
 
 
 

Vážení spoluobčané, chalupáři a přátelé Studeného a Petrovy Lhoty, 
     již podvacáté Vám prostřednictvím našeho  občasníku přinášíme aktuální informace z naší obce. Blíží se podzim, 
léto podle kalendáře už brzy skončí.  To letošní  se teplotně zapíše  mezi ty průměrné, možná i podprůměrné. 
Chladnými  dny s přeháňkami vůbec nešetřilo a několik opravdu teplých dnů nám bylo dopřáno až na samý konec 
prázdnin. Děti se už opět vrátily do školních lavic a dva měsíce odpočinku a dovádění  se staly pouhou  vzpomínkou. 

 

ZPRÁVY ZE ZASTUPITELSTVA:   
Zastupitelstvo schválilo: 
• předávací protokol na  opravu hráze a bezpečnostního přelivu 

rybníka Širočina; dotace byla poskytnuta z Fondu hejtmana 
Středočeského kraje ve výši 400.000,- Kč; vlastní zdroje činily 
53.438,- Kč 

• přidělení dotace ve výši 83.141,- Kč z Ministerstva pro místní   
rozvoj na opravu sakrálních staveb; vlastní zdroje činí  35.633,- 
Kč; termín zahájení prací – 2. polovina srpna 

• přidělení dotace z fondu FROM na 2. etapu rekonstrukce 
(Spolkový dům) ve výši 3.500.000,- Kč; podíl vlastních zdrojů 
5%;  termín zahájení prací – září 

• opravu traktůrku ve výši 22.300,- Kč 
• odvodnění terénu od budovy bývalé školy přes park ve výši 

12.179,- Kč 
• nákup plechové garáže 
• umožnění  odborné praxe v administrativě pro studentku SOŠ 

Vlašim 
• opravu  veřejného  osvětlení  k firmě Hospodářské potřeby 

František Moravec; po provedené analýze finančních 
prostředků obce bylo rozhodnuto,  že s touto opravou bude  
počítáno  při sestavování rozpočtu pro rok 2012 

 
 

• výsledek výběrového řízení, ve kterém byla podle vypsaných 
kritérií vybrána firma BDS Benešov, s. r. o. na realizaci II. etapy 
rekonstrukce budovy bývalé školy na spolkový dům; do výběrové 
řízení se přihlásily čtyři firmy 

• pověřit p.  Petra Čermáka k zajištění způsobu likvidace plevele    
v rybníku Širočina; termín likvidace do konce října 

• uzavření nájemní smlouvy a smlouvy o smlouvě   budoucí o 
zřízení věcného břemene mezi Obcí Studený a Ředitelstvím 
dálnic na přeložku metalického kabelu Telefónica O2 na 
pozemku č. 1726  

Zastupitelstvo bere na vědomí: 
• příspěvek od firmy EKOSO ve výši 1.700,- Kč a schvaluje, že 

bude použit na činnost SDH Studený 
• žádosti o prodloužení smluv pro dvě  pracovní místa na VPP bylo  

ÚP Benešov  vyhověno do konce listopadu 
Další informace: 
• podzimní svoz velkoobjemového  a nebezpečného odpadu 

proběhne v naší obci v sobotu 26. 11. od 9.40 do 10.10 hodin  u 
obchodu; odpad není povoleno předem odkládat na místo svozu, 
ale předejte ho osobně pracovníkům svozové firmy 

• Obec Studený uzavřela s Agrodružstvem Studený nájemní 
smlouvu na pronajaté pozemky 

 

 TŘI SCHVÁLENÉ ŽÁDOSTI O DOTACE ZE ČTYŘ JE VELKÝ ÚSPĚCH A ZÁVAZEK ZÁROVEŇ 
Vážení spoluobčané, 
     dovolte mi, abych Vás krátce informoval o stavu prioritních 
akcí naší obce v tomto roce.  Na letošní rok jsme měli uzavřené 
žádosti na čtyři dotační tituly, a to Oprava hráze rybníka Širočina, 
Oprava a údržba sakrálních staveb, Spolkový dům - II. etapa 
rekonstrukce a Obnova techniky, výzbroje  a   výstroje  SDH.   
Tento  poslední    titul  nám byl   ze strany Středočeského  kraje 
zamítnut.  
     Nyní bych se vrátil k jednotlivým 
akcím prováděným v tomto roce. Prvním 
dílem byla Oprava hráze rybníka 
Širočina. Na financování  se podílel Stč. 
kraj částkou 400.000,- Kč a obec částkou 
53.438,- Kč. Opravenou hráz jsme již od 
zhotovitele Hradecká společnost s. r. o. 
Hradec převzali bez výhrad  a  finančně  
je  tato  věc vypořádána.  Nastal  nám    
zde však  jeden  závažný  problém - vodní   
plocha   porostla  orobincem, proto  nyní  
hledáme  vhodnou  technologii  na  
odstranění  této nežádoucí rostliny. 
     Dalším dílem, které v současné době 
probíhá, je oprava kapličky na návsi a 
oprava a přemístění křížku u Beladových 
na obecní pozemek u bytových jednotek. Tato stavba je dotovaná 
Ministerstvem pro místní rozvoj finanční částkou 83.141,- Kč a z 
prostředků obce bude vynaloženo 35.633,- Kč. Již jsou vyrobeny a 
zabudovány  dvoje nové dveře u kapličky  firmou Truhlářství a 
kovoobrábění Josef Získal, Děkanovice. Na další stavební práce 
byla  zastupitelstvem dle  rozpočtu  vybrána firma Lukáš Koucký, 
Košetice. Tato firma bude provádět např. položení drenáže kolem 

kapličky, položení zámkové dlažby ke kapličce, opravu a 
přemístění křížku u bytových jednotek apod. Dokončení je 
naplánováno dle smlouvy o dílo do 15. 11. 2011.  
     Hlavním realizovaným dílem tohoto roku bude dokončení 
rekonstrukce Spolkového domu - II. etapa. Od Stč. kraje jsme 
obdrželi dotaci z fondu rozvoje obcí a měst (FROM) ve výši  
3.500.000,- Kč. Obec se bude podílet finanční částkou 200.000,- 

Kč. Touto celkovou finanční sumou 
bychom měli rekonstrukci dokončit a 
provést kolaudační řízení, které by 
mělo proběhnout v měsíci dubnu 2012. 
Realizaci prací bude provádět firma 
BDS Benešov s. r. o., kterou 
zastupitelstvo obce vyhodnotilo a 
vybralo z předložených nabídek na 
základě preferenčního kritéria, kterým 
byla nejnižší nabídková cena. Smlouva 
o dílo byla s uvedenou firmou  
podepsána a zahájení stavby by mělo 
začít dnem 1. 9. 2011.  
     Musíme si být vědomi, že 
zřizovatelská funkce znamená pro obec 
povinnost zabezpečovat 

bezproblémový provoz každého jednotlivého subjektu, a to s sebou 
nese údržbu, opravy, investice do staveb, vybavení apod. Nejde o 
malé částky, ale je jasné, že bez nich by pozdější škody měly pro 
obec mnohem větší finanční dopady.                
                                              

         (Bohumil Bušek – starosta)                                                    
(foto -  bezpečnostní přeliv opravené hráze rybníka Širočina) 

 

září                                                                                             3/2011                                                                                              číslo:  20  

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 



KNĚŽENSKÁ POUŤ 
První víkend v červenci jsme slavili Kněženskou pouť.  Zatímco vloni teplota přesahovala 30°C, letošní počasí bylo na červenec dost chladné. 
Alespoň v sobotu naštěstí bez deště, takže kulturní program šel podle plánu. Odpoledne posezení při dechovce (Ledečanka), současně 
probíhala výstava v hasičské zbrojnici (Jak se žilo na vesnici aneb co usnadňovalo našim předkům práci) a večer navázala taneční zábava 
s rockovou kapelou Eksploze z Čechtic. V neděli jsme se probudili nejen do chladného rána, ale také deštivého a celý den  tomu nebylo jinak. 
Teploměr neukázal více jak 11°C a pršelo a pršelo. Proto byl kulturní program u poutního místa zrušen a konala se pouze bohoslužba.  Snad 
příští rok nám bude počasí zase o něco více nakloněno. 
Moc děkujeme: 
� sponzorům, kteří podpořili letošní pouť (HOSPODÁŘSKÉ POTŘEBY František Moravec – Studený 15, RODINNÁ FARMA Vošický  &   

PILA Vošický, Studený 43, TRUHLÁŘSTVÍ Průša Jaroslav – Studený 44, VODOINSTALACE Šťastný  – přestavby litinových kotlů na 
automatický provoz – Čechtice, Dr. Tyrše 10 a ZAHRADNICTVÍ Jiří Malimánek – Okrasné dřeviny – skalničky – vodní rostliny – traviny 
– realizace zahrad – Studený 47) 

� za zapůjčení většiny exponátů na výstavu panu Petru Buštovi a Muzeu Štěpánovska, paní Evě Šimkové za realizaci výstavy a paní Mgr. 
Petře Zelenkové za program, který připravila pro žáky  z MŠ Křivsoudov a ZŠ Košetice) 

� panu  Vlastimilu Trojanovi, který mezi nás tentokrát zavítal  s poníky  a svezení na nich bylo příjemným zpestřením pro děti  
� hudebníkům z Ledče nad Sázavou, skupině Eksploze, všem, kteří pomohli s přípravou a zajištěním pouti a samozřejmě návštěvníkům, kteří 

ač bylo chladno,  se doufáme dobře bavili 

 
 

JAK SE ŽILO NA VESNICI ANEB CO USNADŇOVALO NAŠIM PŘEDKŮM PRÁCI 
Kdo navštívil   výstavu, kterou jsme připravili 
na letošní Kněženskou pouť,  tak se na chvíli 
přesunul do méně, či více vzdálené minulosti.  
Už samotný název "Jak se žilo na vesnici aneb 
co usnadňovalo našim předkům práci", ledasco 
napovídá. Inspirací se nám stalo výročí 410 let 
od vykoupení naší obce z poddanství (16. 6. 
1601). Návštěvníci, kterých celkem přišlo cca 
200,  měli možnost vidět známé i zapomenuté 
pomocníky našich babiček a dědů.  Podívat se 
přišly i děti z mateřinky z Křivsoudova  a tři 
třídy  ze ZŠ Košetice ji navštívily v rámci 
pochodového cvičení.  



NA SLOVÍČKO S PRVŇÁČKY 
 
Máme za sebou několik zářijových dnů. Pro 
většinu z nás byly  jako každé jiné. O velké 
změně mohou hovořit Vojtěch Čermák a 
Ondřej Zelenka z naší obce. Už to nejsou 
žádní předškoláci, ale školáci a my jsme se 
jich zeptali: 
1. Kam chodíš do školy? 
2. Jak se ti tam líbí? 
3. Čím bys chtěl být, až vyrosteš? 

 
1. Do Dolních Kralovic. 
2. Jo, líbí, už mám 

jedničky. 
3. Angličanem,  protože 

se učím     anglicky, a 
to se pak domluvím i 
africky. 

Vojta 
 
 
 
 
 
 
 
                  

1. Do Košetic. 
2. Líbí. 
3. Policistou nebo  

kdyby zbylo místo, 
tak v T-mobilu. 

  
 
 
Ondra 
 
Děkujeme za rozhovor a přejeme Vám, 
abyste se toho ve škole hodně naučili. 

Naše vesnice a jak šel čas… 

V dnešním pokračování vzpomínek z let minulých se přeneseme 
přesně o 50 let zpátky, tedy do roku 1961: 
      
     „V roce 1961 se 
narodily v obci 2 

děti, konalo se 6 svateb, odstěhovaly se 3 
rodiny a zemřeli 4 občané. 
     Jarní práce začaly 20. března a 
skončily zasetím jařin 10. dubna; bylo 
teplé, slunečné, velmi příznivé počasí. 
V dubnu byl vyvážen hnůj a použito 
v obci již po druhé hydraulického 
nakladače, který půjčilo JZD Dunice. Po 
prvé u nás pracoval tento výkonný stroj 
na podzim roku 1960, kdy byl vypůjčen 
z JZD Hořice. Brambory se sázely od 15. 
dubna do 20. května rovněž za příznivých 
podmínek. Sekání „sena“ na loukách 
začalo 10. června a 28. července sklízelo 
JZD poslední kupy sena. Senoseč 
probíhala zpočátku za deštivého počasí, 
později se ustálilo a byly suché, slunečné 
dny. 
     26. července začaly žně. V červenci se 
vyskytla v menším množství larva 
mandelinky bramborové. Žáci zdejší 
školy prováděli po 3 dny hledačku 
mandelinky. Bramborové porosty byly 
zdarma postřikovány chemickými 
přípravky (letecky). 27. srpna splněn 
nákup chlebového obilí na 100 %. Ke 
zdárnému dokončení výkupu provedla 
místní mládež nedělní výmlat. Protože 
bylo v srpnu deštivé počasí, protáhlo se 
svážení ovsa až do září. 10. září přijela do 
obce 25-ti členná brigáda patronátního 
závodu AZKG (Automobilové závody 
Klementa Gottwalda) z Prahy. Brigádníci 
sváželi oves. K ochraně žní před požáry 
jsou v obci organizovány požární hlídky. 
Hlídalo se od 4. srpna od 22 hodin do 4 

hodin, vždy 2 občané. V půli září se suší 
otavy. Od 25. září do 31. října se sbírají 
brambory. Podzimní práce byly 
provedeny včas.  
        Učitelský sbor zůstal v roce 1961 
nezměněn. V 1. třídě vyučoval Jiří 
Šlehuber, ve 2. třídě Jana Jarolímková. 
Ve školním roce 1960/1961 navštěvovalo 
školu 50 žáků, z toho 20 hochů a 30 
děvčat. Do 1. třídy chodilo 18 žáků, do 2. 
třídy 32 žáci. Ze Studeného docházelo 21 
dítě, z Dunic, Děkanovic a Petrovy Lhoty 
celkem 29 dětí. Neprospěli 4 žáci = 8 % 
(1žák z 3. ročníku, 2 žáci ze 4. ročníku a 
1 žák z 5. ročníku). Samé jednotky mělo 
20 % žáků, jednotky a dvojky 38 % a 
trojky 26 % a čtyřky 8 % žáků. Z 29 žáků 
jsou 23 žáci pionýry. 
     Po schválení Nového školského 
zákona mění se dnem 1.2.1961 dosavadní 
název školy „národní škola“ na „základní 
devítiletá škola 1. – 5. postupný ročník“. 
     12. února uspořádalo Sdružení rodičů 
a přátel školy 4. dětský karneval 
s obvyklým programem. Protože v obci 
není žádná kulturní místnost nebo sál, 
konala se zábava ve 2. třídě školy. 16. 
května složili pionýrský slib 3 žáci. 20. 
června podnikli žáci s rodiči jednodenní 
výlet do Zruče nad Sázavou (prohlídka 
továrny na dětskou obuv), Zbraslavic 
(letiště), Kutné Hory (město, muzeum, 
velechrám), na zámek Kačina (muzeum) 
a do Žleb (státní zámek).“ 
 
Pokračování příště.  
               (převzato bez jazykových úprav) 

  
Na této fotografii můžete vidět kdysi vyhlášený zájezdní hostinec“U Bušků“ s rybníkem Návesník. Obojí už byste dnes nenašli. Budova 
hostince je zbourána a v místě, kde byl rybník, je park. Dle pamětníků se rybník  začal po II. světové válce  při odbahňování rybníka Trnčík 
zavážet.  A pro ty, kteří se stále nemohou zorientovat, malá nápověda -  pokud by tato fotografie měla být pořízena dnes, ze stejného úhlu, byl 
by to záběr od Dušků  přes park směrem k Buškům. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



DĚTSKÝ KOUTEK 
Do dětského koutku byl počátkem prázdnin instalován nový prvek - 
trampolína. Současné vybavení, které nebylo vlivem povětrnostních 
vlivů z bezpečnostního hlediska  zcela    vyhovující, přijela 
zrenovovat firma Jiří Nedvěd, Kyjov, která  nám ho v roce 2007 
dodala. 
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Povoleno pod evidenčním číslem MK ČR E 17290.                        
Sestavily: Stanislava Vopěnková a Hana Karafiátová.  

TO JSOU VĚCI! 

Bajka o zajícovi a diplomce 

Scéna: Les, krásný letní den. Zajíc sedí před svou norou a klepe do 
notebooku. Přichází liška.                                                                  
Liška: Co to tu děláš?                                                                          
Zajíc: Dělám na diplomce.                  
Liška: O čem bude?                   
Zajíc: O tom, jak zajíci žerou lišky. ... (Dlouhá pauza.)                              
Liška: Co je to za blbost??? Každý ví, že zajíci nežerou lišky!           
Zajíc: Tak se pojď podívat.                                                                  
(Oba zmizí v zajícově noře. Za pár minut se vynoří zajíc a okusuje 
liščí kost. Sedne si zpátky k notebooku a pokračuje v psaní. Objeví 
se vlk.)                                                                                                     
Vlk: Co to píšeš?                                                                
Zajíc: Píšu diplomku na téma, jak zajíci žerou vlky.                             
Vlk: Takovou blbost ti přece nevezmou!?!                                           
Zajíc: Proč ne? Chceš se podívat?                                                         
Oba jdou do nory, a za chvíli se zase objeví zajíc a poplácává si 
břicho. Vrátí se k notebooku.                                                                               
Na scénu vstoupí medvěd: Co to děláš, zajíci?                                          
Zajíc: Makám na diplomce: Jak zajíci žerou medvědy.                 
Medvěd: To je ale pitomost!                                                               
Zajíc: Pojď se podívat,  ukážu ti to.                                                             
Scéna: Uvnitř zaječího doupěte. V jednom rohu hromada liščích 
kosti. V druhém rohu hromada vlčích kosti. Naproti sedí obrovský 
lev a šťárá se v zubech.  

Ponaučení:  Nezáleží na tématu diplomky. Nezáleží na tom, jaká 
data zpracováváš. Záleží na tom, koho máš za konzultanta.  

                          (převzato z internetu) 

 
SRPNOVÁ ZÁBAVA S NESBENDEM 
12. 8. 2011 – letní zábava ve Studeném (oproti pouti dokonce s letním 
počasím) se  skupinou   Nesbend z Nesměřic.            

Ve třetím čtvrtletí letošního roku oslavily  a oslaví 
významné životní jubileum 
 
 Marta Slavětínská 
 Miloslava Váchová 
 Miluše Šeredová 
 Blanka Krčmová 
                                     Všem moc gratulujeme.  

 

ŽÁKOVSKÉ JÍZDNÉ ZDARMA I VE ŠKOLNÍM 
ROCE 2011/2012 
Pro nadcházející školní rok 2011/2012 nedošlo k zásadním změnám 
v projektu Stipendium Středočeského kraje na dojíždění do školy. 
Došlo pouze k aktualizaci stanovených termínů pro podávání žádostí a 
formulářů do projektu. Děti  budou opět během školního roku platit 
žákovské nebo studentské jízdné a jejich zákonní zástupci (v případě 
věku 18 let ony samy) mají možnost nechat si od Středočeského kraje 
jízdné zpětně proplatit. 
 Je potřeba si obstarat pro každé pololetí školního roku tři formuláře: 
1. Žádost o stipendium Středočeského kraje na dojíždění do školy 
2. Poučení k žádosti o stipendium Středočeského kraje na   

dojíždění do školy 
3. Potvrzení školní docházky k žádosti o stipendium 

Středočeského kraje na dojíždění do školy   
První dva řádně vyplněné a potvrzené je třeba zaslat na Krajský úřad 
Středočeského kraje, Zborovská 11, 150 21, Praha 5, (obálku označte 
v levém horním rohu „Stipendium ŽJ“):                                                                                                            
a) na I. pololetí školního roku do 14.10.2011             
b) na II. pololetí školního roku do 16.3.2012               
Třetí formulář je třeba zaslat na stejnou adresu na konci každého 
pololetí školního roku:                                                     
a) za I. pololetí školního roku do 28.2.2012                             
b) za II. pololetí školního roku do 16.7.2012 
Aktuální podobu formulářů a podrobnější informace najdete na  
http://www.kr-stredocesky.cz.   
 
V měsíci červenci 2011 byla zahájena postupná výplata stipendia za 
první pololetí školního roku 2010/11. Po vypořádání Vaší žádosti a 
odsouhlasení Radou Středočeského kraje Vám budou a jsou 
finanční prostředky poukázány  automaticky na bankovní účet 
uvedený v žádosti, nebo budete informováni o připravení finančních 
prostředků v pokladně Krajského úřadu. 
                                           (převzato z http://www.kr-stredocesky.cz) 


