
rekonstruované
tìlocviènì se zaèalo pravidelnì
cvièit.
Zastupitelstvo obce Studená na
svém 10. zasedání 20. 10. 2003
schválilo pøíspìvek na úhradu nákladù na provoz tìlocvièny pro
místní sportovní oddíly takto: listopad a bøezen 70 Kè za 1 hodinu,
duben a øíjen 40 Kè za 1 hod. a 50
Kè za sprchování na jeden mìsíc.
Dìtské oddíly mohou cvièit zdarma.
Pøi vyuívání tìlocvièny cizími
zájemci (oddíly i jednotlivci) je sazba
celoroènì 150 Kè na 1 hodinu.
Správcem tìlocvièny je pan Frantiek elezný, se kterým je mono se
dohodnout o návtìvì tìlocvièny na
tel. 737195494 nebo 384490242.
Od 1. øíjna ve kole zaèalo pracovat 18 zájmových kroukù. Jsou to:
2 krouky anglického jazyka pro
áky 3. tøíd  vedoucí paní uèitelka
J. Èechová, zdravotní tìlesná
výchova  vedoucí paní uèitelka M.
Hrbková, 2 krouky country tancù
 vedoucí pan J. Skácel a sleèna
D. Coufalová, pìvecký krouek 
vedoucí pan uèitel J. Martinù, 6
kroukù informatiky  vedoucí pan
uèitel J. Kadeøávek, pan L. Severa
a pan M. Stránský, krouek volejbalu
 vedoucí paní uèitelka E. Èeloudová,
výtvarný krouek  vedoucí paní
uèitelka M. Høavová, hra na flétnu
vedoucí paní uèitelka E. Èeloudová
a 3 krouky keramiky  vedoucí
paní uèitelky H. Novotná a J.
Èechová . Vedení koly dìkuje vem
vedoucím, kteøí se ve svém volném
èase dìtem vìnují.
Ve dnech 10. - 12. 10. navtívili
nai kolu uèitelé z rakouské partnerské koly z Luftenbergu. Byli
ubytováni v rodinách naich
uèitelù. Tyto pøátelské vztahy obou
kol trvají u pøes 10 let, bìhem
nich probìhlo ji nìkolik oboustranných návtìv naich a rakouských dìtí.

Dne 10. 11. 2003 se ji tradiènì
konala pìvecká soutì, které se
zúèastnilo 33 dìtí a soutìily ve 4
kategoriích. Vítìzkou v 1. kategorii
(1. roèník) se stala Veronika Kuncová, v 2. kategorii (2.roèník)
Denisa Dufková, v 3. kategorii (3. a
4. roèník) Petra Bartoòová a ve
4. kategorii (5. a 9. roèník) Kristina
Matouková.
Také letos se uskuteèní
mikuláská nadílka jak v základní
kole tak i v mateøské kole.
Nadílku dìtem zaplatí Sdruení
rodièù.
Pøi této pøíleitosti bych také
jetì rád reagoval na výsledky dotazníkové
akce
uveøejnìné
v minulém TEPU. Samozøejmì, e
èinnost koly se dá vdy zlepovat,
o co se snaíme, stejnì jako práce
kadého druhého. Myslím si ale, e
v naí kole se pracuje velmi dobøe,
jako pøíklad uvádím monost ákù
pracovat v mnoha zájmových
kroucích, úspìné sloení pøijímacích zkouek vech ákù 9. tøíd
na støední koly, úspìchy naich
ákù ve sportovních soutìích a
olympiádách, ocenìní prací dìtí
v celostátních a mezinárodních
soutìích. Právì jsme obdreli
zvlátní ocenìní ákù za úspìné
výtvarné práce na Mezinárodní
dìtské výtvarné výstavì Lidice
2003 pro S. Dolealovou, M. Dufkovou, Z. Rynee z 8. B tø., J.
Suickou a J. Syrovátkovou z 9. A
tø. Rodièe mají monost vidìt práci
koly pøi Dnech otevøených dveøí na
1. stupni. Vidìli ji také pøi programu kolní akademie v øíjnu
2002. Protoe se setkala s kladným
ohlasem mezi rodièi, budeme ji na
jaøe 2004 poøádat znovu. kola
v rámci doplòkové èinnosti zaèala
poøádat o sobotách keramické kurzy
jak pro dìti, tak i pro dospìlé. Kurzy
organizuje paní vychovatelka M.
Peltanová a paní uèitelka H. No-

votná. První kurz pro rodièe a dìti
se konal 25. 10. 2003, zúèastnilo se
ho 13 dospìlých a 16 dìtí. Dalí kurz
pro dospìlé s vánoèní tématikou se
konal 22. 11. 2003. kolní druina
uspoøádala pro áky 1. i 2. st. turnaje ve stolní høe DÁMA. Turnajù
se zúèastnilo 42 dìtí 1. stupnì a 16
dìtí 2. stupnì. Na prosinec kolní
druina pøipravuje výtvarnou
soutì pro dìti 1. stupnì na téma
ZIMA, práce dìtí budou vystaveny
v místní knihovnì. kolní druina
také pøipravuje v hotelu Bartuek
novou akci, dìtský karneval, který
se bude konat v nedìli 1. února
2004. Jeden dotaz se týkal sponzorského daru pro áky 1. tøíd. Jednalo
se o fixy nestandardní kvality, které
byly rozdìleny mezi áky 1. tøíd,
kolní druiny, na výuku výtvarné
výchovy, pøi zápisu a jako odmìny
pro áky o Sportovním dnu, který
se konal 30. 1. 2003. V èlánku se
také objevily nabídky na pomoc pøi
organizování akcí pro dìti. Budeme
rádi, kdy zájemci, kteøí chtìjí pomoci, se pøihlásí u øeditele koly,
abychom vìdìli, na koho se máme
obrátit. Do budoucna bych velmi
pøivítal, kdybyste se se vemi
pøipomínkami a dotazy ke kole
obraceli pøímo na øeditele, abychom je mohli rychle a kvalifikovanì spoleènì vyøeit.
V mateøské kole jsme v záøí
pøivítali 60 dìtí. Do Vánoc se
uskuteèní následující akce:
mikuláská nadílka, divadelní pøedstavení Vánoèníèek, výlet do
Jindøichova Hradce na výstavu
betlémù a vánoèní besídka.
Na závìr mého pøíspìvku mi dovolte podìkovat vem, kteøí se
kolou jakýmkoliv zpùsobem spolupracují a podporují její èinnost.
Mgr. Libor Hrbek

POZVÁNKA
SDH Studená zve obèany na tradièní Hasièský ples do kulturního domu
v Horních Nìmèicích dne 28. února 2004. K tanci a poslechu bude hrát pacír
Band. Obèerstvení a tombola zajitìna.
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Ze sportovního ivota ve Studené
líbil, a doufáme, e se nám podaøí
tuto akci zorganizovat i na pøítí
rok.

V rámci TJ Studená poøádal volejbalový oddíl dne 27. záøí 2003
turnaj smíených drustev o putovní
pohár. Turnaje se zúèastnilo 6
drustev, a to ze Studené (viz foto:
sedící zleva D. Bartuek, M. icner,
R. icnerová, R. Pechová, stojící
zleva B. Tesaø, J. Hembera  hlavní
organizátor, I. icner, I. Píanová),
Horního Pole, Prahy, Støíovic,
Daèic a Bednáreèku. Díky J. Hemberovi, který mìl ve dobøe zorganizované, volejbalové klání probíhalo
bez problémù a i sluneèné poèasí
vypadalo, e je objednané zrovna na
tento den. Za podpory zrovna nehrajících hráèù a i nìkolika divákù,
jednotlivé zápasy probíhaly v bojovné, ale pøátelské atmosféøe.
Hrálo se od 9.00 hodin ráno a do
podveèera 18,30 hod. Kadé
drustvo obdrelo malou cenu,
diplom a medailová místa poháry a
hodnotné ceny. A teï k umístìní: 1.
místo a putovní pohár vybojovalo
drustvo Beznadìj z Horního Pole,

P.F. 2004

astný a úspìný rok 2004
obèanùm Studené pøeje
místní organizace

2. místo drustvo Praha a 3. místo
drustvo Studená. Závìrem chci
podìkovat manelùm Bodlákovým
za ochotné poskytnutí obèerstvení
po oba turnaje. Myslím, e turnaj se

Místní nohejbalový oddíl poøádal
dne 13. záøí turnaj o putovní pohár.
Turnaj byl dobøe obsazen, a to
drustvy ze Studené (viz foto P.
Vejmìlek, L. Loula, M. ára),
Horního Bolíkova (J. Vejmìlek,
R. Jíra, T. Horký a trenér p. Vejmìlek),
Tøetì, Jihlávky a 3 drustva
z Jindøichova Hradce. Hrálo se
venku, pøestoe poèasí sportování
moc nepøálo. Hráèe i diváky dé
z høitì nevyhnal, naopak, bojovalo
se o kadý míè. Turnaj skonèil v odpoledních hodinách, a to pro nae
hráèe velmi úspìnì. Umístìní: 1.
místo Jindøichùv Hradec, 2. místo
Studená, 3. místo Horní Bolíkov.
Byly rozdìleny diplomy, pìkné
ceny, poháry a vichni se rozcházeli
s pøíjemným pocitem z pohybu a dobrou
náladou. Na závìr oddíl nohejbalu
dìkuje sponzorùm za pìkné ceny.
Irena Píanová

Chtìli bychom podìkovat vem, kteøí
se v letoním roce podíleli svými
pøíspìvky na tvorbì Tepu. Do pøítího
roku Vám pøejeme ve dobré a tìíme se
na dalí spolupráci.

Red. rada
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K ANKETÌ
V minulém èísle jsme vás
seznámili s výsledky dotazníkové
akce. Nìkde vyvolala velkou reakci,
a o to nám lo. Dotazníky zpracovala redakèní rada nezávisle na
vedení obce. Je na kadém, koho se
tato akce dotkla, zda se chce vyjádøit. Rádi bychom vás seznámili
s výsledky, kterých bylo zatím
dosaeno. Vedení obce øeilo s nìkterými zamìstnanci pøipomínky
obèanù. K autobusùm  podaøilo se
zøídit autobusovou zastávku
v Sumrakovì V Lískách, a to od
platnosti nového jízdního øádu
v prosinci letoního roku.
K dalímu poadavku na posílení
spojù do Daèic je mono dle naeho

názoru konstatovat, e poèet spojù
je dostaèující. Probìhla jednání
k problematice podnikové prodejny
Masny Studená, a. s.  viz dalí
èlánek. Pohnuly se ledy i v kultuøe
- dne 1. listopadu se v Jilmu
uskuteènilo velmi pìkné divadelní
pøedstavení, ve Studené vznikl
ochotnický spolek Podjavoøièan,
který bude zkouet v budovì OÚ,
kolní druina pøi základní kole
pøipravuje ve spolupráci s rodièi a
obcí na nedìli 1. února Dìtský
karneval, který se sem vrací po
mnoha letech. K dalím tématùm se
budeme postupnì vracet.
Za redakèní radu V. Èech

Vyjádøení
k podnikové
prodejnì MASNY Studená, a.s.
Pøi vybudování obchodního centra v areálu staré masny dolo
k oboustranné dohodì mezi Jednotou J. Hradec a MASNOU Studená, a.s., e provozovatelem této
prodejny bude JEDNOTA J. Hradec.
Podmínkou uzavøení této dohody je,
e v dobì provozování této prodejny
MASNA Studená, a.s. nebude provozovat v obci Studená vlastní
podnikovou prodejnu. K èastým
pøipomínkám ze strany spotøebitelù byla pøijata opatøení jak ze
strany Jednoty J. Hradec, tak i
MASNY Studená, a.s., která by
mìla vést ke zlepení sortimentu a
kvality a k vìtí spokojenosti
zákazníkù.
J. Kotoun, obchodní øeditel

Z kultury - co nás èeká
p Dne 14. 12. vystoupí ná Pìvecký sbor ve Strmilovì.
p V pátek 19. 12. se uskuteèní tradièní Vánoèní koncert od 17.00 hod. v jídelnì . .
p
p
p
p
p
p

základní koly.
Na silvestra 31. 12. se uskuteèní tradièní Výstup na Javoøici.
V nedìli 1. února se uskuteèní Dìtský karneval v hotelu Bartuek od 14.30 hod.
Dne 7. února se uskuteèní Sportovní ples.
Hasièský ples bude 28. února v H. Nìmèicích.
Dne 20. 3. bude Spoleèenský veèer v hotelu.
Dne 3. 4. Setkání s dùchodci opìt v hotelu Bartuek ve Studené.

BIØMOVÁNÍ
27. 9. 2003 se uskuteènilo v naem kostele
sv. Prokopa ve Studené biømování, kterému
pøedcházela dvouletá pøíprava biømovancù.
Dìkuji vem, kteøí se jakýmkoliv zpùsobem
podíleli na této slavnosti v kostele, a díky
samozøejmì patøí i enám, které pøipravily
pohotìní na faøe.
J. Lavièková, Studená

P. F. 2004
Krásné proití svátkù vánoèních,
v novém roce hodnì zdraví, tìstí
a spokojenosti
pøejí
zastupitelé a zamìstnanci
Obecního úøadu ve Studené

Výtìek veøejné
sbírky

Chceme vás informovat o
mnoství vybraných penìz
na opravu kostela. Zatím se
vybralo 107 1 5 0 , - K è 
z toho na úèet od obèanù
pøilo 7 150,- Kè a 100 000,- Kè
vìnoval p. Satrapa.
Veøejná sbírka pobìí
do konce roku 2003.
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Gratulujeme k ivotním výroèím
LISTOPAD 2003

PROSINEC 2003

Milada Jirkù Studená
Jaroslava Martinù Studená
Drahoslava Heømanová Studená
Marie Kolmanová Domaín
Boena Lacinová Studená
Vìra Zichová Studená
Frantiek Novák Studená
Josef Øíha Studená
Marie Vodráková Studená
Marie Kudrnová Studená
Marta Burgetová Olany
Marie Dvoøáková Studená
Ludmila Urbánková Studená
Ludmila Antoòù Horní Bolíkov

Marie vehlová Studená
Alois Lacina Sumrakov
Vladislav Burian Studená
Anna Tarasová Studená
Jan Rásocha Svìtlá
Milada Hudínková Studená
Miroslav Kopka Studená
Vítìzslav Nìmec Studená
Frantika tìpánková Studená
Karel Geist Studená
Vlasta Koøínková Studená
Marie Urbancová Studená
Karel Balatý Studená
Jaroslava Sommerová Studená
Emil Vávrù Olany
Karel Kejval Studená

ORCHIDEJOVÁ
Ona je jiná,
tak zvlátnì jiná.
Ona je .orchidejová.
Ty její oèi,
tak zvlátní jiné,
jsou nìèím hezèí.
Jako by byly...studánky køiálové.
Ty její vlasy,
tak zvlátní jiné,
jsou toti asi
kýmsi obdivované.
I s její tváøí
je nìco jiné,
tak zvlátnì jiné.
Ona teï jenom úsmìvem záøí.
Ona je rozèarovaná,
tak zvlátnì rozèarovaná.
Ona je zamilovaná.
Ona je jiná,
tak zvlátnì jiná.
Ona je orchidejová.
OFIE ZAJÍÈKOVÁ, 9. B

P. F. 2004
Sbor dobrovolných
hasièù Studená
pøeje
vem obèanùm
Studené a okolních obcí
klidné a spokojené
proití vánoèních svátkù,
hodnì tìstí, zdraví a
spokojenosti
do nadcházejícího roku

2004

Z Murphyho zákonù

Vánoèní dárky zásadnì nenakupujte døíve ne po skonèení
vánoèního úklidu.
Bìhem úklidu toti s nejvìtí
pravdìpodobností najdete vìtinu
dárkù, které jste ukryli vloni.
Po skonèení pøedvánoèního úklidu
bude vá byt vypadat prakticky stejnì
jako pøedtím; jediné, co bude vypadat
jinak, budete vy.

ZIMA
Kdy mìsíc bílý nad krajinou svítí
a mráz své ledové kvìty na okna
maluje,
její plá se v té záøi nádhernì
tøpytí,
ne kadý ji vak miluje.
Kdy nás slunce imrá po tváøi
a drobné vloèky padají k zemi,
její vlasy pøekrásnì zazáøí
a ona dál lehounce prochází
závìjemi.
Kdy vítr fouká na vechny
strany
a vleèku do køoví jí cuchá,
zazvoní na rampouchové hrany.
Umí být velice krutá.
Z oèí jí lehají blesky, hromy.
Pøichází silná bouøe snìhová,
její síla ohýbá vechny stromy...
Ne, dost!
Tvá moc není nekoneèná, ty
bláhová!
U její vláda ke konci spìje
a silné ledy praskají.
Ona se prokøehlá v koutì chvìje,
bolest a zlost u netají.
LENKA RODOVÁ, 9. B
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ÚVÌR

mobilních telefonù a pøísluenství
NÌM Prodej GO

O
karet Eurotel, T MobileTwist, Oskar
B
EC
Sim karty Twist, Oskar
LU
TE

ON
L EF

Y

Záruèní a pozáruèní servis
Opravy mobilních telefonù
Baterie do mobil. telefonù
Pøevod z GO na pauál
Aktivace tel. Eurotel
Výmìna Sim karet
Rozíøení pamìti Sim
Vyuití sluby Mobil +

A PØÍSLUENSTVÍ

ev

0

u

37

Dr

6

MOBILNÍ
st

ní

26 6, te l .: 6 0

6

89

PROVOZNÍ DOBA:
Po - Pá od 9 do 19 hod.
So od 9 do 14 hod.
Ne po telefon. domluvì

tel. - fax: 384490184, mobil: 606890376

P.F. 2004

na byt a dùm

koupì, stavba, rekonstrukce
majetkové vyrovnání
Individuální pøístup
Plný servis
Rychlé a seriozní jednání
500 000,- Kè od 2 400,- Kè mìsíènì

ROZÍØENÍ SORTIMENTU:
Baterie, monoèlánky, videokazety,
Ninh baterie, Mc kazety,
Photo filmy, CD disky

mobil: 777 967 480
milackova@centrum.cz

Novoroèenky

Dìkuji svým zákazníkùm za pøízeò,
pøeji astné Vánoce a úspìný rok 2004.

nejvyšší èas !!!
Jiøí Kotoun
tel.: 384 490 400

Ing. Oldøich Pecha, Antonínská 18, Daèice

jiz
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Go s - Kc !!!
5,
9
9
.
za 1

Siemens A50

Siemens A55

Philips
Fisio 121

,
5
9
1.9
Pouze do vyprodání zásob.

Studenský

Tel.: 384 / 420534
Tel., fax: 384 / 420191
www.texi.cz e-mail: texi@texi.cz

Jako jediný autorizovaný dealer spoleènosti Eurotel
v Daèicích a okolí nabízíme našim zákazníkùm:

il n íc h
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P ro d e j m o b
Snízený dotovaný aktivacní
poplatek - do 31.12.2003
pouze 1.045,- Kc !!!
Obchodní zastoupení:
Luboš Nìmec, Drustevní 266, Studená
Tel.: 606 890 376

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

