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prosinec 2006                                                                                       číslo: 1 

    

Vážení spoluobčané, chalupáři a přátelé Studeného a Petrovy Lhoty,    
 
     dostává se Vám do rukou první a doufáme, že ne i  poslední číslo občasníku místního zastupitelstva. Jeho 
účelem bude informovat Vás o práci zastupitelstva a dění v obci. Chtěli bychom Vám přinášet podrobnější 
informace o některých projektech, záměrech, akcích a zajímavostech obce. Uvítáme všechny vaše náměty, 
příspěvky, rady i kritiky, které jakýmkoliv způsobem přispějí ke zlepšení a oživení života v naší obci.  
  
    

 
Představení nového zastupitelstva 
Vážení spoluobčané, 
     chtěli bychom Vám touto cestou poděkovat za důvěru, kterou jste nám dali svým hlasem v letošních 
komunálních volbách. 
     Na našem prvním setkání dne 2. 11. 2006 jsme zvolili většinou hlasů: 
          starosta:               Bohumil Bušek 
         místostarosta:       Eva Šimková 
         zastupitelé:           Kateřina Bartůňková 
                                      Jiří Dědič 
                                      Hana Karafiátová 
                                      Miroslav Šimek 
                                      Stanislava Vopěnková 
 
      Dále s námi spolupracuje účetní OÚ, paní Marta Slavětínská. 
     Poděkování patří i panu Bohumilu Slavětínskému,  který doposud vedl OÚ a v pořádku vše předal 
svému nástupci. 
 
 
 
Úřední hodiny: 
každý pátek od 18  do 20 hodin 
telefon: 604 927 533 
adresa: Obecní úřad , Studený 45, 257 68   Dolní Kralovice 
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Výsledky voleb do zastupitelstva obce Studený ve dnech 20. a 21. 10. 2006 
 
Pořadové 
číslo 

Příjmení,jméno Volební strana Počet hlasů Zvolení čl. 
nového 
zastupitelstva 

1. Bušek Bohumil KSČM 52 * 
2. Vopěnka Václav KSČM 23  
3. Šimková Eva KSČM 43 * 
4. Dědič Jiří KSČM 35 * 
5. Šimek Miroslav KSČM 36 * 
6. Slavětínský Bohumil KSČM 18  
7. Bartoňová Andrea KSČM 15  
1. Burdová Markéta Bc. Sdruž.nez.kand.NEZÁVISLÍ 15  
2. Burda Petr Bc. Sdruž.nez.kand.NEZÁVISLÍ 32  
3. Bartůňková Kateřina Sdruž.nez.kand.NEZÁVISLÍ 35 * 
4. Karafiátová Hana Sdruž.nez.kand.NEZÁVISLÍ 38 * 
5. Němec Ladislav Sdruž.nez.kand.NEZÁVISLÍ 28  
6. Němcová Hana Sdruž.nez.kand.NEZÁVISLÍ 18  
7. Vopěnková Stanislava Sdruž.nez.kand.NEZÁVISLÍ 42 * 
 

Obnovení hasičského sboru ve Studeném 
      Hasičský sbor ve Studeném se datuje od roku 1890. V roce 1990 se  
činnost sboru na čas zastavila. Pro zájem dřívějších členů a dále zájem  
mladé generace se činnost obnovila. Současný stav činí 21 členů  Sbo- 
ru dobrovolných hasičů Studený. Na ustavující schůzi 10. 11. 2006 byl 
z výše přítomných hasičů zvolen výbor. Starosta Bušek Bohumil, ná- 
městek starosty Vošický Josef st., velitel Šimek Miroslav, hospodář 
Dědič Jiří,  jednatel Bušek Zdeněk a strojníci Dědič Karel a Vopěnka 
Radek. Hasiči si vzali za úkol provádět preventivní prohlídky komínů, 
zúčastňovat se oblastních cvičení a tím se zdokonalovat v akceschop- 
nosti při možném zásahu. 
 
     Upozorňujeme občany na nadcházející zimu a s tím spojenou topnou sezónu . Zkontrolujte stav 
komínů ve svém domě, zejména v půdních prostorech a nad střechou a dbejte na řádné pročištění 
průduchů, aby nedošlo k požáru. 
 
 
 
Památník padlých v 1. světové válce 
 
     Uprostřed naší obce se nachází památník 
padlých vojínů z 1. světové války.   
Obecní úřad vyčlenil ze svého rozpočtu finanční  
prostředky na zhotovení nové desky s osmnácti 
jmény padlých vojínů, kteří pocházeli z naší obce. 
Dále máme  přislíbenou  krajskou dotaci z Fondu  
obnovy venkova na úpravu bezprostředního okolí 
tohoto památníku. Chtěli bychom, aby působil 
důstojně. A i když jsou to události staré již téměř 
100 let, měl by si každý při pohledu na památník 
uvědomit nesmyslnost všech válek, které změnily 
osudy mnohdy i celých rodin. 
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Naše domy a jak šel čas…. 
     Zmínky o naší obci se datují již od roku 1354. 
V této rubrice bychom chtěli v každém čísle představit jeden 
z domů v naší obci. K otištěné fotografii místního stavení 
napsat, ve kterém roce bylo postavené a kdo v něm  postupně  
žil a žije. Spoléháme  se hodně na pamětníky obce a uvítáme 
fotografie staršího data. Budeme rádi, když se s námi majitelé 
nemovitostí spojí. Jejich dům vyfotíme a připojíme krátké 
povídání. 
 
 Studený – první zmínka r. 1354, pohlednice z roku 1928 
 
 
Přehled trvale hlášených osob v letošním roce: 
 
Rok 

počet obyvatel 
celkem 

 
děti do 18ti let 

 
důchodci 

v produktivním  
věku 

2006 102 25 21 56 
 
     Ve Studeném máme 60 popisných čísel, z toho 23 objektů slouží k rekreačním účelům. Některá stavení jsou 
neobydlena. 
     V Petrově Lhotě je 10 popisných čísel, z toho pouze 2  stavení trvale obydlena. 
 
Přehled pohybu osob od roku 2000 k dnešnímu datu: 
 
Roky 

odstěhovalo  
se osob 

přistěhovalo 
se osob 

zemřelo 
osob 

narodilo 
se osob 

2000 - 2006 9 10 10 10 

    
 Dne 1. 12. 2006 obecní zastupitelstvo schválilo poplatky za odvoz odpadů  
pro rok 2007: 
     V souvislosti se vzrůstajícími náklady na odvoz komunálního odpadu obecní 
zastupitelstvo rozhodlo navýšit  roční poplatek o 40 %. 
Známka na popelnici bude tedy stát 700 Kč. Současná cena 500 Kč zůstává i nadále 
v šesti případech. Jedná se o domácnosti, kde je hlášena pouze jedna osoba ve starobním 

důchodu. Také je možné si zakoupit jednorázové známky, které stojí 50 Kč.  Takto vybrané peníze  
pokryjí necelých 20%  nákladů, které nám fakturuje firma zabývající se svozem odpadů. Zbytek  je 
hrazen z rozpočtu obce. 
 
     Zastupitelstvo obce Studený by chtělo veřejnost informovat o záměru  vybudovat  v naší obci 
dětské hřiště. Mikroregion Želivka nám přislíbil dotaci  z Fondu sportu a volného času. 
 
 
 
 
 
 

     Zastupitelé obce Studený uspořádali v neděli 3.12. v podvečer Slavnostní rozsvícení 
vánočního stromečku na návsi. Po vystoupení pana starosty, který všechny hezky přivítal a 
všem popřál krásné prožití adventu, se na děti přišli podívat i čerti s Mikulášem, kteří 
rozdali dětem dárečky. Účast byla hojná. Kromě domácích nás poctili milou návštěvou i 
duničtí, kteří dorazili dokonce v lampionovém průvodu. Chtěli bychom jim touto cestou 
poděkovat za dobrůtky, které donesli. Zároveň bychom chtěli poděkovat M. Slavětínské, 

K. Buškové a M. Dědičové, že nám pomohly napéct sladkosti. Podle slov dospělých a rozzářených očí 
dětí si myslíme, že se akce vydařila. Chyběla nám jen sněhová nadílka, která by lépe navodila 
předvánoční atmosféru. Za rok možná na shledanou. 

 

Zastupitelstvo obce Studený srdečně zve všechny naše důchodce na přátelské předvánoční posezení, 
které se bude konat v sobotu 16. 12. 2006 od 15.00 hodin v klubovně hasičské zbrojnice. 
Pro všechny bude připraveno malé pohoštění.  
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     V měsíci listopadu 2006 začala rekonstrukce mládežnické klubovny, na které se nejvíce podíleli  
p. Jiří Dědič a p. Miroslav Šimek. P. Antonín Vít pomohl s postavením nového komína, který byl 
nutný k bezpečnému užívání krbu, který musel být z části upraven. Dále bude provedeno vyspravení 
podlahy a položení nové dlažby.  
 

V tomto roce oslavili a oslaví významné životní jubileum: 
  
 Marta Slavětínská 
 Miluše Šeredová 
 Marie Kuchařová 
 Josef Nápravník 
 
Blahopřejeme a přejeme pevné zdraví. 
 

 
 
 
    V tomto roce se narodili: 
 
                           Anna Burdová 
                           Pavel Dvořáček                                                                             
        
                                                                 Přejeme radostný start do života. 
 
 

V roce 2006 se do obce přistěhovali: 
         -   Petr a Petra Lebedovi s dětmi Veronikou a  Petrem (čp.8) 
         -   Jaroslav Průša (čp.44)  
Všem přejeme, aby se jim u nás líbilo. 
 
Pranostiky 
Jaké je počasí na sv. Barboru, takové bývá až do Vánoc. 
Mnoho sněhu v prosinci, mnoho ovoce a trávy. 
Na Štědrý večer hvězdičky, ponesou vajíčka slepičky. 
Vánoce na ledě – Velikonoce na blátě. 
Když v prosinci vítr fučí, nelez starostovi do náručí. 
 
 

 
Vydal Obecní úřad Studený 6. prosince 2006. Náklad 60 ks.  Návrhy a připomínky můžete zasílat na adresu OÚ Studený 
nebo emailem. studenskyobcasnik@seznam.cz 
 


