
 
 
 
Vážení přátelé, chalupáři a přátelé Studeného a Petrovy Lhoty, 

 
     zima   se s námi pomalu loučí a co nevidět předá vládu jaru, které se pozvolna probouzí. Každý sluneční 
paprsek a dny, které se stále  prodlužují, jeho příchod jen potvrdí. Neoddělitelně k němu patří Velikonoce, 
které letos oslavíme až ve druhé polovině dubna. Přejeme Vám, ať jsou pro Vás radostné, plné slunce a 
lásky. 

 
 

ZPRÁVY ZE ZASTUPITELSTVA:   
Zastupitelstvo schválilo: 

• návrh rozpočtu obce na rok 2011; vyvěšeno na úřední 
desce 

• podat písemný nesouhlas k plánovanému rušení 
autobusových spojů v obci na Odbor dopravy Stč. kraje a 
podpořit petici firmy BENEBUS – hromadný protest obcí 
Stč. kraje proti rušení autobusových spojů (v obci Studený 
se jedná o 3 linky) 

• příspěvek firmě BENEBUS pro rok 2011 ve výši 11.253,- 
Kč (120,- Kč/osoba + 1,- Kč/osoba na činnost sdružení) 

• navýšení výše uvedeného příspěvku o 55,- Kč za jednoho 
občana (tj. o 5.115,- Kč) – jedna z podmínek pro 
zachování současných spojů  

• smlouvu o prohrnování sněhu mezi OÚ Studený a Farmou 
Vošický 

• upřesněnou žádost o dotaci od MMR ČR na opravy a 
údržby sakrálních staveb 

• žádost o poskytnutí dotace – podpora obnovy techniky, 
výzbroje a výstroje JSDH a IZS 

• pověřit p. Buška a pí Karafiátovou sestavením 
Strategického plánu obce 

• odprodej části pozemku (cesty) č. 1594/2 - za 50,- Kč/m2  
 
 

• žádost majitele nemovitosti č. p. 44  o vyjádření k 
rekonstrukci hospodářské části domu za účelem výstavby 
truhlářské dílny 

• finanční příspěvek ve výši 500,- Kč SH ČMS okresu 
Benešov 

• ve spolupráci s ÚP zaměstnat od  března dva pracovníky 
na  VPP 

• zamítnutí prodeje části pozemku č. par. 1583/1 v k. ú. 
Studený 

Zastupitelstvo vzalo na vědomí: 
• zprávu o jednání starosty a místostarostky se starostou 

obce Martinice a referentem KÚ v Pelhřimově ohledně 
sporu o vlastnictví kapličky; zastupitelstvo opět písemně 
vyzývá obec Martinice k vstřícnému kroku ohledně 
odprodeje podílu z kapličky  

• obsah registračního listu od MMR na proplacení dotace 
„Živelné pohromy“ – cesta ke Krčmům v částce 56.000,- 
Kč 

• výsledky hospodaření obce v roce 2010 a zprávu 
inventarizační komise, kontrolního a finančního výboru – 
bez výhrad 

Další informace:  
• připomínáme občanům naší obce a chalupářům, kteří ještě 

neuhradili poplatky za popelnice pro tento rok, aby tak 
učinili co nejdříve 

SČÍTÁNÍ LIDU, DOMŮ A BYTŮ  SE BLÍŽÍ 
Základní údaje: 

26. února 2011 - Začíná fungovat call centrum pro veřejnost, na bezplatnou linku se mohou lidé obracet s dotazy a  
nejasnostmi ohledně sčítání každý den. Sčítací komisaři začnou zároveň roznášet domácnostem do schránek informační 
letáky o blížícím sčítání. Zároveň s letákem vhodí komisař do schránky lísteček s návrhem termínu, kdy do dané 
domácnosti přinese sčítací formuláře. Každá domácnost najde ve schránce letáček nejpozději 6. března. 
7. března 2011 - Sčítací komisaři začínají navštěvovat domácnosti a roznášet formuláře. Každý občan dostane zelený 
SČÍTACÍ LIST OSOBY. Majitelé a uživatelé bytů dostanou navíc žlutý BYTOVÝ LIST a majitelé či správci domů ještě 
oranžový DOMOVNÍ LIST. Roznáška formulářů končí 25. března 2011. 
25./26. března 2011 - Půlnoc z 25. na 26. března je tzv. rozhodným okamžikem sčítání. Informace do sčítacích formulářů 

se vyplňují podle skutečnosti platné v tento rozhodný okamžik.  
26. března 2011 -  V tento den je možné začít odevzdávat vyplněné sčítací formuláře. Existují tři základní cesty: 

a) internet                     b)   předání sčítacímu komisaři          c) odeslání poštou v obálce nebo odevzdání na kterékoliv poště 
14. dubna 2011 -   Do tohoto dne mají všichni podle zákona odevzdat formuláře – ať už je budou odesílat přes internet, poštou v obálce 
nebo osobně předávat sčítacímu komisaři.  
20. dubna 2011 - Končí činnost call centra s bezplatnou linkou. Dále bude k dispozici pro informace o sčítání lidu číslo Českého 
statistického úřadu 274 057 777, které je v provozu v úředních dnech. Stále bude také fungovat informační email info@scitani.cz. 
          (zdroj: ČSÚ) 

UPOZORNĚNÍ PRO UŽIVATELE INTERNETU 
Mirkoregion Želivka upozorňuje občany, kteří nehradí poplatky za užívání internetu a mají sjednanou smlouvu na užívání této 

služby s Mikroregionem Želivka a svazkem obcí, aby si neprodleně zajistili trvalý příkaz a doplatili vzniklý nedoplatek. 
V opačném případě jim bude užívání této služby znemožněno. Při měsíčním poplatku  357,- Kč činí tento nedoplatek 

v některých případech i 8.568,00 Kč. V naší obci se jedná o čtyři neplatiče. Mikroregion Želivka a svazek obcí 
provozuje WiFi síť od března 2009  místo firmy Optimal Group s. r. o.  z Jirkova. 

                                       (Bc. Jaroslav Švejda)   

březen                                                                                              1/2011                                                                                číslo:  18  

http://studenskyobcasnik.webgarden.cz                                                                                       email: studenskyobcasnik@seznam.cz 

adresa: Obec Studený, 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 



PŘEHLED HOSPODAŘENÍ OBCE V ROCE 2010 
Celkem 

Kč 1 303 710,00 Příjmy 
Celkem 

Kč 2 428 226,00 Výdaje 

z toho: 932 148,00 daňové příjmy z toho: 1 420 184,00 
doplatek Spolkový dům (z poskytnutí dotace v roce 

2009 +  vlastní zdroje) 

  27 697,00 volby, sčítání lidu   10 769,00 dopravní obslužnost - sdružení BENEBUS 

  79 324,00 činnost OÚ   68 136,00 
finanční náklady na školství za děti, které dochází do 

Dolních Kralovic a Košetic 

  135 533,00 veřejně prospěšné práce   11 000,00 Mikroregion Želivka svazek obcí - finanční příspěvek 

  19 505,00 EKO-KOM: za tříděný odpad   78 976,00 elektrická energie + veřejné osvětlení 

  57 370,00 známky na odpad   155 794,00 
EKOSO Trh. Štěpánov – za uložení odpadu a A.S.A. 

odvoz odpadu 

  1 700,00 
EKOSO Trh. Štěpánov - fin.  

příspěvek    20 236,00 Širočina 

  1 350,00 za psy   100 661,00 oprava cesty; prohrnování sněhu 

   6 247,00 za ryby   82 400,00 
zastupitelstvo obce (funkční odměna, zdravotní 

pojištění, cestovné) 

  6 045,00 
přeplatek elektrické energie, 

pronájem klubovny HZ    94 749,00 

památky, MDŽ, setkání důchodců, životní výročí, 
volný čas dětí, péče o zeleň, volby, nákup profi 

traktůrku, útulek Maršovice  

  32 600,00 
finanční dary na kulturní 
činnost; výtěžek z pouti   371 364,00 

místní správa (nákup materiálu, Sbírky zákonů, 
telefony, Dohody  o PP,  pojištění, zdravotní  a sociální 

pojištění,  konzultační služby, VPP, udržování HZ a 
OÚ …) 

  4 191,00 příjmy z úroků   13 957,00 SDH 
 

NÁKLADY NA ODPADY – PODROBNÉ INFORMACE 
Směsný odpad a velkoobjemový odpad: na skládce TKO uloženo cekem 37,53 t směsného odpadu, z toho 1,5 t velkoobjemového;  
poplatek za uložení 1 t činí 965,30 Kč; za uložení zaplaceno celkem 36 228,00 Kč 
 
Bioodpad: v kompostárně uloženo 17,91 t, zaplaceno 2 220,00 Kč; poplatek za uložení 1 t tříděného odpadu (tráva, listí) činí 
100,00 Kč, větve apod. 300,00 Kč; přeprava kontejnerů: 9x , tj. 9 206,00 Kč; celkem za bioodpad zaplaceno 11 426,00 Kč. 
Z důvodu vysokých nákladů na  přepravu bioodpadu zastupitelstvo zvažovalo, zda kontejner v obci zachovat i nadále. Umístění 
kontejneru v obci bude zatím zachováno s tím, že bude využíván pouze na drobný bioodpad (tj. plevel, listí a tráva). Ořezané větve 
je možné ukládat na místo, kde se pálí čarodějnice.  Tímto opatřením by mělo dojít ke snížení nákladů. 
 
Nebezpečný odpad: za jarní a podzimní odvoz bylo zaplaceno celkem 7 822,00 Kč, za mezisklad 565,00 Kč – tj celkem 8 387,00 
Kč 
 
Tříděný odpad: papír 1100 l nádoba (250,- Kč/1nádoba) = celkem 3 300,00 Kč; 
plast 120 l nádoba (56,-Kč/ 1 nádoba), 240 l nádoba (65,-/1 nádoba), 1100 l nádoba (250,-Kč/nádoba) = celkem 25 569,00 Kč; 
sklo 120 l nádoba (36,-Kč/1 nádoba ), 240 l nádoba (70,-/1 nádoba) = celkem 6 019,00Kč; 
tj. celkem za odvoz tříděného odpadu 34 888,00 Kč 
 

 
Celkové výdaje 155 794,00 – celkové příjmy 78 575,00 = 77 219,00 (doplácí obec –tj. 49,56%) 
 

(účetní Marta Slavětínská) 
 

  Odpady 2010 celkové výdaje Kč    Odpady 2010 celkové příjmy Kč 

1. EKOSO uložení 36 228,00  1. Příjem od občanů za známky 57 370,00 

2. EKOSO bioodpad 11 426,00 

 

2. 
Za vytříděný odpad od firmy EKO-KOM: 
celkem sebráno 5,986 t (papír + plast + sklo) 19 505,00 

3. EKOSO nebezpečný odpad 565,00  3. Příspěvek od firmy EKOSO 1 700,00 

4. ASA odvoz nebezpečného odpadu 7 822,00      78 575,00 

5. ASA tříděný odpad 34 888,00  

6. ASA vyúčtování známek 29 665,00  

7. ASA odvoz  od domácností 35 200,00  

    155 794,00 

 

Příspěvek od EKO-KOMU : ∅  1 kg papíru: 0,84 Kč; ∅ 1 kg 
plastů 5,1938 Kč; ∅ 1 kg skla 1,564 Kč + odměna za zpětný odběr 
+ bonusy: ∅ za 1 kg 0,8315 Kč; 
za vytříděný odpad 14 527,70 Kč  + odměna + bonusy 4 977,62 Kč 
= 19 505,00 Kč  - příjem za vytříděný odpad; celkem sebráno 
5,986 t (papír + plast + sklo) 
 



Naše vesnice a jak šel čas… 
 
     V našich pamětech se dnes vrátíme 
do roku 1960: 
     „ V roce 1960 se v obci narodily 4 
děti a zemřelo 5 osob. Svatby se konaly 
v tomto roce 2, do obce se přistěhovalo 

6 osob a odstěhovali 4 osoby. 
     Vedení družstva zůstává ve složení z voleb v roce 1959, 
protože je voleno do 28. 2. 1961. Plán na výplatu pracovní 
jednotky v roce 1960 činil 16,- Kčs a naturálie, vyplaceno 13,- 
Kčs a naturálie v částce 4,- Kčs. Stav hospodářského zvířectva: 
79 ks dojnic (z toho 54 ks nemocné TBC skotu), 83 ks ostatního 
skotu, 25 ks prasnic, 115 ks ostatních prasat, 9 ks koní, 280 ks 
slepic. 
     Polní práce v roce 1960 se vlivem špatného počasí velmi 
zpožďovaly. Nebyly dodržovány agrotechnické lhůty. Sběr 
brambor začal až v říjnu. Zdejšímu JZD přijela na pomoc 20ti 
členná brigáda vysokoškolských studentů z Prahy. Pro deštivé 
počasí byla však jejich pomoc nevyužita. 
     K 31. 12. 1960 hospodařilo v naší obci 13 rodin jako 
soukromě hospodařící zemědělci a 1 rodina jako 
kovozemědělec.  
     Práce místního národního výboru: v době od 10. 2. do 9. 3. 
organizoval MNV školení občanů v civilní obraně. 12. 2. se 
konala veřejná schůze, na které se jednalo o návrhu ÚV KSČ a 
vlády o vytvoření nových okresů a krajů. Podle informaci má 
být naše obec připojena k okresu Benešov – kraj Středočeský. 
Přítomní tyto změny schválili. 
     12. 6. se konaly v celém státě volby do MNV, ONV, KNV a 
do Národního shromáždění. Volební místnost v naší obci byla ve 
škole, ve 2. třídě. 2 voliči upravili hlasovací lístky za plentou, 5 
zapsaných voličů nevolilo (byli zapsáni omylem). 
     Ve druhé polovině roku 1960 byly provedeny MNV tyto 
akce: opravena cesta v délce 100 m od p. Černého k p. 
Malimánkovi (náklad 1000,- Kčs), oprava rozhlasu (1300,- Kčs), 

rozšířeno stávající osvětlení o tato místa: u č. 34, č. 55 a u mostu 
přes potok ve východní části zvané Kalispot. Rozpočet na rok 
1960 ve výši 36100,- Kčs byl vyčerpán na 37039,- Kčs. 
     8. 2. bylo započato s generální opravou budovy Jednoty č. 25, 
kterou prováděl okresní stavební podnik Ledeč nad Sázavou a 
hradila Jednota Ledeč nad Sázavou. První etapa stavby byla 
dokončena na podzim. Byly provedeny tyto práce: zbourání 
kůlny, výstavba místnosti výčepu, kuchyně, skladiště, záchodů, 
rozšíření sklepa, odvodnění sklepa, zavedení vodovodu z obecní 
studny u školy. Tyto práce stály asi 120000,- Kčs. V práci 
nebylo dále pokračováno, protože OSP Ledeč nad Sázavou 
nemohl v důsledku územní reorganizace v adaptaci dále 
pokračovat. Ačkoliv celá oprava budovy byla plánována na 
částku 110000,- Kčs, zjistilo se, že bude nutno věnovat ještě 
nejméně takovou částku na další opravy. Ke konci roku byla 
situace taková, že výčepní místnost nemůže sloužit svému účelu, 
ze skladiště byl zřízen nouzový výčep a sál je k nepoužívání. 
Kino se proto musí promítat od února 1960 ve 2. třídě národní 
školy a ordinace stanice první pomoci byla také dočasně 
přemístěna do 1. třídy školy, protože dosavadní místnost v č. 40 
sloužila jako nouzová prodejna nápojů.  
     Místní pekárna spadá nyní pod Středočeské mlýny a pekárny 
Kladno, pobočka Vlašim. Pracují zde na 3 směny po 12 hod. 2 
zaměstnanci. Za směnu vyrobí 500 ks 3 kg bochníků, tedy 30 q 
chleba denně. Chléb je stále velmi chutný a žádaný.  
     Školní rok byl zakončen již 18. 6., protože se v Praze 
pořádala koncem června 2. celostátní spartakiáda. Pionýři 
pracovali opět dobře a 4. 5. rozhodla okresní rada pionýrské 
organizace v Benešově udělit naší skupině na základě výsledků 
dosažených v „Roce pionýrských činů“ právo na rozsvícení 
Rudé hvězdy osvobození na budově naší školy. Práce pionýrské 
organizace byla vedena heslem: Tobě, naše krásná zemi, chceme 
sloužit činy všemi!“ 
 
                                        (převzato bez jazykových úprav) 

 
Na dnešní fotografii jsou děti narozené v letech 1954 - 1956 
 

 
Dolní řada zleva: 
1. Marie Říhová,  
2.Vlasta Maršounová, 
3. Antonín Vít, 
4. Jiřina Langerová,  
5. Marie Vorlová, 
6. Marie Urbánková 
 
Nad nimi zleva: 
1. Marie Dědičová, 
2. Josef Urbánek, 
3. Jaroslav Maleček, 
4. Josef Kamarýt, 
5. Josef Štecher, 
6. Milada Vorlová, 
7. Eva Dvořáčková 
 
Za nimi zleva: 
 1. Marie Váchová, 
 2. Alena Kořínková, 
 3. Marie Malinová 
 
 

 
 
Srdečně zveme všechny ženy na malé posezení, které se uskuteční 12. března 2011 
od 15.00 hodin v klubovně hasičské zbrojnice. 

Zastupitelstvo Obce Studený 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
TO JSOU VĚCI! 
Milý Petře! S radostí Ti oznamuji, že se narodil plod naší lásky, malý Petřík. Žel, z důvodu nedostatku 
mateřského mléka jsem musela najmout kojnou. Má kubánský původ, takže od jejího mléka kůže našeho děťátka 
úplně zčernala. Za toto teda já vůbec nemůžu... Tvoje milující Olinka.  
 
Drahá maminko! Před chvílí se mi dostal do rukou dopis od Olinky, ve kterém mi oznamuje, že se nám narodil 
synáček. Jelikož nemá dostatek mateřského mléka, je odkázaná na pomoc kojné, která je barevná a od jejího mléka se téměř 
načerno zabarvila i kůžička Tvého vnoučka, za co teda moje drahá Olinka vůbec nemůže. Doufám, že se spolu s námi těšíš...  
Objímá Tě Tvůj syn Petr.  
  
Můj drahý synu! Při Tvém narození jsem dopadla přesně tak jak Tvoje Olinka. Ztratila jsem mléko, proto jsem Tě krmila 
kravským mlékem. Zřejmě proto se z Tebe stal takový vůl... Za to tedy já vůbec nemůžu...  
Líbá tě Tvoje maminka.       (převzato z internetu) 
 

 
 
 
 

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 
8. 1. 2011 se v naší obci uskutečnila první tříkrálová 
sbírka pod záštitou oblastní pelhřimovské charity. 
Bylo vybráno 2 471 Kč. Vybrané peníze budou 
použity na zajištění provozu domácí péče (50%), na 
osobní asistenci (15%), na pečovatelskou službu 
(15%) a na občanskou poradnu a pomoc rodinám v 
tísni (20%). 
                                   (Bc. Markéta Burdová) 

SILVESTROVSKÉ OHLÉDNUTÍ… 
     Poklidné odpoledne posledního dne roku 2010 nám svou 
atmosférou i příznivým počasím přálo k uskutečnění historicky 
prvního SILVESTROVSKÉHO POCHODU KE KNĚŽNĚ. Přes 
počáteční obavy, kdy jsme byli téměř přesvědčeni, že se 
k poutnímu místu dostaneme pouze pomocí sněžnic, a to za 
předpokladu výměny tělních tekutin za nemrznoucí směs, nám 
příroda skutečně přála. A abychom náhodou nebyli překvapeni, 
trasa byla vyznačena kromě barevných fáborů i vyjetím koleje. 
(Děkujeme řidiči traktoru ☺) 
     Vyzbrojeni zásobami domácích svařáčků, grogů, pálenic či 
jiných pochutin nám cesta příjemně plynula  a připravené úkoly 
plnili všichni bez rozdílu věku, postavení, politické funkce… a 
s chutí ☺. 
      V cíli na všechny čekala malá odměna za vyluštění správné 
tajenky. A pak už se jenom zimní krajinou nesla vůně opečených 
špekáčků spolu s hlaholem veselého klábosení. 
     Zpáteční cesta vedla přes Petrovu Lhotu a tak jsme uzavřeli 
pěkné kolečko ve výchozím bodě – v hasičské zbrojnici. Některým 
po vycházce vyschlo hrdlo a tudíž jej mohli na místě svlažit zlatým 
mokem, jiní se šli připravovat na oslavy konce roku, ostatní 
pokračovali v poklidné a příjemné atmosféře, kterou 
SILVESTROVSKÝ POCHOD v každém navodil. 
A kvízová otázka na závěr:  
Historicky prvního Silvestrovského pochodu ke Kněžně 2010 se 
zúčastnilo:  
43 osob,  b) 33 osob, c) 23 osob? 
Ano za c) je správně, ale pevně věříme, že se stane skutečně příjemnou 
tradicí a počet účastníků bude mít vzestupnou tendenci! 
Takže kolik účastníků bude na Silvestrovském pochodu ke Kněžně 2011? 
P.S.  DĚKUJEME VŠEM POCHODUJÍCÍM A TĚŠÍME SE NA LETNÍ 
CYKLISTISKÝ VÝJEZD. ;-) 
                                                           (Mgr. Petra Zelenková) 
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VÝROČNÍ HASIČSKÁ SCHŮZE 
Dne 15. ledna 2011 proběhla v klubovně HZ výroční 
schůze SDH Studený. Této schůze se zúčastnilo z 
celkového počtu 32 členů 24. Toto číslo svědčí o 
zájmu členů sboru o tuto veřejně prospěšnou činnost, 
a to jak na úseku požární ochrany, tak i na úseku 
kulturním a společenském. Mezi hlavní body bylo 
hodnocení činnosti sboru za rok 2010, ve kterém 
musela padnout i kritická slova. Mezi klady byl 
vyzvednut fakt, že se podařilo získat za členy naši 
mládež a zapojit ji do soutěží v hasičském sportu a 
tím jí také dát potřebný profesní přístup k požární 
technice. Dále byla mimo jiné vyzdvihnuta práce 
našich hasičů, kteří si dne 7. srpna 2010 prověřili 
svoji akceschopnost v boji s vodním živlem, který 
postihl naší obec. Určitě se podařilo jejich zásahem 
zmírnit vzniklé škody. Tato událost dává za pravdu 
skutečnosti, že je nutné mít v obci hasičský sbor. 
V letošním roce je třeba zlepšit práci některých 
funkcionářů, nadále se podílet na nácviku s požární 
technikou, provádět nutné opravy na budově HZ, 
věnovat se přípravě  na oslavy 100. výročí založení 
SDH Studený (2013) apod. Obec na tuto činnost 
věnuje každoročně desítky tisíc korun. I v letošním 
roce bude přispívat na nákup PHM, různé opravy 
techniky apod. Opětovně  bude osloven Stč. kraj o 
přidělení dotací na podporu obnovy techniky ve výši 
cca 80.000,- Kč.      (Bohumil Bušek) 


