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Vážení spoluobčané, chalupáři a přátelé Studeného a Petrovy Lhoty, 
     vítáme  Vás u posledního vydání našeho občasníku v tomto roce. Prosinec je měsíc ticha, klidným teplem 
lásky dýchá, i když za okny je zima a v komíně meluzína, prožijte ho ve zdraví a těšte se na nový! 

 
ZPRÁVY ZE ZASTUPITELSTVA:  
Zastupitelstvo schválilo: 
• vypracování dodatku k nájemním smlouvám pro vlastníky 

pozemků č. 1938 a 1939;  podle vypracovaného  projektu 
práce na opravě hráze rybníka Širočina zasáhnou i do výše 
jmenovaných pozemků 

• podání žádosti na Stř. kraj o uvolnění dotace z FROM 
• podání žádosti na Ministerstvo pro místní rozvoj o uvolnění 

dotace z Programu obnovy venkova 
• konání  kulturních akcí:  rozsvícení   vánočního stromečku 

27. 11. 2010 a setkání důchodců 10. 12. 2010 
• zachovat výši poplatků za svoz komunálního odpadu ve 

stejné výši  (více -  Poplatky  za popelnice v roce 2011) 
• dodatek k obecně závazné vyhlášce 2/2008 (Poplatky ze 

psů); od 1. 1. 2011 dochází k navýšení; sazba za každého psa 
je stanovena na 100,- Kč; splatnost do konce února 

• složení inventarizační komise (Dědič, Karafiátová, 
Slavětínská, Vopěnková); inventuru majetku obce je třeba 
provést do konce prosince 

• dle   nařízení  vlády  č.  37/2003 Sb.  a    novelizace  zákona 
č. 20/2009 Sb. finanční odměny pro zastupitelstvo obce 

• jednorázovou roční finanční odměnu pro kronikářku obce 
• podání žádosti na prodloužení pracovního poměru dvou 

pracovníků zaměstnávaných na VPP do konce roku 
 

• oslovit místní soukromé podnikatele s poptávkou na 
prohrnovaní sněhu v obci (Agrodružstvo Studený o 
zajišťování  této služby již nemá zájem) 

Zastupitelstvo vzalo na vědomí: 
• zprávu o konání účetního auditu dne 27. 10. 2010; závěrečné 

vyjádření kontroly: bez výhrad 
• dopis  p. Pavla Jelínka a p. Pavla Paťhy o odkoupení 

spoluvlastnických podílů (Širočina); oba jmenovaní nabízí 
své podíly Obci Studený jako jedinému ze spoluvlastníků za 
cenu 180.000,- Kč; obec v současné době  z finančních 
důvodů o koupi podílů neuvažuje 

• v souvislosti s havarijním stavem polní cesty na parcele č. 
1767 – „U dvou stromů“ – směr Dunice,  byla dohodnuta 
společná oprava vlastníka a uživatelů (Obec Studený, 
Agrodružstvo Studený a Rodinná farma Vošický) 

• poškozené dřevěné prvky v dětském koutku firma Jan 
Nedvěd z Kyjova  částečně opravila; zbytek přislíbila dát do 
pořádku na jaře příštího roku 

Další informace: 
• zastupitelstvo obce věnovalo odstupujícím zastupitelům 

Pamětní list jako poděkování  za odvedenou práci 
 

 

 

VÝSLEDKY VOLEB DO ZASTUPITELSTVA 
OBCE – SDRUŽENÍ NEZÁVISLÍ  (15. a 16.10.2010) 

 
Pořadí Jméno Počet hlasů Mandát 

1. Bušek Bohumil 53 * 
2. Vopěnková Stanislava 56 * 
3. Karafiátová Hana 57 * 
4. Dědič Jiří 36 * 
5. Vošický Josef ml. 42 * 
6. Čermák Petr 48 * 
7. Průša Jaroslav 39 * 
8. Langer Josef 36  
9. Šimková Eva 44  

počet voličů v seznamu 84, vydaných obálek 67, 
odevzdaných obálek 67, volební účast v obci 79,76%  

prosinec                                                                                        4/2010                                                                                     číslo: 17 

USTAVUJÍCÍ SCHŮZE ZASTUPITELSTVA  
10. 11. 2010  proběhlo první zasedání  nově zvoleného 
zastupitelstva.  V úvodu se slova ujal  pan Bohumil Bušek a 
seznámil nás s výsledky voleb. Následovalo složení slibu všech 
členů zastupitelstva a volba starosty. Tím se stal  podle očekávání 
opět Bohumil Bušek a podpořilo ho všech šest zbývajících  
zastupitelů.  Pro  našeho staronového starostu  je toto volební 
období druhé  v pořadí. Poté byla zvolena místostarostka Hana 
Karafiátová, předsedkyně Finančního výboru Stanislava 
Vopěnková a předseda Kontrolního výboru Jiří Dědič. 
Zastupitelstvo obce tímto děkuje všem voličům, kteří nám dali 
důvěru v podobě svých hlasů. Společnou prací se vynasnažíme ji 
nezklamat. Úspěšné uskutečnění hlavně větších projektů bude  
samozřejmě záviset na množství finančních prostředků a dotací, 
které se nám podaří získat. 

adresa: Obecní úřad, Studený 45, 257 68  Dolní Kralovice telefonní číslo na starostu: 602 173 601 
úřední hodiny:   každou středu a pátek od 18.00 do 20.00 hodin email: studeny@zelivka.cz 

POPLATKY ZA POPELNICE  V ROCE 2011  
Trvale hlášení občané zaplatí podle obecně závazné vyhlášky č. 2/2009 za jednoho člena domácnosti roční poplatek ve výši 500,- Kč a za 
každého dalšího bez rozdílu věku 400,- Kč (např. čtyřčlenná rodina zaplatí 1700,- Kč). Pro chalupáře činí  500,- Kč za rekreační objekt. 
Známky budou v prodeji na OÚ od poloviny ledna a poplatek je třeba uhradit do konce února. Od března nebudou popelnice bez platné 
známky vyváženy.  Platbu  také můžete  provést převodem  na účet OÚ Studený:  11220-121/0100, variabilní symbol pro vaši přesnou 
identifikaci uveďte takto: 

⇒ občané a chalupáři obce Studený = č.p. vašeho objektu ( v případě bytovek uveďte do textu i vaše jméno)  
⇒ občané  a chalupáři osady Petrova Lhota = 999 + č.p. vaší nemovitosti (např. 9991)  

V tomto případě si po úhradě poplatku známku dodatečně vyzvedněte  na OÚ. Podle zákona o místních poplatcích je poplatníkem za svoz 
komunálního odpadu  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! 
Pro úplnost uvádíme, co tento poplatek zahrnuje: 

⇒ svoz  směsného odpadu – od října do března každý týden, od dubna do září 1x za čtrnáct dnů – svozovým dnem je čtvrtek 
⇒ svoz plastů a skla (odpadová hnízda – u prodejny, bytovky, Kalispot, Petrova Lhota) 
⇒ svoz papíru (odpadové hnízdo u prodejny) 
⇒ svoz bioodpadu  - odpad ze zahrádek  – kontejner proti hasičské zbrojnici 
⇒ svoz velkoobjemového a nebezpečného odpadu  -  2x ročně 



VPP DO KONCE ROKU 
Ve spolupráci s ÚP byla smlouva s dvěma pracovníky, které  zaměstnáváme v rámci projektu Veřejně prospěšné práce (VPP),   
prodloužena do konce roku. Tito pracovníci  především zajišťují udržování čistoty v obci a osadě Petrova Lhota, sečení travnatých 
ploch, úklid spadaného listí, odklízení sněhu apod. Díky zaměstnanci panu Šnajdrovi, který u nás pracuje od září, tak máme i nový 
dřevník za hasičskou zbrojnicí, opravený kanál v Kalispotě nebo dřevěné patro v garáži hasičské zbrojnice. Dřevo  poskytl zdarma 
pan Josef Vošický ml.,  stejně jako v případě lavičky do nové čekárny v Kalispotě a my mu za to moc děkujeme. S tímto projektem, 
který je financován z fondů EU a částečně rozpočtu ČR, jsme velice spokojeni. Pokud se podmínky v následujícím roce nezmění tak, 
že by pro obec byly nevýhodné, budeme ho určitě využívat i nadále. 

 
 

VÝLOV ŠIROČINY 
Z důvodu plánované rekonstrukce hráze rybníka Širočina, kterou poničila  
povodeň 7. 8. 2010, bylo nutné provést výlov rybníka,   který se uskutečnil   
13. 11. 2010. Zúčastnilo se ho několik zástupců z řad vlastníků rybníka, 
zastupitelstva obce a občanů. Při výlovu byl zaznamenán větší úbytek ryb 
kvůli již zmíněné povodni. I přesto  se asi šedesát ks kaprů o průměrné váze 
1,5 kg prodalo a několik stovek menších ryb přemístilo do rybníka Vršek. 
Tržba z prodeje  bude použita na částečnou úhradu vypracovaného projektu na 
odstranění povodňových škod hráze, za který musí obec zaplatit 60.000,- Kč.  
Nyní čekáme, zda počátkem následujícího roku obdržíme dotaci od 
Středočeského kraje z Fondu hejtmana na zmírnění následků živelných 
katastrof. Pokud ano, bude následovat výběrové řízení na vhodného 
dodavatele a  započne se s rekonstrukcí hráze.  

 
 

 
ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMEČKU 
V předvečer první adventní neděle 27. 11. 2010 jsme společně s Mikulášem,  
andělem a čerty uspořádali slavnostní rozsvícení stromečku v parku na naší 
návsi. Atmosféra byla sváteční. Možná i díky čerstvě napadlému sněhu, jenž 
skvěle navodil předvánoční náladu. Děti dostaly drobné dárečky a svou radost 
nám vyjádřily rozveselenou náladou. Dospělí si užívali příjemný podvečer se 
svařeným vínem a vzájemným popovídáním. Panovala skvělá nálada. Na 
obloze létaly balonky štěstí, na které si děti psaly přání pro Ježíška a za pomoci 
rodičů je pouštěly. Škoda, že mnozí místní si tento hezký zvyk nechali opět 
ujít. Naopak nás těší návštěvy dětí a dospělých z okolních vesnic. Ti k nám 
opakovaně každý rok na tuto akci přijedou.  
 

 

Děkujeme všem ženám, které přispěly svou pomocí při přípravě občerstvení,  Josefu Vošickému ml.  za ohnivé špalky,   Jaroslavu 
Zelenkovi, Ivu Kratochvílovi a Bohdanu Brychovi  za sponzorské dary, rodině Burdových za kulturní vložku a Mikulášovi,  
andělovi  a čertům za jejich služby.  
 



Naše vesnice a jak šel čas… 
 

Dnešní díl našeho občasníku Vám dovolí nahlédnout do dění roku 1959 v naší vesnici opět  díky p. Jiřímu 
Šlehuberovi, který v té době psal Kroniku naší obce. 

 
     „V roce 1959 se narodily v obci 3 děti. 

Rodičky jezdí do porodnice do Pacova, 
pobyt je zdarma. V tomto roce zemřel v 

obci 1 člověk a konaly se 2 svatby. V obci je 
tedy k 31.12.1959 hlášeno 249 obyvatel z 

toho 115 mužů, 134 žen, z toho 86 dětí do 18 
let = 31 hochů + 55 děvčat. Vojenskou službu nenastoupil 
nikdo, z vojenské služby se vrátili 3 muži, 1 muž zůstal ve 
vojenské službě jako délesloužící poddůstojník.  
      JZD – v roce 1959 koupilo JZD traktor Zetor – super 35 s 
kompletním závěsným a neseným nářadím od STS Hořice, 
která se ruší. Dále byla koupena mlátička, samovaz, třídička 
brambor a 2 valníky. Všechny práce v roce 1959 byly vykonány 
včas. Pracovní morálka družstevníků vcelku dobrá. Protože 
JZD má 2 traktory, pomohlo při žních JZD Děkanovice 
posečením 8,5 ha obilí. Až na brambory splnilo JZD všechny 
dodávky v roce. Při nemoci, která trvá déle než 3 týdny vyplácí 
JZD svým členům 50 % průměrného měsíčního výdělku za rok 
zpět po dobu nejdéle 1 roku. Osobám na vojenském cvičení se 
vyplatí 1,25 jednotky denně. Soukromníci splnili v roce 1959 
všechny povinné dodávky  nejméně na 100% a včas. Dům č. 46 
(bývalý mlýn) byl předán za souhlasu ONV výkupním 

podnikem hospodářského družstva Dolní Kralovice do užívání 
místnímu JZD. 
     Meliorace – meliorační práce v roce 1959 nepokračovaly. 
Prováděla se pouze úprava rybníka „Širočina“ – zpevňování 
hráze, kamenná dlažba, výpustní zařízení, betonový přepad.  
     V dubnu se konala veřejná schůze s námětem: Hovory s 
mládeží, na které se jednalo o zapojení mladých lidí do práce v 
JZD a do kulturní práce v obci. 
     Na oslavu Mezinárodního dne žen byly předány matkám, 
které vychovaly více než 5 dětí, odznaky za mateřství (8 žen). 
     Schůze rady a pléna MNV se konaly nepravidelně – dle 
potřeby. Osobních změn ve složení MNV nebylo.  
     Počasí – rok 1959 se vyznačoval mírnou zimou, pěkným 
jarem (až na mrazy, které zničily takřka všechny květy – na 
podzim velmi málo ovoce), střídavým létem a suchým 
podzimem jaký nemá pamětníka. V prosinci pouze 4 dny mrzlo 
celý den, konec roku na blátě.“     
    
       
                                 (převzato bez jazykových úprav) 
 

 
 

 
 Dnešní fotografie je z roku 1953 – pan učitel  Radko Hořínek se svými žáky 

 
 
Nahoře zleva: 1.  Miroslav Langr, 2. Václav Křišta, 3. Zdeněk Urbánek, 4. Věra Langrová , 5. Marta Chmelová, 6. Drahomíra 
Mojžíšová, 7. Marie Kamarýtová, 8. Miloslav Remeš, 9. Pavel Rýdl, 10. Vlastimil Slavík  
 
Prostřední řada zleva: 1. Jiřina Kumžáková, 2. Marie Mojžíšová, 3. Marie Nápravníková, 4.  Marie Urbánková, 5.  Věra Urbánková, 
6. Helena Vlasáková, 7. Marie Kumžáková, 8.   Marie Nováková, 9. Libuše Nováková  
 
Dolní řada zleva: 1. Zdeněk Remeš, 2. Pavel Bušta, 3. Petr Bušta, 4. Čeněk  Boček, 5. Jiří Slavětínský, 6. Jiří Říha  
 
 



 
 
 

S ÚSMĚVEM JDE VŠECHNO LÍP! 
 
RYCHLÉ RUMOVÉ PRALINKY :  
Suroviny:  
2 kg dutých čokoládových figurek, 1 litr kvalitního rumu  
Postup:  
Vezměte dutou čokoládovou figurku a ukousněte jí hlavu.  
Do takto vzniklého otvoru nalijte rum a ihned konzumujte.  
A PAK ŽE VÁNO ČNÍ CUKROVÍ ZABERE SPOUSTU ČASU !! 
Tak Vám držíme pěsti, aby se letošní cukroví povedlo...  
 
Dovolujeme si recept zjednodušit a zlevnit, a to tak, že napečeme  
rumové pralinky bez čokolády, čili hrkneme si rumu přímo z flašky.  
Když zvolíme správné dávkování, tak budeme mít pocit, že je na  
Vánoce i uklizeno, že jsou lidé kolem milí a konečně si užijeme  
svátky pohody a klidu. 

 
                                                                   

(zdroj: internet) 
 

Vydal OÚ  Studený  2. prosince  2010. IČO 00232785. Náklad 60 ks.   Povoleno MK pod evidenčním číslem MK ČR E 17290.  
Sestavily: Hana Karafiátová a Stanislava Vopěnková. Návrhy a připomínky můžete zasílat na adresu OÚ Studený nebo emailem. 

 

Srdečně zveme všechny naše důchodce 
na 

TRADIČNÍ PŘEDVÁNOČNÍTRADIČNÍ PŘEDVÁNOČNÍTRADIČNÍ PŘEDVÁNOČNÍTRADIČNÍ PŘEDVÁNOČNÍ POSEZENÍ POSEZENÍ POSEZENÍ POSEZENÍ    
    

pátekpátekpátekpátek     10. prosince 2010 od  10. prosince 2010 od  10. prosince 2010 od  10. prosince 2010 od 11115.005.005.005.00    hodinhodinhodinhodin  
klubovna hasičské zbrojnice 

 

                                        Obec StudenýObec StudenýObec StudenýObec Studený    

 
                       Městys Lukavec nabízí: 
 

POMOC RODINÁM, KDE SE VYSKYTUJE 
MENTÁLNÍ ČI KOMBINOVANÉ POSTIŽENÍ 

 

O CO JDE?  V  únoru roku 2011 bude otevřeno nové  zařízení 
odlehčovací služba.  
 
KDO BUDE PROVOZOVAT?   Příspěvková organizace 
Centrum sociálních služeb LADA Lukavec. 
 
PROČ?    Aby si rodiny a blízcí mentálně a kombinovaně 
postižených mohli po namáhavé péči odpočinout. 
 
NA JAK DLOUHO?     Až na 3 týdny. 
                                     
KDE?    V Lukavci, okres Pelhřimov. 
 
PRO KOHO?    Pro všechny zájemce z celých Čech. 
 
KONTAKTY A INFORMACE:  
www.centrumlada.cz, http://www.lukavec.cz, 
lada@centrumlada.cz, obec.lukavec@cmail.cz, 
www.ladalukavec.cz  
 

 
 
Zastupitelstvo Obce Studený přeje všem občanům a čtenářům našeho občasníku krásné  
a ničím nerušené prožití vánočních svátků a do nového roku 2011 hodně zdraví, štěstí  
optimismu a osobní pohody.    
 

  


