březen 2007

číslo: 2

Vážení spoluobčané, chalupáři a přátelé Studeného a Petrovy Lhoty,
jelikož odezvy, které jsme zaznamenali na náš první Studenský občasník, byly kladné, máme tu
pro Vás druhé vydání, abychom se Vám pokusili přiblížit, co je v naší vesničce nového.
Zprávy z obecního zastupitelstva:
•

•

•

•

•

•

•

z osobních důvodů odstoupila a vzdala se
mandátu členka obecního zastupitelstva paní
Kateřina Bartůňková, nahradil ji pan Petr Burda
ke konci roku také nebyla prodloužena smlouva
paní Váchové na funkci pokladní, která tuto
činnost vykonávala 14 let, náplň práce pokladní
přebrala paní Slavětínská
obec dostala nabídku na elektrické vyzvánění
kapličky v ceně 69 000,- Kč, zatím se však
v rozpočtu na toto zařízení nenašly peníze
OÚ obdržel rozhodnutí, že dostane dotaci na
úpravu okolí památníku padlých
ve výši
36 000,- Kč; tento pomník se nachází na
pozemku p. Moravce, se kterým bylo projednáno
bezplatné pronajmutí tohoto pozemku na 100 let
s podmínkou, že mu bude umožněno odkoupení
části cesty v okolí jeho studny od OÚ
příspěvek firmě Benebus pro tento rok činí
8 989,- Kč, oproti loňskému roku byl navýšen o
934,50 Kč
byli obesláni majitelé pozemků na návsi ohledně
vybudování dětského koutku; všichni se nakonec
vyjádřili kladně, nyní čekáme, zda nám bude
poskytnuta přislíbená dotace

•

•

•

•

•

Úřední hodiny:
každou středu a pátek od 18.00 do 20.00 hodin
nové telefonní číslo na starostu: 602 173 601
adresa: Obec Studený, Studený 45, 257 68 Dolní Kralovice
www. zelivka.cz/studeny
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budova školy, která je bohužel v žalostném stavu,
bude nabídnuta na internetu k možnému
odprodeji (upozorňujeme rodiče, aby dohlédli na
své děti, pro které hrozí při návštěvě školy riziko
úrazu)
Mysliveckému sdružení Vrbice byla povolena
výsadba stromů na obecních cestách bez
finančního přispění obce
z 24 obeslaných spolumajitelů stromů u rybníka
Trnčík se všichni ohledně jejich pokácení
vyjádřili kladně
byla projednána a zároveň odsouhlasena petice
proti
diskriminaci
obyvatel
venkova
organizována Spolkem pro obnovu venkova ČR
na návsi bude přistaven kontejner na papír;
pronájem kontejneru obec získala pro tento rok
zdarma, platit se budou pouze svozy při jeho
naplnění (230,- Kč za jeden svoz), obec za
tříděný papír získá vyšší příspěvek od firmy
EKO-KOM;
informace jak správně třídit papír se dozvíte
v přiloženém letáku
členové zastupitelstva se vzdali od března 07 své
finanční odměny ve prospěch obce; zůstává
pouze odměna pro starostu ve výši 5 000,- Kč

Jak už jsem říkal, překážkou pro každý projekt jsou
finanční prostředky. Další překážkou při realizaci
sportoviště je výběr vhodného pozemku. Vytipované
pozemky jsou bohužel ve vlastnictví soukromých osob
a jejich získání nebude rovněž snadné. Jediným
řešením je pokusit se získat finanční prostředky
z dotačních programů.Vím, že v obci hřiště chybí a
chtěl bych udělat maximum, aby se finanční prostředky
i vhodný pozemek podařily získat.

Nově zvolený starosta pan Bohumil Bušek je ve své funkci
zhruba pět měsíců. Položily jsme mu několik otázek.
Pane starosto, jaké to je, být starostou naší obce?

Nejen nás, ale i ostatní občany by zajímalo, jestli se v brzké
době dočkáme připojení k internetu, na které čekáme již
několik let. Došlo konečně k nějakému posunu?

Asi před rokem a půl podával Obecní úřad Studený
žádost Evropskému fondu na připojení naší obce
k internetu. Administrativa této žádosti však trvá déle
než jsme předpokládali. V současné době probíhá
výběrové řízení na dodavatele. Pokud nebude podáno
odvolání dodavatelů, kteří ve výběrovém řízení
neuspěli, začne montáž WIFI technologie do letních
prázdnin.

Funkce starosty je pro mne především velký závazek
vůči občanům. Mým cílem, ale určitě i všech členů
zastupitelstva, je
pracovat pro rozkvět obce a
všeobecnou spokojenost obyvatel. Přáli bychom si, aby
za námi naše práce byla vidět. Obec má bohužel
předpokládané roční příjmy pouze něco přes půl
milionu, a to je velice málo peněz k tomu, abychom se
mohli pustit do jakéhokoli většího projektu. A věcí,
které by byly potřeba, je strašně moc. Jediné řešení je
maximální využití dotací, které se nabízejí ať už
z krajských nebo evropských fondů. Udělám vše proto,
aby se nám alespoň některé dotace podařilo získat,
protože jenom díky nim se posuneme dál.

A co taneční zábava. Bude nějaká ve Studeném?

Konání tanečních zábav je v naší obci rovněž
problematické. Obec nevlastní žádný taneční sál a ani
parket. Zatím jediná možnost uspořádání tanečních
zábav je v letních měsících, a to na asfaltovém povrchu
před místní prodejnou. Organizace klade velké úsilí na
pořadatele a úspěšnost akce (vzhledem k podmínkám)
závisí na počasí. Máme v plánu zopakovat taneční
zábavu u příležitosti kněženské pouti v měsíci červenci,
spojenou s kulturním odpolednem. Na tento den
bychom chtěli pozvat i naše rodáky.

Nové zastupitelstvo se tím, že tu chtějí být pro občany,
představilo „Slavnostním rozsvícením stromečku“ a
„Setkáním důchodců“. Jaké jste zaznamenal ohlasy?

Ohlasy byly velice příjemné. I mě samotného
překvapilo, kolik má naše obec „příznivců“ mezi
domácími občany, občany z okolních obcí a
v neposlední řadě mezi lidmi, kteří třeba ve Studeném
vyrostli, dnes už žijí jinde a přesto se přišli podívat.
Jsem za to velice rád.

Pane starosto, děkujeme za rozhovor. Přejeme Vám i všem
ostatním členům zastupitelstva, aby Vás práce těšila a
plány, které jsou před Vámi, se podařily zrealizovat.

I já Vám děkuji za tento rozhovor, ze kterého je vidět,
že naše mládež se také zajímá o dění v obci, což je
příslibem do budoucna a to otevírá
dveře pro
plnohodnotný společenský život obce.

Pane starosto, jedna z věcí, která u nás chybí, je sportovní
hřiště. Je naděje, že se ho někdy dočkáme?

(rozhovor připravily Nicola Bušková a Martina Karafiátová)

Vyúčtování odpadů za rok 2006:
výdaje

příjmy

EKOSO Trhový Štěpánov - za uložení odpadu

24 369,00 vybráno od občanů

A.S.A. HP, spol. s r.o. - svoz odpadu

69 686,50 EKO-KOM (za tříděný odpad)

výdaje celkem

94 055,50 Příjmy celkem

21 350,00
6 677,10
28 027,10

Výdaje – příjmy = 66 028,40 (tj. doplácela obec)

Poplatek za svoz komunálního odpadu pro rok 2007 k dnešnímu dni z trvale hlášených osob neuhradily
ještě dvě domácnosti. Ostatní trvale hlášení zaplatili. Známku na popelnici si ještě nekoupili někteří chalupáři,
kteří mohou také využít možnost zakoupení jednorázových známek v hodnotě 50,00 Kč. Před obchodem byl
přistaven velký žlutý kontejner na plasty. Bylo v něm však objeveno staré rádio a vyjetý olej. Neznámý viník se
tak vystavuje postihu v přestupkovém řízení dle zákona 200/90 Sb. stejně jako domácnosti, které dosud
neuhradily poplatek.
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Naše domy a jak šel čas ……
(škola – 1. díl)

V tomto čísle bychom se s Vámi chtěli
podělit o historii budovy místní školy.
Informace jsme čerpali v kronice Studeného a
dále jsme požádali Státní okresní archiv
Benešov o vyhledání dokladů ke stavbě školní
budovy příp. jiných dokladů týkajících se
školy. Bohužel ze Státního archivu v Benešově
jsem získali pouze fotokopie 2 dotazníků,
v nichž je uveden stručný popis školy
(vybavení a popis budovy) a fotokopii textu
z Pamětní knihy Obecné školy ve Studeném,
v němž jsou popsány dějiny školy (ale jen do
roku 1892). Dále nám Státní archiv Benešov
doporučil obrátit se s naší žádostí na Státní
archiv v Havlíčkově Brodě, jelikož obec
Studený byla až do roku 1960 ve správním
okrese Ledeč nad Sázavou. Prozatím tedy
jenom výtah z části archivního materiálu:
Škola
ve
Studeném
byla
od
nepamětných dob. Před rokem 1844 docházel
do obce ,,podučitel“, kterého zaměstnával farní
onšovský učitel. Dával mu plat kromě stravy,
kterou mu poskytovali střídavě občané ze
Studeného. Vyučování se konalo vždy tam,
kde měl učitel zrovna stravu. Roku 1844 se
rozhodl farář dál již učitele nezaměstnávat a
toto právo získali občané ze Studeného.
19.10.1846 sepsali smlouvu, podle které se stal

výpomocným učitelem pan Antonín Vlasák
z Miřetic. Vyučování v té době probíhalo dle
Pamětní knihy v nejhorším stavení, které již
roku 1891 neexistovalo (doba psaní Pamětní
knihy). Školní místnost sloužila učiteli zároveň
jako byt. Roku 1848 byla ke škole přidružena
obec Děkanovice.
Pan Antonín Vlasák učil ve škole až do
roku 1881, kdy odešel do ,,důchodu“. Mezitím
měnila škola svůj byt. Nejdříve byla v nájmu
v č.p. 32 a pak č.p. 12 až do let 1879-1881, kdy
byla postavena nová budova, která byla dne
14.11.1881 vysvěcena a odevzdána učiteli.
Za správce školy byl prozatím ustanoven
František Charvát ,,podučitel“ z Křivsoudova a
3.8.1882 byl definitivně dosazen pan Emanuel
Zach (,,podučitel“ z Čechtic). Proti tomu byl
však podán ,,rekurs“ k zemské školní radě,
protože občané si přáli, aby zůstal pan
František Charvát. Pan Charvát podal žádost,
aby jednotřídní škola byla pro velký počet
žáků rozšířena o druhou třídu. Žádost byla
vyřízena 9.10.1982. Téhož roku bylo také
prvně povoleno vyučování ženských ručních
prací. Tento předmět vyučovala paní Marie
Zachová (manželka pana učitele).
Touto zprávou vzpomínky v Pamětní
knize Obecné školy ve Studeném končí.

Že se dnes budova školy bohužel nachází
v katastrofálním stavu, vidí každý. Nejvíce líto
je to určitě těm, kteří se do ní ve svých
vzpomínkách vracejí a vzpomínají na dobu
svého dětství, kdy právě jim dala studenská
škola základ jejich vzdělání do budoucího
života. Těžko říci, jaký osud dnes budovu
školy čeká. Sehnat peníze a školu opravit je
při výši potřebných finančních prostředků
nemožné. Zbývá jediné, nabídnout školu
k odprodeji a doufat, že se najde někdo, kdo
dokáže této budově vrátit život a účelně ji
využít.

JARO, TO JSOU TAKÉ VELIKONOCE…
Krása jara přichází předjarním zpěvem skřivánka, hvízdáním kosů a příletem
špačků, Síla prvních slunečních paprsků probouzí sněženky a bledule a křísí
postupně celou spící přírodu. Svět kolem nás začíná být barevný a tak nějak veselý.
První jarní procházky voní krásným svěžím vzduchem.
Tradiční oslavou jara jsou Velikonoce. Tyto svátky bývaly v minulosti
významnější než Vánoce. Jsou to nejvýznamnější svátky křesťanské církve. Jsou
spojené s památkou umučení a vzkříšení Krista, je to vzpomínka na jeho
zmrtvýchvstání. Velikonoce se slaví vždy po jarní rovnodennosti, první neděli po
prvním jarním úplňku. Tímto způsobem stanovená neděle může být mezi 22.
březnem a 25. dubnem.
Ať už pro Vás Velikonoce znamenají cokoli, prožijte je příjemně, dle svých představ.
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chtěly byste v našem občasníku otisknout svůj obrázek? Zkuste nějaký namalovat.
Odevzdat je můžete na obecním úřadě. Na vaše obrázky se moc těšíme. Ty nejhezčí
otiskneme v příštím občasníku.

ZÁBAVNÉ ODPOLEDNE

STUDENŠTÍ HASIČI

V prosinci jsme připravili pro naše spoluobčany a
hlavně pro jejich děti slavnostní rozsvícení
stromečku. Protože se akce líbila, rozhodli jsme se
v rámci Dne dětí a Dne matek v květnu uspořádat
soutěžní odpoledne pro děti a příjemné
odpočinkové odpoledne pro každého, kdo se
přijde podívat. Doufáme, že nám bude přát počasí a
že se akce vydaří. Pokud nám přispějete svými
nápady a návrhy jak strávit tento den, budeme jedině
rádi. Chtěli bychom připravit i malé pohoštění pro
všechny, kteří se přijdou pobavit. Proto uvítáme Vaši
pomoc i v tomto směru. Takže pokud máte chuť
jít s námi do toho, tak se na Vás těšíme. Pozvánky
na tuto akci budou ještě rozdány.

Dobrovolní hasiči naší obce se pozvolna dostávají
na patřičnou úroveň, a to jak po stránce vybavení, tak
i po stránce odborné. Co se týče vybavení, prvních 9
hasičů obdrželo pracovní oblečení. Dále pak hasiči
provedli 1. zkoušku stávající techniky, a to hasičské
stříkačky a kvality hadic. U stříkačky se objevila
malá závada, proto musela být dána k opravě spolu
s několika hadicemi, které nevydržely tlak vody. Co
se týká odbornosti, v měsíci dubnu se zúčastní
dvoudenního školení velitel a strojník našeho
dobrovolného hasičského sboru. Finanční situaci se
pokouší řešit hlavně sami. Několik hasičů se již
zúčastnilo
brigády
v Agrodružstvu
Studený.
Pomáhali při opravě střechy.

Pouťová taneční zábava
ve Studeném

V minulém občasníku jsme Vás
informovali o probíhající rekonstrukci
mládežnické klubovny. Počátkem
tohoto roku byla práce dokončena
a mladým předána do
užívání.
Věříme, že se o ní budou dobře
starat a v takovém stavu, v jakém
ji převzali, dlouho vydrží.

kdy:
hraje:

7. 7. 2007

SILUETA

Pranostiky
Jeli Zelený čtvrtek bílý, tak je léto teplé.
Velký pátek deštivý – dělá rok žíznivý.
Prší-li v noci na Bílou sobotu, bude v létě nouze
o vodu.

Na Velikonoce jasno – bude laciné máslo.
Prší-li na 1. dubna, bude mokrý květen.
Je-li duben pěkný, bude květen ještě lepší.
Bouřky v dubnu zvěstují dobré léto.

Poděkování:
•
•
•

•

•

děkujeme paní Martě Slavětínské, která na
vlastní náklady upekla na všechny konané
akce perníčky
děkujeme také Květě Buškové za zhotovení
věnce k památníku padlých
naše poděkování patří i Jitce Vošické, která
poskytla ve své prodejně prostor pro
nástěnku
OÚ, na které si můžete
prohlédnout fotografie z akcí konaných
v naší obci
děkujeme Zdeňkovi Buškovi za zhotovení
výše jmenované nástěnky

•

děkujeme slečnám Martině a Nicole, které
vám náš občasník a vše, co je potřeba,
ochotně donesou
10. 3. 2007 proběhla v klubovně hasičské
zbrojnice oslava MDŽ, některé z přítomných
žen připravily a donesly pohoštění,
p. Moravec,
p. Vopěnka,
p. Dušek,
p. Belada, p. Slavětínský,
pí Šimková,
p. Vošický st. (čp.43) a p. Bušek přispěli
finančně
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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
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