
   
SETKÁNÍ DŮCHODCŮ A MDŽ 
 

Od posledního vydání občasníku  proběhly dvě kulturní akce, které již 
můžeme  nazvat tradiční. 12. 12. 2009  se uskutečnilo setkání důchodců, na 
které přijala naše  pozvání i nprap. Zuzana Stránská z OŘ Policie ČR 
Benešov, aby pobesedovala s přítomnými o možných nástrahách různých 
podvodníků, kteří si často vyhledávají především starší občany. 6. 3. 2010  se 
u příležitosti MDŽ sešly ženy. Obě setkání byla zpestřena kulturní vložkou,  
o kterou se postarala mládež a na harmoniku hrál jako obvykle pan Závorka. 
O MDŽ ho doprovodil pan Hrala z Ledče nad  Sázavou.                          
                       

 (fotografie ze setkání důchodců, pokračování na str. 2) 
                                                                                          

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
   
 
 

Vážení spoluobčané, chalupáři a přátelé Studeného a Petrovy Lhoty, 
 

     vítejte u prvního vydání našeho občasníku v tomto roce. Po dlouhé a na sníh bohaté zimě k nám opět míří 
jaro a s ním přichází i Velikonoce. Přejeme Vám, ať jsou veselé a slunečné.  

 
Zprávy ze zastupitelstva: 

 
            Zastupitelstvo schválilo: Zastupitelstvo vzalo na vědomí: 

• návrh rozpočtu obce na rok 2010, který byl vyvěšen na 
úřední desce  

• návrh rozpočtu Mikroregionu Želivka na rok  2010; obec 
se bude podílet částkou 11.000,- Kč – vyvěšeno na úřední 
desce 

• návrh rozpočtu dopravního sdružení Benebus pro rok 
2010; podíl obce je stejný jako v loňském roce 

• dodatek o prodloužení doby ukončení 1. etapy 
rekonstrukce spolkového domu   z   15. prosince 2009   
do 31. května  2010 

• příspěvek pro sdružení hasičů okresu Benešov ve výši 
200,- Kč 

• vytvořit ve spolupráci s Úřadem práce  od 1.  března  
2010  dvě pracovní místa na veřejně prospěšné práce 

• umožnění  odborné   praxe pro jednoho studenta 
Obchodní  akademie    Vlašim    ve   dnech  17. května  
2010  –  28. května  2010 

• organizaci a plán Zábavného odpoledne pro děti 
pořádaného v rámci MDD 

• uvolnění  finanční  částky  ve výši 8.000,- Kč na 
zakoupení materiálu na montáž lehké konstrukce 
autobusové  čekárny   instalované  na  zastávce  Studený 
– Kalispot,  kterou zhotoví zdarma  pan  Josef  Bartůněk 

 
 
 
 
 

• výsledky hospodaření v roce 2009 
• zprávu    inventarizační   komise   a    zprávu   finančního 
        a  kontrolního  výboru  –  bez  výhrad 
Další informace: 
• připomínáme chalupářům, kteří ještě neuhradili povinný  

poplatek za svoz komunálního odpadu, aby tak učinili co 
nejdříve;  známka  pro  jeden  rekreační  objekt  stojí 
500,-  Kč 

• proti hasičské zbrojnici je umístěn kontejner na 
bioodpad, přesto v něm byly nalezeny matrace, které tam 
nepatří; žádáme občany, aby do něj ukládali pouze odpad 
rostlinného původu; sběr velkoobjemového a 
nebezpečného odpadu proběhne 29. května 2010 na 
návsi ve Studeném a Petrově Lhotě od 9.40 do 10.10 
hodin 

• podle informace  technika Wifi Želivka  p. Jana Šotoly 
se připravuje nové  zesílení internetového   připojení,   
které bude  zprovozněno    od    začátku    dubna;    tím    
by  se  měla stabilizovat a  zvednout rychlost celé sítě; v 
případě potíží volejte 773 527 672 

• ve dnech 28. a 29. května 2010 se konají volby do 
Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR 

 
 
 

 
 

 
 

 
   
 

 
 

 

 
 

březen      číslo: 14                                              1/2010 
 

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



 
PŘEHLED HOSPODAŘENÍ OBCE V ROCE 2009 

  

celkem 
Kč 

3.690.383,51 
příjmy 

celkem 
Kč 

2.226.607,15 
výdaje 

z toho: 844.676,42 daňové příjmy z toho: 123.002,57 silnice 

  

2.759.027,00 

  

62.038,00 
finanční náklady na školství za děti, které  
dochází do  Dolních Kralovic a Košetic 

  
 

státní dotace (POV, bezpeč. 
dopr. značení, volby,  

CzechPOINT, 
 spolkový dům, úřad práce, 
SDH, na činnost KÚ SK)   1.215.392,00 spolkový dům 

  
13.802,00 

EKO-KOM: za tříděný 
odpad 

  129.884,50 
EKOSO T. Štěpánov – za uložení odpadu a 

A.S.A. odvoz odpadu 

  
46.680,00 známky na odpad   107.850,50 elektrická energie + veřejné osvětlení 

  
26.198,09 poplatky   87.992,00 CzechPOINT 

  
    74.899,00 

zastupitelstvo obce (funkční odměna, zdravotní 
pojištění, cestovné) 

  

    74.926,00 
MDŽ, setkání důchodců, životní výročí, volný 

čas dětí, péče o zeleň, Mikroregion 

  

    341.491,58 
místní správa (nákup materiálu, Sbírky zákonů, 
telefon, Dohody  o PP, příspěvky organizacím, 

konzultační služby …) 

      9.131,00 SDH 

    3.690.383,51 -  2.226.607,15 = 1.463.776,36 Kč   -  (tj. konečný zůstatek k 31. 12. 2009   včetně nedočerpané  dotace ve výši   
1.284.608,00 Kč na spolkový dům) 

 
 

   SETKÁNÍ DŮCHODCŮ A MDŽ  (dokončení ze str. 1) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
        Setkání důchodců                                                                                 Setkání důchodců  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          MDŽ                                                                                                     MDŽ  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    



Naše vesnice a jak šel čas… 
 

 
          Z Pamětní knihy naší obce Vám dnes 
ocitujeme úryvky z pokračování vzpomínek o 
dění v obci v 50. letech minulého století, které 
sepsal p. Jiří Šlehuber: 

     „Výstavba obce: kromě nových staveb JZD (kravín, vepřín, 
stodola) byly v roce 1956 dostavěny 2 rodinné domky a v roce 
1957 vilka pro příslušníka SNB č. 51. Okrskovým zmocněncem 
ve zdejší obci je od června 1954 starší seržant Jan Říha. Do 
působnosti okrskového zmocněnce náleží i okolní osady. V roce 
1951 byl uzavřen hostinec č. 40 Františka Buška a v obci je jen 
jeden hostinec, bývalý občanský hostinec, nyní Jednota. 
Dále je v obci prodejna Jednoty, která má na skladě potraviny, 
nápoje, různé textilní a průmyslové zboží. Každou středu jsou 
přiváženy i masné výrobky. Obec navštěvují i 2 pojízdné prodejny 
z Píště a z Dolních Kralovic. Dvakrát týdně se úřaduje ve zdejší 
pobočce okresní spořitelny (dříve zvaná Kampelička). Místnost je 
umístěna v budově MNV. 
     Zdejší obec je známa výrobou velmi chutného a jakostního 
chleba, který se peče v domě č. 3. Chléb je denně rozvážen do 
mnoha obcí okresu a i do obcí okresu Vlašim. Vedoucím pekárny 
(podnik Jednoty) je majitel domu č. 3 Josef Mojžíš. V podniku 
pracuje na směny celkem 6 pekařů. 4 pekaři upečou za den 30q 
chleba, tj. 1000 tříkilogramových bochníků. Pekárna není parní. 
Místní mlýn č. 46 je vyřazen z provozu pro delší onemocnění 
mlynáře od roku 1955. Mouka se mele v Rachyni u Hořic.  
     V místnosti budovy MNV je umístěna od září 1956 kancelář 
poštovního úřadu ve Studeném pro tyto obce: Studený (a osada 

Petrova Lhota), Těškovice, Chlovy, Hořice, Dunice a Děkanovice. 
Dodávkové auto ráno v 7 hodin přiváží poštu a odpoledne v 17 
hodin odváží. Vedoucí poštovního úřadu je Marie Závorková, 
doručovatelem Josef Tulach z Křivsoudova. 
     Telefonů je v obci celkem 9, hovory spojuje poštovní úřad 
v Křivsoudově. Obec je spojena s okolními městy autobusovými 
linkami. Ráno odjíždí autobus po páté hodině do Košetic (jezdí 
také děti do osmileté střední školy) a v 16:30 hod. se vrací. Do 
okresního města Ledče nad Sázavou jezdí autobus 4x denně a také 
se 4x vrací. Autobus, který v roce 1956 jezdil do Zahrádky, nebyl 
obsazen, a proto byla tato linka zrušena. Do Křivsoudova 
autobusové spojení není. Autobus garážuje zatím pod širým 
nebem u kapličky před školou. Řidiči spí v místnosti budovy 
MNV, která je zařízena jako noclehárna. Na zdejší trati se jezdí 
v současné době autobusem Škoda. V neděli odpoledne je 
autobusové spojení s Prahou. Autobusová čekárna je v plánu prací 
MNV. Občané nasedají u stavby požární zbrojnice.  
     V obci je celkem 12 starších motocyklů, 12 nových motocyklů 
značky JAWA, 3 nákladní vozy, 3 osobní vozy a 1 dodávkové 
auto. 4 občané mají podanou žádost na nový automobil.  
     Ceny některých druhů zboží k 30.5.1958: 
cukr kostky: 11,- Kčs, chléb 1 kg: 2,60 Kč, máslo 1 kg: 42,- Kčs, 
vepřové maso 1 kg: 20,- Kčs až 31,- Kčs, víno 1 l: 12,- Kčs,  Rum 
½ l: 37,- Kčs, benzin 1l: 4,- Kčs.“ 

 
 (převzato bez jazykových úprav) 

 
 

 
 

Tentokrát pro vás máme jednu z nejstarších fotografií, kterou se nám podařilo získat. 
Je pravděpodobně  z roku 1941. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Horní řada zleva:  1.  řídící pan učitel Josef  Suk,  2.  Štecher Jiří,  3. ???,  4.  Říha František,  5.  Málek Jan,  6. Chmel Josef,  
7. Langr Ladislav, 8.  Vorel Josef, 9.  paní  učitelka Josefa Míčková 
Druhá řada od shora zleva: 1. Vorlová Marie, 2. Burdová Růžena, 3. Jančová Růžena, 4. Váňová Marie, 5. Šeredová Milada, 
6. Musilová Božena, 7. Turková Bohumila, 8. Vodrážková Marie,  9. Burdová Marie, 10. Slavíková Anna, 11. Průšová Růžena, 
12. ??? (snad děvče, co bylo na vychování v Děkanovicích u Nováků č. 1) 
Třetí řada od shora zleva: 1. Dvořáková Marie,  2. Málková Růžena,  3. Vopěnková Marie, 4. Chmelová Marie,  5. Bušková 
Marie, 6. Říhová Věra, 7. Olišarová Marie, 8. Jůnová Soňa 
Čtvrtá řada od shora zleva:  1. Šereda František, 2. Vodrážka Josef, 3. Závorka František,  4. Burda Antonín,  5. Janče Josef, 
6. Bartůněk Josef,  7. Vacík Vlastimil, 8 . Rohlík ?, 9. Vít Miloslav,  10. Dvořáček Jan 
Dolní řada zleva:   1. Získal Josef,  2.  Novák František,  3. Váňa Jaroslav,  4.  Langr Jiří,  5.  Belada Josef,  6. Vacík Jaromír,  
7. Kalaš František 
Pokud někdo znáte jména osob, která se nám nepodařilo zjistit, budeme rádi, když nám je sdělíte. 

 



 

SNĚHU BYLO VÍC NEŽ DOST 
Sněhová nadílka byla letošní zimu na příděly sněhu opravdu štědrá. 
Mnohdy to vypadalo jako v písničce od Jarka Nohavici: „Večer to 
odhážu, namažu záda, ráno se vzbudím a zas … padá.“ Obec 
Studený nevlastní žádnou techniku na odklízení sněhu. Tyto práce 
pro nás smluvně zajišťuje Agrodružstvo Studený, takže jsme plně 
závislí na tom, kdy s traktorem vyjedou a dostanou se na naše 
místní komunikace. Musí se brát v potaz i to, že upravit všechny 
trasy chvíli trvá, proto bylo potřeba trochu trpělivosti.Ve dnech,  
kdy intenzivně sněžilo se mohlo stát, že byl problém  dostat se  
především v ranních hodinách na silnici.  Myslíme si ale, že  v 
rámci možností byly místní komunikace udržovány pěkně a za to 
děkujeme. 

 

Vydal OÚ  Studený  22. března  2010. IČO 00232785. Náklad 60 ks.   Povoleno Ministerstvem kultury pod evidenčním číslem MK ČR E 
17290.  Sestavily: Stanislava Vopěnková a Hana Karafiátová. Návrhy a připomínky můžete zasílat na adresu OÚ Studený nebo emailem:  
studenskyobcasnik@seznam.cz. Navštivte naše webové stránky: http://studenskyobcasnik.webgarden.cz 

CO CHYSTAJÍ HASI ČI V ROCE 2010? 
Jednou z priorit našeho sboru je výcvik členů a úspěšná 
reprezentace na hasičských soutěžích. Chceme připravit dvě 
soutěžní družstva na okrskovou hasičskou soutěž do Dunic,  
kterou  pořádají  duničtí  hasiči u příležitosti 45. výročí založení 
jejich sboru. Soutěž se uskuteční 22. 5. 2010. Členové SDH se 
budou i v tomto roce věnovat údržbě techniky a budovy hasičské 
zbrojnice. Zorganizují jednu brigádu na sběr železného šrotu a 
pomohou s přípravou a organizací pouti. Dle potřeby jsou 
připraveni pomoci v krizových situacích. A na závěr informace, 
která se týká změny uvnitř sboru: z funkce velitele na vlastní 
žádost odstoupil Miroslav Šimek a nahradil ho Ladislav Němec. 
Jednatelkou a kronikářkou sboru je Marie Dědičová.                                                       
                                                 (Bohumil Bušek – starosta SDH)  

           

OÚ Studený nabízí k odprodeji staré, nepoškozené vazné 
trámy z budovy bývalé školy. Vhodné využití například pro 
chalupáře. Bližší informace na tel.:  602 173 601 nebo email: 
studeny@zelivka.cz 

VÝM ĚNA ŘIDI ČSKÝCH PRŮKAZŮ     
 
Možná se týká i vás  
Řidičské průkazy vydané od 1. ledna 1994 do 31. prosince 2000 
jsou jejich držitelé povinni vyměnit nejpozději do 31. prosince 
2010! Uplynutím stanovené doby pro jejich výměnu, řidičské 
průkazy pozbývají platnosti. Ministerstvo dopravy vyzývá 
veřejnost, aby zodpovědně přistoupila k 3. etapě povinných 
výměn řidičských průkazů. Ten, kdo si přijde vyměnit řidičský 
průkaz s dostatečným předstihem (nyní) stráví na příslušném 
obecním úřadu obce s rozšířenou působností zlomek času oproti 
situaci, kterou lze očekávat na sklonku roku 2010. 
           (zdroj: www.vymentesiridicak.cz) 

S ÚSMĚVEM JDE VŠECHNO LÍP ! 
 
 
Slohová práce žáka ZŠ na téma: Moji rodiče 
Rodiče se dělí na dvě části: matku a otce. Matka se ještě rozděluje 
na ženu v domácnosti a v zaměstnání. Doma se potom ještě skládá 
z manželky, matky, kuchařky, uklízečky, pradleny, zásobovačky, 
účetní, vychovatelky.... ostatní si nepamatuji, ale máma toho umí 
vyjmenovat víc, jako např. služka, otrok a jiné. Matka se vyznačuje 
tím, že se zázračně nachází na více místech najednou, umí v jedné 
chvíli myslet na sto věcí, přičemž deset věcí dělá současně.  
Vidím na vlastní oči, jak po návratu z práce dá vařit vodu na 
sporák, zatímco zadělá na buchty. Přitom jí běží pračka, do které 
chodí vyměňovat prádlo, mně vymýšlí věty oznamovací, tázací a 
rozkazovací a naší Olinku zkouší z velké násobilky. Ve volném 
čase stačí i vyžehlit. Že potom přebalí malého Karlíka a udělá mu 
Sunar s krupicí si ani nevšimnu. Dvě oči mi na to nestačí. Když 
potom zasedneme k večeři, všechno je připravené na stole, já mám 
na teplákách zašité nové díry, Olina má umyté vlasy a prádlo visí 
na balkoně. Potají si mámu prohlížím. Máma má opravdu jen dvě 
ruce a přece, když přijde domů z práce má v jedné velkou a malou 
kabelku, v druhé dvě síťovky s nákupem a v třetí.... ne, vždyť jsem 
už povídal, že má jen dvě ruce, ale nese i Karlíka ve fusaku. Otec se 
neskládá ani nerozděluje. Nachází se v zaměstnání a doma, ale 
doma ho najdete málokdy. Kromě snídání a večeření, když sedí u 
stolu, vyskytuje se obyčejně v křesle nebo na gauči a bývá zakrytý 
novinami. Zanechává po sobě vždy totožné stopy: rozevřené a 
převrácené noviny a cigaretový popel, někdy i v popelníku. Na 
rozdíl od mámy, i když má taky dvě ruce, přichází domu s rukama 
prázdnýma. Jestli umí násobilku nevím, ale psát asi neumí, protože 
mi ještě žákovskou knížku nikdy nepodepsal. A ani není 
prozkoumané, proč patří do skupiny rodičů, když na rodičovské 
sdružení vůbec nechodí. Jak umýt auto  ještě nezkoušel. Pan učitel 
povídal, abychom se při psaní tohoto úkolu zamysleli nad prací 
svých rodičů. Ve škole přidělují žáka, který řádně nepracuje a neučí 
se, dobrému a snaživému žákovi, aby se od něj něco naučil . Tak si 
myslím, že při svatbě přidělují muže ženám, aby je ženy něčemu 
dobrému naučily a měly na ně dobrý vliv. Mojí mámě se to zatím 
bohužel nepodařilo.                   (zdroj:  internet) 

 

ZÁBAVNÉ ODPOLEDNE PRO DĚTI 

sobota 8. května 2010 
 

hraje: VYSOKÝ NAPĚTÍ 
 

KNĚŽENSKÁ POUŤ 

sobota 3. července 2010 
výstava obrazů paní Jiřiny Bloudkové 

 z Brtné u Želiva 

hrají: odpoledne HELIGONKY  

                večer        KATR 
      neděle 4. července 2010 

bohoslužba „U Kněžny“ 
 koncert manželů Vaňkátových 

 


