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Z jednání zastupitelstva obce
19. zasedání zastupitelstva Obce
Studená se konalo 26. 5. 2008
Zpráva o èinnosti orgánù obce
informovala o jednáních, která se
týkala: pojitìní nové techniky u
firmy ITEAD, prodlouení rozvodu
plynu v lokalitì Na ibené firmou
E-on, dále podepsání smluv o
pøedání akcií Masny Studená 
Smlouva o prodeji akcií a Smlouva
o poskytnutí daru ve výi 440 000 Kè
Obci Studená firmou Maso Planá
na rekonstrukci Z.
Z èinnosti výborù: výbor finanèní
projednal rozpoètovou zmìnu a

doporuèil ji zastupitelstvu ke
schválení, dále projednal smlouvu
na pronájem techniky mezi
Technickými slubami Obce
Studená a Obcí Studená, smlouva
je splatná ètvrtletnì s úèinností od
1. 4. 2008, dále se výbor seznámil
s
výsledkem
hospodaøení
Technických slueb Obce Studená
(zisk 47 052,42 Kè za rok 2007).
Kontrola usnesení konstatovala:
zajitìní peèovatelské sluby je
v jednání, hodnotící komise na akci
Rozkvetlé sídlitì 2008 byla
doplnìna p. M. Rásochovou,
Sumrakov èp. 2.

5 P Jana Satrapy

Zastupitelé schválili tyto
zástupce obce do kolské rady Z a
M Studená:
M. Jinochová, Tyrova 187,
Studená
H. Karpíková, Komenského
418, Studená
MVDr. J. Novák, V. Javoøické
475, Studená.
Dále byla schválena rozpoètová
zmìna tak, jak navrhl finanèní výbor.
Starosta p. J. Rod seznámil
zastupitele se studií na úpravu
høitì u Z, byl schválen návrh
pokraèovat na tomto projektu.
Pokraèování na str. 2
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Z jednání zastupitelstva

dokonèení ze str. 1
20. zasedání zastupitelstva Obce
Studená se konalo 23. 6. 2008
Zpráva o èinnosti orgánù obce
informovala: o jednáních ohlednì
rekonstrukce úpravny vod v H. Poli,
rozíøení kamerového systému
v obci bylo projednáno s firmou
ELZY, 23. 6. 2008 se konalo
výbìrové øízení na Relaxaèní
centrum ve Studené, vítìz
spoleènost Spilka a Øíha s. r. o.
Sobìslav, na Kulturní a
spoleèenské centrum, vítìz Spilka
a Øíha s. r. o. Sobìslav a na
Kulturní a spoleèenské centrum 
vnitøní
vybavení,
vítìz
Workcentrum s. r. o. Kamenice
n.Lipou.
Z èinnosti výborù: finanèní výbor
projednal rozpoètovou zmìnu a
závìreèný úèet obce za rok 2007 a
doporuèil je zastupitelstvu ke
schválení, dále výbor projednal
zprávu KÚ v È. Budìjovicích, který
provedl pøezkoumání hospodaøení
obce za rok 2007, výbor se seznámil
s èerpáním rozpoètu obce k 31. 5.
2008, výbor sportovní projednal a
navrhl rozdìlení finanèních
prostøedkù obce pro jednotlivé
oddíly:
TJ Studená
30 000 Kè
Sokol I
25 000 Kè
(stolní tenis)
Sokol II
12 000 Kè
(tenis)
FK
31 000 Kè
AVZO
2 000 Kè
(zatím pozastaveno).
Dalí jednání: zastupitelé
projednali a schválili závìreèný
úèet obce za rok 2007, vzali na
vìdomí zprávu KÚ v È.
Budìjovicích
o
výsledku
pøezkoumání hospodaøení obce
za
rok
2007,
schválili
rozpoètovou zmìnu tak, jak jim
byla písemnì pøedloena a
seznámili se s èerpáním rozpoètu
k 31. 5. 2008, dále zastupitelé
projednali poøadí naléhavosti
investièních akcí takto:
1) rekonstrukce ÈOV Studená
a úpravny vod H. Pole  doplnìní
technologie úpravny vody,

2) rekonstrukce èp. 17  Kulturní
a spoleèenské centrum, Relaxaèní
centrum,
3) rekonstrukce místních
komunikací vèetnì námìstí sv.
J. Nepomuckého,
4) zateplení Z, M a OÚ,
5) kolní høitì,
6) parková úprava plochy na
bývalém Zákostelním rybníku a pod
starou Masnou,
7) rekonstrukce 1. stupnì Z na
M,
8) rekonstrukce M na penzion
pro seniory se stálou peèovatelskou
slubou.
Byly schváleny ádosti o
pøíspìvky na poøádání soutìí a
akcí: SDH v H. Bolíkovì 4 000 Kè,
osadnímu výboru Marov 3 000 Kè,
na dopravu obèanù Studené a
místních èástí do HD v Jihlavì 50%
nákladù v èástce 3 153 Kè.
Dále byl schválen zámìr prodeje
stavební buòky z roku 1974. Plán
práce zastupitelstva na II. pol. roku
2008 byl po projednání schválen.
Zastupitelé souhlasili se zmìnou
územního plánu obce v katastrálním
území Olany, H. Pole a H. Bolíkov
a urèili starostu ke spolupráci
s pøipravovatelem zmìny územního
plánu, tj. MìÚ Daèice, odbor
stavební úøad.
21. zasedání zastupitelstva Obce
Studená se konalo 14. 7. 2008
Zpráva o èinnosti orgánù obce
informovala: v H. Meziøíèku
probìhlo jednání o rekonstrukci
bývalého Partexu na novou výrobu,
s firmou Maso Planá, provoz
Studená a SDH Studená byla
projednána pøíprava soutìe
hasièských drustev, jejím
poøadatelem dne 23. 8. 2008 bude
Maso Planá, a.s., bylo dokonèeno
dopravní znaèení v místních
èástech, pokraèuje budování
chodníkù a rekonstrukce veøejného
osvìtlení v ul. Tyrova ve Studené,
dolo k rozíøení veøejného
osvìtlení v ul. Na ibené.
Z èinnosti výborù: výbor finanèní
projednal rozpoètové zmìny a
doporuèil je ke schválení, výbor
sociální a zdravotní projednal
pøidìlení
bytu
v
domì
s peèovatelskou slubou a volný byt

è. 4 v domì èp. 26 doporuèil pøidìlit
podle podmínek pro pøíjmovì
vymezenou osobu a dále doporuèil
prodlouit nájemní smlouvu
stávajících nájemníkù z èp. 26,
kterým k 31. 6. 2008 konèí dvouleté
nájemní smlouvy.
Zastupitelé dále projednali
rekonstrukci komunikací a nám. sv.
J. Nepomuckého ve Studené a
schválili sloení komise pro
výbìrové øízení na projekt této akce
ve sloení:V. kolaudy, Ing. M.
Buzková, Mgr. J. Kejval, L. Severa,
J. Hembera.
Rozpoètová
zmìna
byla
schválena bez pøipomínek tak, jak
byla zastupitelùm písemnì
pøedloena.
Návrh sociálního a zdravotního
výboru ohlednì pøidìlení bytù byl
zastupiteli schválen.
Starosta informoval o monosti
výstavby rybníka v k. ú. Studená
pod stávajícím rybníkem Kamenný.
Pro zajitìní peèovatelské sluby
na dobu od 1. 1. 2009 do 31. 12. 2009
byla uzavøena smlouva s firmou
LEDAX o.p.s. È. Budìjovice.
Mgr. J. Kejval
TÝDEN PØEDMÌTÙ
V pondìlí jsou èísla, èáry,
kolik kil je litr páry?
Zlomek krát a grafika,
to je nae matika.
V úterý mi srdce bije,
pøichází k nám historie.
Renesance, první války,
pan Komenský je tu taky.
Ve støedu nás èeká diktát,
bude nás to velmi lákat.
Nadepíem slovní druhy,
bude to fakt velmi tuhý.
Ve ètvrtek nás èeká bìh,
døepy, kliky, sed a leh.
Budem plhat velice
jako správné opice.
V pátek budem malovat,
s barvièkami pracovat.
Èára sem a èára tam,
paní uèitelko, u to mám.
O víkendu leháro,
budem spinkat nastálo.
Zdeòka Adamcová 6. tø..
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Ohlédnutí za 5P Jana Satrapy

Sobota 21. èervna 2008
znamenala velký svátek pro
vechny cykloturisty ze Studené a
blízkého i vzdálenìjího okolí. Ji po
desáté se tito milovníci jízdních kol
seli ve Støíovicích u podniku
TECNOCAP (døíve Obal Rozko),
aby vyjeli na ètyøetapovou vyjíïku
pøes Studenou, Krahulèí a Hodice
do cíle v Kostelci. Trasa byla vedena
po místech, ve kterých Jan Satrapa
zakládal provozovny masné výroby
a nebo výroby s ní související.

Na startu bylo 23 úèastníkù (viz
foto), ve Studené se pøipojilo 32 a
v Krahulèí 22 a v Hodicích 2
úèastníci. Celkovì se zúèastnilo 79
úèastníkù, co je nejvíce za
uplynulých 10 let. Jádro tvoøí
tradièní úèastníci, kteøí pøed lety
akci zakládali. Patøí mezi nì
zakladatel akce Dr. Antonín Fuèík.
Pro zajímavost uvádím, e
nejstarímu úèastníkovi bylo 76 let
a nejmladím úèastnicím bylo 11
let. V cíli cykloturistické akce

v Kostelci si vichni slíbili, e se za
rok zase, na ji 11. roèníku 5P Jana
Satrapy, sejdou.
Závìrem dìkuji sponzorùm za
jejich pøínos ke zdaøilé akci, byli to:
Obec Studená, Lékárna U
Nemocnice J. Hradec, Tecnocap
Støíovice, Masozávod Krahulèí,
Vysoèina Hodice, Kostelecké
uzeniny.
Mgr. J. Kejval

Dìtský den v mateøské kole
Letoní rok mìla oslava
Dìtského dne jinou podobu ne
v minulých letech. Protoe základní
kola mìla pro áky
pøipraven program
dle jejich pøání, a to
v
den
kolního
vyuèování, rozhodly
jsme se v mateøské
kole, e oslavu pro
mení dìti pøipravíme
na kolkové zahradì.
Po dohodì s panem
starostou byl termín
stanoven na sobotu
30. 5., aby dìti mohly
pøijít s rodièi i
prarodièi. Pøemýlely
jsme, jaký zvolit program, aby nabídka
odpovídala zájmu
mladích dìtí, aby je

èinnosti bavily a aby byly trochu
jiné ne na takovýchto podobných
akcích. Nakonec jsme vyly z toho,

e se nemusí soutìit, ale dìti si
mohou rùzné aktivity vyzkouet a
mohou to dìlat s nìkým, kdo jim
poradí a pomùe, a u
jsou to rodièe nebo
paní uèitelka ze
kolky. A tak vzniklo
celkem
devìt
pracovních koutkù,
kde
dìti
lovily
rybièky,
skákaly
v pytli, malovaly
prstovými barvami,
tøídily
odpad,
poznávaly kvìtiny a
listnaté i jehliènaté
stromy, modelovaly
z
tìsta,
házely
krouky, zkouely
frotá a navlékaly
tìstovinové korále.
Pokr. na str. 6
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Slovo starosty
Váení obèané, skonèilo období
dovolených, kolních prázdnin a
pomalu se budeme pøipravovat na
zimní období. V dobì, kdy mnozí
z nás odpoèívali, se pokraèovalo na
akcích, které jsme dali do plánu na
letoní rok. Proto je jistì dobré Vás
informovat, co se nám podaøilo.
Jednou z nejvìtích akcí letoního
roku byla rekonstrukce el. vedení
vèetnì veøejného osvìtlení a
zádlaby chodníkù v ulici Tyrova.
Tato akce byla pomìrnì rychle
realizována, práce jednotlivých
firem na sebe navazovaly, a tím
jsme se snaili co nejménì omezovat
v pohybu hlavnì obèany v ulici
bydlící. Jak se to podaøilo, musí
posoudit obèané. Dokonèeny jsou
inenýrské sítì k novì postaveným
rodinným domkùm v ulici Na
ibené. Podle finanèních moností
obce bude v této èásti zapotøebí
vybudovat chodníky. V souèasné
dobì se zaèalo s budováním
inenýrských sítí v ulici Roického.
Dokonèila se oprava kulturního
domu v Marovì a kulturní dùm byl
slavnostnì pøedán k uívání 16. 8.
2008 osadnímu výboru. Myslím, e
pokud bude zájem spoleèenských
organizací, ale i jednotlivcù, je
moné toto zaøízení po vzájemné
domluvì vyuít pro poøádání
soukromých a spoleèenských akcí.
V ulici Mlýnská dolo k osazení
kanalizaèních vpustí a úpravì
povrchu èásti komunikace. V tìchto
dnech byla provedena instalace
vývìsních tabulí ve Studené a ve
ètyø ech
místních
èástech.
V místních èástech je souèástí
vývìsních tabulí i informaèní tabule
o obci. V souvislosti s instalací
vývìsních tabulí ve Studené dolo
po vzájemné dohodì s paní Joklovou
k opravì zdi, která nám velkou
reklamu nedìlala. Chceme jetì
provést nátìr zdi fasádní barvou,
ale problém je v tom, e ze
sousedního
domu
(bývalé
ikovskovo) do zdi zatéká
deová voda z prorezivìlých okapù.
Jak budeme úspìní v jednání se
stávajícím majitelem, je tìké
pøedvídat.
Ponìvad jsme byli úspìní
v ádosti o dotace, bylo zapoèato
s restaurátorskými pracemi na soe

sv. J. Nepomuckého. Restaurátorské
práce provádí MgA. Tomá Tichý a
poèítáme s ukonèením do 15. øíjna.
Byly zpracovány a pøedány
ádosti o dotace na rekonstrukci
domu èp. 17 (bývalé Talpovo) a na
rekonstrukci nám. sv. Jana
Nepomuckého a èást místních
komunikací.
Z
vlastních
finanèních
prostøedkù jsme zapoèali s fasádou
poty ve Studené vèetnì výmìny
vrat. Rovnì z vlastních prostøedkù
provádíme opravu a zateplení
fasády na úpravnì vody v Horním
Poli.
V souèasné dobì je instalován na
vjezdu do Studené, ve smìru od
Telèe, druhý rychlostní panel,
kterým chceme omezit rychlost
pøijídìjících vozidel, a pøispìt tak
k bezpeènosti provozu na této velmi
frekventované komunikaci.
Po dlouhých jednáních se snad
podaøí odstranit závady v povrchu
komunikace v ulici L. Svobody od
odboèky na Skrýchov a po odboèku
ulice Na ibené. Rovnì by se pøi
této akci mìla opravit propadající se
vodovodní achta na pøechodu pro
chodce pøed kostelem.
Samozøejmì mimo akce údrby a
investic se uskuteènila ve Studené a
místních èástech øada sportovních,
kulturních a spoleèenských akcí.
Jednalo se o 5P Jana Satrapy,
slavnostní pøedání vysvìdèení
vycházejícím ákùm Z v obøadní
síni, rozlouèení dìtí pøedkolákù
s M v obøadní síni, turnaj ákù
v kopané, soutì poárních
drustev v Horním Bolíkovì, soutì
poárních drustev O pohár Maso
Planá, a.s. ve Studné. Tradièní
Studenská pou s výstavou
drobného zvíøectva, Sumrakovská
pou a 50. roèník turnaje v kopané,
tyto akce se konaly v prùbìhu léta.
Ve spolupráci s obcí Jilem se
uskuteènilo díky organizaci Svazu
tìlesnì postiených ve Studené
velmi zdaøilé I. setkání heligonkáøù
v kulturním domì v Jilmu. Závìr
prázdnin patøil setkání Marovákù,
turnaji v tenisu a dalím drobným
akcím.
Nyní si dovolím Vai pozornost
zamìøit na oblast, která se stává
èím dál vìtím problémem, a to jsou

hrací automaty, veøejná zeleò,
volné pobíhání psù a psí výkaly. Za
tímto úèelem zastupitelstvo obce
spolu s odborným pracovitìm
ministerstva vnitra pøipravuje nové
obecnì závazné vyhláky. Návrhy
vyhláek budou umístìny na
úøedních tabulích a webových
stránkách obce. ádám Vás proto,
pokud budete mít pøipomínky
k pøipravovaným vyhlákám,
abyste nám je písemnì zaslali, nebo
doruèili na obec tajemnici p.
Sejrkové.
S podzimem, který ji klepe na
dveøe, je spojen tradièní Studenský
jarmark a ji dá se øíci, tradièní
výstava poøádaná ZO Èeského
zahrádkáøského svazu, na jejím
poøádání se v letoním roce budou
spolupodílet rybáøi ze Studené a
myslivci z Olan. Souèástí
jarmarku bude okresní výstava
drobného zvíøectva. Vyuívám této
pøíleitosti k pozvání na tyto, ale i
dalí akce.
J. Rod

Informace z knihovny
Pro nadcházející podzimní
období jsou v knihovnì
naplánovány kromì jiného dvì
akce, které bych ráda zmínila.
První bude beseda pro mení dìti
se spisovatelkou dìtských kníek
Miluí
Víteèkovou
roz.
Klementovou, rodaèkou ze
Studené. Na besedì bude také
moné zakoupit její kníky a
prohlédnout si vystavené
ilustrace. Akce bude probíhat
14. 10. 2008 bìhem celého
dopoledne, take maminky na
mateøské dovolené se mohou se
svými dìtmi zastavit kdykoliv.
Druhou akcí by byla pøed
Vánocemi výstava obrazù Radky
Lindourkové.
Na závìr jetì malá pololetní
statistika. V období od 1. 1.  31. 7.
2008
bylo do knihovny
zakoupeno 274 nových knih,
pùjèeno bylo 10 302 knih,
knihovnu navtívilo 2 909
ètenáøù a 339 uivatelù
internetu.
Jírová S.
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Èlánek vìnovaný uivatelùm Internetu Studená
Ji je to nìjaký èas, co jsem se
v TEPU vìnoval problematice
internetového pøipojení ve Studené
obecnì, zvlátì pak projektu
Internet Studená.
Za tu dobu se zmìnila spousta
vìcí. Rád bych, aby mi porozumìlo
co nejvíce lidí, take se budu snait
popsat rozvoj technologie z laického
pohledu. Lidovì øeèeno polopatì.
Diskuzi technického rázu se
nebráním a rád ji povedu, ale radìji
v uím kruhu odborné èásti
obyvatelstva.
Internetové pøipojení ve Studené
obecnì. Pokud budeme hovoøit o
rychlém pøipojení, jsou zde
pøítomny v podstatì pouze dvì
technologie. Ta, co pouíváme my,
tedy
Internet
Studená,
bezdrátová WI-FI a ADSL pøipojení
po drátech. Tyto pouité technologie
se nedají jednodue srovnávat, ale
pokusím se o to.
Dnes vìtina internetové populace nejèastìji skloòuje slova jako
garance, rychlost, stahování dat,
posílání e-mailù, odesílání fotek
apod. O co vlastnì jde? Jak zajistím,
abych nemìl problém? Odpovìdi na
tyto otázky jsou rùzné. Vdy záleí
na tom, kolik chci investovat
finanèních prostøedkù do své
internetové pøípojky a jak moc, nebo
k èemu internet vyuívám.
A jak zjistím, co vlastnì
potøebuji? Vìtina lidí internet
vyuívá k vyhledávání informací na
rùzných www stránkách, stahování
rùzných souborù (hudba, filmy),
posílání e-mailù, ICQ, SKYPE
apod. V podstatì je to pøenos
rùzných dat z místa A do místa B a
naopak. A co jsou to ta data? Je to
v podstatì ve, co se nachází na
vech poèítaèích na svìtì. Fotky,
e-maily, www stránky, telefonní
hovor atd. A abych zjistil, jak
rychlou pøípojku potøebuji, mìl
bych si ujasnit, co vlastnì hlavnì na
internetu dìlám.
Pro srovnání:
•Na sviné prohlíení dobøe!
napsaných a naprogramovaných
www stránek staèí rychlost
256kbps, zde se jedná pøedevím o
vyuití rychlosti smìrem k mému
poèítaèi tzv. download.

•ICQ, SKYPE  pokud jen
chatuji(dopisuji), mùe být
rychlost jetì nií, na telefonování
aspoò 512kbps. Tady se jedná o
pøenos dat obìma smìry download i
upload.
•E-maily  tam je to jedno, jde jen
o èas, jak dlouho jsme ochotni èekat,
ne zpráva pøijde, nebo námi
napsaná zpráva odejde. Opìt
komunikujeme obìma smìry.
•Odesílání fotek napø. k vyvolání,
tak tady je to opravdu rùzné. Èím
vyí rychlost, tím lépe. Ale hlavnì
jde o pøenos smìrem z mého
poèítaèe  upload.
Takto bych mohl pokraèovat, ale
toto není pøedmìtem tohoto èlánku.
Navíc mùete mít na tyto informace
jiný názor. To chápu. Ono je toti
ve relativní. Berte to jako
orientaèní informace, které jsou
zde, abych vám pomohl zjistit, co
potøebujete. Dùleité je toti
uvìdomit si, co jsou to data, pøenos
dat a smìr jejich pøenosu. Download  smìr do mého poèítaèe, a upload  smìr z mého poèítaèe.
Teï se mohu vrátit k srovnání
ADSL technologie a WIFI. ADSL je
asynchronní internetová pøípojka
poskytovaná po drátech. To
znamená, e rychlosti jsou dvì. Ta
vyí slouí pro pøenos data smìrem
do mého poèítaèe - DOWNLOAD, a
ta nií (vìtinou 128kbps nebo
256kbps) pro odesílání dat z mého
poèítaèe  UPLOAD. Tyto rychlosti
jsou agregovány(sdíleny) s vìtím
poètem jiných uivatelù. Je to
pøípojka, která je imunní vùèi
vnìjím povìtrnostním vlivùm.
Pokud vynechám bouøky a znièená
koncová zaøízení.
WIFI bezdrátová technologie.
V naem pøípadì je poskytována
rychlost obìma smìry stejná.
Bohuel v nìkterých pøípadech je
tato technologie závislá na poèasí.
Zvlátì silný dé, èi snìení a mlhy.
Není nutné mít do domu dráty. Ve
vìtinì pøípadù mnohem levnìjí. U
nás tedy urèitì.
Samozøejmì jsou ve Studené i
jiné monosti internetového
pøipojení, ale o tìch nìkdy jindy,
pokud vùbec. Myslím, e

budoucnost
pøípojkám.

patøí

rychlým

Teï bych rád napsal pár vìcí
týkajících se projektu Internet
Studená. V prùbìhu tohoto roku se
zmìnilo nìkolik vìcí. Technologie
pouívaná na naí síti prodìlala
celkovou obmìnu. Pøednì byla
navýená
rychlost
hlavní
internetové pøípojky firmou
SKYNET.
Byla
vymìnìna
technologie páteøních spojù ze 100%
a vysílací body prodìlaly také
obmìnu. Zvlátì pak vysílací bod
umístìný na DPS. Je zde výkonný
stroj a právì probìhla výmìna
anténního systému.
Jistì jsme nìkomu tìmito
zmìnami zpùsobili potíe. Ovem ty
byly
pouze
krátkodobého
charakteru. Také jsme se snaili
informovat vás, uivatele pøedem.
Vdy to ale nelo. Omlouváme se
alespoò dodateènì. Byly také
výpadky zpùsobené závadami na
technologiích naeho poskytovatele.
To se opravdu ovlivnit nedá, ale na
druhou stranu SKYNET provedl
servis velmi rychle.
Co nás jetì letos èeká? Posílení
vysílacího bodu na STYLU a
výmìna hlavního stroje pro øízení
provozu. Dalí mení obmìny na
vysílacích bodech. Dùvodem je
únava elektroniky. Také hledáme
dalí monosti navýení rychlosti
páteøního spoje za pøijatelnou cenu.
Ale to dìláme poøád.
Za sebe vám mohu slíbit rozvoj
této WIFI sítì, který nikdy nekonèí.
Neustále se snaím zvyovat
stabilitu jednotlivých pøípojek.
Vìøte, e se nejedná o jednoduchý
úkol. Tady bych vás vechny
poprosil o spolupráci. Jedná se
hlavnì o lokalizaci závad. Sí je
rozdìlena na nìkolik èástí a staèí,
aby nìkdo zaèal ruit nae vysílání,
a zaène internet zlobit vem té dané
èásti. To ruení nemusí být
zámìrné. Staèí neinformovanost.
Nebo taky porouchané zaøízení
jednoho z uivatelù, posunutá
anténa, prodøený nebo uvolnìný
kabel apod. Neexistuje monost, jak
zjistit, e nìkomu z vás zlobí internet.
Pokraèování na str. 6
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Internet - dokonèení

Tu monost máte pouze vy,
uivatelé. Zpùsobù, jak nám to
sdìlit, je nìkolik. Chci vám je
pøipomenout. Jsou sice ve smlouvì,
ale vypíu je tady.
Zpùsoby jak oznámit poruchu.
Pøednì k tomu slouí spojení na
Marka Stránského, se kterým se
mùete dohodnout na termínu
návtìvy. Jeho mobilní èíslo je
602612400
nebo
e-mail:
stranskymarek@seznam.cz. Dále
v pracovní dobì Obecního úøadu
mùete volat paní Novákové
394401911
nebo
e-mail
obec@ou-stu.cz. Mùete volat i do
záznamové schránky 24 hodin
dennì na 384490700  asi po pátém
zazvonìní se ozve záznamník.
Pokud budete komunikovat
e-mailem, mùete mi zprávu zasílat
v kopii na spravce@studena.cz.
Mùete také psát e-mailové zprávy
na internet@studena.cz. Seøadil
jsem vám tyto kontaktní informace
podle rychlosti vyøízení vaeho
problému. Vìøte, e se kadým
problémem zabýváme, ale musíme
o nìm vìdìt. A musí to vìdìt ti
správní lidé. Opravdu nepomùe,
kdy problémy proberete pøi jiných
pøíleitostech s internetem
nesouvisejících. Pokud nebude
nìkdo spokojen s øeením svého
problému, polete e-mail na
spravce@studena.cz. Bohuel
telefonicky se vám vìnovat
nemohu, ale kdy mi zanecháte své
mobilní èíslo, zavolám.
Rychlost. Chtìl bych pøipomenout
garantovanou rychlost poskytovanou
projektem Internet Studená vám,
uivatelùm. Jedná se o 256kbps.
Pøesto byla tato rychlost navýena

na dvojnásobek, tedy na 512kbps, a
to ji více ne pøed rokem. Ano, mohlo
by to být rychlejí. Bohuel Studená
je lokalita, kam se poskytovatelé
páteøních linek nehrnou. A o tom je i
cena. Pro informaci, ji je pøipojeno
254 domácností. Stále se lidé ptají na
monost pøipojení a pøípojek pøibývá.
Nespokojenost. Obèas se mi
donese informace o nespokojenosti
nìkterých z vás a nespolehlivosti
naí sítì. Musím poukázat na
pøibývající poèet pøípojek, který
snad hovoøí dost výraznì. Vìøím, e
mohou být problémy, ale ty se dají
øeit. Pro informaci poèet zruených
pøípojek je 12, kdy pro 11 z nich bylo
dùvodem odstìhování. Vìøím, e
nespokojených je minimum.
Rád bych vylepil oboustrannou
komunikaci mezi správci poskytovateli internetu a uivateli.
Døíve jsem zasílal e-maily, abych
vás informoval o plánovaných
výpadcích. Bohuel dnes se mi vrací
vìtina e-mailù zpìt jako
neexistujících. Kdo bude chtít ode
mne informace, musí mi poslat
zprávu na spravce@studena.cz
z e-mailu, který pouívá a chce na
nìj dostávat informace. Do
pøedmìtu zprávy napite text:
KONTAKT WIFI.
Závìrem bych samozøejmì chtìl
podìkovat
starostovi
a
zastupitelùm, kteøí s pochopením
pamatují v obecním rozpoètu i na
poloky, které umoòují technický
rozvoj projektu. V dalím èlánku
bych se rád vìnoval problematice
oficiálních webových stránek Obce
Studená.
Za tým Internet Studená
Roman Horký

Dìtský den v M

Hned u vchodu dostal kadý
dìtský návtìvník perníkovou
medaili a u kadého stanovitì si
mohl vybrat z rùzných odmìn.
Samozøejmì, e akce chtìla oivit
nìjakou oblíbenou atrakcí, take
byl objednán skákací hrad. To bylo
pro dìti velké pøekvapení a moc se
na nìm vyøádily. A aby se dìti
dozvìdìly nìco zajímavého,
pøedvedli jim místní policisté
policejní auto s jeho vybavením a
výstrojí pro zásahové akce. Toto
zajímalo hlavnì chlapce a jejich
tatínky. Pro dìti bylo zajitìno
zdarma obèerstvení s opékáním
buøtíkù na ohýnku. Zmrzlinu a
studené nápoje si mìli monost
návtìvníci koupit. Studentí
hasièi nám pùjèili lavice a stoly, a
tak vzniklo pøíjemné posezení pro
obèerstvení i odpoèinek. Odmìny
na stanovitích a obèerstvení pro
dìti jsme mohly zajistit díky
sponzorùm, za co jim velmi
dìkujeme. Dìkujeme vem, kteøí se
na této akci jakkoliv podíleli, a u
bývalým pracovnicím M,
dìvèatùm, která u nás absolvovala
pedagogickou praxi, ákyním a
ákovi ze Z, èlenùm rodin
zamìstnancù M, místním
hasièùm a policistùm, vem, kteøí
pøispìli nápady, finanènì,
materiálnì nebo vlastní pomocí.
Dìtský den se setkal s pøíznivým
ohlasem veøejnosti. Bylo to tím, e
se vydaøilo poèasí, pøíjemnou
atmosférou a také vhodnì zvoleným
programem právì pro mladí dìti.
Máme dobrý pocit z toho, e byly
dìti i rodièe spokojeni.
J. Havlíková

Pronájem KD v Marovì
V letoním roce byla dokonèena
rekonstrukce kulturního domu
v Marovì. Tímto dáváme na
vìdomí, e je mono po dohodì
s osadním výborem tento sál
pronajmout k rùzným kulturním a
spoleèenským akcím.
Poplatek a pravidla budou
dohodnuty osobnì.
Kontaktní telefon  777 916 271.
Osadní výbor Marova
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Letní setkání 2008
Jak se øíká, seel se rok s rokem a
je tu léto. Èas letního setkání
obèanù Marova.
Kdy si zavzpomínáme a vrátíme
se v mylenkách zpìt, tak se zdálo
skoro nereálné, e se doèkáme
dokonèení rekonstrukce kulturního
domu. Ale ve se stalo skuteèností.
Za pøítomnosti pana starosty J.
Roda a místostarosty Mgr. J.
Kejvala byl slavnostnì otevøen sál
KD. Velký dík patøí zastupitelstvu
obce Studená a hlavnì panu
starostovi J. Rodovi. Bez jejich vùle
bychom nic nezískali. Dále patøí
podìkování vem obèanùm
Marova, kteøí se jakýmkoliv
zpùsobem podíleli na rekonstrukci.
Opìt jsme mìli bohatý program. I
kdy nám letos nepøálo poèasí, vem
se akce líbila. Rybáøská soutì
skonèila bez vítìzù, nebo ryby
nebraly. V soutìi bungeerunning
zvítìzil starosta hasièù
jde
pøíkladem. K tanci a poslechu hrál
pan Dìdina ke spokojenosti vech.
Tombola byla bohatá a kadopádnì
pro mnohé pøekvapivá. Nìkteøí
otevøení KD slavili a do ranních
hodin, jak se sluí a patøí.
Doufejme, e vichni, kteøí budou
v KD poøádat akce, budou spokojeni
jako my.
Za osadní výbor Marova
H. Novotná

Uzávìrka pøítího
èísla TEPu je 15. 11.

2008.

Ze ivota koly
Na naí kole byl nový kolní
rok zahájen 1. záøí. kola má nyní
230 ákù rozdìlených do 12 tøíd.
Do první tøídy nastoupilo 28 ákù.
V souèasnosti vyuèuje ve kole 18
pedagogických pracovníkù a 3
vychovatelky kolní druiny.
Personální obsazení koly
pedagogickými
pracovníky
zùstalo beze zmìny. Zmìna

nastala od 1. 9. v obsazení místa
kolníka. Provoz druiny je
stanoven ráno od 6. 00 do 7. 45 a
odpoledne od 11. 00 do 15. 00
hod. Chtìl bych pøipomenout
rodièùm, e mají monost
domluvit si s pedagogickými
pracovníky v pøípadì potøeby
konzultaci kadý pracovní den a
neèekat na tøídní schùzky.

Doporuèuji termín schùzek dopøedu
telefonicky domluvit. 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
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Oficiální WWW stránky obce Studená
Rád bych touto formou
informoval obèany obce Studená a
místních èástí o stavu a provozu
naich oficiálních webových
stránek. Pravdou je, e nejsou zcela
dokonèené, a to jak z hlediska
funkèního (redakèní systém), tak
z hlediska obsahového a
designového. Jsou to ji tøi roky,
kdy byly sputìny, a právem se
ptáte proè. Pokusím se odpovìdìt.
Funkènost. To, co je vidìt ve
vaem prohlíeèi na , je funkèní.
Myslím tím odkazy, propojení
s èlánky apod. O tom jsem
pøesvìdèen. Vím jen o jednom
odkazu, který nefunguje. Je to
odkaz na stránky Podjavoøicka. Ty
byly zrueny. Tento odkaz nemohu
zruit, dùvody uvedu dále v tomto
textu. patná situace je v sekci
Pozvánky na hlavní stránce. Je to
èasto diskutované téma. Hlavní
problém je v napojení na systém
webových stránek Daèic. Má to
pøímou souvislost s regionálním
kalendáøem akcí. Mìlo to být hlavní
výhodou a také to bylo preferováno
ve výbìrovém øízení na dodavatele
naich stránek.
Obsah. Snad vechny povinné
záleitosti jsou zveøejòovány.
Snaíme se i o prezentaci naí obce
z rùzných pohledù, jako turistika,
pøíroda, sport apod. Je to pomìrnì
èasovì nároèná práce, ale od toho

jsme tady. Urèitì je co vylepovat a
doplòovat, ale snaíme se.
Design. Tak jak stránky
vypadají, tak s tím asi není
problém. Moná to nemá takovou
váhu dùleitosti. To je ale velmi
individuální. Pro nìkoho z nás to
naopak je to nejdùleitìjí. Navíc
kadý z nás má rùzné estetické
cítìní. Zmìna grafiky není sice
prioritou, ale chceme dosáhnout
rùzného grafického zpracování, aby
si kadý mohl vybrat, zvolit to, co
mu nejlépe vyhovuje.
Redakèní systém. Pro 99% z vás
nepodstatná vìc. Vìøte mi, e je to
nejdùleitìjí vìc pro správnou
funkènost stránek a potamo pro
obsahovou èást. Èím rychleji a
jednodueji se obsah zadává, tím
více informací je moné zveøejnit.
Bohuel, tam je nejvìtí problém.
Natìstí nemá toto vliv na
zobrazování. Redakèní systém
ovládá 90% toho, co vidíte. Bohuel,
zrovna výe uvedený nefunkèní
odkaz na stránky Podjavoøicka
patøí do tìch 10%, které nemùeme
zmìnit. Právo má pouze autor.
Proè? Ptáte se proè se tyto
problémy neøeí? To dìláte dobøe.
Rád vám to vysvìtlím. Ony se toti
øeí, a to od sputìní systému. Jak
jsem u naznaèil, ve se toèí kolem
redakèního systému. Seznam
poadovaných oprav jsem ji

nìkolikrát posílal autorovi. Ten mi
vdy slíbil nápravu. Byl jsem za ním
i nìkolikrát osobnì a opìt mnì byla
slíbena oprava. Proè to tak dlouho
trvá? Ten dùvod zná jen sám autor.
Ale abych jen nekritizoval. Jeden
celý rok jsem tento celý problém
odloil. Asi pochopíte proè. Ctil jsem
autorùv smutek, kdy ho postihla
rodinná tragédie. Nechtìl jsem
vyvíjet tlak na èlovìka v takové
situaci. Mnozí mne pochopíte. Nyní
je ale situace neúnosná. Opravit
redakèní systém mùe jedinì jeho
autor. Bohuel. Zaslali jsme
jménem starosty vyzývací dopis pro
dalí spolupráci a èekáme písemnou
odpovìï. V pøípadì negativního
výsledku se budeme muset obrátit
na jinou firmu, která nám poskytne
plnì funkèní systém a funkèní
servisní podporu. Tu hlavnì.
Chtìl jsem vás jen informovat.
Bez informací vzniká plno
polopravd a omylù, a to nikdo nemá
rád. Tedy ani já. Já sám mám rád
jasné a pøímé odpovìdi na mé
otázky. Proto tento èlánek. Moná
troku pozdì, ale poøád jsem doufal
(a poøád jetì doufám), e toto dílo
dokonèíme se stejným autorem.
Uvidíme. Snad jsem nìkterým z vás
osvìtlil tuto problematiku a vìøím,
e pøítí èlánek bude pozitivnìjí.
Technický správce www.studena.cz
Roman Horký

TMT Czech a.s.
program pro hasièe
nabízí výhodné benefit tarify
pro hasièe Èeské republiky

speciální tarify
p zapojení UPN ji za 0,80
p C volání mezi hasièi
p sleva na dotované telefony
p

Lubo Nìmec
Drustevní 266
Studená
Tel.: 384 490 184
606 890 376
602 723 762
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Zdaøilé fotbalové turnaje
Turnaj starích ákù
Fotbalový
klub Studená
uspoøádal v sobotu 28. èervna 2008
ve spolupráci s Obcí Studená
fotbalový turnaj starích ákù.
Turnaje se zúèastnila drustva
Jiskry Strmilov, Sokola Plavsko,
FC Hranic a poøádající FK Studená.
Turnaj se hrál systémem kadý
s kadým a po velmi vyrovnaném
prùbìhu jednotlivých zápasù
slavilo úspìch drustvo poøadatele
FK Studená.
Koneèné poøadí: 1. FK Studená
2. Jiskra Strmilov
3. Sokol Plavsko
4. FC Hranice
Nejlepím støelcem turnaje byl
vyhláen David Hanzal ze
Strmilova, brankáøem Koranda
Ladislav z Hranic a hráèem (resp.
hráèkou) Zuzana teflová ze
Studené.
Celý turnaj odpískal jako hlavní
rozhodèí pan Petr vanda.
Po skonèení turnaje pøedali ceny
jak drustvùm, tak i jednotlivcùm
místostarosta obce pan
Mgr. Jindøich Kejval a èlen
výboru oddílu FK Studená pan
Milo Lindourek.

Turnaj muù
V letoním roce se hrál ji
jubilejní 50. roèník fotbalového
turnaje ve Studené. Turnaj se hrál
pod názvem JISTUZA CUP,
poøadateli turnaje byly VOD
Studená, Obec Studená a FK
Studená. Turnaj se hrál za velmi
pìkného poèasí v sobotu 12.
èervence 2008.
Výsledky jednotlivých zápasù
FK Studená  Sokol Mrákotín
2: 0 ( 1: 0 ) Støelci branek: Lojka a
Mifek
SK Pedagog Èeské Budìjovice 
Jiskra Strmilov 3: 0 ( 0: 0 ) Støelci
branek: Turek 2 x, Houska
Zápas o 3. místo
Jiskra Strmilov  Sokol Mrákotín
3: 5 ( 0: 2 ) Støelci branek: Kubíèek,
Popelka, Koutný - imkù 2 x,
Bártù, Kratochvíl, Marek
Finále
FK Studená  SK Pedagog
Èeské Budìjovice 2: 0 ( 1: 0 )
Støelec: Lojka 2x
FK Studená se tímto vítìzstvím
stalo opìt vítìzem tohoto turnaje po
dlouhých 18ti letech.
Turnaj odpískali jako hlavní
rozhodèí pan Loula a pan vanda.

Kromì pøedání pohárù a cen pro
jednotlivá drustva byli dále
vyhodnoceni a upomínkové
pøedmìty a ceny pøevzali tito hráèi:
Nejlepím støelcem turnaje se
stal Marek Lojka z poøádajícího FK
Studená se 3 brankami.
Nejlepím hráèem turnaje byl
vyhodnocen
Michal
Turek
z Pedagogu Èeské Budìjovice.
Nejlepím brankaøem byl
vyhodnocen Karel Duchoò ze
Studené.
Dále byli vyhodnoceni i nejlepí
hráèi jednotlivých oddílù:
Milan Popelka z týmu Jiskra
Strmilov, Martin imek z týmu
Mrákotína, Martin Kaiser z týmu
Pedagog È. Budìjovice a Michal
indeláø z týmu FK Studená.
Ceny pøedávali: starosta obce
Studená pan Rod, pøedseda VOD
Jistuza Studená pan Hanzal a
pøedseda oddílu kopané ing.
Maòhal.
FK Studená touto cestou dìkuje
vem sponzorùm, kteøí pøispìli ke
zdárnému prùbìhu 50. roèníku
fotbalového turnaje ve Studené.
Ing. Jan Maòhal
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Fotbalový turnaj Jistuza Cup

Tenisový turnaj
Dne 23.8.2008 probìhl 4. roèník
Brada Cupu. Tenisového turnaje
se zúèastnila drustva z Æeských
Velenic, Daèic, Dolních Nìmèic,
Hostkovic, Strmilova a samozøejmì
ze Studené. Poèasí tenistùm pøálo,
nálada byla výborná a pohotìní
jako vdy super. Hrálo se od rána
a skoro do veèerních hodin.

Výsledky: 1. místo - Martin
Straka, Robert Vincurek - Daèice
2. místo - Ale Brada, Lubo
Novotný - Studená
3. místo - Richard Tùma, Josef
Doleal - Hostkovice.
Ostatní drustva hrála samo
sebou také dobøe, a tak jim patøí té
pochvala.

Akce se opìt vyvedla a tìíme se
zase na dalí roèník. Dìkujeme
Obci Studená a vem sponzorùm za
jejich pomoc a finanèní prostøedky.
Za oddíl tenisu - TJ Sokol
Studená II
Lenka Bradová, kronikáøka

STUDENSKÝ TEP
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Studenský stolní tenis v Rio de Janeiru
14. mistrovství svìta veteránù ve
stolním tenisu, které se konalo
koncem kvìtna 2008 v brazilském
Rio de Janeiru, se zúèastnil i hráè
studenského TJ Sokol Tomá
Mastný.
MS se zúèastnilo 1 337 hráèù z 51
zemí celého svìta. Èeská výprava
mìla 78 hráèù a hráèek a mìla své
zástupce ve ètrnácti z estnácti
vìkových kategoriích.
V nejmladí veteránské kategorii
40  50 let startovalo 250 hráèù.
Mezi nimi i Tomá Mastný.

S bilancí ètyø vítìzství a tøí poráek
skonèil pøiblinì uprostøed
startovního pole. Navázal tím na
své úspìné vystoupení z loòského
mistrovství Evropy v holandském
Rotterdamu, kde se umístil na 38.
místì v konkurenci více ne ètyø
stovek hráèù z 35 zemí Evropy.
MS se pravidelnì úèastní bývalí
reprezentanti a mnozí úèastníci
hrají jetì v souèasnosti na
profesionální úrovni.
Ozdobou letoního MS byla úèast
bývalého mistra Evropy Milana

Orlowského, jeho velkého soupeøe
Zorana Kalinièe nebo Rakuana
asijského pùvodu Ding Yi.
Celkovì byla úèast pro èeskou
výpravu na MS velmi úspìná,
podaøilo se domù pøivézt 15
medailí, co je jednoznaènì nejlepí
výsledek v historii naí úèasti na
MS.
Více informací je mono získat
na: www.cmkv.cz.
Mgr. J. Kejval

T. Mastný a jeho soupeø Liang, Zhu z Èíny (nahoøe)
S taneènicí samby a Igorem Nitranským (vpravo)

LUBO NÌMEC MOBILNÍ TELEFONY A PØÍSLUENSTVÍ
nabízí
prodej mobilních telefonù
p baterie, pouzdra, opravy telefonù
p zøízení internetu ADSL
p zøízení pevné linky
p zavedení tarifu pro studenty O2 ji
za 250 Kè - 60 volných minut,
neomezené sms v síti O2
p zøízení tarifu O2 Neon
p

p

prodlouení smluv O2 s nárokem na
mobilní telefon ji za 1 Kè
Kontakt:
Lubo Nìmec
Drustevní 266
Studená
Tel.: 384 490 184
606 890 376
602 723 762
certifikovaný prodejce T mobile
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Setkání heligonkáøù
Sobotní odpoledne 7. 6. 2008 se
uskuteènilo v KD v Jilmu 1. setkání
heligonkáøù, na kterém pøedvedlo
své umìní 15 uèinkujících

Mitas, Styl, v.d., Praírna kávy
Strmilov, SP COLOR, s.r.o.,
Kadeønictví, holièství Kopalová,
Dufková, Romana Poèátecká -

Slusariusová Ludmila, Viktorínová
Jiøina - Kunak, manelé
Kalendovi - Vesce, Jana Bartáková,
lesingerová Libue, Nìmec Lubo,

harmonikáøù ze irokého okolí. Sál
se zaplnil do posledního místeèka a
260 divákù tam zhlédlo
témìø pìtihodinový program. S velkým nadením
obdivovali dva nejstarí
heligonkáøe p. L.
tìpána z Daèic (92) a p.
F. Koubu z Ledenic (90).
Organizátoøi pøipravili
malé obèerstvení, bohatou
tombolu a kadý divák si
odnáel domù malý dárek.
Akci pøipravili èlenové
výboru MO STP ve Studené
za podpory Obecních
úøadù Studené a Jilmu.
Výzdobu jevitì zajistila
hlavní
vychovatelka
kolní druiny pøi Z
Studená p. Peltanová a
sponzorské dary poskytli:
Zámeènictví Budíèek, STAGRA,
Truhláøství Taras, Nezdara vodoinstalatérství, Keva Heøman,
Mitas - ovoce, zelenina, Mefisto -

øeznictví, Vichrová - papírnictví,
Jíra - autoopravna, Lindourková -

Roubalová Marta, D Studená.
Velice nás mrzí, e ve Studené
není pro kulturní akce
ádný vhodný sál, a proto
oceòujeme kladný pøístup
starosty obce Jilem
p. lesingera, který
organizování tìchto akcí
podporuje a jejich
kulturní dùm nám dává k
dispozici.
Chtìla bych touto
cestou srdeènì podìkovat
vem èlenùm výboru MO
STP, vem ostatním
organizátorùm, obecním
úøadùm a výe uvedeným
sponzorùm. Bez nich by se
toto setkání nikdy
neuskuteènilo.

pedikúra, Pekárna Homolka Daèice,
INSPI
RACEK,
Hamermídová Jana, Vobrová
Zdeòka, Podhrázská Hana,

Za MO STP
Marie Tyslpretová,
pøedsedkynì MO STP
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Blahopøejeme k významným ivotním výroèím
ØÍJEN 2008
Daniela Ranftlová, Studená
Vìra Svobodová, Studená
Jaroslava Kadlecová, Domaín
Václav Závitkovský, Olany
Drahoslava imánková, Studená
Ludmila Duková, Horní Bolíkov
Jan Èech, Sumrakov
Anna Machaèová, Studená
Andìla Kuèerová, Studená
Antonín Vacula, Studená
Libue Mikoláková, Studená
Marie Duková, Horní Bolíkov
Frantiek Kolaøík, Studená
Marie Martinù, Studená
Bedøika Christianová, Studená
Josef Pacal, Velký Jeníkov
Jarmila Dufková, Studená
Stanislav Matouek, Horní Pole
Emilie Burianová, Studená
LISTOPAD 2008
Miloslav Chalupník, Studená
Miroslava Matouková, Horní Bolíkov

Ing. Zbynìk Hartmann, Studená
Soòa Lukáková, Studená
Jaroslava Martinù, Studená
Drahoslava Heømanová, Studená
Boena Lacinová, Studená
Vìra Zichová, Studená
Milada Jirkù, Studená
Marta Burgetová, Olany
Ludmila Antoòù, Horní Bolíkov
PROSINEC 2008
Marie vehlová, Studená
Alois Lacina, Sumrakov
Ing. Zdenìk Burian, Studená
Ludvík Baèák, Studená
Jaroslav Jebavý, Horní Bolíkov
Milada Chalupská, Sumrakov
Anna Tarasová, Studená
Milada Hudínková, Studená
Karel Balatý, Studená
Jaroslava Sommerová, Studená
Emil Vávrù, Olany
Vítìzslav Nìmec, Studená
Frantika tìpánková, Studená
Karel Geist, Studená
Marie Urbancová, Studená
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Euphony Czech Republic a.s.
Èeská republika
p

nabízí

sluby

v

oboru

telekomunikací
p

výhodné volání na pevných
linkách v celé Èeské republice i
do zahranièí

p

volání ji od 0 Kè mìsíènì - mimo
pièku
blií informace obdríte

Executive consultant
Lubo Nìmec
Drustevní 266
Studená
Tel.: 384 490 184
606 890 376
602 723 762

www.cz euphony.com

Studenský
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