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Z jednání zastupitelstva obce
5. zasedání zastupitelstva se konalo dne 19. 3. 2007.
Ze správy o èinnosti orgánù obce
od minulého zasedání zastupitelstva:
- P-atelier pøedal studie na dùm
èp. 17 ve Studené a lokality pro
výstavbu rodinných domù Na
ibené a k Domaínu
- uskuteènilo se jednání s firmou
TESCO AVE o monosti separování
odpadu
- 20.2. Krajský úøad Èeské
Budìjovice zahájil pøezkum hospodaøení obce
- 21.2. byl pøezkum ukonèen
s výsledkem bez závad  hodnocení A
- probìhla kontrola z EU na projekt Internet pro obèany - Studená
- s firmou STAMINA, s.r.o.
probìhlo jednání ohlednì rekonstrukce kolní kuchynì.
Zastupitelé byli seznámeni
s návrhem rozpoètu obce na rok
2007 a s rozpoètovým výhledem na
roky 2007  2010 (v písemné po-

dobì), pøípadné pøipomínky a
doplòky mohou uplatnit do pøítího
zasedání zastupitelstva.
Dále byly podány informace o
monosti získání úvìru na rekonstrukci Z, dalí informace se
týkala monosti zakoupení lesa
v k.ú. Horní Pole (4,3 ha) a v k.ú.
Studená (3 ha).
Byla projednána ádost Z a M
ve
Studené
o
schválení
hospodáøského výsledku v hlavní
èinnosti: 15087,47 Kè, v doplòkové
èinnosti: 16691,85 Kè a jeho
pøevedení do fondu odmìn v èástce
15000,- Kè a do rezervního fondu
v èástce 16773,32 Kè.
Byla schválena zpráva o inventarizaci Obce Studená k 31. 12. 2006.
Výbìrová komise na rekonstrukci
budovy Z byla doplnìna o náhradníky ve sloení: Ing. Vladan Henk, pí.
Magda Slámová, pí. Marie Sejrková,
p. Vladimír Èech, Mgr. Vìra Bílková.
Okrsková soutì SDH v H. Poli

Na rekonstrukci a opravu Z
budou osloveny tyto firmy:
AGROSTAVING Daèice, s.r.o.,
Malý Pìèín 28
STAVING Studená, s.r.o., Jiráskova 69, Studená
STAVISERVIS, spol. s.r.o., Radouòka 71, Jindøichùv Hradec
STAVEBNÍ FIRMA Jiøí Mach,
Stará cesta 442/II, Jindøichùv Hradec
OKNO TECHNIK È. Budìjovice.
6. zasedání zastupitelstva se konalo dne 26.3.2007.
Zpráva o èinnosti orgánù obce informovala:
- o zaslání výzvy na akci Oprava
a rekonstrukce Z ve Studené 5
firmám
- 3 firmám byly zaslány výzvy
ohlednì nákupu sanitního vozu.
Výbor sportovní podal zprávu o
svém jednání, na kterém navrhl
rozdìlení èástky 100 000,- Kè pro
jednotlivé oddíly:
40 000,- Kè Tìlovýchovná jednota
18 000,- Kè Sokol I
18 000,- Kè Sokol II
20 000,- Kè FK obèanské sdruení
4 000,- Kè AVZO.
Pokraè. na str. 2
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Z jednání zastupitelù obce - pokraèování
Návrh rozpoètu na rok 2007 a
rozpoètového výhledu na roky 20072010 byl schválen.
Z dalích projednávaných bodù:
- zastupitelstvo pøijalo dlouhodobý investièní úvìr ve výi 2 mil.
Kè na financování akce Oprava a
rekonstrukce Z ve Studené
- sanitní vùz bude nabídnut
k prodeji za nejnií monou cenu
249 000,- Kè
- byla schválena ádost Z Studená o pouití finanèních pøíspìvkù
obce v r. 2007 na ostatní neinvestièní výdaje
- zastupitelstvo revokovalo usnesení z 32. zasedání zastupitelstva
ze dne 27. 3. 2006 ve vìci pouití
mzdových prostøedkù na zpracování úèetnictví pro cizí osobu
naposledy v roce 2006
- byla schválena výbìrová komise
na akce, které nespadají do zákona
o veøejných zakázkách, ve sloení:
Josef Rod, Lubo Severa, Martin
Lacina a náhradníci: Mgr. Jindøich
Kejval, Vladimír Èech, Mgr. Dagmar Pøikrylová, komise bude pracovat po celé volební období
- pro rekonstrukci ÈOV byla
schválena komise ve sloení: Josef
Rod, MVDr. Josef Novák, Martin
Lacina, Lubo Severa.
7. zasedání zastupitelstva se konalo 23.4.2007.
Ve zprávì o èinnosti orgánù obce
byly podány informace:
- o jednání s JUDr. Brunou
ohlednì cesty Domaín-Zahrádky
- o otvírání obálek na akci Rekonstrukce a oprava Z Studená
(6 .4. 2007)
- o jednání s firmou Souèek
ohlednì automobilu pro obec.

Místostarosta Mgr. J. Kejval informoval o výsledku výbìrového
øízení na akci Rekonstrukce a
oprava Z Studená", ve kterém
zvítìzila firma STAVING spol. s r.o.
Studená s cenou 10 869 041,- Kè. Je
zpracován harmonogram se subdodavateli, kteøí budou dodávat technologii.
Zastupitelé byli písemnou formou seznámeni s rozpoètovými
opatøeními, k tìmto opatøením nebyly pøipomínky a byla v plném
znìní pøijata.
Z dalích bodù jednání:
- firmì ASPIDA byl chválen
pøíspìvek na prezentaci Studené
v publikaci Cestujeme po jiních
Èechách, výe pøíspìvku 16085,Kè
- byly schváleny smìrnice pro
zadávání veøejných zakázek
malého rozsahu tj. do 2 mil Kè bez
DPH. Dodávky a sluby a do 6 mil.
Kè bez DPH- stavební práce
- pro akce zaøazené v rozpoètu
obce do èástky 350 000,- Kè dostal
pravomoc rozhodnout starosta na
základì tøí nabídek
- firma DOZNAÈ nabídla dopravní znaèení dle zpracovaného
pasportu místního znaèení a materiálem pro Obec Studená v èástce
163 375,- Kè, starosta byl povìøen
projednat monost rozdìlení
zakázky na nìkolik etap
- dále byly schváleny zásady
prodeje pozemkù pro stavbu RD dle
lokalit, ceny budou stanoveny zastupitelstvem, individuálnì pro jednotlivou lokalitu, smlouva o prodeji
bude obsahovat tyto podmínky: do
tøí let bude postavena hrubá stavba
domu, jinak obec uplatní vrácení
pozemku a vrácení kupní ceny ve

stejné výi, za kterou byl pozemek
odprodán, prodej pozemku se
uskuteèní dle poøadí dolých
ádostí, kadá ádost se bude vztahovat pouze na jednu parcelu
- SDH v Horním Poli byla
schválena ádost o èástku 4 000,Kè na poøádání soutìe poárních
drustev
- Sdruení rodièù pøi Z a M
Studená byla schválena èástka
10 000,- Kè na poøádání oslavy Dne
dìtí
- byl schválen prodej pozemkù
v lokalitì Na ibené v k.ú. Studená dle dolých ádostí:
a) pozemek p.è. 1570/5 o výmìøe
580 m2  Jaroslav a Dana Bartùkovi, bytem J. Hradec, Hvìzdárna
46/V
b) pozemek p.è. 1570/4 o výmìøe
1290 m2  Zdenìk a Martina Bártù,
bytem Studená, Komenského 422
c) pozemek p.è. 1570/3 o výmìøe
1191 m2  Ing. Karel a Mgr.
Vladimíra Dvoøákovi, bytem Studená, V. Javoøické 494
d) pozemek p.è. 1570/1 o výmìøe
1234 m2  Ing. Petr tefl, bytem
Studená, V. Javoøické 494
- dále byla schválena ádost p.
Miloslava Nezdary, bytem Studená,
Komenského 524 o prodej èásti
pozemku p.è. 527/1 plocha  po
zveøejnìní jediný zájemce, cena 70
Kè/m2
- finanèní prostøedky z odpisu
pøíspìvkové organizace Z a M
Studená ve výi 700 000,- Kè byly
pøevedeny na úèet obce dle zákona
è. 250/2000 Sb., § 31, odst. 2 písm.
e) pro financování akce Rekonstrukce a oprava Z.
Mgr. J. Kejval

Okrsková soutì SDH v Horním Poli - podrobnosti v pøítím èísle Tepu
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Slovo starosty
Váení obèané, úvodem svého
pøíspìvku chci zhodnotit období od
vydání minulého zpravodaje, kdy
byla èinnost zastupitelstva, a
hlavnì finanèního výboru vèetnì
výborù osadních, zamìøena na zpracování rozpoètu obce pro letoní rok
v oblasti investièních akcí, údrby a
oprav majetku obce nejen ve Studené, ale i v místních èástech.
Po vzájemné dohodì bylo rozhodnuto v roce 2007 realizovat tyto
akce, zamìøím se na ty nejdùleitìjí.
Akcí èíslo jedna je Rekonstrukce
a oprava základní koly, budovy
kolní kuchynì, na kterou byl vybrán dodavatel a náklady dosáhnou
témìø 11 milionù korun.
Dalí akce je oprava chodníkù
v ulici Tyrova. Zde se chci omluvit
obèanùm z této ulice, e nedojde
k vydládìní vech chodníkù, ale
pouze èásti ve smìru od Horního
Pole po ulici Nerudova. Zbývající
èást bude provedena v roce 2008.
Dùvod tohoto rozhodnutí je ten, e
firma E.ON bude provádìt v roce
2008 rekonstrukci el. vedení s tím,
e dojde k uloení vedení do chodníku. Pùvodní zámìr byl provádìt
tuto rekonstrukci na tøi etapy do
roku 2010. Po dohodì bylo rozhodnuto rekonstrukci provést v roce
2008. Vìøím, e tento dùvod pochopíte a jetì rok poèkáte.
Dojde také k opravì výmolu
v ulici Roického, kde poèítáme
v èásti ulice od køiovatky od Hartmannových smìrem k høiti s celkovou rekonstrukcí, podle toho, jak
se nám podaøí zajistit vybudování
inenýrských sítí v èásti této ulice.
Byla zpracována studie a pøipraveny ètyøi parcely pro výstavbu RD
v lokalitì ibená, kde je témìø zpracována projektová dokumentace na
inenýrské sítì, které chceme rovnì v letoním roce vybudovat.
Dále poèítáme podle finanèních
moností s opravou povrchu v ulici
Polní.
Po rozhodnutí zastupitelstva bylo
vyuito dlaby z ulice Tyrova pro
rekonstrukci chodníku v ulici
Komenského. Stejným zpùsobem by
se mohlo v opravì chodníkù podle
finanèních moností pokraèovat
v ulici L. Svobody.

Byla dokonèena parková úprava
v okolí hodin.
Spolupracujeme s farním úøadem
pøi opravì kostela sv. Prokopa, kde
ji bylo s pracemi zapoèato. Náklady na opravu kostela budou cca
1,9 mil. Kè.
V místních èástech zaèaly
následující práce.
Na opravì KD Marov byla
dokonèena nejdùleitìjí èást, a to
oprava krovu a výmìna støení
krytiny.
Na budovì osadního výboru Domaín byly vymìnìny okapy a bude
se dále pokraèovat. Rovnì v Domaínì dolo díky iniciativì novì
ustaveného osadního výboru
k vyèitìní ochranných pásem vodních zdrojù.
Chci vyuít této pøíleitosti a

V Sumrakovì  dokonèení úprav
prostranství Pod Kovárnou.
Ve Skrýchovì  oprava budovy
osadního výboru.
V Olanech  oprava høbitovní
zdi, výstavba autobusové èekárny,
pokud získáme dotace.
Ve Velkém Jeníkovì  údrba
veøejného prostranství.
Samozøejmì podle moností
budeme provádìt bìnou údrbu a
drobné opravy na zdravotním
støedisku, domì s peèovatelskou
slubou, budovì obecního úøadu
apod.
Dalí akcí, která zmìní tváø Studené, je výstavba nákupního
støediska firmou Flosman, kde se
poèítá s ukonèením stavební èásti
do konce èervence. Hodnota díla je

Setkání dùchodcù

podìkovat vem obèanùm Domaína, kteøí se na této akci
podíleli.
V Horním Poli poèítáme s dokonèením opravy fasády na KD a
opravy pomníku padlých v I.
svìtové válce.
Ve Svìtlé  úprava veøejného
prostranství a pokud dojde k dohodì s vlastníky pozemkù, oprava
èásti vodovodního øadu.
V Horním Bolíkovì  oprava
vìièky na kapli a úpravy na koupaliti.

cca 6,5 mil. Kè. Náklady hradí firma
Flosman. Obèané získají moderní
nákupní støedisko a zlepení
vzhledu námìstí.
Zimní období bylo vyuito pro
uskuteènìní spoleèenských akcí
jako Spoleèenský veèer, Setkání
dùchodcù a dále pokraèováno oslavou MD a Dne matek. Spol. organizace poøádaly plesy, sportovní
turnaje apod.
Základní, mateøská kola a
kolní druina poøádaly dìtský
Pokraèování na str. 4
karneval.
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Slovo starosty

Uskuteènily se akce v knihovnì
Vl. Javoøické. Dìkuji vem, kteøí si
nali volný èas a chu se na organizování tìchto akcí podílet.
Nyní zamìøím Vai pozornost na
oblast odpadového hospodáøství a
veøejný poøádek. Obec spolu s firmou AVE  J. Hradec rozmístila na
19 míst v obci kontejnery na PET
lahve + obaly od mléka apod., na
papír a na sklo. Myslím si, e nyní
je jenom na nás, jak budeme tøídit
odpad, který vznikne v naich
domácnostech. V místních èástech
bude pokraèovat pravidelný svoz
dle plánu 1x mìsíènì, co se nám
osvìdèilo, a budeme v tomto
zpùsobu likvidace odpadu pokraèovat. Dále zapoène svoz zelenì
ve Studené. ádám Vás o to, abyste
do zelenì nedávali stavební su a
jiný odpad. Pokud se tak stane, nebudeme tento odpad odváet.
Velkým nevarem, který se èím
dál víc rozmáhá, je parkování osobních automobilù, ale mnohdy i lehkých
dodávek na chodnících. Zde jsem
poádal o pomoc a spolupráci obvodní oddìlení Policie ÈR ve Studené. Parkováním na chodnících je
poruován zákon 361/2000 Sb. o
provozu na místních komunikacích,
kde je jasnì definováno, co je chodník a k èemu mùe být vyuíván.
Vím, e výstavbou nového nákupního støediska zmizela plocha, kde
obec mlèky trpìla parkování nákladních aut apod. Rovnì na tomto
úseku veøejného poøádku dojde
k osazení znaèek na námìstí s cílem
zamezit parkování nákladních aut,
traktorù, autobusù a dalí tìké
techniky. Prostor od vjezdu do staré
Masny smìrem k Jilmu bude
vyuíván pro stánkový prodej.
Obec Studená získala prostøedky
z grantu Jihoèeského kraje na vybudování nauèné stezky Poznej
kraj pod Javoøicí. Zaèátek a konec
bude na autobusovém nádraí.
Stezka povede pøes Vrí, Andulku,
kolem Dvoøákova mlýna do Horního
Pole a zpìt ke høiti u Remízku do
Studené. Tento okruh je cca 5 km
dlouhý a budou na nìm umístìna 4
odpoèívadla a informaèní tabule.
V Horním Poli je moné se rozhodnout pro delí okruh, a to pøes
Rusko, Klátovec, Zhejral, Karhov
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zpìt do Horního Pole a Studené.
Tento okruh mìøí 9 km. Vìøím, e
zaøízení vybudovaná na stezce
budou slouit svému úèelu a nebudou nièena.
Pøi této pøíleitosti bych chtìl
upozornit majitele pøevánì terénních motocyklù, e lokalita Vrí je

vìtí míøe zajímat o to, co jejich dìti
dìlají ve svém volném èase. Tìm,
kteøí se nudí, nabízím monost
spolupráce ve zlepení vzhledu
obce. Pøivítám kadý dobrý
nápad.
Závìrem svého pøíspìvku Vás
chci poádat o pochopení a shovívaOslavy MD

vyhláena jako Významný krajinný
prvek a ne motokrosová dráha. Byl
bych rád, kdybychom se podle toho
chovali.
Jak lze pøispìt bez velkých nákladù ke zlepení vzhledu obce,
chci uvést na pøíkladu mladých
nadencù, kteøí se spolu s obcí
podílejí na úpravì prostranství
v lo kalitì bývalých aten u
rybníka Kopejtko. Vìøím, e tam
vznikne pìkné místo pro sportovní
vyití, ale i pøátelské posezení.
V em obèanùm, kteøí nám
s pøíprav ou této lokality
pomáhají, dìkuji. Zároveò na této
lokalitì mùete vidìt, jak se chová
m lád e mnohdy j etì kolu
povinná. Jak hodnotí snahu o
zlepe ní v z hle du S t udené, si
mùete
pøeèíst
v
jejich
umìleckých projevech na zdech a
jiných plochách bývalých aten.
Myslím si, e rodièe by se mìli ve

vost pøi konání Studenské poutì,
která pøináí urèitá omezení hlavnì
obèanùm v ulicích Komenského a
1. máje. Vìøím, e spoleènì zvládneme hlavnì parkování aut na
místech stánkového prodeje v ulici
Komenského. Studenskou poutí
zaèínají prázdniny a èas dovolených. P øe ji Vám pøíjemnì
proitou dovolenou.
Z výètu akcí a øeení problémù
je jasné, e zastupitelstvo obce
mùe uskuteènit tyto akce za aktivní pomoci podnikù a obèanù
Studené a místních èástí. Proto
Vás
chci závìrem
svého
pøíspìvku o pomoc a spolupráci
poádat.
Od 31. kvìtna do 3. èervna. 2007
navtívila Studenou delegace
partnerského mìsta Beemsteru.
Podrobnosti uvedeme v pøítím
èísle.
J. Rod
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Informace z knihovny
30. bøezna v pátek probìhla
v naí knihovnì, jako v mnoha knihovnách po celé republice, Noc
s Andersenem. Kromì ètení,
povídání a øeení kvízù si dìti samy
vyrobily døevìné loutky z polotovarù, které nám darovalo
Truhláøství Karel Taras, a i pøes
vìtí vìkovou rozdílnost dìtí byly
vechny výrobky opravdu zdaøilé.
Zde se opìt osvìdèila výborná
spolupráce knihovny se kolní
druinou pøi Z, protoe jsme
vyuili její prostor a vybavení právì
pøi výrobì loutek. Nakonec jsme
vechny výrobky vyfotili a dìti
dostaly ocenìní za svou snahu.
Od poloviny dubna byla v knihovnì výstava starých pohlednic,
kterých se selo témìø 500 z mnoha
témat a tìm, kteøí je zapùjèili, jetì
jednou dìkuji. Dne 22. 5. navtívila
nai knihovnu cestovatelka Lenka

átková (v zimì probìhla její
výstava háèkovaných prací) a
podìlila se o záitky z cestování po
Africe.
Novinkou knihovny jsou od
kvìtna její vlastní webové stránky,
na kterých se kromì základních informací budete dozvídat o aktualitách a pøipravovaných akcích.
Naleznete je na adrese: www.knihovnastudena.wz.cz. Na stránkách
obce Studená zùstává knihovna pod
zálokou sluby a je zde i odkaz na
nové stránky.
Poslední informace se týká dovolené, která bude v knihovnì v èervenci, a to od støedy 18. 7. do pátku
27. 7. 2007. Pøeji vem krásné
proití jednoho z nejhezèích roèních
období a dovolenou podle vaich
pøedstav.
S. Jírová

Letní setkání 2007
v Marovì
Opìt je tu vytouené léto. Èas letí
a kolem nás míjí kdeco, cosi,
kdosi .. mnohdy zjistíme, e jsme
mìli zpomalit, zastavit, rozhlédnout, naslouchat, asnout, pochválit, potìit
..,ale pozdì
bycha honiti  jak praví moudrost.
A tak abychom se trochu
polepili, zveme Vás na letoní setkání dne 18. 8. 2007 v 18.00 hod.
pøed kulturní dùm do Marova, kde
nai hasièi Vás pobaví vystoupením
svého profi týmu a zároveò nás
zavedou na start horkovzduného
balónu. Ten bude probíhat na
trávníku za Marovem smìrem na
Heømaneè. Doufejme, e poèasí nám
bude pøát a my se necháme unáet
v oblacích a pohlédneme na ve
s patøièným nadhledem, který nám
nìkdy chybí. A moná, e si
uvìdomíme, e mnohé není a takové, jak se zdá. Uvidíme úasný
pro stor, roz hl ed, krá su
.a
moná profièí kolem nás ten èas
a zaeptá nám  postùj, poseèkej,
zamysli se.
Na tuto akci Vás zve osadní výbor
a SDH Marov.
H. Novotná

PODÌKOVÁNÍ
Sbor dobrovolných hasièù Studená dìkuje vem sponzorùm za
ceny, které vìnovali do vìcné
tomboly pøi tradièním hasièském
plese poøádaném v kulturním
domì v Horních Nìmèicích.

Zpráva o èinnosti kulturního a zahranièního výboru
Váení spoluobèané, dovolte,
abychom Vás seznámili s èinností
tohoto výboru za uplynulý pùlrok.
V prosinci ve kolní jídelnì probìhl
Adventní koncert, pak se výbor
podílel na organizaci ivého
Betlému a finanènì OÚ pøispìl na
recitaèní poøad Farního úøadu
øímskokatolické církve v kostele sv.
Prokopa. V bøeznu kulturní a zahranièní výbor s KSÈM poøádaly
Mezinárodní den en v peèovatelském domì. Kulturní výbor spolu

s OÚ zorganizovaly v tomto mìsíci
Spoleèenský veèer a setkání
dùchodcù v hotelu Bartuek. Na
Dnu matek, který probìhl v kvìtnu,
se také podílely politické strany 
ODS a KDU- ÈSL. Na konci tohoto
mìsíce se uskuteènila návtìva zastupitelù z Holandska. Tento výbor
úzce spolupracuje s panem starostou J. Rodem, místostarostou Mgr.
J. Kejvalem, øeditelem Základní
koly Mgr. L. Hrbkem a uèitelem
ZU panem J. Martinù, kteøí se

podílejí na organizaci, finanèním
zajitìní a kulturní náplni akcí.
Vem èlenùm výboru a výe jmenovaným patøí podìkování za spolupráci. Ale nesmíme zapomenout na
dìti Základní koly a Mateøské
koly ve Studené. Bez nich by
vechny akce byly bez jiskry. Jak se
øíká, dìti jsou koøením ivota.
H. Novotná
za kulturní a zahranièní výbor
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VÍTÁME NOVÉ OBÈÁNKY STUDENÉ NAROZENÉ DO 15. 5. 2007
Michaela Èurdová, Rostislav
Duek, Vít Holoubek, Martin Lacina, Lucie Rubeová, Marie Zámostná  ze Studené, Leila Váòová  ze
Sumrakova.

Mláde

Domnívám se, e dnení mláde
je stejná jako v pøedchozích generacích. Mladí lidé se èasto snaí být
jiní ne jejich rodièe, chtìjí se
zaøadit do urèité skupiny svých
vrstevníkù, mají tendenci napodobovat své idoly z oblasti kultury,
prezentované v rùzných médiích,
nejèastìji v televizi. Starí lidé
vìtinou øíkají, e dnení mláde je
horí, ne byli oni v mládí, ovem
ve závisí na úhlu pohledu. Lidé si
pamatují jen urèité vìci a i v dnení
dobì existují mladí lidé, kteøí nekouøí, nepijí alkohol, nefetují a netráví svùj volný èas pochybnou
zábavou.
Shrnutí: mladí lidé se chovají
tak, jako jejich rodièe a okolní
spoleènost.
Michal Jíra, 8. tø.

Podìkování
Chtìla bych vás informovat o dobré vùli lidí, s kterou se tak èasto
nesetkáváme. Tento rok slavíme 30
let naí koly a s tím souvisí náklady na novou výzdobu. Tentokrát
jsem nemusela oslovovat podnikatele, aby nìjakým zpùsobem
pøispìli na tuto èinnost. Pan Václav
Èech ze Sumrakova mi sám nabídl
výrobky ze døeva a dalí materiál,

který pouiji na výzdobu mimokolního pavilonu. Touto cestou bych
mu chtìla podìkovat, protoe si
myslím, e s takovým pøístupem se
nesetkáváme kadý den. Pøijïte na
Den otevøených dveøí 31. srpna
2007, kde vichni mùete zhodnotit
výsledek této spolupráce.
Vychovatelka D
Milada Peltanová

Dnení mláde

Kdy se tak zamýlím nad tou
dnení mládeí, jde to s námi pìknì
z kopce. Kdy obèas slýchám, jaké
to bylo pøed x lety, co dìti tenkrát
nesmìly, øíkám si, je to vùbec
moné? Døíve dìtem staèila jedna
døevìná hraèka a byly spokojené,
ale co teï? Jdete po ulici a vidíte
nìjakou partu, co jen tak v klidu
popíjí, kouøí a kdo ví, co jetì. Starí
lidé si øeknou, tohle my bychom si
nikdy nedovolili. Kdy to tak
vezmu, tak dnes si dovolíme skoro
vechno. Ale kdy si vezmeme, jaká
je mláde dnes jaká asi bude za
dalích pár let? Vak u teï
mùeme od malých dìtí slýchat
rùzná nesluná slova. Kazíme je my
sami nebo na to pøispìla i výchova
rodièù? Nevím, ale myslím, e na
tom máme velký podíl asi my sami.
Take jaké to bude za dalích x
let, si mùeme zatím jen pøedstavovat.
Jana imková, 8. tø.

Ve Studené byly na devatenácti místech
umístìny kontejnery pro tøídìný odpad.
Vyzýváme proto obèany
TØIÏTE ODPAD!!!
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Ze ivota koly
kolní rok 2006  2007 ubìhl jako
voda a zbývá u jen poslední mìsíc.
kola v prùbìhu kolního roku pracovala podle plánu a o nejvýznamnìjích akcích a soutìích jsme
veøejnost v Tepu vdy informovali.V tomto vydání bych chtìl
vechny ètenáøe informovat zejména o organizaci konce kolního
roku. kolní rok bude ukonèen o
týden døíve v pátek 22. 6. 2007,
protoe ji v závìru èervna zaènou
práce na rekonstrukci kolní
jídelny.
Pøed 30 lety 1. 9. 977 byla zaháje na v ýuka v no vé ko lní
budovì, proto pøipravujeme Den
otevøených dveøí na pátek 31. 8.
2007, kdy si bude moci veøejnost
odpoledne prohlédnout uèebnu
výpoèetní techniky, výstavku
keramiky, uèebních pomùcek,
výrobky ákù a nìkteré si budete
moci i zakoupit. Ke slavnostní atmosféøe pøispìje skupina Zoufalka Junior a soubor Country tancù
bývalých ákyò naí koly. Dovolte
mi touto cestou, abych Vás
vechny pozval na tuto akci a
poádal Vás, abyste pozvání tlumoèili i ostatním absolventùm,
kteøí ve Studené neijí a urèitì
rádi by se do koly podívali.
Budete si moci prohlédnout zrekonstruovanou kolní kuchyni nákladem 10,5 miliónù korun. K této
rekonstrukci bylo nutno pøikroèit,
protoe se stále zpøísòují poadavky
na pøípravu jídel pro veøejné stravování. Bude nutno vymìnit elektroinstalaci, znovu obloit stìny
obkladaèkami, zrekonstruovat rozvody vody a vzduchotechniku, nainstalovat odsavaèe par nad varné
nádoby, vybudovat prostory pro
plnìní a mytí nádob na pøevoz jídla
do M, vybudovat pøípravnu masa
a vytloukárnu vajec, novì bude instalován konvektomat, budou
provedeny stavební úpravy skladù
a mnoho dalích úprav. Celá
východní fasáda bude tepelnì zaizolovaná a vymìnìna okna za plastová s lepími tepelnì izolaèními
vlastnostmi. Po rekonstrukci se zde
zaènou vaøit obìdy a pøipravovat
svaèinky také pro Mateøskou kolu
ve Studené, kam se ve bude
dováet dodávkovým automobilem.

V jarních mìsících vrcholila
pøíprava vycházejících ákù na pøijímací zkouky a pøed nimi pøedcházelo podávání pøihláek na
støední odborné koly, gymnázia a
støední odborná uèilitì. V tomto
kolním roce vychází 27 ákù  15
ákù si podalo pøihláku na støední
koly a 12 ákù na støední odborná
uèilitì. V prvním kole pøijímacího
øízení bylo pøijato 26 ákù, zbývající
1 ák byl pøijat ve druhém kole pøijímacího øízení. S vycházejícími
áky se opìt slavnostnì rozlouèíme
v pátek 22. èervna v 9 hodin
v obøadní síni Obce Studená.
Konala se tradièní oslava Dne
dìtí, a to v sobotu 2. èervna na
kolní zahradì. Hlavnì bych chtìl
touto cestou podìkovat naim sponzorùm, kteøí nám tuto oslavu pomohli zabezpeèit. Byli to: Obec
Studená, STAVING Studená, Stanislav Heøman KEVA- strojní
støedisko, ZÁMEÈNICTVÍ Jaroslav
Budíèek, Václav Petrù  ELEKTRONIKA, STAGRA Studená,
NEZDARA  instalatérství, VOD
JISTUZA Studená, STYL v.d. Studená, MVDr. Karel Mitas 
sdruení MEFISTO, COCA-COLA
Praha, Cukrárna ÁRKA, Èeská
spoøitelna Studená Sdruení rodièù
pøi Z Studená - od tìchto organizací jsme obdreli dary do 23.
kvìtna, kdy byla uzávìrka TEPU.
Také dìkujeme za technickou pomoc hasièùm ze Studené, panu ebestovi, panu Suickému, MUDr.
Dvoøákovi a rodièùm naich ákù.

Ve kolní druinì bylo na celý rok
naplánováno mnoství zajímavých
èinností. Nejvíce dìti vzpomínají na
spaní ve kole v pøedveèer Dne dìtí.
V tento den dìti absolvovaly hru
Cestu za pokladem, opékaly vuøty a
plnily Cestu odvahy. Strávená noc
ve kole pro nì byla velkým záitkem. I kdy vyuèování skonèí o
týden døíve, druina bude pro
zamìstnané rodièe meních dìtí
v provozu do 29. èervna.
A co se událo od posledního vydání TEPu v mateøské kole? Nae
dìti úèinkovaly na nìkolika akcích
pro obèany, které poøádal OÚ. Bylo
to MD, setkání dùchodcù, Den
matek, vítání obèánkù a schùze
tìlesnì postiených obèanù. Mìli
jsme také ve tøídách besídky pro
maminky. Oslava Dne dìtí probìhla
tradièním opékáním vuøtù.
Èásteèným sponzorem této akce je
místní organizace Svazu tìlesnì
postiených. Velmi dìkujeme.
V mìsíci kvìtnu a èervnu jezdíme
na plavecký výcvik do Jindøichova
Hradce a pojedeme na výlet na hrad
Rotejn. Letos poprvé 29. 6.
probìhne v obøadní síni OÚ
slavnostní rozlouèení s mateøskou
kolou pro 19 budoucích prvòáèkù,
kteøí obdrí z rukou pana starosty
pamìtní list. I pøítí kolní rok bude
kapacita M zcela naplnìna. O letních prázdninách dojde k pøeruení
provozu M od 23. 7. do 31. 8. 2007.
Mgr. Libor Hrbek

Uzávìrka pøítího
èísla TEPu je 15. 8. 2007.
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Internet Studená co teï a co potom?
Váení uivatelé internetu a
obèané Studené, dovolil bych si
malé shrnutí veho, co souvisí s projektem
Internet
Studená
s výhledem do budoucnosti. Ji to
budou dva roky, co jsme oficiálnì
spustili projekt Internet Studená
dotovaný z prostøedkù EU. Myslím
tedy, e nastal èas na hodnocení a
malé seznámení se souèasnou situací. I kdy reálné hodnocení je na
vás, uivatelích a obyvatelích Studené. Vìøím ale, e si rádi pøeètete
mùj názor a dozvíte se zde, co se od
té doby zmìnilo a jaké jsme si
stanovili úkoly. Jaké tedy byly cíle?
Projekt se skládal ze tøí èástí:
- vybudovat novou poèítaèovou
uèebnu
- rozíøit poèet veøejnì pøístupných bodù k internetu
- vybudovat sí, která umoní
pøipojit 45 uivatelù k internetu rychlostí 256kb/s 24 hodin/den.
Malé pøipomenutí minulosti
v dobì pøed realizací projektu.
Poèítaèová uèebna v Z Studená
sice byla, ale svým vybavením nevyhovovala moderním trendùm výuky
naich dìtí. Veøejné pøístupové
body k internetu byly pouze v knihovnì V. Javoøické a vyuití bylo
pevnì spjato s pùjèovní dobou knihovny. Internetové pøipojení?
Mnozí z vás vìdí, e bylo k dispozici
pouze vytáèené pøipojení k internetu, a to bylo pomalé a pro
nároènìjí uivatele i drahé.
A jaká je situace dnes? Jistì víte,
e byla vybudována moderní
poèítaèová uèebna, umístìná
v prostorách Z Studená. Ta je
vyuívána nejen kolou jako takovou, tedy pro potøeby výuky ákù,
ale i pro kolení vás obyvatel Studené a okolí v rùzných odvìtvích
výpoèetní techniky. Tady odvádí dobrou práci pracovník Obce Studená
Marek Stránský.
Dále byla zrychlena pøípojka
k internetu ve stávajících veøejných
pøístupových bodech (knihovna) a
byl vybudován nový pøístupový bod
umístìný v 1. patøe budovy obecního úøadu. Ani jsem neèekal, jak
èasto bude vyuíván místními i Studenou projídìjícími lidmi. Jsem
rád, e se to vyplatilo.
No a pøipojení k internetu? To je
trochu delí historie. Jak víte, ne-

bylo pøipojeno pouze 45 lidí nebo
rodin, ale 119 uivatelù. Bìhem provozu se projevily rùzné nedostatky,
které jsme z velké èásti odstranili.
Je to dáno principem íøení internetu bezdrátovými pojítky, ale i
zvolenou technologií, která postupnì pøestává staèit neustále se
zvyujícímu poètu uivatelù a jejich
nárokùm. K dnenímu datu je vás
pøipojeno 203. A nové ádosti stále
vyøizujeme. Co jsme ji udìlali pro
vylepení internetového pøipojení?
Ji 2x jsme navýili primární linku
k internetu. Dnes je rychlost hlavní
linky 5Mbit/s. Vám, uivatelùm,
jsme zvýili rychlost na 512kbit/s.
Na pøístupovém bodì DPS jsme
vymìnili technologii za profesionální a rozdìlili uivatele do tøí
skupin. S výmìnou technologie
jsme pokraèovali na pøístupovém
bodì STYL a budeme pokraèovat
dále. Èeká nás v nejblií dobì
výmìna technologie na základní
kole. Tady uivatele rozdìlíme
také do tøí skupin. Toto povede
k výraznému zlepení spojení.
Máme do konce roku co dìlat.
V podstatì chceme vymìnit
vechnu pouitou technologii za
profesionální. Letos to budou pouze
pøístupové body. V pøítím roce se
snad povede vymìnit souèásti
páteøních spojù. V podstatì
vechny utrené prostøedky znovu
investujeme do sítì, aby se mohly
zlepovat poskytované sluby.
Co nás tedy èeká? Stále probíhají
rùzná kolení, tedy vìtinou od
podzimu do jara. Máte tedy
neustálou monost se vzdìlávat za
velmi malý finanèní obnos. No a
mne èeká jetì mnoho práce na
vylepování sítì. Tady bych vás
vechny rád poprosil o trochu
trpìlivosti pøi plánovaných výpadcích, které jsou nezbytné. Chci také
pøipomenout, e se blíí bouøkové
období a s tím i velká pravdìpodobnost poruch. Pro zrychlení jejich odstraòování nabízím pár rad k jejich
odstranìní èi lokalizace:
- pokud to je moné, pøi hrozící
bouøce, vypnìte vae pøístupové
zaøízení z elektøiny
- najdìte vae pøístupové zaøízení
(malá krabièka EDIMAX nebo
OVISLINK) a na 2 minuty jej vypnìte, pak zapnìte

- pokud to nepomùe, zkontrolujte,
jestli vai anténu neotoèil vítr apod.
- technicky zdatnìjí uivatel
mùe pøezkouet prostupnost sítì
pøíkazem PING, a to k nejbliímu
pøístupovému bodu, pøípadnì na
centrální router na adrese
193.165.79.34, pokud tam to bude
O.K., není problém u uivatele.
O plánovaných výpadcích vás
mohu informovat, ovem k tomu
potøebuji vai e-mailovou adresu.
Tu mi mùete zaslat (pouze dobrovolnì) na adresu internet@studena.cz. Zde je mono zasílat i
potíe s pøípojkou. Nahlaovat
problémy lze i na adrese
http://www.studena.cz/page.php?f
p=internet-studena/formular-provzkaz , nebo telefonicky na telefonních èíslech:
- obecní úøad paní Nováková
384401911
- Marek Stránský 602612400.
No a to je ode mne ve. Snad jsem
vás moc neunavil a naopak jste se
nìco nového dozvìdìli. Pokud mi
budete chtít nìco vzkázat, pouijte
nae stránky www.studena.cz formuláø pro vzkazy, nebo výe uvedenou e-mailovou adresu. Take pøeji
co nejlepí spojení, hodnì úspìchù
pøi sebevzdìlávání a hlavnì hezké
léto a dovolenou. Závìrem bych
chtìl za nás vechny podìkovat zastupitelùm v èele se starostou Obce
Studená za vstøícnost a pochopení,
bez kterého by nebylo moné rozvíjet nai sí.
Vá správce internetu
Roman Horký
CHTÌLA BYCH
Chtìla bych zhasnout den a jít spát,
rozsvítit slunce a jít si hrát.
Nevzdalovat se snu a stále snít,
melodii v uchu slyet znít.
Chtìla bych navtívit vesmír
a zkoumat hvìzdy,
aby horolezci na horu lezli.
Chtìla bych hodnì penìz mít
a vechno vem koupit.
Chtìla bych, aby radosti bylo víc
a aby rub mìl i líc.
Chtìla bych, aby vechno
bylo tak, jak má,
a a kadý kadému pomáhá.
ANETA HAVLOVÁ, 5. B
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Blahopøejeme k ivotnímu výroèí (70, 75 a více let)
ÈERVENEC 2007
Frantiek Urbánek, Studená
Hugo Demartini, Sumrakov
Kamila Bìlíková, Studená
Emilie Bláhová, Studená
Miroslav Novák, Studená
Anna Neradová, Horní Bolíkov
Anna Stránská, Studená
Boena Balatá, Studená
Josef Mitas, Studená
Jaroslava Nováková, Studená
Anna Nosková, Horní Bolíkov
Marie Kosová, Studená
Marta Tetourová, Studená
Libue Soukupová, Studená
Anna Èerníková, Studená
SRPEN 2007
Anna Satrapová, Studená
Marie Slezáková, Studená
Elika Radkovská, Studená
Bohuslav astný, Studená
Olga Hanzalová, Studená
Vìra Mièková, Studená
Jan Kos, Olany
Boena Fojtová, Studená
Irena Mitasová, Studená
Zdenka Hronová, Domaín
Andìla Matouková, Horní Pole

Blaena Schönkyplová, Studená
Boena váchová, Horní Bolíkov
Marie Hejduková, Studená
Rùena teflová, Studená
Marie Kantorová, Studená
Zdeòka obová, Studená
Marie Tichá, Studená
Ludvík Bodlák, Studená
ZÁØÍ 2007
Frantiek Dìdina, Studená
Miloslav Kubín, Studená
Marie Lovìtínská, 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
Miroslava vehlová, Horní Pole
Valburga teflová, Domaín
Jaroslav Vávra, Studená
Rùena Chalupská, Velký Jeníkov
Boena Matuková, Studená
PhDr. Elika Merhautová, Horní Bolíkov

Sbor dobrovolných hasièù ve Studené
zve obèany na tradièní
pouové posezení
do hasièské zbrojnice.
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Jan Satrapa sen. (1880 - 1948)
foto z archivu rodiny Satrapù

Zakladatelem akce, autorem textu a organizace je Antonín Fuèík
Studenský

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

