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Vážení spoluobčané, chalupáři a přátelé Studeného a Petrovy Lhoty,  
 
     další rok uběhl jako voda a my k Vám přicházíme s posledním letošním vydáním našeho občasníku, ve kterém Vám opět chceme 
připomenout zajímavosti a události, které se udály v naší obci v posledním čtvrtletí letošního roku a který Vám snad trošičku zpestří 
předvánoční shon a dlouhé zimní večery.    

 
 

ZPRÁVY ZE ZASTUPITELSTVA (8/2012): 
Zastupitelstvo schválilo: 

• uzavření jednoroční smlouvy mezi OÚ Studený a ZŠ 
Košetice  ve výši 800,- Kč (tj. 200,- Kč/1 žák) 

• ponechat současnou vyhlášku o odpadovém 
hospodářství pro rok 2013 beze změn (tj. 500,- Kč za 
první trvale hlášenou osobu v domácnosti a 400,- Kč za 
každou další; chalupáři 500,- Kč za nemovitost) 

• rozpočtové opatření č. 7 
• Návrhovou smlouvu o výpůjčce části prostor 

spolkového domu SDH Studený 
• prodej pozemku  č. parcely 127/1, 128/1 a 1553/19 za 

odhadní cenu 
• složení inventarizační komise (Dědič, Karafiátová, 

Slavětínská, Vopěnková) 
• roční odměnu kronikářce ve výši 2000,- Kč 

Zastupitelstvo bere na vědomí: 
• informaci o změně v sazbách odměn pro obce 

 v systému EKO-KOM a schvaluje poskytnutý finanční  
 
 
 

prostředek z rozpočtu obcí EKOSO využít na činnost 
SDH Studený  

• informaci o odvolání ČSOP Vlašim proti výstavbě zákl. 
stanice sítě T-Mobile a připojuje  se k odvolání 

• žádost Pozemkového fondu Benešov – poskytovat 
informace o lokální erozní zátěži 

• žádost ČEZ – okleštění stromoví u el. vedení 
• informaci o nabídce ČEZ FIX – konkurenční firma 

ČEZ – nabídka nebyla akceptována 
Další informace: 

• volby prezidenta  ČR proběhnou  11. a 12. ledna 2013; 
případné druhé kolo 25. a 26. ledna 2013 

• pro následující rok se nemění výše poplatků ze psů  (tj. 
100,- Kč za každého psa) 

• na úřední desce a na webových stránkách je zveřejněn 
návrh rozpočtu pro rok 2013 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
          
                         
                
   
 
 

 

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

adresa: Obec Studený, Studený 45, 257 68 Dolní Kralovice                                                         telefon na starostu obce: 602 173 601 
úřední hodiny: každou středu a pátek od 18.00 do 20.00 hodin                                                   email: studeny@zelivka.cz 

VÝSLEDKY VOLEB DO ZASTUPITELSTEV KRAJŮ 
Obec Studený – termín konání 12. 10. a 13. 10. 2012 
Počet voličů v seznamu: 84                      Vydaných obálek: 48                                Odevzdaných obálek: 48 
Volební účast v %: 57,14                                       Platné hlasy: 45                                      % platných hlasů: 93,75 
TOP 09 a Starostové pro Stč. kraj            3 hlasy   Hnutí na podporu dobrovolných hasičů    1 hlas 
KSČM                                                    13 hlasů   KSČ                                                           1 hlas 
ČSSD                                                      12 hlasů   SPO Zemanovci Češi                                 1 hlas 
Koalice KDU-ČSL, SNK a nez.               7 hlasů   Česká pirátská strana                                 1 hlas  
ODS                                                          6 hlasů                                           
 

VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÉ PRÁCE - PROJEKT, KTERÝ NÁM POMÁHÁ 
Od roku 2009  jsou v naší obci ve spolupráci s Úřadem práce každoročně  vytvářena 1 – 2 pracovní místa v rámci Operačního programu 
Lidské zdroje a zaměstnanost. Projekt je  financován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky a je určen 
především pro dlouhodobě nezaměstnané. Pracovní místa podpořená v rámci tohoto projektu jsou zaměřena pro úklid prostranství, 
údržbu veřejné zeleně, úklid obecního majetku a další jiné veřejně prospěšné práce ve prospěch obce. Tato možnost zaměstnávání a 
způsob financování jsou  pro nás velice výhodné a  přínosné. Každý určitě zaznamenal, že veřejná místa v obci Studený i osadě Petrova 
Lhota jsou pěkně udržována. V letošním roce u nás práce v rámci tohoto projektu vykonávají  Zdeněk Šnajdr a  Marie Dvořáčková. Touto 
cestou bychom jim chtěli poděkovat. Doufáme, že i v příštím roce budeme moci tuto možnost zaměstnání a financování využívat. 
 
 



SETKÁNÍ DŮCHODCŮ 
Letošní  setkání důchodců se uskutečnilo 17. 11. 2012. Tentokrát jsme se pro zpestření této tradice dohodli s 
obcemi Dunice a Děkanovice na společném posezení v sále spolkového domu. Účastnilo se 25 občanů z naší 
obce, 12 občanů z Dunic a 2 občané z Děkanovic. Naše pozvání přijala také paní Jiřina Fialová s paní Marií 
Krejčovou ze Středočeského kraje a paní Vlasta Kubalová s manželem, průvodkyně zámku v Růžkových 
Lhoticích.  Připravila si pro nás zajímavé vyprávění o historii Růžkových Lhotic, tamního zámku (kde 

v polovině 19. století 
také žil hudební 
skladatel Bedřich 
Smetana, jehož otec ho 
od roku 1835 do roku 
1844 vlastnil) a 
zdejšího okolí. K tanci 
a poslechu zahrála 
skupina Gram 
z Vlašimi. Tančilo a 
zpívalo se do pozdních večerních hodin, z čehož 
usuzujeme, že se toto sousedské  setkání  vydařilo a  
akce se přítomným líbila. 

 
 
 
PŘEDSTAVENÍ OCHOTNÍKŮ Z BYSTŘICE SE VYDAŘILO 
V sobotu 24. 11. 2012 se sál našeho spolkového domu proměnil 
v divadlo. Naše pozvání přijal ochotnický soubor Chodidlo z Bystřice u 
Benešova, který se nám představil historickou hrou podle Vlastimila 
Pešky Vlasta kopla Vlastu aneb Dívčí válka v Čechách. Humornou 
formou jsme se přenesli do dávnověku, kdy odvážná Vlasta nesnesla 
urážky a chování mužů a jednoho z nich – Vlastu, nakopla. Něž 
k nakopnutí došlo, volali bojovníci srdnatě něco o hanbě mužů, kterým 
žena vládne. Ve své ješitnosti a nadřazenosti ale zapomněli  na to, že 
"jejich družice" jsou tvorové tvořivější, nadanější a důslednější. 
Naplněný sál diváků potěšil nejen nás, ale i ochotníky z Bystřice, 
kterým stejně jako Vám, divákům, děkujeme, že jste si k nám  v tento 
den našli cestu. 

 

 
JIŽ POSEDMÉ JSME SPOLEČNĚ ROZSVÍTILI VÁNOČNÍ STROMEČEK 
První adventní neděli 2. 12. 2012 jsme uspořádali slavnostní rozsvícení 
vánočního stromečku spojené se zábavným odpolednem pro naše nejmenší. Od 
15 hod. se v sále spolkového domu promítala dětmi vybraná pohádka a v 

čertovské dílně si mohly děti samy vyrobit 
vánoční těžítka nebo si namalovat vánoční 
obrázky.  V 17 hod. k nám zavítal Mikuláš s 
andělem a čerty, kteří trošku pozlobili přítomné 
děti, ale Mikuláš vše zachránil a dětem rozdal 
za hezké básničky malou nadílku. Pro všechny 
přítomné bylo připraveno vánoční cukroví a 
něco teplého na zahřátí. Doufáme, že jsme tímto 
nedělním podvečerem navodili všem přítomným 
přicházející vánoční atmosféru. Děkujeme všem 
ženám, které nám přinesly na ochutnávku 
vánoční cukroví, p. Lejčkovi za věnovaný 
vánoční strom a Petře Zelenkové a Majce 
Dědičové za vytvoření „čertovské dílny“.    

Bohatá účast všech přítomných je nám důkazem, že jsou tyto předvánoční akce velmi oblíbené.  



Naše vesnice a jak šel čas… 

     V dnešním čísle našeho občasníku pokračujeme citací kroniky z roku 1961: 

 
     „Od 20. května jest zavedena nová autobusová linka a sice 
v 06:10 hod. do Čechtic a tím do okresního města. Spojení zpět 
v poledne ve 12:05 hod. z Čechtic. 
     V únoru vykopal Miloslav Trojan na školním pozemku studni 
na místě původní zasypané studně. Hloubka studně 2 m. Tato 
studně bude sloužit potřebě školy i MNV. 
     Teprve dne 11. září 1961 bylo započato s další opravou a 
přestavbou zdejšího hostince, která byla přerušena v důsledku 
změny okresů. Byla vyměněna okna v sále a připravována výměna 
celého stropu a krytiny. Vazba jest dobrá. V práci se pokračuje 
v různých intervalech a bude dokončována v příštím roce. Byla 
také zahájena oprava věže kapličky. Věž by se mohla zřítit, není 
možné zvonit (a zvoní-li se, jest nebezpečí, že zvonek vypadne). 
     Na návsi dosahují výše 4 m topoly, zasazené v roce 1957. 
Sádka (rybníček u školy) jest pokryta „žabincem“ od jara do zimy. 
Silnice v obci je vytlučena, po dešti v ní stojí kaluže vody. Cesty se 
neopravují vůbec nebo jen velmi málo. Silnice do Křivsoudova, 
Dunic a Děkanovic je ve velmi špatném stavu, takřka neudržované. 
Domy jsou celkem ve slušném stavu, majitelé je bílí a opravují. 
Josef Bartůněk č. 18 provedl větší opravy domu.  
     K 1. březnu 1961 bylo provedeno sčítání obyvatelstva, domů i 
jiných údajů v takovém rozsahu, jaký nebyl dosud zaznamenán. 
Sčítacími  komisaři  byli tajemník  MNV a ředitel školy.   
Navštívili   všechny  domácnosti. V  naší  obci  je   10   rodinných  
 

domků, 50 zemědělských usedlostí, 1 neobytná budova (škola). 3 
domy mají 2 byty, 3 domy jsou neosídlené, 1 dům nezpůsobilý 
k obývání, 1 dům určen k demolici. 
     Přehled o bytech: 8 bytů má pouze obytnou kuchyni, 25 bytů 
má 1 pokoj, 26 bytů má 2 pokoje, 4 byty 3 pokoje, 2 byty 4 pokoje. 
V bytech je přihlášeno 250 osob, z toho 116 mužů a 134 ženy. 35 
osob bylo v obci dočasně nepřítomno, 4 osoby měly dočasný 
pobyt. 
     Televizní přijímač „Narcis“ si koupili 2 občané. Jest tedy v obci 
k 31.12.1961 14 televizorů. Obraz se chytá na antény umístěné na 
střechách domů nebo mimo dům, z televizního vysílače Hlinsko 
(východní Čechy) nebo Cukrák u Prahy. Zvuk i obraz jsou 
většinou pěkné kvality. Nový motocykl (značka Jawa – ČZ) má 18 
občanů, starší 15 občanů. Mopedů a pionýrů jest v obci 7. Nové 
auto mají 3 občané, staré auto 2 občané.  
     Životní úroveň obyvatel jest všeobecně dobrá i při menší 
pracovní jednotce, protože také ze záhumenkového hospodaření 
zbývá určitý zisk. Vyšší příjmy jsou tam, kde někdo z rodiny jest 
zaměstnán v průmyslu.  
     Počasí v roce 1961 úhrnem: Zima od ledna do února velmi 
mírná. Jaro včasné a krásné, léto deštivé = zpožděné žně. Podzim 
pěkný. Zima v prosinci se sněhem a mrazem.“ 
 
  (převzato bez jazykových úprav) 
    pokračování příště… 

 

 
CVIČENÍ VE SPOLKOVÉM DOMĚ 
Dlouhé večery nás nenechaly odpočívat u televize, ale staly se 
impulsem pravidelného pohybu ve Spolkovém domě. Cvičení složené 
z jednoduché aerobní rozcvičky, poctivého posilování všech partií a 
důkladného protažení probíhá každé úterý od 19h a pátek od 18h. 
Naše řady se stále rozšiřují a naše boky se ztenčují☺ Vzhledem k brzké 
plesové sezóně čekáme všechny ostatní! 
Program se snažíme zpestřit každý měsíc představením dalších druhů 
cvičení – v listopadu to bylo Pilates, 8. prosince od 14h nás čeká 
zklidnění s Power Jógou, na leden plánujeme zdravotní cvičení na 
velkých míčích a v dalších měsících bude následovat ukázka cviků tzv. 
břišního pekáče, cvičení na balančních podložkách, břišní tance, bosu, 
zumba a jistě i mnohé další. Tak neváhejte a přijďte mezi nás. 
           Mgr. Petra Zelenková 
 
 
 
 
ADVENTNÍ DIVADELNÍ VÝJEZD  
Stejně jako loňský adventní čas jsme si zpříjemnili výjezdem rodin s dětmi do pražského Malého vinohradského 
divadla na představení O pejskovi a kočičce i letos se většina studenských rodin s dětmi vydá do adventní Prahy. 
Tentokrát nám 9. prosince divadlo D21 představí hru Ronja, dcera loupežníka. Věříme, že výlet za kulturou spojený 
se zastávkou na vánočních trzích na Náměstí Míru opět nadchne tentokrát všech 60 přihlášených účastníků. 
         Mgr. Petra Zelenková 
 
 
 
 

 

 
 
 

SDH Studený, která se uskuteční v pátek 14. prosince 2012 od 19.00 hodin 
 v zasedací místnosti spolkového domu. 



V posledním čtvrtletí letošního roku oslavili  
významné životní jubileum 
Bohumil Bušek 
Marie Vošická 
Miloslava Cacáková 
 
Oslavencům přejeme ještě jednou pevné zdraví! 

 

 

       

 

 

Všem spoluobčanům a čtenářům Studenského občasníku 
přejeme  krásné Vánoce a do nového roku hodně zdraví, štěstí, 
spokojenosti, optimismu a osobních i pracovních úspěchů.                         

                                                                                    zastupizastupizastupizastupitelstvo Obce Studenýtelstvo Obce Studenýtelstvo Obce Studenýtelstvo Obce Studený    

 

 

Vydal OÚ Studený 6. prosince 2012. IČO 00232785. Náklad 60 
ks. Povoleno pod evidenčním číslem MK ČR E 17290. 
Připravily: Stanislava Vopěnková a Hana Karafiátová . 

STIPENDIUM NA DOJÍŽDĚNÍ DO ŠKOLY 
I v letošním školním roce mohou žáci a studenti, kteří navštěvují 
základní školu, učiliště nebo střední školu v rámci Stč. kraje 
žádat Krajský úřad Stč. kraje o stipendium na dojíždění do školy. 
Termíny podání žádostí jsou v letošním roce stanoveny za I. 
pololetí do 1. 3. 2013 a za II. pololetí do 19. 7. 2013.  Věk  
žadatele od 6 do 19 let (tj. do dne předcházejícího 19. 
narozeninám). Odkaz na podrobnosti ke stipendiu a formulář ke 
stažení najdete také na http://studenskyobcasnik.webgarden.cz/ 
 

 
 

 
 
 
 

31. prosince ve 13. hodin 
STUDENÝ 

před Spolkovým domem 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 
Nezapomeňte: špekáček, polínko 

a kapku pro zahřátí… 


