
 

 
 
 

Vážení spoluobčané, chalupáři a přátelé Studeného a Petrovy Lhoty, 
     vítáme Vás u letního vydání našeho občasníku a přejeme Vám na nadcházející čas prázdnin a dovolených krásné počasí, 
spoustu hezkých zážitků, odpočinku a načerpání sil a pozitivní energie do dalšího období.  

 
 

ZPRÁVY ZE ZASTUPITELSTVA (3/2014 a 4/2014): 
Zastupitelstvo bere na vědomí a schvaluje: 

• zprávu o přezkoumání hospodaření obce Studený za rok 
2013 ze dne 12. 2. 2014; kontrola nezjistila žádné chyby 
a nedostatky kromě chyb, které byly zjištěny při dílčím 
přezkoumání a nyní již byly napraveny 

• účetní závěrku obce Studený za rok 2013 
• bez výhrad Závěrečný účet obce Studený za rok 2013 
• rozpočtové opatření č. 1 a 2 
• vyřazení dětské houpačky Klasik z dětského hřiště 

z důvodu uhnilé konstrukce 
• podepsání nové smlouvy o zajištění zpětného odběru a 

využití odpadů z obalů Obec Studený  - Ekokom a.s. 
• možnost odkoupení pozemků (112 a 96/21) za účelem 

vybudování sportoviště 
• výsledek výběrového řízení „Oprava střechy kapličky“ 

v obci Studený; dle zadaných kritérií byla 
zastupitelstvem obce vybrána na udržovací práce na 
kapličce firma Dolnokralovická stavební s. r. o. Dolní 
Kralovice; výběrového řízení se dále zúčastnila firma 
Tost.cz s r.o. Ledeč n. Sázavou a Atos s r.o. Ledeč nad 
Sázavou 

• výsledek výběrového řízení „Oprava kapličky ve 
Studeném“ – II. etapa; dle zadaných kritérií byla 
zastupitelstvem obce vybrána na opravu kapičky firma 
Dolnokralovická stavební s.r.o. Dolní Kralovice; 
výběrového řízení se dále zúčastnila firma Tost.cz s r.o.  

 
 

        Ledeč n. Sázavou a NASTAV s.r.o. Humpolec 
• sedm členů zastupitelstva pro další volební období 

v komunálních volbách  
• využít poskytnutou dotaci od Svazku obcí EKOSO Tr. 

Štěpánov ve výši 1.700,- Kč na činnost SDH 
• vyúčtování voleb do EP ve výši 7.465,- Kč 
• závěrečný účet Svazku obcí EKOSO Trhový  Štěpánov 

za rok 2013 a Mikroregionu Želivka za rok 2013 
Další informace: 

• výzva: podle § 65 odst. 3 zákona č. 256/2013 Sb., 
katastrálního zákona, úřad pro zastupování státu ve 
věcech majetkových vyzývá vlastníky nemovitostí a 
další oprávněné osoby, které nejsou označeny v KN, aby 
se přihlásili ke svému vlastnictví u místně příslušného 
UZSVM 

• ve dnech 28. 7. a 29. 7. 2014 (pondělí a úterý) navštíví 
naši obec kominický mistr pan Zdeněk Dvořák 
z Pelhřimova; dohodnutá cena za vyčištění a vyhotovení 
zprávy je stejná jako v loňském roce – tj. 250,- Kč 

• upozorňujeme občany, aby byli ostražití a pokud možno 
nepouštěli do svých obydlí neznámé  lidi, kteří většinou 
pod záminkou prodeje nejrůznějšího zboží, vrácení  
přeplatků či poptávky např. po železném šrotu se snaží 
odlákat pozornost  za účelem odcizení hotovosti a 
cenných věcí; buďte obezřetní a všímaví a v případě 
potřeby volejte 158 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
    
Vážení spoluobčané, 
     od posledního vydání občasníku uběhlo čtvrt 
roku a já bych  Vás na tomto místě chtěl ve 
zkratce  informovat o některých nových akcích a 
událostech. 
     V pondělí 16. 6. 2014 byly 
zahájeny rozsáhlé práce na 
celkové opravě a modernizaci 
kapličky ve Studeném (přívod 
elektrického vedení, automatické vyzvánění). 
Tyto stavební práce musí být dokončeny dle 
harmonogramu prací  do konce roku 2014. 
Stavební práce provádí Dolnokralovická stavební 
s. r. o. Dolní Kralovice.  
     V minulém občasníku jsme Vás informovali o 
možnosti vybudování víceúčelového hřiště. 
V současné době jsme odkoupili vytipovaný 
pozemek a nyní probíhají nutné administrativní 
úkony (vyjádření  ŽP, výběr  autora pro 
zhotovení projektu a vyřešení terénních úprav na 
pozemku). K této stavbě  můžete vyjádřit svá 

stanoviska  na OÚ v úředních hodinách. 
K vybudování sportoviště nás vede skutečnost, že 
otevřením spolkového domu jsme sice získali 
prostory pro kulturní i částečně sportovní život, 

ale chybí nám zázemí pro 
venkovní sporty. 
     23. 5.  a  24. 5. 2014 naši 
obec opět potrápily silné 

deště, které způsobily majetkové škody na domu 
čp. 54 a nánosy bahna na komunikaci v obci. Do 
úklidových prací byl zapojen SDH Studený a 
zaměstnanci vykonávající VPP v obci. Opět se 
ukázala skutečnost, že připravenost členů SDH a 
potřebné techniky má své opodstatnění. Tímto 
bych chtěl poděkovat nejen za okamžitou pomoc 
zúčastněným dobrovolníkům na odklízecích 
pracích, ale zároveň také dalším členům SDH, 
kteří nás v tento den úspěšně reprezentovali na 
okrskové soutěži ve Stříteži.         
                                                (Bohumil Bušek) 

                                                                                                         2/2014                                                                                           číslo:  31 

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

adresa: 
Obec Studený 

Studený 45 
257 68 Dolní 

Kralovice 
 

telefon na starostu 
obce: 

+420 602 173 601 
 

úřední hodiny: 
každou středu a 

pátek 
od 18.00 do 20.00 

hodin 
 

VÝSLEDKY VOLEB DO EVROPSKÉHO PARLAMENTU 
Obec Studený – termín konání 23. 5. a 24. 5. 2014 

Počet voličů v seznamu: 83            Vydaných obálek: 26                      Odevzdaných obálek: 26 
Volební účast v %: 31,33                       Platné hlasy: 26                              % platných hlasů: 100,00 
 
Číslo Název strany                         Platné hlasy     %      Číslo   Název strany           Platné hlasy     % 
 5     Křesť. demokr. unie-Čs.str.lid.12           6   23,07    16    ANO 2011                                    5     19,23      
 6     Str. zdr. rozumu-NECHCEME EURO   1     3,84    20    Občanská demokratická strana    5      19,23 
10    Komunistická str.Čech a Moravy           4   15,38    23    Strana zelených                            1       3,84 
14   Česká str. sociálně demokratická             3   11,53   27    Volte Pr.Blok www.cibulka.net   1       3,84 
   



 
VOLBY DO OBECNÍCH ZASTUPITELSTEV 2014 JSOU ZA DVEŘMI 
Letos na podzim končí čtyřleté volební období a začne  nové. Proto na tomto místě přinášíme několik důležitých informací převzatých 
z www.mvcr.cz   
 „…Volební strany předají podle § 21 odst. 3 zákona kandidátní listinu a v případě sdružení nezávislých kandidátů nebo nezávislého kandidáta i 
petici nejpozději 66 dnů přede dnem voleb do zastupitelstva obce do 16.00 hodin registračnímu úřadu. V uvedené lhůtě je třeba, aby byla 
kandidátní listina již registračnímu úřadu doručena, nestačí tedy např. její předání k poštovní přepravě. Lhůty podle zákona nelze prodloužit, 
ani prominout jejich zmeškání. Registračním úřadem je pro účely voleb do zastupitelstev obcí obecní úřad v obcích, kde jsou zřízeny alespoň 2 
odbory; pro ostatní obce je registračním úřadem pověřený obecní úřad (§ 21 odst. 3 zákona). Přehled registračních úřadů ve svém územních 
obvodu zveřejní pověřený obecní úřad na své úřední desce nejpozději 85 dnů přede dnem voleb. Poslední všeobecné volby do zastupitelstev obcí 
se konaly ve dnech 15. a 16. října 2010…“ 
Letošní  volby do zastupitelstev obcí se uskuteční  10. a 11. října 2014. 

                                                                                                                                
CHARLEYOVA TETA OPAKOVANĚ NAPLNILA SÁL VE SPOLKOVÉM DOMĚ 
Uběhl rok a Divadelní spolek Studený nastudoval pro natěšené  
diváky novou, v pořadí třetí divadelní hru. Z původně plánovaných 
šesti dubnových představení se počet pro velký zájem do této doby 
změnil na sedm a vždy čekal naše ochotníky pohled do zaplněného 
hlediště. Je to pro ně kromě krásných ohlasů a velikého potlesku 
jedna z odměn za půlroční, mnohdy nekonečné zkoušení. To, jaký 
dojem si odnášel z představení nejeden divák, vystihuje krásný 
článek jedné z divaček, který otiskl Benešovský deník a my ho zde 
s dovolením též zveřejníme: 
„Charleyova teta ve Studeném 
     Divadelní spolek Studený nám opět  připravil skvělý kulturní 
zážitek! Tentokrát  nastudoval rozpustilou komedii Jevana – 
Brandona Thomase Charleyova teta. Autor ji napsal v roce 1892 a 
v Čechách ji poprvé uvedlo Národní divadlo v Praze v roce 1894, 
tedy jen dva roky po světové premiéře. 
      Jak léta ukazují, oblíbenost komediální zápletky se záměnou 
osob, zvláště pokud jde o nechtěné přestrojení mužské postavy za 
ženu, je snad věčná! Hra je skvěle napsaná, skýtá výjimečné 
komediální herecké příležitosti, a to zdaleka nejen v roli 
Babberleyho, obsahuje řadu velmi překvapivých situací a 
poskytuje výrazné herecké rozehrávání vtipných momentů. 
       Převleková role Charleyovy tety hostila na jevišti u nás řadu 
herců. Falešnou tetu si zahrál např. Vlasta Burian, od r. 1964 v roli 
exceloval Lubomír Lipský, o třicet let později Jan Hrušínský. 
       Rozverná komedie o dvou oxfordských  studentech a jejich 
trampotách je zaručený recept na dobrou náladu. Chci pochválit a 
moc poděkovat ochotníkům ze Studeného za nádherné představení. 
V neděli 20.4.2014 hráli už čtvrté představení a bylo beznadějně 
vyprodáno. 26.4. se opět hraje odpoledne a večer, ale vstupenky už 
také nedostanete. Šest představení ve Studeném, v sále vždy 
alespoň 150 diváků, to znamená nejméně 900 lidí, kteří zatím 
představení zhlédli! 
       Prožili jsme úžasný večer, diváci, ale myslím i herci, se skvěle 
bavili, opakovaně se ozýval potlesk na otevřené scéně. Všichni byli 
bezvadní, okouzlující, zhostili se s lehkou přirozeností svých rolí, 
nedali na sobě znát únavu, hráli s chutí, radostí. Cítíte, že práce 
všechny baví, těší, že jsou skvělá parta. Hodnotit jednotlivé 
herecké výkony?  Všichni veliká  1! Scéna, masky, kostýmy, 
ozvučení, osvětlení, organizace – špičkové! Veliká poklona patří 

režisérovi B. Buškovi, který jako vždy odevzdal obrovský kus 
práce s vynikajícím výsledkem. Musíme obdivovat všechny, kteří 
obětovali spoustu volného času, aby nám, divákům, darovali tak 
krásný zážitek! 
      Závěrečný potlesk při děkovačce  se změnil v mohutný aplaus 
ve stoje – standing ovations.  Byly to ovace, které určitě hladily 
duši i unavená těla obětavých ochotníků. Vtipně a upřímně 
ztvárněné role si nezadaly s výkony  profesionálů. Všichni jsme 
odcházeli nadšeni, potěšeni a s pocitem, že už jsme se dlouho tak 
od srdce nezasmáli. 
       Přeji Divadelnímu spolku Studený mnoho úspěchů, hodně sil a 
chuti do další práce a stále plné hlediště spokojených diváků, kteří 
umějí ocenit smysluplnou činnost. Těšíme se na další představení a 
novou vlnu nezapomenutelných zážitků.“ 
                                                         (Vlasta  Kubalová) 

nahoře zleva: Ladislav Langr, Petra Zelenková, Radek Vopěnka, 
Bohumil Bušek, Marie Dědičová a Jiří Novotný 
dole zleva: Jakub Vopěnka, Magdaléna Stavjarská, Radek Vorel, 
Martina Karafiátová a Filip Vopěnka 



 
                                                 

 

 

 

OKRSKOVÁ SOUTĚŽ V POŽÁŘNÍM SPORTU VE STŘÍTEŽI 
Dne 24.5.2014 se konala ve Stříteži okrsková soutěž 
v požárním sportu. Naši vesnici reprezentovalo jedno 
družstvo v kategorii muži nad 35 let a mezi ostatními 
osmi soutěžními družstvy ve své kategorii vybojovali 
krásné druhé místo. Na prvním místě skončil SDH Střítež 
a na třetím místě SDH Tomice. V kategorii muži do 35 let 
se zúčastnilo 6 soutěžních družstev a na prvním místě se 
umístil SDH Blažejovice. V kategorii žen letos soutěžily 
pouze dvě družstva. Na prvním místě se umístil SDH 
Blažejovice a na druhém místě SDH Tomice. Naše 
soutěžní družstvo reprezentovali: Petr Čermák, Jiří Dědič, 
Josef Langer, Tomáš Langer,  Jakub Malimánek,  Radek Vopěnka a Jaroslav Zelenka. Děkuji 

zúčastněným za výkon a nasazení a doufám, že toto umístění je pro všechny zaslouženou odměnou.                                                        
   (Radek Vopěnka) 

 
 
Naše vesnice a jak šel čas… 
     

     V  dnešním díle studenského občasníku citujeme z Pamětní knihy Studený z roku 1966 ze zápisů p. Eduarda 
Šeredy: 
   
     „Zima v r. 1966 byla mírná. Špačci se u nás 

objevili již 12. února. Později přišlo za pár nočních mrazíků, také 
sněžilo a špačkové se zas odstěhovali. Setí jařin začalo až 5. 
dubna, neboť v březnu ještě padal sníh a byly noční mrazíky. 
Sekání sena začalo 4. června. Léto deštivé, chladné. Podzim teplý 
a suchý. Koncem roku 1966 zima mírná. 
     Rozpočet obecní na rok 1966 vykazoval: 
                                                  plán                                skutečnost 
zemědělská daň                  35.000,- Kčs                       22.770,- Kčs 
domovní daň                        5.600,- Kčs                         4.130,- Kčs 
obecní cesty                         9.000,- Kčs                         1.961,- Kčs 
škola                                   11.000,- Kčs                       13.037,- Kčs 
celkem                               60.600,- Kčs                       41.897,- Kčs 
     Tohoto roku byla zrušena nádrž na návsi. Zavážení se 
provádělo brigádnickou prací. Napřed se vybíral kamen z tarasení  
nádrže a pak se postupně zavážela. Nádrž se rozhodli zrušit občané 
(rada MNV) z toho důvodu, že podmáčela zdivo pod ní 
položeného hostince, pak za druhé byla nebezpečná pro děti svou  

 
hloubkou vody a pak dělala dojem kaluže, ježto tam byla voda po 
celý rok zelená od žabince, který plaval na povrchu v silné vrstvě. 
     Byly zavedeny znovu poplatky ze psů, z jednoho psa 20,- Kčs a 
dále poplatky ze zábav na 10 %. 
     Na doporučení sociální komise MNV zvýšeny sociální důchody 
bez žádosti těmito osobami o 100,- Kčs (7 osob). Nedoplatky na 
dani zemědělské od soukromníků za roky předcházející činí 
31.078,- Kčs na dani domovní 130,- Kčs.  
     V obci je v používání 29 televizorů různých značek. Mimoto 
mají radia téměř ve všech rodinách. Osobních aut je v používání 9 
ks různých typů a 1 auto nákladní místních požárníků. Motorek, 
různých typů 37 kusů, koupelny jsou zařízeny ve 12 
domácnostech, pračky na prádlo téměř v každé domácnosti. 
Telefonní stanice nepřibývají, ježto jejich zařízení je spojeno 
s obtížemi instalování, zůstává jich stále stejně 9 účastníků. V celé 
obci bylo koupeno 10 kusů ledniček různých velikostí.“ 
 
                                                      (převzato bez jazykových úprav)
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Cvičení bude probíhat podle zájmu, času a počasí i v době 
prázdnin, a to každé úterý  od 19.00 hodin 

 
Kombinace jednoduchých aerobních bloků a posilování 

problémových partií. 
Aktuální informace sledujte na: 
 http://studenskyobcasnik.webgarden.cz 

 
      Přijďte mezi nás!  

                   Začít se dá vždy!  

                                                                 

Obec Studený a SDH Studený  Vás srdečně zvou  
na KNĚŽENSKOU POUŤ 

 
Studený  -  sobota 5. července 2014 - náves 

 
          od 15.00 hodin 
 

   -  hudební  všehochuť z Ledče nad Sázavou 
 
od 20.30 hodin   

 
 

Jeníkovská klobása, domácí bramborák, Petrovický utopenec 

 
                    Petrova Lhota - neděle 6. července  2014 
          od 14.00 hodin 

- bohoslužba na poutním místě U KNĚŽNY 
   V případě nepříznivého počasí se akce uskuteční v sále spolkového domu. 

TĚŠÍME SE NA VÁS! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ZLATÁ VČELA 2014 VE MŠENĚ 
Mladí včelaři ze Studeného se v sobotu 26. dubna 2014 ve Mšeně u Mělníka zúčastnili 
oblastního kola „Zlatá včela 2014“. Tuto soutěž každoročně pořádá pro členy včelařských 
kroužků mládeže Český svaz včelařů. Soutěž je určena pro žáky prvního a druhého stupně 
základních škol. Děti soutěžily v pěti disciplínách. Mikroskopování, včelařská praxe, 
botanika, pomůcky pro včelaření a test včelařských znalostí. O pořadí rozhodoval výsledek v 
součtu všech částí dohromady. V dopoledních hodinách členové devíti včelařských kroužků z 
různých koutů Středočeského kraje včetně Prahy, plnili určené úkoly. Po obědě a zhlédnutí 
kulturní vložky nakonec přišlo tradiční vyhlášení výsledků. První tři ze starší kategorie 
postoupili do celostátního kola v Nasavrkách. Další tři v pořadí byli jejich případnými 
náhradníky. 
Na fotografii zleva Jan Bárta, v pořadí druhý, postoupil na celostátní kolo, vedle Eliška Hlaváčková, mladší kategorie, byla desátá, Anička 
Burdová, osmá v mladší kategorii, Jiří Burda, šestý a Martin Vrba byl šestnáctý ve starší kategorii. 
Korespondenční soutěž 
V rámci akce Natura Viva v Lysé nad Labem se konalo dne 24. 5. 2014 slavnostní vyhodnocení korespondenční soutěže mladých včelařů, 
myslivců, rybářů a zahrádkářů. Sama soutěž probíhala tak, že v časopisech Myslivost, Zahrádkář, Rybářství a Včelařství, byl publikován 
soubor šedesáti testů s možnostmi tří odpovědí. Účastníci následně vyplnili soutěžní kupón, který odeslali Dr. I. Bělohlávkovi do Nasavrk. 
Otázky nebyly v žádném případě jednoduché. V kategorii včelař se Jiří Burda umístil na prvém místě, za což mu gratulujeme. 
                                                                                                                                           (František Hlaváček - Včelařský kroužek  Vlašim) 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Bližší informace budou včas upřesněny. 
Délka trasy bude opět cca 20 km, aby ji zvládl každý 

(mladší, starší i sváteční cyklonadšenec).   


