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Zpráva z veřejné  
schůze 

 
září 2007                                                                                                                                        číslo: 4 
Vážení spoluobčané, chalupáři a přátelé Studeného a Petrovy Lhoty,

               jsme  rádi,  že  se  s Vámi  již  ve  4.  vydání    našeho  občasníku   můžeme   podělit    o   aktuální novinky  
z naší  obce  a  seznámit  Vás  s připravovanými  záměry.

Zprávy z obecního zastupitelstva: 
• z důvodu vichřice, která se  přehnala přes naši vesnici 

19. 7. 2007  večer po 20.00 hodině a způsobila ve 
Studeném i v Petrově Lhotě nemalé škody, požádal OÚ 
Studený Ministerstvo pro místní rozvoj o finanční 
pomoc ve výši 35.000,- Kč; nyní čekáme, zda nám 
bude tato dotace poskytnuta 

• dětský koutek dostává svou konečnou podobu; zatím se 
skládá z prolézačky, houpaček, skluzavky, malé 
pyramidy a dvou sestav stolů s lavicemi; v měsíci září 
nám bude ještě dodán poslední prvek, a to betonový 
stůl na stolní tenis; na tuto realizaci jsme obdrželi  

dotaci 50.000,- Kč od Středočeského kraje, 20 % 
přispěla obec  

• pravděpodobně v měsíci říjnu navštíví naši obec 
kominík; přesný termín bude vyhlášen rozhlasem  

• osobou  zodpovědnou  za   odpadové  hospodářství byl 
zvolen Bc. Petr Burda 

• k  trvalému pobytu se přihlásila pí Jana Sutnarová, 
bytem Studený 58 

• v polovině září by měly být odstraněny závady na 
veřejném osvětlení 

 
 
      31. 8. 2007 proběhla  v klubovně hasičské zbrojnice 
veřejná schůze současného zastupitelstva s místními 
občany.  Kromě zástupců Posázaví o.p.s. (projektového 
manažera pro oblast  Želivka Bc.  Jaroslava Švejdy a 
projektové manažerky pro oblast Blaník ing. Elišky  
Brodové) se schůze zúčastnilo 28 občanů. 
Po zhodnocení dosavadní činnosti 
současného zastupitelstva bylo hlavním 
bodem programu seznámení veřejnosti 
s investičním záměrem rekonstrukce budovy 
zdejší bývalé školy. Budova je opuštěná a v havarijním 
stavu. Jediným řešením je prodej, zbourání nebo pokus 
obce (vlastníka) o její záchranu. O prodej v současné době a 
v tomto stavu, nemá nikdo zájem. Zbourání budovy je 
velice nákladné a obec nevlastní finanční prostředky na její 
zbourání. Jedinou možnou cestou je pokusit se tuto 
dominantu obce, která sloužila jako škola ve Studeném od 
14. 11. 1881, zachránit. Obec samozřejmě nevlastní na 
rekonstrukci finanční prostředky. Bc. Jaroslav Švejda 
z Mikroregionu Želivka se nám pokusil přiblížit možné 

cesty, odkud finanční prostředky získat.  Nabízí se několik 
možností, například z Fondu obnovy venkova, kde  by byla 
možná šance až do výše 80 % nákladů, pokud by objekt 
posléze sloužil např. ke sportovním a kulturním účelům. 
      Studenský rodák p. Antonín Vít nám velmi  pěkně 

přiblížil a zhodnotil současný stav této 
budovy. Z jeho vyjádření vyplynulo, že 
pokud obec dokáže sehnat finanční 
prostředky, budova školy ze stavebního 
hlediska šanci na záchranu určitě má, neboť 

při prohlídce budovy zjistil, že  spodní část budovy 
s klenutím je neporušena. Nejvyšší náklady by se musely 
vynaložit na rekonstrukci v 1. patře. 
     Všichni přítomní občané svým hlasem podpořili 
myšlenku pokusit se získat finanční prostředky pro obec  a 
budovu školy zachránit. Pokud by se tato investice podařila 
přes všechny překážky zrealizovat, přinesla by pro naší 
obec zařízení,  které tu schází a které by zajistilo kulturní a 
sportovní vyžití obyvatel. 
 

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

adresa:  Obec Studený, Studený 45, 257 68   Dolní Kralovice 
www. zelivka.cz/studeny 
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     V loňském roce se několik občanů naší obce rozhodlo po hodně 
dlouhé době uspořádat ve Studeném taneční zábavu u příležitosti 
kněženské  pouti. Chystanou akci nakonec podpořilo i bývalé 
zastupitelstvo obce. Jelikož ve Studeném není k dispozici taneční 
sál, akce se uskutečnila na asfaltovém povrchu na návsi u 
obchodu.  Odpoledne zahráli tři heligonkáři a večer se konala 
taneční zábava. Hrála skupina Silueta z Vlašimi. Cestu do 
Studeného si na odpolední i večerní program našlo hodně lidí, ať 
už z okolních obcí nebo rodáků, což nás samozřejmě velice 
potěšilo.   

                                          
 

     Proto se současné zastupitelstvo obce rozhodlo i v letošním roce tuto 
akci zopakovat. Akce se konala v sobotu 7. 7. 2007. Odpolední 
program začal opět vystoupením heligonkářů, letos už v počtu sedmi 
účinkujících. Navíc bylo možné celé odpoledne navštívit v klubovně 
hasičské zbrojnice výstavu výrobků místních občanů a dokonce si 
vystřelit růži v pouťové střelnici nebo koupit perníkové srdce ve stánku 
s cukrovinkami. Večer nám zpříjemnila skupina Profil z Vlašimi, která 
se moc líbila. Návštěvníků bylo o něco více než v loňském roce, což 
svědčí o tom,  že  zpráva  o    snaze   obnovit   „kulturní   život“     ve 
Studeném zasáhla více lidí, a to je jedině dobře.  

 
 

     Protože si skupina Profil  ve Studeném získala mnoho příznivců, 
rozhodli jsme se, pokud naše plány vyjdou, pozvat Profil opět 5. 7. 
2008.  Doufáme, že nás nezklame počasí a budeme se moci těšit  na 
všechny, kterým se u nás líbilo, i na ty, kteří si k nám najdou cestu 
poprvé. 

  
 
 

 

Vážení spoluobčané, 
brzy tomu bude rok, kdy jste svými hlasy rozhodli o složení nového zastupitelstva. Za tu dobu se nám 
některé záměry podařilo zrealizovat, některé bohužel ne. Brzdou všech našich plánů jsou, jak už to tak 
bývá, finanční prostředky. Rozpočet naší obce je velice nízký a bez finančních prostředků získaných 
z dotačních programů se nedá uskutečnit téměř nic. A co se nám za uplynulý rok podařilo? 
- 5. 12.  2006 - Slavnostní rozsvícení vánočního stromečku na návsi 
- 16. 12. 2006 - Setkání důchodců v hasičské zbrojnici 
- obnovení hasičského sboru ve Studeném 
- rekonstrukce mládežnické klubovny 
- oslava MDŽ 
- čtyři vydání Studenského občasníku 
- zábavné odpoledne v rámci Dne dětí 
- dětský koutek 
- vybílení a oprava kapličky 
- vybílení autobusové čekárny 
- rekonstrukce památníku padlých 
- taneční zábava v rámci oslav kněženské pouti  spojená s výstavou výrobků a vystoupením heligonkářů 
K realizaci většiny akcí přispěli i někteří občané, kteří přiložili své ruce k dílu. Chtěl bych proto touto 
cestou poděkovat všem, kteří se snaží zapojit a tím pomoci k oživení a zlepšení života v naší obci, protože 
sami bychom to těžko zvládli. Velice si toho vážím. 
Ještě jednou děkuji a těším se na další spolupráci.             Bohumil Bušek, starosta Obce Studený           
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      Dne 19. 7. 2007 se nad naší obcí přehnala větrná smršť, která 
poničila střechy, zlámala stromy, poškodila obecní rozhlas i veřejné 
osvětlení a zničila téměř celou střechu kapličky „U Kněžny“. 
 
     Teplota byla již několik předchozích dnů velmi vysoká. 
Bouřková fronta, která se blížila nad naší obec, vyzvedla horký 
vzduch do velké výšky, kde se prudce ochladil a klesl velkou 
rychlostí zpět k zemi. Meteorologové tento jev nazývají downburst. 
Rychlost větru při něm může přesáhnout 120 km/h. 
     Dramatický večer zažili obyvatelé chalupy v Petrově Lhotě. 
Mohutný strom, který vítr rozlomil po délce kmene zůstal viset na 
větvích sousedního stromu jen několik metrů nad  střechou a na dům 
dopadly pouze menší větve. Případný pád tohoto stromu by 
pravděpodobně poškodil nejen střechu, ale i strop a zdi domu. 
     Bytový dům č. p. 58 ve Studeném byl nárazem větru zbaven části 
střechy. Následný prudký déšť zaplavil byty v horním patře tohoto 
domu a jen obětavost obyvatelů těchto bytů zabránila větším 
škodám i v patrech nižších. 
     Stromořadí sousedící s č. p. 58 bylo částečně zničeno, pád jedné 
velké větve zničil motorové vozidlo. Zástupce Českého svazu 
ochránců přírody při kontrole konstatoval, že stromy v tomto 
stromořadí jsou přestárlé a ohrožují lidské zdraví, životy a majetek. 
     Nepodařilo se zdokumentovat všechny škody způsobené touto 
přírodní událostí. Je ale důležitá ta věc, že nikdo nebyl zraněn. 
Přesto tato událost způsobila šok u mnoha z nás a všichni na ni 
budeme ještě dlouho vzpomínat při každé blížící se bouřce. 
                                       
                                                                Bc. Petr Burda 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
V jaké fázi se nachází instalace 
bezdrátového připojení 
k internetu ve Studeném? 
Podle smlouvy a poslední 
dohody z kontrolního dne musí 
být internet předán do 
zkušebního provozu pro všechny 
konečné uživatele do 15. 9. 
2007. Od 15. 9. 2007 do 1. 10. 
2007 bude zkušební provoz  
zdarma. 
Od 1. 10. 2007 budou uživatelé 
připojeni dohodnutou rychlostí  
na smluvním základě  a za 
měsíční paušální poplatek.  
 

 Bc. Jaroslav Švejda 
   manažer Mikroregionu Želivka 

 
 
 

Důchodkyně doplatily na svoji důvěřivost 
      Pachatelé předstírali, že telefonují s příbuznými seniorek. Během dvou dnů 
přišly podvodným jednáním dvě ženy ve věku sedmdesát jedna a osmdesát jedna 
let celkem o třicet dva tisíc korun. 
     Mladší z těchto dvou žen 17. 7. v odpoledních hodinách oslovil neznámý muž, 
když byla na zahradě svého domku ve Zdislavicích. Požadoval po ní zaplacení 
součástek na auto, které měl pro jejího vnuka. Přitom předstíral, že s ním právě 
telefonuje. Žena mu zaplatila deset tisíc korun. Později ale zjistila, že vnuk si žádné 
autodíly neobjednal. Podvodníkovi bylo asi 35 let, byl 180 cm vysoký, měl kulatý 
obličej, na hlavě kšiltovku světlé barvy a krátké vlasy. Oblečen byl do světlého 
trička s proužky a džínových kraťasů nad kolena. Měl bílou pleť a mluvil česky. 
     Stejným způsobem přišla o dvacet dva tisíc korun druhá žena ve Vlašimi. Popis 
pachatele se však liší. Muž, který ženu navštívil, byl vysoký 170 cm, měl kulatý 
obličej a mohlo mu být 35 let. Měl černé krátké rozcuchané vlasy a tmavší pleť. 
Mluvil česky s cizím přízvukem a občas zadrhával v řeči. Na sobě měl modré 
montérkové kalhoty s laclem. 
       Přestože policisté občany neustále upozorňují na to, aby do svých domů a bytů 
nepouštěli žádné osoby, neplatili žádné zálohy ani doplatky, stále se najdou ti, kteří 
na svoji důvěřivost doplatí. 
   Policisté žádají občany, pokud by k osobám podvodníků měli nějaké 
informace, aby zavolali linku 158 nebo tel. 974 871 710 (OOP Čechtice) a 974 
871 750 (OOP Vlašim) 

Pro Studenský občasník  nprap. Zuzana Stránská 
Okresní ředitelství Policie ČR Benešov 

 



 4 

Důležitá telefonní čísla:  
 praktický lékař 

Dolní Kralovice,            
MUDr. František Matula 

Po-Pá 7.00-12.00  a 
každou St od 14.30-15.30 317 856 238 

dětská lékařka  
Dolní Kralovice,              
MUDr. Jana Smejkalová 

 Po,Pá 12.30-14.30, 
 St 12.30-15.30 

 (317 856 238 
D. Kralovice),             
(569 721 687  
Ledeč.n. S.) 

zubní  lékařka  
Dolní Kralovice,              
MUDr. Helena Buzková, 

Po,Út,6.00-14.00,St 12.00-
18,30,Čt 6.00-12.00, 
Pá 6.00-13-00   317 856 288 

lékárna Dolní Kralovice Po-Pá 7.00-16.00 317 856 348 

dětský lékař  Čechtice,                         
MUDr. Petr Halaška 

Po,Út,Čt,Pá 7.00-13.00,  
St 7.00-8.00 317 853 171 

lékárna Čechtice 
Po,Út,St,Pá 7.00-16.00, 
Ćt 7.00-13.30 317 854 142 

 
pohotovost nemocnice Benešov 

Po-Pá 17.00-22.00, 
So,Ne 7.00-22.00 317 756 111 

záchranná služba Benešov   317 756 485 

pohotovost nemocnice Pelhřimov 
Po-Pá   16.00 - 22.00, 
So,Ne, svátek 8.00-22.00 565 323 089 

rychlá záchranná pomoc   155 
hasi či   150 
policie   158 

Obvodní oddělení Policie ČR 
Čechtice 

  
974 871 710 

pošta Dolní Kralovice 
Po - Pá 8.00-11.00, 
13.00-16.45 317 856 300 

občanské průkazy (Dolní 
Kralovice) Po, St  7.00-17.00 317 856 223 

MPSV -Státní sociální podpora 
Vlašim 

Po,St 8.00-17.00,  
Út,Čt, Pá  8.00-13.00 317 845 140 

řidičské průkazy (Vlašim) 

Po,St 8.00-11.30, 
12.30-17.00, 
Pá 9.00-11.30,12.30-14.00 317 840 714, 715  

registr motorových vozidel 
(Vlašim) 

Po, St 7.30-12.00,  
13.00-17.00,Pá 8.00-13.30 317 840 716 

cestovní pasy (Vlašim) 
Po, St 7.30-12.00, 13.00-
17.00,Pá 12,30-14,00  317 850 190  

Všeobecná zdravotní pojišťovna 
Vlašim (Varšavan) 

Po,St 7.30-12.00, 
12.30-16.00 317 846 169 

Úřad práce Vlašim (v budově 
České spořitelny) 

Po,St 8.00-17.00, Út, Čt 
8.00-14.30, Pá 8.00-13.00 317 844 340 

Finanční úřad Vlašim 
Po,St 8.00-17.00, Út,Čt 
8.00-15.30, Pá 8.00-14.00 

                   
317 850 311, 303 

Katastrální úřad Benešov  Po,St 8.00-17.00 317 725 621 

Základní škola Dolní Kralovice   317 856 231 

Mateřská škola Dolní Kralovice   317 856 340 

Základní škola Košetice   565 498 183 

Mateřská škola Košetice   565 498 455 

 
Víte, že… 
V  naší   vesnici   žije  26  dětí  do  18   
let? Z   tohoto počtu  pouze  8  děvčat.  
Většina   dětí    má   sourozence,    ale 
v  žádné  rodině  nejsou  dvě  děvčata. 
Čím  to  je,    že  se   u   nás   rodí  tak 
málo děvčat? 
Od září začali ZŠ navštěvovat dva prvňáčci a SŠ tři středoškoláci. 
 

 Chlapci Děvčata  
Děti do 6 let 6 3 
ZŠ 7 4 
SŠ a SOU 5 1 
Celkem 18 8 

Vydal Obecní úřad Studený 11. září  2007. IČO 00232785. Náklad 60 ks.   Povoleno Ministerstvem kultury pod evidenčním 
číslem MK ČR E 17290.  Sestavily  St. Vopěnková a H. Karafiátová. Návrhy a připomínky můžete zasílat na adresu OÚ 
Studený nebo emailem:  studenskyobcasnik@seznam.cz 

KRONIKA OBCE 
STUDENÝ 

    OÚ požádal paní 
Slavětínskou, zda by se 
pokusila navázat na 
tradici  psaní pamětí do 
Kroniky obce, kterou až do 
roku 1987 vedl p. Šereda. 

     Tímto děkujeme  paní 
Slavětínské, že se této 
funkce ujala a zároveň 
přislíbila vést Pamětní 
knihu obce Studený, kde 
budou zachyceny  všechny 
akce konané v naší vesnici. 

ŘIDI ČI POZOR!   

                                  
Povinná výměna řidičských 
průkazů! 
           Upozorňujeme držitele 
řidičských průkazů, které byly 
vydány do 31. 12. 1993, že 
platnost těchto řidičských 
průkazů skončí 31. 12. 2007. To 
znamená, že řidič s tímto 
dokladem nesmí po 1. 1. 2008 
řídit motorové vozidlo.  
Platnost řidičských průkazů  
vydaných od 1. 1. 1994 do 31. 12. 
2000 končí   31. 12.  2010 a    
průkazů     vydaných   od 1. 1. 
2001 do 30. 4. 2004    končí 31. 12. 
2013. 

Pranostiky: 
• Teplé září – dobře se ovoci i vínu 

daří. 
• Prší-li často v září, z lesů se 

dlouho voda paří. 
• Ozve-li se v září hrom, bude v 

zimě zavát každý strom. 
• Divoké husy na odletu - konec i 

babímu létu. 
• Když křížový pavouk se v říjnu 

ukrývá a nevylézá, není daleko 
do sněhu. 

• V říjnu mnoho dešťů, v prosinci 
mnoho větrů. 

• Studený říjen - zelený leden. 


