
 

 
 
 

Vážení spoluobčané, chalupáři a přátelé Studeného a Petrovy Lhoty, 
 

         vítáme Vás u jarního vydání našeho občasníku,  jehož prostřednictvím se Vám již po třicáté snažíme přiblížit aktuální informace z naší 
obce.       
 

ZPRÁVY ZE ZASTUPITELSTVA (7/2013, 1 a 2/2014): 
Zastupitelstvo bere na vědomí a schvaluje: 
• návrh rozpočtu obce Studený na rok 2014 
• návrh rozpočtu Mikroregionu Želivka na rok 2014 
• plán inventury v roce 2013 
• účetní odpisový plán majetku  pro rok 2013 
• účetní závěrku za rok 2012 (dodatečné schválení) 
• uzavření DPP na rok 2014 s účetní paní Slavětínskou 
• rozpočtové opaření č. 8 a 9 
• ponechat v roce 2014 poplatky za odpady a psy ve stejné 

výši 
• finanční příspěvek Sdružení hasičů Čech, Moravy a 

Slezska okresu Benešov ve výši 500,- Kč 
• zaměstnání dvou zaměstnanců  evidovaných na ÚP na 

VPP OÚ 
• pověřit starostu obce vypsáním výběrového řízení na 

opravu kapličky v obci Studený 
• zprávu o dílčím přezkoumání hospodaření obce za rok 2013 
• informaci o nařízení vlády č. 37/2013 a schválilo ponechat 

odměny ve stejné výši 
• informaci o možnosti realizace sportoviště a schvaluje vyvolat 

jednání s vlastníkem vytipovaného pozemku 
• zprávu o výsledku hospodaření za rok 2013 
• zprávu o kontrole OSSZ ze dne 22. 1. 2014 s výsledkem bez 

závad 
• zprávu Kontrolního a Finančního výboru s výsledkem bez 

výhrad a schvaluje výsledky kontrol 
• zprávu inventarizační komise; nebyly zjištěny žádné závady;  

zastupitelstvo schvaluje zjištěný výsledek inventarizační 
komise 

• žádost pana Neubera a schvaluje příspěvek na provoz 
pojízdné prodejny ve výši 2 500,- Kč pro rok 2014 

• žádost MŠ Dolní Kralovice o finanční příspěvek, žádost byla 
zamítnuta 

• žádost Spolku Lungta Praha o připojení k mezinárodní 
kampani Vlajka pro Tibet a schvaluje zaslat souhlas 
k mezinárodní kampani 

• zprávu o záměru stavby nové trati pro rychlovlaky a 
jednomyslně nesouhlasí se záměrem plánované stavby  

Další informace: 
• 14. 12. 2013 byl na členské schůzi SDH Studený zvolen 

novým velitelem SDH a JSDHO p. Radek Vopěnka 
• 6. 2. 2014 se v sále spolkového domu uskutečnilo školení 

zástupců obcí Mikroregionu Želivka, které se týkalo změn v  
oblasti centrální evidence obyvatelstva 

• připomínáme všem trvale hlášeným občanům a chalupářům, 
kteří ještě neuhradili poplatek z popelnic za rok 2014, aby tak 
učinili co nejdříve 

• v sobotu 22. 3. 2014 se uskutečnil výlov rybníka Širočina 
• jarní svoz velkoobjemového a nebezpečného odpadu se 

uskuteční v sobotu 17. 5. 2014 od 8.30 do 9.00 hodin 
• letos čekají ČR troje volby; v květnu do Evropského 

parlamentu; na podzim do obecních zastupitelstev a obměna 
třetiny Senátu (poslední volby se v tomto roce našeho 
volebního obvodu netýkají) 

 
 

 
 
Vážení spoluobčané, 
     dovolte mi, abych Vás v krátkosti 
informoval o aktuálním dění v našem okolí. 
V současné době se rozšířila zpráva o 
budování mezinárodního rychlovlaku Berlín 
– Praha – Brno – Vídeň. Tato zpráva je v 
současné době velice diskutována 
v sousedních obcích kraje Vysočina a 
vyvolala vlnu protestů proti plánovanému 
projektu. Prostřednictvím tisku kraje 
Vysočina jsme se dozvěděli, že by se 
výstavba trasy pro 
rychlovlak také 
významně dotýkala  
katastrálního území 
obce Studený. Tuto informaci jsme zařadili 
do programu na zasedání zastupitelstva obce, 
které vyjádřilo rovněž odmítavý postoj 
k možné výstavbě, neboť si uvědomujeme, 
že tento záměr by zasáhl  negativně výraznou 
měrou do naší krajiny (úbytek zemědělské 
půdy, omezení přístupu k pozemkům, nárůst 
hlučnosti,  ekonomický pokles  ceny 
pozemků   a   nemovitostí  apod.).  Z těchto  i  
dalších důvodů bylo stanovisko 
zastupitelstva   obce    jednoznačné.    Jelikož  

 
jsme ze Středočeského kraje neobdrželi 
žádné bližší informace, kontaktoval jsem 
odbor dopravy Středočeského kraje a poté 
odbor regionálního rozvoje o poskytnutí 
bližších informací. Pracovníkem odboru 
dopravy a regionálního rozvoje nám bylo 
sděleno, že uvedený projekt je v současné 
době ve stavu návrhu podaného 
Ministerstvem dopravy ČR. Ministerstvo 
úmysl potvrdilo s tím, že tento úkol byl 

zadán projektovému 
ústavu k navržení 
nejvhodnějšího řešení 
trasy pro rychlovlak a  v 

současné době připravuje  několik variant pro 
její vytyčení. Zástupce odboru dopravy 
Středočeského kraje Mgr. Ivan Cinka nám 
přislíbil  sledování dalšího postupu vývoje 
tohoto záměru a následné poskytování 
aktuálních informací. Jakmile obdržíme nové 
zprávy, které by se dotýkaly této věci, 
budeme Vás včas informovat a na aktuální 
téma reagovat. 
                                  
                 (Bohumil Bušek) 

 
 

                                                                                                         1/2014                                                                                           číslo:  30 

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

PŘEJEME VÁM HEZKÉ VELIKONOCE, KTERÉ  LETOS  
  PŘIPADNOU NA  20. 4.  a 21. 4. 2013.  

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 
 

email: studeny@zelivka.cz 



PŘEHLED HOSPODAŘENÍ OBCE V ROCE 2013 

Kč Příjmy Kč Výdaje 
1 176 869,46 daňové od FÚ 4 508,46 rybářství 

4 691,85 odvod z loterií 7 502,00 silnice 

17 896,00 volby 17 442,00 BENE-BUS 

54 400,00 SR na činnost obce 26 880,00 ZŠ a MŠ 

198 908,00 platy zaměstnanců od ÚP 41 439,00 kultura 

10 000,00 100. výročí SDH - dotace 41 864,00 drobný dlouhodobý majetek 

58 301,00 100. výročí SDH - občané 6 426,00 veřejné osvětlení 

1 700,00 EKOSO Trhový Štěpánov 11 000,00 Mikroregion Želivka 

57 900,00 občané známky na odpad 172 637,00 odpady 

21 572,00 EKO-KOM vytříděný odpad 15 953,00 veřejná zeleň 

5 421,00 pronájem pozemků Agrodružstvu 78 631,93 SDH Studený 

28 455,00 prodej ryb 154 257,00 zastupitelstvo obce 

64 343,00 divadlo, pouť 17 896,00 volby (prezident, PSPČR) 

35 198,00 prodej pozemku 247 744,00 platy zaměstnanců+ DOPP+ZP+SP 

2 400,00 za psy 53 834,00 elektrická energie 

9 571,00 propůjčení sálu SD (nájem) 28 870,00 pevná paliva 

3 715,49 správní poplatky, úroky,příspěvky 32 354,26 služby telekomunikací a radiokomunikací 

    110 045,65 další výdaje-služby pošt, peněžních 

      ústavů, ostatní služby, daně a poplatky 

1 751 341,80   1 069 284,30   

                           PŘÍJMY – VÝDAJE = + 682 057,50 Kč  
 

VYÚČTOVÁNÍ ODPADŮ V ROCE 2013 
EKOSO Trhový Štěpánov poplatek: 

⇒ skládka 39,05 t = 38.879,00 Kč; poplatek za uložení odpadu celkem 995,65 Kč  
⇒ bioodpad  - kompostárna 9,58 t = 1.498,00 Kč (3x za rok 156,37 Kč/1 t) 
⇒ doprava – přeprava kontejneru a manipulace (4x v roce) = 4.372,00 Kč 
⇒ mezisklad NO a VO (2x) – 11. 5. a 9. 11. 2013  a zpětný odběr elektrozařízení= 2.248,00 Kč 

 
EKOSO Trhový Štěpánov celkem    =                                          46.997,00 Kč 
A.S.A. Dačice s. r.o. provozovna Ledeč nad Sázavou poplatek: 

doprava veškerého odpadu = odvoz 
⇒ tříděný separovaný odpad (sklo + papír + plasty)                              41.694,00 Kč                                          
⇒ komunální odpad od občanů (popelnice)                                           36.800,00 Kč    
⇒ NO a VO 2x za  rok                                                                              8.149,00 Kč 
⇒ vyúčtování známek za rok 2013                                                         38.997,00 Kč                                                                                         

 
A.S.A celkem        =                                        125.640,00 Kč 
NÁKLADY na odpady celkem                                                                                     172.637,00 Kč                                                                            
 
PŘÍJMY : od občanů za známky 57 900,- + EKO-KOM zpětný odběr 21 572,- + příspěvek od EKOSO 1 700,-  = celkem 81.172,00 Kč 
VÝDAJE : EKOSO 44 997,- + A.S.A. 125.640,- = celkem 172.637,- Kč 

Obec v roce 2013 doplácela na odpady 91.465,- Kč =  52,98%. 
     (účetní Marta Slavětínská)  

 
Naše vesnice a jak šel čas… 

     
     V dnešním díle studenského občasníku citujeme 
z Pamětní knihy Studený z roku 1965 ze zápisů p. 
Eduarda Šeredy: 
 

     „Ve dnech 24. a 25. dubna konala se oprava návsi okolo 
kapličky ve Studeném. Svolal ji MNV ve Studeném jako 
brigádnickou výpomoc na úpravu kanalizace. Účast občanů byla 
malá, vzhledem k počtu obyvatel obce. Přesný počet jsem 
z protokolu rady MNV nezjistil, protože její zápisy jsou stručné a 
chudě popisovány. Novostavba se neprováděla žádná, protože je 
pořád nedostatek stavebního materiálu jako cihel, tašek, cementu a 
jiných potřeb. Nejbližší cihelna v Chrastovicích za Křivsoudovem 
byla zavřena i ve Zdislavicích a jiné všechny menší cihelny 
zavřeny, z toho důvodu, že je nedostatek pomocných dělníků a 
nebyla tam žádná mechanizace. Cihly se vozily většinou až 
z Ledče nebo Načeradce i z ještě větších vzdáleností. Kdo chce 
něco ve stavení opravovat nebo stavět, musí materiál shánět rok 
napřed, aby měl všechno potřebné na opravu či přestavbu 
pohromadě než si zjedná zedníky. 

Ani hřebíky nejsou dosud k dostání podle potřeby a potřebné délky 
nebo síly. 
     Neobdělávaná půda 1965: Neobdělávaná půda se tohoto roku 
rozšířila o dalších 7 ha orné půdy. Tato pole byla soukromým 
zemědělcům vydělena při hospodářské úpravě pozemků v JZD za 
Petrovou Lhotou na místo jejich pozemků u Studeného, které byly 
včleněny do JZD. Členům JZD odečtena výměra zahrady od 
výměry záhumenky, takže některý člen, který měl větší zahradu 
ztratil záhumenku úplně. Tyto pozemky u Petrovy Lhoty odmítli 
soukromníci obdělávat s odůvodněním, že u Petrovy Lhoty žádné 
pozemky neměli a nedali se žádným nátlakem ani okresního úřadu 
v Benešově donutit, aby je obdělávali, a tak zůstali ladem ležet 2 
roky. Pak na nich hospodařil Státní statek v Dolních Kralovicích 2 
roky. Vždy to zjara zorali a zaseli  směskou a přidali trochu 
umělých hnojiv, a tak to dělali po 2 roky až toho také nechali ležet 
ladem. Zas hon tento ležel rok ladem mimo ještě jiných až jej 
přejalo družstvo do obhospodařování. Přesto ha půdy orné leží již 
ladem a ještě se tato výměra zvýší v příštích letech. Staří 
v mnohých usedlostech zemědělských odejdou sešlostí věkem a 



mladé nástupce nemají. Zůstane stavení pusté i jejich pole, na 
kterých se jejich předkové mozolili a šetřili, aby hospodářství 
udrželi a mohli předat dětem.  
     V rámci obecního rozpočtu stanoveny odměny obecním 
funkcionářům měsíčně: předseda MNV 250,- Kčs, tajemník MNV 
150,- Kčs, účetní 150,- Kčs, zemědělská evidence 250,- Kčs, 
uklízečka 80,- Kčs. Dohromady 880,- Kčs. 

     Uzavírací den v pohostinství stanoven na pondělí. 
     Byly projednány 2 kádrové posudky branců. 1) Kamarýt 
František posudek kladný, 2) Vácha Josef dostal posudek kladný.“ 
 
                                                      (převzato bez jazykových úprav)

                                     

 
JAK JSME SE SPOLEČNĚ BAVILI OD POSLEDNÍHO VYDÁNÍ OBČASNÍKU 
 
PŘEDVÁNOČNÍ PINGPONGOVÝ TURNAJ 
21. 12. 2013 se v sále našeho spolkového domu uskutečnil pingpongový turnaj. 
Z celkového počtu šestnácti soutěžících, mezi nimiž byla i jedna žena, obsadil třetí 
místo Jakub Malimánek, druhé Pavel Langer a první Lukáš Malimánek. Vítězům 
blahopřejeme a věříme, že podobný turnaj nás čeká i letos. 
1. 3. 2014 se v Bolině uskutečnil I. ročník Bolinského turnaje v ping-pongu, kde naši 
obec reprezentovala Marie Dvořáčková. Mezi sedmi ženami vybojovala krásné 
druhé místo a získala stříbrnou medaili. Gratulujeme! 
 
 

 
SILVESTROVSKÝ POCHOD A ROZLOUČENÍ SE STARÝM ROKEM VE STYLU BLACK AND WHITE 

31. 12. 2013 proběhly stejně jako rok předtím dvě akce ve stejný den. Nejprve to byl již tradiční pochod ke Kněžně, na který se vypravilo 
51 účastníků.  Počasí opět odpovídalo spíše jarní vycházce. Po sněhu  ani památky, pod botami pleskalo bláto. Večer jsme  zvesela 
pokračovali  ve spolkovém domě převážně v černé a bílé, kde jsme společně zakončili rok starý a uvítali nový. 
 

PLES  
V pátek 17. ledna se konal v pořadí 
druhý ples ve spolkovém domě. Po 
loňské dobré zkušenosti se skupinou 
Akord jsme hudbu neměnili  a opět 
jsme se dobře bavili. Doufáme, že se u 
nás líbí i kapele a do třetice se na ni 
můžeme těšit i napřesrok. 
 

 

KARNEVALOVÁ SHOW 
V sobotu 1. února  jsme ve spolupráci s Karnevalovým 
divadlem Ježek z Jihlavy připravili zábavné odpoledne 
pro děti ve stylu karnevalu. Moc nás potěšila opravdu 
pěkná účast (78 dětí a 72 dospělých) a myslíme, že si u 
nás nejen děti, ale i dospělí užili hezkou zábavu. 
 
 
 
 
 

 

KARETNÍ TURNAJ V SEDMĚ 
V sobotu 15. února se ve Studeném utkalo dvanáct 
soutěžních dvojic v karetní hře sedma, ve které byly 
zastoupeny také tři ženy. Z celkového počtu 
soutěžících se na třetím místě  umístili Josef Langer ze 
Studeného a Karel Veselý z Dunic, na druhém Štěpán 
Vopěnka a Jaromír Snížek – oba z Dunic a na prvním 
Ludvík Vocásek ze Studeného a Karel Urbánek 
z Dunic. Sláva vítězům, čest poraženým.     
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Od posledního vydání občasníku se narodili: 
 
David Vrbický 
Josef Langer 
Simona Bartůňková 
 
Šťastným rodičům blahopřejeme a dětem přejeme 
radostný start do života!                        

 

MDŽ 
V sobotu 8. března se u příležitosti MDŽ sešly 
na pravidelném jarním setkání v sále 
spolkového domu  ženy. K dobré náladě, 
 tanci a poslechu zahrál pan Kubík z Čechtic. 
Každá z přítomných obdržela růži od pana 
starosty a perníkové srdce, která přichystala 
paní Slavětínská. Nechybělo bohaté 
pohoštění. Veškeré  sladké dobroty připravily 
opět některé z místních hospodyněk a my jim 
za ně moc děkujeme. 

 
 
 

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 
Dne  4. 1. 2014 se v naší obci uskutečnila již počtvrté Tříkrálová 
sbírka. Tři králové napsali lidem nápis na dveře, darovali jim cukříky 
a kalendáříky. Vybrali jsme 3 311 Kč. Vybrané peníze budou použity 
na poskytováni sociálních služeb (odborné sociální poradenství, 
služby sociální péče, sociálně aktivizační služby), nestátní 
zdravotnické zařízení, sociální šatník - 85%, přímá či materiální 
pomoc osobám v sociální i hmotné nouzi (osoby sociálně vyloučené, 
senioři, rodiny s dětmi, uprchlíci, atd.) - 15%.                                 
Všem dárcům děkujeme.                                       
                                           Bc. Markéta Burdová 

 

A na závěr mnohokrát děkujeme všem sponzorům, kteří nás podpořili.  I díky Vám, jsou naše akce takové, jaké jsou! 

KNĚŽENSKÁ POUŤ – SOBOTA 5. ČERVENCE 2014 
odpoledne: hudební duo DYNAMIC 

večer: PAŘÁTY rock 


