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číslo: 13

4/2009

Vážení spoluobčané, chalupáři a přátelé Studeného a Petrovy Lhoty,
máme tu opět prosinec, poslední měsíc roku 2009. Přinášíme vám nové informace z naší obce ve čtvrtém vydání našeho občasníku
v tomto roce.

Zprávy ze zastupitelstva
Zastupitelstvo schválilo:
•
podání žádosti na poskytnutí dotace z FROM (Fond
rozvoje obcí a měst) na 2. etapu rekonstrukce budovy
bývalé školy
•
podání žádosti na poskytnutí dotace z PRV (Program
rozvoje venkova) na úpravu veřejného prostranství
v obci (komunikace, chodník u čekárny, údržba
kapličky, odtoků odpadních vod apod.)
•
uspořádání humanitární sbírky pro Diakonii Broumov
ve dnech 21. 11. a 28. 11. 2009
•
výši daně z nemovitosti pro rok 2010 ponechat ve
stejné výši
•
provedení nutných oprav v budově HZ Studený
(částečná instalace vody, úprava podlah a stěn)
•
návrh rozpočtu firmy EKOSO Trhový Štěpánov pro
rok 2010
•
přidělenou dotaci od Středočeského kraje pro HZS
využít na odbornou přípravu
Zastupitelstvo bere na vědomí:
•
od 1. 11. 2009 jsou na OÚ v provozu datové schránky;
od tohoto data byl také zahájen zkušební provoz
CzechPOINT
•
zvýšení povinného příspěvku Dobrovolnému svazku
obcí BENEBUS pro rok 2010 na částku 10.769,- Kč
•
Pozemkový fond ČR bezúplatně předal do vlastnictví
obce Studený kompletní pozemkové úpravy prováděné
v roce 2003

•

na základě přidělené dotace z Krajského úřadu
Středočeského kraje odboru dopravy byly přidělené
finanční prostředky použity na realizaci dopravně
bezpečnostního opatření; z tohoto fondu bylo
instalováno dopravní značení v obci Studený a osadě
Petrova Lhota
•
sdělení Pozemkového fondu o podmínkách převodu
zemědělského pozemku č. p. 13
•
žádost p. Jiřího Malimánka o udělení písemného
souhlasu
k výstavbě
fotovoltaické
elektrárny;
zastupitelstvo nemá připomínek, avšak obec Studený
nemá zpracován územní plán, který je nutný
k povolení této stavby
Další informace OÚ:
•
současný stav rybníka Vršek je uspokojivý; bylo
provedeno napojení vývodové roury na čep, úprava
loveniště před čepem a v nejbližší době se rybník
zastaví; na jaře bude provedeno zarybnění
•
v sobotu 12. 12. 2009 navštíví naši obec v dopoledních
hodinách kominík (seznam zájemců o jeho službu je na
OÚ; ostatní se mohou ještě přihlásit)
•
nejpozději do konce února 2010 uhraďte v kanceláři
OÚ poplatky ze psů, které zůstávají podle vyhlášky
2/2008 ve stejné výši (50,- Kč za jednoho psa, 100,Kč za každého dalšího) a za popelnice; od 1. 3. 2010
nebudou
popelnice bez platné známky vyváženy

PPOPLATKY ZA SVOZ KOMUNÁLNÍHO ODPADU
Zastupitelstvo schválilo pro rok 2010 změnu v placení ročních poplatků za svoz komunálního odpadu.
V souvislosti s touto změnou byla vytvořena a schválena obecně závazná vyhláška č. 2/2009, podle které jsou poplatky za svoz
komunálního odpadu s účinnosti od 1. 1. 2010 stanoveny takto:
•
trvale hlášení občané zaplatí za jednoho člena domácnosti roční poplatek ve výši 500,- Kč; za každého dalšího člena domácnosti
bez ohledu na věk 400,- Kč (např. čtyřčlenná rodina zaplatí 1.700,- Kč)
•
chalupáři zaplatí jednotný roční poplatek 500,- Kč za rekreační objekt; jednorázové známky se ruší
Doufáme, že tato změna vystihne spravedlivější rozvržení nákladů na počet osob v domácnosti. Připomínáme, že
poplatníkem za svoz komunálního odpadu je podle zákona o místních poplatcích fyzická osoba, která má v obci trvalé
bydliště a vlastník stavby, která slouží k individuální rekreaci. Tyto dva subjekty jsou povinni poplatek za svoz komunálního
odpadu platit!

Úřední hodiny:
Každou středu a pátek od 18.00 do 20.00 hodin
telefonní číslo na starostu: 602 173 601

adresa: Obecní úřad, Studený 45, 257 68 Dolní Kralovice
email: studeny@zelivka.cz

SETKÁNÍ S PŘEDSTAVITELI STŘEDOČESKÉHO KRAJE
V předchozím občasníku jste se mohli dozvědět, že Středočeský kraj nám z FROM
(Fondu rozvoje obcí a měst) poskytl účelovou dotaci na 1. etapu rekonstrukce
budovy bývalé školy. 28. 10. 2009 proběhlo setkání s některými představiteli
Středočeského kraje. Naše pozvání přijala paní Krejčová, náměstek hejtmana prof.
MUDr. Seidl, CSc., náměstek hejtmana z oblasti pro regionální rozvoj PhDr.
Chládek, MBA, místopředseda komise pro zahraniční spolupráci MVDr. Kudrna,
poslanec za středočeský kraj a Mgr. Cinka. Zúčastnili se i zástupci firmy Agos
stavební a. s., která rekonstrukci provádí, projektový manager Mikroregionu Želivka
Bc. Švejda, redaktor
benešovského týdeníku Jiskra, někteří starostové z
okolních obcí a veřejnost. Děkujeme všem, kteří přijali naše pozvání.

Bohumil Bušek, PhDr. Marcel Chládek, MBA
a prof. MUDr. Zdeněk Seidl, CSc.

1. ETAPA REKONSTRUKCE BUDOVY BÝVALÉ ŠKOLY
SE BLÍŽÍ K ZÁVĚRU
Jen několik dnů zbývá k dokončení 1. etapy rekonstrukce budovy bývalé školy
(15. 12. 2009). Podle projektu, který vypracoval pan Antonín Vít, se podařily
zrealizovat všechny plánované práce od celkového vyčištění budovy a destrukčních
prací do provedení betonáže celého patra. Zbývá zabudování oken. Celkové náklady
byly vyčísleny na 2.630.000,- Kč. Naším cílem je provést celkovou rekonstrukci
budovy, aby se stala důstojnou dominantou obce a mohla být účelně využívána. Proto
zastupitelstvo na svém jednání schválilo podání další žádosti o dotaci z FROM na
2. etapu rekonstrukce. O tom, jestli bude této žádosti vyhověno, vás budeme
informovat prostřednictvím našeho občasníku v některém z příštích vydání.

ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMEČKU
První adventní neděli, která letos připadla na 29. 11. 2009, jsme již počtvrté společně s dětmi slavnostně rozsvítili vánoční stromeček
na návsi. V úvodu pan starosta všechny přivítal a popřál hezké a klidné prožití adventu a blížících se Vánoc v kruhu svých blízkých. Poté
se rozsvítil vánoční stromeček a
objevil se Mikuláš s andělem a
čerty, kteří rozdali mezi 28 dětí ze
Studeného a okolí malé dárečky.
Zpestřením letošního slavnostního
večera byla živá hudba v podání
třech děvčat, kterým moc děkujeme
za příjemný kulturní zážitek
a
navození
adventní
atmosféry.
Poděkování patří i maminkám za
napečení dobrot,
paní Jitce
Langerové za adventní kalendáře,
panu
Ivu
Kratochvílovi
za
cukrovinky,
panu
Josefu
Vošickému ml. za ohnivé špalky a Mikuláši, andělovi a čertům za jejich každoroční službu. Protože
nám příjemnou atmosféru znepříjemňoval mrazivý vítr, teplý čaj pro děti a svařené víno pro dospělé
každý uvítal. Velmi nás potěšilo, že se za námi přišli podívat i občané ze sousedních vesnic a
zároveň nás mrzelo, že mnozí místní si tento hezký první adventní večer nepřišli zpříjemnit
s námi.Tak zase za rok na shledanou!

Zdenda Svoboda, Jitka Vošická,
Kuba Vopěnka a Tonda Dotlačil

Martina Karafiátová, Veronika Ptáčková
a Míša Ptáčková
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Naše vesnice a jak šel čas…
V dnešním díle našeho občasníku
pokračujeme citací úryvků z Kroniky
naší obce, které napsal pomocí
pamětníků, školní kroniky a knihy
protokolů JZD p. Jiří Šlehuber a týkají se let 1947 – 1952:
„ Rok 1947: po dvouletém plánu navrhnuty tyto stavby: úprava
rybníka „Návesník“, oprava případně stavba nové školy, stavba
vodovodu nebo jeho příprava. Zamítnuto přiškolení obce Studený
k újezdu měšťanské školy v Košeticích. V květnu projednáno
odvodnění rybníka „Návesník“. Schválen příspěvek MNV
hasičskému sboru ve výši: 13.000,- Kč na zakoupení hasičského
automobilu. V listopadu podstoupili majitelé pozemky pro nové
potoční koryto z návsi k Dunicům. Rozhodnuto zařadit do
pětiletého plánu stavbu vodovodu a žádat o zavedení autobusové
linky do Košetic.
Rok 1948: ve Studeném byly provedeny změny ve složení
místního národního výboru a vznikl Akční výbor národní fronty,
který měl za úkol, jako všude jinde, očistu veřejného života od
zjevných nepřátel. Rozhodnuto vyhlásit všeobecnou pracovní
povinnost na stavbu potoka a na vyvezení rybníka „Trnčík“ do
„Návesníku“. Rozhodnuto zakoupit místní rozhlas. Ustaven Svaz
brannosti. Usneseny investice v oboru zvelebení obcí v pětiletém
plánu: vodovod, oprava cest, úprava obecního domu, oprava

kapličky, meliorace. V prosinci usneseno oplotit bývalý rybník
„Návesník“ drátěným plotem s betonovými sloupky.
Rok 1949: v lednu usneseno zakoupit novou pojízdnou
stříkačku na postřik ovocného stromoví. V červnu dohodnut
pronájem hostince s Janem Dvořáčkem a obcí. Obecní kancelář
bude zřízena v konfiskovaném domě A. Löffermannové.
V listopadu projednána úprava sálu v obecním hostinci. Bude
napsána žádost o zařazení regulace a obnovu rybníka „Širočina“.
Rok 1950: v únoru usneseno jednomyslně na žádost osady
Skoranovice přijmout tuto osadu do svazku obce Studený. V září
povoleno postavit v 1. patře obecního hostince byt.
Rok 1951: v květnu projednáno otevření zemědělského
útulku. Podán návrh na obnovení pomníku padlých. Památník
bude obnoven svépomocí místních občanů. V prosinci byl
prováděn bezvýsledně pracovníkem ONV nábor pracovníků do
dolů. Místní lidová knihovna obdržela velkou skleněnou skříň na
knihy.
Rok 1952: v dubnu usneseno znovu postavit pomník padlým.
Schváleny podmínky smlouvy s Československým státním
filmem o pravidelných filmových představeních. Po mohutné
přesvědčovací akci u malých a středních rolníků bylo založeno
v obci JZD. Byla provedena hospodářsko-technická úprava
půdy.“
(převzato bez jazykových úprav)

V tomto vydání občasníku pro vás máme foto ze školního roku 1969 – 1970 s paní učitelkou Blažkovou

Horní řada zleva: 1. Milada Moravcová, 2. Hanka Vopěnková, 3. Lída Urbánková,
4. Jana Olišarová, 5. Jarmila Beznosková, 6. Jana
Málková, 7. František Urbánek, 8. Pavel Langer, 9. František Maršoun, 10. Jiří Říha, 11. Josef Bartůněk, 12. Jan Boček
Dolní řada zleva: 1. Josef Získal, 2. František Chmel, 3. Milan Trojan, 4. Josef Langer,
5. Josef Průša, 6. František Novák, 7. Jiří
Urbánek, 8. Miluška Moravcová, 9.Marie Maršounová, 10. František Olišar, 11. Pavel Urbánek, 12. Jaruška Získalová, 13. Lída
Kalašová, 14.Hanka Bočková
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Ve čtvrtém čtvrtletí letošního roku oslavila významné životní
jubileum:

Květoslava Bušková
Přejeme hodně zdraví!

Vítáme nového občánka:

VÝROČNÍ SCHŮZE SDH STUDENÝ
V pátek 27. 11. 2009 se konala výroční členská schůze
SDH. Účast na schůzi byla velmi dobrá. Přítomní
zhodnotili činnost od roku 2006 do roku 2009. Dalším
bodem byla volba výboru, kde došlo k menším změnám.
Poté byl předložen plán práce na rok 2010. Členové se
chtějí i nadále odborně zdokonalovat ve své
akceschopnosti, využívat současnou techniku a účastnit se
soutěží v hasičském sportu.

Petra Pinkasová
Šťastným rodičům blahopřejeme.

RADY NAŠICH BABIČEK
Koupel proti bolehlavu
Ponořte si nohy do horké vody. Krev vám bude proudit do
nohou a tlak, který je v hlavě, zmizí. Při úporné bolesti
přidejte do vody rozemletá hořčičná semínka.
Smích vyléčí střeva
Dobrá nálada léčí. Dokonce i vaše střeva. Smích z plna hrdla
jim zajistí dokonalou masáž.

OÚ Studený srdečně zve všechny naše důchodce
na tradiční předvánoční posezení,
které se uskuteční v sobotu 12. prosince
v 15.00 hodin v klubovně hasičské zbrojnice.

-

-

Program:
prohlídka budovy Spolkového domu v závěru
1. etapy rekonstrukce
beseda s tiskovou mluvčí PČR Benešov
dívčí trio – krátké pásmo koled
posezení u harmoniky s občerstvením

Citáty:
Líní a prázdní lidé se podobají trubcům v úle. Požírají med
včel – dělnic. Miguel de Cervantes y Saavedra
Neberte život příliš vážně, stejně z něho nevyváznete živí.
Elbert Hubbard

•
•

•
•
•
•

•
•

Děkujeme:
manželům Jitce a Pavlovi Langerovým za jejich vstřícnost
při zavedení vody do budovy hasičské zbrojnice
paní Květoslavě Buškové, paní Marii Dědičové, paní
Marii Vošické, Mysliveckému sdružení Vrbice a
zaměstnancům kuchyně Agropodniku Košetice, a. s. za
přípravu pohoštění při návštěvě zástupců Středočeského
kraje
Květě Buškové za každoroční výrobu věnce k památníku
padlých a paní Pražákové za květinovou výzdobu u
památníku
panu Františku Moravcovi za umožnění humanitární
sbírky pro Diakonii Broumov v prostorech bývalého
hostince
panu Josefu Beladovi za pomoc při úpravě zeleně v parku
všem, kterým život v naší obci není lhostejný a aktivně se
v průběhu roku zapojují do činností spojených
s pořádáním kulturních a společenských akcí a dalších
pracovních činností
občanům, pro které je pěkná úprava okolo domů a na
dalších svých pozemcích samozřejmostí a tím v dobrém
slova smyslu prezentují nejen sebe, ale i celou obec
každému, kdo nám pomáhá rozšiřovat naši sbírku
fotografií různého data; všechny jsou umístěny na
internetu a průběžně z některých čerpáme do našeho
tištěného občasníku

Fotografie a informace, které se do tištěného občasníku
nevejdou a všechny doposud vydané občasníky, najdete na
http://studenskyobcasnik.webgarden.cz

Přejeme všem čtenářům našeho občasníku krásné a
ničím nerušené prožití blížících se vánočních svátků
v kruhu svých blízkých a v novém roce 2010 hodně
zdraví, štěstí, optimismu a pohody.
Zastupitelstvo obce Studený

Vydal OÚ Studený 4. prosince 2009. IČO 00232785. Náklad 60 ks. Povoleno Ministerstvem kultury pod evidenčním číslem
MK ČR E 17290. Sestavily: Hana Karafiátová a Stanislava Vopěnková. Návrhy a připomínky můžete zasílat na adresu OÚ
Studený nebo emailem: studenskyobcasnik@seznam.cz
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