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INFORMAÈNÍ A REKLAMNÍ ZPRAVODAJ

Z jednání zastupitelstva Obce Studená
2. zasedání zastupitelstva se
konalo 22. 11. 2010
Zpráva o èinnosti orgánù obce a
zpráva o èinnosti finanèního
výboru:
Pøedsedající informoval o tom, e
dolo k ukonèení kontaktního místa
úøadu práce. Dále pøedsedající
informoval, e pøila akceptace
ádosti se SFP na zateplení Z
z programu Zelená úsporám.
Pøedseda finanèního výboru
oznámil projednání rozpoètové
zmìny a doporuèil ji ke schválení.

Bod rùzné: Pøedsedající navrhl
ustanovení výborù  sportovní,
sociální a zdravotní, kulturní a
zahranièní a výbor pro ivotní
prostøedí, dále navrhl sloení
výborù a jejich pøedsedy. Ve bylo
zastupiteli schváleno.
Výbor kulturní a zahranièní 
pøedseda Ing. Z. Hudínková
Výbor sociální a zdravotní 
pøedseda MUDr. Vladislav Dvoøák
Výbor pro ivotní prostøedí 
pøedseda Martin Lacina

Výbor sportovní  pøedseda Ing.
Petr Bartuek
Dále bylo navreno a schváleno
zachování
následujících
spoleèenských a kulturních akcí:
vítání obèánkù, vítání prvòáèkù,
výroèní gratulace od 80 let a výe,
zlaté svatby, MD a Den matek,
setkání dùchodcù, spoleèenský
veèer, druba s Beemsterem,
písemné gratulace k jubileu, konec
kolního roku v M a Z.
(pokraèování na str. 4)

Policisté ve Studené se pøestìhovali do nové policejní stanice
Dne 1. bøezna 2011 probìhlo
slavnostní otevøení nové policejní
sluebny ve Studené. Za
pøítomnosti plk. Ing. Mgr.
Radomíra Heømana z Krajského
øeditelství policie Jihoèeského
kraje, policistù ze Studené,
starosty a místostarostù Obce
Studená, starostù okolních obcí
a také za velké úèasti novináøù byla
slavnostnì pøestøiena páska od
nové policejní sluebny. Sluebna
je
souèástí
areálu
novì
zrekonstruované mateøské koly
a knihovny. I kdy se nová sluebna
nenachází v centru obce, mohou
policisté monitorovat námìstí
a pøilehlé ulice pomocí kamerového
systému obce.
Od 1. ledna 2011 také dolo k
pøemìnì zdejího obvodního
oddìlení na policejní stanici, která
je souèástí Obvodního oddìlení
Policie ÈR v Jindøichovì Hradci,
odkud bude provádìno také její
øízení.
Obèané by tuto zmìnu nemìli
pocítit. Na policejní stanici ve

Studené zùstává trvale zaøazeno
celkem osm policistù, jejich
hlavním úkolem bude v mezích

zákona a v souladu s principy community policing dohlíet na veøejný
poøádek a bezpeènost silnièního
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provozu nejen v obci, ale i v dalích
obcích na teritoriu bývalého
obvodního oddìlení.
Jedná se o následující obce:
Bednáreèek, Boøetín, Budkov,
Èeská Olená, Domaín, Horní
Bolíkov, Horní Dvorce, Horní
Meziøíèko, Horní Nìmèice, Horní
Olená, Horní Pole, Jilem, Letina,
Malý Jeníkov, Malý Ratmírov,
Mutynìves, Nová Olená, Olany,
Palupín, Popelín, Skrýchov,
Strmilov, Støíovice, Studená,
Sumrakov, Svìtlá, Velký Jeníkov,
Vlèice, Zahrádky.
Policisté budou v obvodu
policejní stanice pøítomni v denní i
noèní dobu dle potøeb výkonu
sluby, nebo bude zajitìn dosah
policejní hlídky z okolních
obvodních oddìlení dle toho, která
hlídka se bude nacházet danému
místu nejblíe. V dobì, kdy bude
pøísluná hlídka plnit sluební
úkoly v terénu, bude stanice
zavøená. Policejní hlídky se budou
v maximální míøe pohybovat na
ulicích mìsta, na stanici budou
pøítomné jen v nutných pøípadech k
vyøízení nezbytné administrativy.
Dalí pøítomnost bude variabilnì
upravována podle aktuálních
potøeb a personálních moností,
zejména po dohodì s poadavky
místní samosprávy.
Policejní stanice Studená
Kontakty:
Østálá sluba: 974 233 740,
státní linka: 384 490 033
Øvedoucí policejní stanice: ppor.
Martin Stanìk
V dobì nepøítomnosti viz
kontakty Obvodní oddìlení
Jindøichùv Hradec,
takté tísòová linka 158:
ØObvodní oddìlení policie
Jindøichùv Hradec
•spojovatelka: 974 233 111
•stálá sluba: 974 233 700
•vedoucí obvodního oddìlení:
npor. Bc. David Piler
•adresa: Policie ÈR Krajské
øeditelství policie Jihoèeského
kraje
Obvodní oddìlení policie
Miøijovského 567/II
377 46 Jindøichùv Hradec
fax: 974 233 940,
e-mail: jhoopjhrad@mvcr.cz
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Slovo starosty
Váení spoluobèané, dovolte,
abych Vás v prvním zpravodaji,
který vychází v letoním roce,
seznámil s èinností a plány
zastupitelstva obce na letoní rok a
nìkterými plány do budoucna.
Koncem roku jsme zprovoznili
nové internetové stránky obce.
Myslím si, e jsou velmi pøehledné
a kadý si zde najde ve, co ho
zajímá. Aktuální informace zde
zveøejòujeme prùbìnì podle toho,
jak nám je firmy a lidé nahlásí.
Napøíklad v poslední dobì èasté
poruchy v dodávce vody a podobnì.
V lednu byla zprovoznìna kniha
návtìv internetových stránek,
kde má kadý monost vyjádøit své
podnìty a pøipomínky.
Pro letoní rok se nám podaøilo
udret ceny vodného a stoèného,
co povauji za dobré, ale mám
strach z pøítích let, kdy se chystá
zvýení DPH, a to by se mìlo týkat
také vody. Mám radost, e
v prùbìhu vánoèních svátkù se
spousty z Vás zúèastnily akcí,
které zajioval kulturní výbor.
Jednalo se o vánoèní koncert ve
kole, ivý betlém a varhanní
koncert paní Jitky Èudlé, který se
konal v místním kostele za
pomìrnì velké úèasti obèanù.
Jako kadoroènì jsme ve
spolupráci se sportovním
výborem, mìstysem Mrákotín a
Klubem èeských turistù Telè
poøádali ji tradièní 13. roèník
výstupu na Javoøici, tentokrát pod
zátitou hejtmana Jihoèeského
kraje Mgr. Zimoly a také za jeho
úèasti. Mùj dík také patøí Sboru
dobrovolných hasièù ve Studené,
kteøí jako kadoroènì zajiovali
pro nás úèastníky obèerstvení na
vrcholu. Obec také zaèala
pravidelnì
spolupracovat
s televizí R1. Pøíspìvky jsou
v poøadu Zrcadlo Vaeho kraje,
který se vysílá v rámci
regionálního vysílání vdy ve
støedu na TV Prima od 17.40
hodin. V tomto vysílání se støídá
Daèicko, Slavonicko a Studensko.
Jinak z èinnosti a zámìrù obce
pro nadcházející období chci
vyzvednout snahu o rekonstrukci
èistírny odpadních vod, je to

vlastnì nejvìtí akce, kterou
bychom chtìli uskuteènit. Èekáme
pouze na rozhodnutí o obdrení
dotace. Vichni víme, e situace
v
pøidìlování
dotací
je
nepøehledná, a to se nejedná pouze
o dotace na èistírnu odpadních vod.
Víme, e nám byl pøehodnocen
projekt na vybavení koly, a to a
po té, kdy obec do tohoto projektu
na vybavení koly investovala 3
milióny korun. Pøesto máme
poádáno o dotaci na zateplení
koly a výmìnu oken, která jsou
v havarijním stavu. Bohuel i zde
není jisté, kolik procent penìz
v rámci dotace je mono získat.
Pokouíme se o získání dotace ÈEZ
Oranová høitì a zároveò
jednáme s BESIP na získání dotací
pro výstavbu dìtského høitì a
dopravního høitì. Pokud dotaci
nezískáme, jsme dohodnuti
postavit dìtské høitì a dopravní
høitì stavìt na etapy. Jako
úspìný projekt mohu oznaèit
odradonování vody ve Svìtlé, který
se bude realizovat. Dále se podaøilo
zajistit novou sluebnou pro
policii, vèetnì garáování
sluebního vozu. Sluebna byla
vybudována rekonstrukcí bytu
v areálu M. Jsem rád, e mùj
pøedchùdce pan Rod vèas
zareagoval na zprávu, e má policie
ze Studené odejít, a tuto akci na
zajitìní nové sluebny zaèal
postupnì øeit. Myslím si, e je to
ku prospìchu nás vech. Dále
ádáme o dotaci na výstavbu
èekárny v Domaínì, kde je
stávající èekárna opravdu
v havarijním stavu. Také
zpracováváme ádost o dotaci na
výstavbu kompostárny, která by
mìla stát v katastru obce Horní
Pole. Tento projekt by nám vyøeil
problém se svozem odpadù ze
zahrádek, který v souèasné dobì
musíme øeit ve spolupráci
s firmami Stagra a Jistuza. Do
budoucna se poèítá s novým
zákonem o likvidaci tohoto odpadu
a máme pøislíbeno od starostù
sousedních obcí, e by nai
kompostárnu vyuívali
Zastupitelstvo se v souèasné
dobì rozhoduje o koupi nového

zametacího stroje, který bychom
vyuívali k zametání nejen ve
Studené a v naich obcích, ale i
pokud nás poádá jiná obec èi
podnikatelé za úplatu. Na toto
zaøízení je poskytováno 90%
dotací, proto si myslím, e by bylo
koda se o ni nepokusit.
Váení obèané, nastává jarní
období, a proto Vás chci poádat o
spolupráci pøi jarním úklidu ulic a
chodníkù od zimního posypu.
Pokud budete mít u Vás posyp
smeten na hromádkách, rádi ho po
domluvì odvezeme. V jarním
období rozmístíme po Studené koe
se sáèky na psí exkrementy. Vìøím,
e majitelé psù je budou pouívat,
pokud pùjdou se psem po obci, a
tím se zlepí tolik kritizovaná
èistota v obci. Budu rád, pokud
bude mít kadý psa na vodítku a
øádnì zabezpeèeného, aby se ve
Studené nevyskytovali volnì
pobíhající psi.
Zaèínáme øeit odstavování
rùzných aut bez poznávacích
znaèek na ulicích naí obce. Tato
auta budou zveøejnìna na úøední
desce a internetových stránkách
obce. Pokud bude znám majitel,
bude také upozornìn, aby tato auta
(vraky) do dvou mìsícù odvezl na
svùj pozemek, nebo zlikvidoval.
Pokud tak neuèiní, obec vrak
odstraní. Toto se zaèalo øeit po
s t í  n o s t e c h , k t e r é j s m e z aznamenali, a myslím si, e je to
správné. Mrzí mne, e dochází
k nièení obecního majetku, a tím i
majetku nás vech. V poslední dobì
to byl pøípad veøejných záchodkù
na autobusovém nádraí. V tìchto
pøípadech budeme spolupracovat
s policií a vyadovat náhradu
kody v souèinnosti s právníkem.
Osobnì jsem rád, e se zaèíná
zvedat výroba v místním masokombinátu, a vìøím, e se zde
postupnì najdou i nìjaká pracovní
místa, která jsou u nás tak
potøebná.
Pøeji Vám vem hodnì zdraví
v letoním roce a tìím se na Vai
spolupráci i podnìty.
Vítìzslav Nìmec - starosta
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Z jednání zastupitelstva Obce Studená
Bylo navreno a schváleno
podání nové ádosti o dotace na
projekt investice za úèelem zvýení
kvality a efektivity výuky v Z
Studená. Pøedsedající oznámil
jednání s BESIPem ohlednì
zamýleného dìtského dopravního
høitì u Mateøské koly ve Studené.
Byl
odsouhlasen
pøíkaz
k inventarizaci majetku obce, plán
inventarizace a dílèí inventarizaèní
komise.
Diskuse  bìhem diskuse 1.
místostarosta informoval o
prùbìhu rekonstrukce prostorù pro
policejní sluebnu v prostorách
mateøské koly.
3. zasedání zastupitelstva se
konalo 13. 12. 2010
Zpráva o èinnosti orgánù obce a
zpráva o èinnosti výborù:
Pøedsedající seznámil pøítomné
s èinností orgánù obce od
posledního zasedání, o jednání se
spoleèností Ledax, s.r.o., o úèasti na
koleních a informoval o výsledcích
sbìru plastù, kdy Studená obsadila
ve své kategorii 5. místo, èím
získala 3 lavièky.
Pøedseda finanèního výboru
oznámil projednání rozpoètové
zmìny a doporuèil ji ke schválení.
Pøedsedkynì kulturního a
zahranièního výboru informovala o
prùbìhu varhanního koncertu, dále
o blíících se a plánovaných

kulturních akcích a navrhla ke
schválení nové 3 èleny výboru.
Sociální výbor se zabýval
pøidìlením
bytu
v
DPS,
prodlouením nájemní smlouvy
v DPS p. J. Mastnému a ádosti o
pøidìlení bytu v domì è. p. 50 a
v domì è. p. 24 ve Studené, k èemu
vydal svá doporuèení.
Pøedseda výboru pro ivotní
prostøedí podal zprávu o projednání
ádostí o povolení kácení stromù,
k jednotlivým ádostem vydal svá
doporuèení.
Rùzné: pøedsedající navrhl
schválit zpracování a podání
ádosti o dotaci k nadaci ÈEZ
Oranové høitì a na dopravní
høitì z projektu BESIP u Mateøské
koly ve Studené. Dále navrhl
schválit kalkulaci vodného a
stoèného na rok 2011 na úrovni
roku 2010. Oba návrhy byly
schváleny. Na základì návtìvy
Stavebního úøadu v Daèicích, kde
byl k nahlédnutí plán územního
rozvoje Jihoèeského kraje, navrhl
pøedsedající podání pøipomínky na
Krajský úøad v Èeských
Budìjovicích: 1. Poadujeme
zapracovat do plánu monost
vybudování pøivadìèe na pitnou
vodu pro obec Studená buï od J.
Hradce (Horusická soustava), nebo
od Daèic (Landtejnská soustava).
2. Poadujeme zákaz výstavby

vìtrných elektráren na území
pøírodního parku Javoøická
vrchovina a Èeská Kanada. Návrh
byl schválen.
Diskuse: v diskusi 1. místostarosta pozval pøítomné na
plánované kulturní a sportovní
akce, 2. místostarosta podal zprávu
o dìní v LD Borovná a o stavu
budování policejní sluebny.
4. zasedání zastupitelstva se
konalo 17. 1. 2011
Zpráva o èinnosti orgánù obce:
pøedsedající informoval pøítomné o
nejdùleitìjích událostech, které
aparát obecního úøadu øeil od
posledního zasedání - probìhlo
jednání na SFP a byly pøedány
podklady k ádosti o modernizaci
ÈOV ve Studené, na mikroregionu
Daèice byl odevzdán rozpoèet
s pøíslibem spoluúèasti ve výi 30%
na zakoupení radaru na mìøení
rychlosti od Domaína, provedená
revize vleku neshledala závady, od
majitele zdejího kamenolomu byl
pøijat dar ve výi 30 000 Kè na
podporu sportu pro dìti. Finanèní
výbor projednal rozpoètovou zmìnu
a doporuèil ji ke schválení.
Pøedsedkynì kontrolního výboru
informovala o projednaných
kontrolách. Rùzné: byl schválen
návrh sepsání smlouvy na pronájem
veøejného prostranství za úèelem
umístìní poutì s adatelem p.
Nìmeèkem, návrh na úhradu
nákladù na odborný posudek ádosti
na dotaci na kompostárnu ve
Studené byl schválen, dále byly
projednány ádosti o prodej
pozemkù v k. ú. Studená, Horní
Bolíkov a Svìtlá. Návrh na pøevod
poèítaèové uèebny do majetku koly
byl rovnì schválen. Pøedsedající
navrhl
schválit
pøíspìvky
sportovním organizacím na soutìe
a turnaje a SHD Sumrakov na
tradièní masopust. Dále byl
schválen pøíspìvek na èinnost Svazu
tìlesnì postiených ve výi 100 Kè
na èlena. Diskuse: byla podána
informace o zámìru rozíøení
webových stránek Studené a dále
byla diskutována otázka nepoøádku
na ulicích, který vzniká po psech,
jejich majitelé zanedbávají úklid.
Mgr. J. Kejval
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Internet Studená a jeho ivot
Je to u dlouhá doba, kdy jsem
napsal poslední èlánek, který se týkal
projektu Internet Studená. Rozhodl
jsem se tedy, e je èas rekapitulovat,
hodnotit a hlavnì informovat o ivotì
tohoto produktu, který se mìní a vyvíjí,
vìøím k lepímu.
Trochu historie
Jak vìtina z Vás ví, Internet
Studená byl vybudován z projektu
SROP a ve své dobì to byl velký pokrok
pro obèany Studené, kde nebyla jiná
monost pøipojení k internetu jinak,
ne proslulým vytáèeným pøipojením,
kde se o rychlosti èi kvalitì nedalo ani
uvaovat. A to nemluvím o cenì.
Samozøejmì, doba pokroèila, je to u
skoro est let od sputìní prvního
pøístupového bodu.
Ze souèasnosti
Od zaèátku bylo jasné, e bez rozvoje
nelze zajistit ivotaschopnost tohoto
produktu. Take, co se bìhem tìchto
esti let dìlo:
·vymìnila se celá technologie
·roziøovala se dostupnost a poèet
pøístupových bodù
·zøídila se novìjí sí s vyí rychlostí
·navýila se nìkolikanásobnì
rychlost a propustnost sítì a do
páteøní sítì internetu v ÈR
Znamenalo to investovat vekeré
vybrané poplatky od vás uivatelù zpìt
do technologií tak, aby rozvoj byl
smysluplný a rovnomìrný. S tím také
souvisí mnohonásobné jednání
s dodavateli hlavní pøípojky, kdy
pùvodní rychlost byla 2Mb/s a dnes
disponujeme 50Mb/s do páteøní sítì
s 99,9% dostupností.
Co to znamená pro vás, pøipojené
uivatele? Obec Studená vlastní
produkt, který je konkurenceschopný,
i kdy na první pohled to tak nemusí
vypadat.
Zde je pár èísel:
·Dnes konkurence nabízí rychlost
8Mb/s stahování dat a 512kb/s
odesílání dat za 750 Kè/mìsíc (akèní
ceny jsou rùzné, vìtinou 400 Kè za
mìsíc, ale jen na rok!)
·My nabízíme pøi rychlosti a
20Mb/s obìma smìry za 330 Kè za
mìsíc, ale trvale!
·Pøi porovnání prùmìrných
konkurenèních cen, které se
pohybovaly v prùbìhu let kolem 1000
Kè za mìsíc, Internet Studená
uetøil obèanùm cca 170 000 Kè

mìsíènì, to je cca 2.000 000 Kè roènì
pøi napojení cca 260 rodin. Nejsou zde
zapoèítány vícenáklady na pevnou
linku, která byla v minulosti
podmínkou pro moné pøipojení od
konkurence.
Jaké máte dnes monosti?
Dnes nabízí tento produkt dvì
rùzná pøipojení na dvì sítì.
Vìtinová technologie WIFI 2,4GHz,
která je rozíøena po celé Studené
nabízí rychlost do 3Mb/s. Tato
technologie byla zvolena na zaèátku
projektu kvùli dostupnosti a cenì.
Dnes budujeme druhou sí na
technologii WIFI 5GHz, kde je
dostupná rychlost a 20Mb/s (je to
reálná rychlost, ne teoretická). Na
tuto sí je dnes pøipojeno 53
domácností. Pravdou je, e je pokryto
cca 90% území Studené, ale tento rok
se podaøí tuto sí dobudovat.
Chcete rychlejí internetovou
pøípojku?
Moná se vyskytla otázka, co
mùete udìlat pro získání rychlejí
pøípojky. Zde je nìkolik rad, jak na to:
·Zjistit, zda vidíte na anténní
systém v oblasti knihovny, domu
s peèovatelskou slubou, základní
koly, anebo pokud bydlíte v èísle
popisném 501, 518, 26, 422, 473 máte
tuto monost pøipojení.
·Kontaktujte pracovníka Marka
Stránského na:
telefonním èísle 602612400
e-mailem internet@studena.cz
internetovým formuláøem
h t t p : / / w w w . s t u d e n a . c z / i nternet-studena/formular/
·Pracovník sdìlí podrobnosti a
monosti pøipojení. Ve vìtinì
pøípadù se bude jednat o nákup
antény cca 2000 Kè.
·Mìsíèní poplatek za vyí
rychlost je stejný, tedy 330,- Kè za
mìsíc.
Jetì bych rád pøipomnìl, e
vekeré informace o cenách,
pøípadnì nahláení poruch získáte
na nových internetových stránkách
Studené -http://www.studena.cz/internet-studena
Hláení poruch, èi jiných
problémù
Jen krátce bych se pozastavil u
problematiky
nahlaování
problémù s vaí pøípojkou.

..

·Nevlastníme technologii, která
by proaktivnì zjiovala vae
problémy s pøípojkou. Sice existuje,
ale nevím o ádném provozovateli,
který by ji pouíval pro domácí
pøípojky. Daleko spolehlivìjí je,
kdy se sami ozvete správným
lidem, kteøí vám dokáí pomoci
(informace na http://www.studena.cz/internet-studena/kontaktujte-nas/)
· Nìkteré poruchy se nedají
lokalizovat napoprvé, to znamená, e
mùete být upozornìni technikem,
abyste jej v pøípadì opakování závady
znovu kontaktovali, udìlejte to.
·Sloitìjí problémy lokalizuji
osobnì s Markem Stránským, a
nìkdy je moné, e øeení vyaduje i
vai spolupráci.
Budoucnost projektu
I nadále se bude budovat druhá
rychlejí sí a navyovat páteøní
rychlost. Bude záleet na poptávce
vás uivatelù. Mìsíèní poplatek
pravdìpodobnì zùstane zachován.
Samozøejmì bude záleet na
rozhodnutí zvoleného zastupitelstva.
Závìrem bych chtìl podìkovat za
vstøícnost minulého i souèasného
vedení Obce Studená a zastupitelstva, bez které by nebylo
moné tento produkt rozvíjet.
Roman Horký

Literární soutì

Pod zátitou hejtmana
Jihoèeského kraje byl v prosinci
2010 vyhláen 1. roèník literární
soutìe Jihoèeská próza a
poezie 2010. Soutì je urèena
pro mladé pisatele ijící v
Jihoèeském kraji. Z naí koly
bylo zasláno nìkolik pøíspìvkù
ákù 4.  9. roèníku.
V oblasti próza se umístila ve své
vìkové kategorii na 2. místì
Martina Krátká ze 4. tøídy se
svou povídkou tìdrý veèer. V
oblasti poezie získala ve své
vìkové kategorii èestné uznání
Vendula Bartáková z 8. tøídy se
svou básní Hvìzdný koráb.
Kromì diplomù a vìcných cen
obdrely obì dívky rovnì
sborník s úspìnými literárními
pøíspìvky, které byly do soutìe
poslány.
V. Dvoøáková
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Oznámení o provozu kolní jídelny a
nabídky stravování pro veøejnost
V tomto pøíspìvku bych chtìla
seznámit ètenáøe Tepu s èinností
kolní jídelny pøi Z a M ve
Studené.
Pøipravujeme obìdy pro áky
základní koly, pro dìti mateøské
koly, zamìstnance koly a pro
veøejnost - cizí strávníky. Celkem
se stravuje 88 % ákù Z, 100% dìtí
v M a 100% zamìstnancù.
Strava je pøipravována v sortimentu jednoho druhu polévky a
hlavního jídla. Obìdy doplòujeme
zeleninovými a ovocnými saláty,
zeleninovou oblohou, ovocem èi
mléènými výrobky.
Preferujeme èeskou kuchyni, ale
zaøazujeme i nová ménì obvyklá
jídla. Naí snahou je realizovat

chutné, kvalitní, pestré, zdravé a
hodnotné stravování vem naim
odbìratelùm.
Nabízíme monost stravování
iroké veøejnosti. Stravování ve
kolní jídelnì umoòujeme v dobì od
11.00  do 11.30, dále do jídlonosièù
na rampì, kde máme obìdy
uzamèené v pøímo urèeném prostoru.
Cena je 50 Kè za obìd.
V pøípadì zájmu se mùete
informovat pøímo ve kolní jídelnì u
paní Waldové  vedoucí JZ nebo
na telefonním èísle 725 734 148.
Waldová Petra
vedoucí kolní jídelny

I v malých obcích se dají poøádat zdaøilé
akce
Dùkazem toho bylo sobotní
odpoledne v Horním Poli. Místní
hasièi a pøátelé stolního tenisu
uspoøádali v místním kulturním
domì dalí roèník turnaje ve stolním
tenise s názvem Hornopolské
mistrovství aneb
tamgasti sobì. Na
tøech stolech soutìilo
24 borcù. Vedle
sportovních výkonù
byla dùleitá i druhá
èást turnaje, a to
zhodnocení celého
turnaje pøi obèerstvení, které bylo pro
úèastníky turnaje
pøipraveno a bylo
odmìnou za jejich

úèast. Nejvìtí odmìnou pro
vechny bylo pøíjemnì strávené
odpoledne a veèer v partì dobrých
pøátel, co bylo smyslem celé akce.
Josef Rod

HVÌZDNÝ KORÁB
Kdy se veèer setmí,
mívám krásný sen.
Plout oblohou letní
sama, sama jen.
Hvìzdy míjet ladnì,
nemít nikdy strach.
Prostor vnímat kladnì
sama ve výkách.
S mléènou dráhou splynout,
nepocítit chlad.
Roj meteorù minout,
nemít nikdy hlad.
Hvìzdy jsou tak krásné,
moná jedinkrát
chtìla bych psát básnì,
básnì o hvìzdách.
Najednou se zdálo,
e vidím koráb plout.
Ne, nebylo to málo,
nechci procitnout!!
Na korábu lidé
mávají mi vstøíc.
A já bych jim toho
chtìla tolik øíct.
e jsme vichni hodní,
milí a tak dál
e nechystáme léèku,
ale plný sál.
Na dosah je hvìzda,
záøí krásnì vem.
Prosím, hvìzdo, nech mì
proplout kolem jen.
Hvìzda jenom záøí,
velmi krásná je.
Radost lidem dává,
kadým dalím dnem.
Obloha u jasní,
já musím dolù jít.
O hvìzdách pak celý
den si nechám snít.
VENDULA BARTÁKOVÁ,
8. roè.
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ÈESKÝ SVAZ CHOVATELÙ VE STUDENÉ
22. 1. 2011 se uskuteènila
Výroèní schùze Èeského svazu
chovatelù, který sdruuje chovatele
pøiblinì edesáti plemen domácích
i exotických zvíøat ze Studené a
pøilehlých obcí. Pøi této pøíleitosti
bychom vás rádi informovali o dìní
v základní organizaci Studená,
která letos oslaví ji 47 let své existenc e. Z pùvodních esti
zakládajících èlenù se organizace
rozrostla na nynìjích 25, z nich
ètyøi èlenové se zaøazují do
kategorie mladý chovatel.
V roce 2010 jsme se zúèastnili
deseti místních a tøí okresních
výstav,
výstavy
Vysoèiny
a celostátní výstavy. Studenský
Svaz chovatelù jsme reprezentovali
i na výstavì Zemì ivitelka v È.
Budìjovicích. Z kadé výstavy jsme
si pøivezli jednu i více èestných cen.
Výstav se vak nejen úèastníme, ale
sami je také organizujeme. Pøi
Studenském jarmarku jste mìli
monost zhlédnout výstavu exotù.
Kromì rùzných druhù exotických
ptákù a králíkù byli ji po druhé
souèástí expozice i tíøi, sklípkani,
hadi nebo chameleon. Pro nás

nejvýznamnìjí akcí roku 2010
vak byla organizace místní výstavy
poøádané v areálu Základní koly
Studená. Více ne 600 návtìvníkù
zde mohlo zhlédnout 120 králíkù, 20
voliér holubù a 35 voliér slepic.
Souèástí výstavy byla i tombola o
zajímavé ceny a veèerní hudební
produkce. Touto cestou bychom rádi
podìkovali vem sponzorùm,

øeditelství základní koly a
zastupitelstvu obce Studená za
pomoc nejen pøi konání výstavy, ale
i celoroèní podporu.
Za zmínku jistì stojí i fakt, e
v lednu byly pøi webových
stránkách obce Studená pod
kategorií spolky a sdruení
sputìny i stránky Svazu chovatelù,

kde je moné zjistit dalí informace
o akcích, èlenech nebo tøeba
chovaných druzích zvíøat.
Foto a text Markéta Horká
Základní organizace Èeského
svazu chovatelù ve Studené byla
zaloena roku 1964.
Kadoroènì se s úspìchem
úèastní mnoha chovatelských
výstav a sama výstavy také poøádá.
V souèasné dobì má ZO 25 èlenù.
Jejich chovanci je cca 60 rozlièných
plemen drobného zvíøectva. V roce
2010 pøibyla i terarijní zvíøata.
V roce 2010 se ZO Studená
zúèastnila:
deseti místních výstav
tøí okresních výstav
jedné výstavy Vysoèiny
jedné celostátní výstavy
organizovala:
jednu místní výstavu
jednu výstavu exotù pøi Studenském jarmarku
Z kadé výstavy jsme si odvezli
jednu i více èestných cen.

Koupím les i s pozemkem pro
13. 4. 2011 od 19.00 hod.
vlastní
potøebu, platba hotovì.
v prostorách knihovny V. Javoøické
Dále
vykoupím
kulatinu z tìby,
beseda se spisovatelem historických
Dovoluji si pozvat zájemce na románù Vlastimilem Vondrukou,
pøípadnì tìbu zajistím.
akce v mìsíci bøeznu a dubnu, které kde bude mono také zakoupit
Garantuji vysoké výkupní ceny.
knihovna pøipravila.
Nabízím štípané palivové
romány pana Vondruky.
11. 3. 2011 od 18.00 hod. na
døevo.
Tel.: 608 162 446.
Jírová Soòa
Obecním úøadì ve Studené: Stopem
do Gruzie  povídání mladého
cestovatele Vojtìcha Trèky ze SlaSoutì v psaní na stroji
vonic o záitcích ze stopování do
Gruzie a zpìt.
Dne 20. ledna 2011 jsme se jako v psaní na stroji Helena
Celý bøezen  výstava kníek, áci 9. tøídy zúèastnili talentové Matouková ukázala svùj talent.
které vyrobily dìti v druinì Z, soutìe v psaní na stroji na Poté jsme se koneènì doèkali
v prostorách knihovny.
Obchodní akademii v Jindøichovì výsledkù. První místo jsme
Soutì o nejlepího papírového Hradci.
bohuel nevyhráli, ale druhé místo
maòáska  dìti si mohou v knihovnì
Po pøíjezdu na místo jsme mìli obsadila Veronika Kolaøíková, na
vyzvednout papírový sáèek a doma monost si procvièit psaní na jejich tøetím místì se umístil Milan
z nìj vyrobit maòáska, nejzdaøilejí poèítaèích. Kolem deváté hodiny vehla a ètvrté místo získala
výtvory budou odmìnìny 30. 3. 2011 jsme zaèali pùl hodiny soutìit.
Kateøina Zlatuková.
a vechny pak vystaveny
Myslím, e se nám to povedlo, a
lo opravdu o rychlost a o
v knihovnì, podobnì jako loni pøesnost. Pùl hodina utekla jako kdybychom jetì neodcházeli na
záloky.
voda, pøestali jsme psát a li se støední koly, urèitì bychom se
Duben  1. 4. 2011 od 17.00 hod. sednout do posluchárny, kde jsme této soutìe rádi zúèastnili znovu.
Noc s Andersenem  pøihláky si èekali na výsledky a mezitím nám
dìti mohou vyzvednout v knihovnì. nìkolikanásobná mistrynì svìta
Veronika Kolaøíková

Knihovna Vlasty
Javoøické
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Blahopøejeme k výroèí (70, 75 a více let)
DUBEN
Vinklerová Jana, Studená
Matouková Jiøina, Studená
Fiala Lubomír, Studená
Felix Jaroslav, Studená
Budíèková Marie, Studená
Kainová Boena, Studená
indeláøová Marie, Studená
Douda Jaroslav, Studená
Mièková Boena, Studená
Køikavová Eva, Studená
Plchová Anna, Studená
Rodová Marie, Studená
KVÌTEN
Augustin Jaroslav, Studená
Spielmanová Helena, Studená
Roubalová Marta, Studená
Dubská Jarmila, Studená
Syrovátková Ilona, Horní Pole
tìpán Antonín, Studená
Baèáková Dagmar, Studená
Chutná Kvìtoslava, Studená
Èekalová Stanislava, Studená
Maa Jan, Studená
Ryne Antonín, Studená
Nováková Eleonora, Studená

teflová Julie, Domaín
Lisa Karel, Studená
Rejchrt Frantiek, Horní Bolíkov
Filip Stanislav, Sumrakov
Plch Ferdinand, Studená
Bartuková Marta, Studená
Dubská Kamila, Studená
Dvoøák Oldøich, Studená
ÈERVEN
Køepela Václav, Studená
Priclová Marie, Sumrakov
Nìmec Bohumír, Studená
Jiøíková Marie, Sumrakov
Filipová Marie, Sumrakov
Felix Miroslav, Studená
Adamcová Aneka, Studená
Koláøová Marie, Skrýchov
Drechslerová Jindøika, Studená
Geistová Boena, Studená
Soukup Jaroslav, Velký Jeníkov
Lavièková Antonie, Studená
Mítasová Zdeòka, Studená
Mitasová Jiøina, Studená
Pracnerová Kvìta, Domaín
Daniová Boena, Svìtlá

ákovské turnaje v kopané
áci FK Studená se zúèastnili
dvou halových turnajù. První
turnaj se uskuteènil 29. ledna 2011
ve Strmilovì.
Turnaje se zúèastnilo celkem 5
mustev. Nai áci se postupnì
utkali s domácím Strmilovem 4:2,
s Jaroovem 3:1, se Slavonicemi se
rozeli nerozhodnì 2:2 a podlehli
Kunaku 0:2.
Tyto výsledky nakonec vynesly
áky na první místo v turnaji.
Nejlepím hráèem turnaje byl
vyhláen ná hráè Tomá Duchoò.
Druhý turnaj se konal 12. 2. 2011
v Kunaku. Na tomto turnaji
startovalo 8 mustev. Nai hráèi se
postupnì utkali se Strmilovem,
Daèicemi, Kunakem a Novou
Vèelnicí. Vechny tyto zápasy
skonèily stejným výsledkem, a to

1:0 pro ná tým.V dalím zápase
jsme pøehráli drustvo Horního

ïáru 2:0. Poté následovala jediná
poráka v turnaji od mustva Slavonic 0:2. V posledním zápase jsme
remizovali s Kamenicí nad Lipou 0:0.
V koneèném úètování turnaje jsme
s celkovým skore 6:2 a ziskem 16
bodù získali 1. místo.
Závìrem chci podìkovat hráèùm
za bojovnost a obìtavost ve vech
odehraných zápasech.
Podìkování rovnì patøí vem
rodièùm hráèù, bez jejich pomoci by
bylo vechno daleko sloitìjí.
Za FK Studená Jaroslav Bodlák

Uzávìrka pøítího èísla
TEPU je
15. kvìtna 2011.
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Masopust v Sumrakovì

Vánoèní koncert
ivý betlém
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Fotbalový turnaj

KULTURNÍ A
SPOLEÈENSKÉ
AKCE
Stolní tenis v Horním Poli

18. 3.
SPOLEÈENSKÝ
VEÈER
HOTEL BARTUEK 19.00

2. 4.

BESEDA
S DÙCHODCI
HOTEL BARTUEK 14.00

6. 5.
DEN MATEK
DÙM S PEÈ. SLUBOU

Otevøení policejní sluebny

Výstava chovatelù
Studenský
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