
 
březen                                                                   číslo: 6                                                                   1/2008 
Vážení spoluobčané, chalupáři a přátelé Studeného a Petrovy Lhoty,

     téměř máme  za sebou  první čtvrtletí roku 2008,  a  protože  se již  kvapem  blíží Velikonoce, 
přejeme  Vám  jejich příjemné prožití, svěží  jarní  pohodu a bohatou pomlázku. Doufáme, že jste 
rádi, že se Vám do rukou dostává další číslo našeho občasníku, s chutí si ho přečtete a naše snaha 
poskytnout Vám touto formou informace z naší vesnice tak nevyjde naprázdno. 

Zastupitelstvo Obce Studený 
Zprávy z obecního zastupitelstva: 

• v prosinci roku 2007 byla provedena inventura 
majetku obce Studený; staré nefunkční vybavení 
v hasičské zbrojnici bylo vyřazeno 

• v rámci údržby veřejného prostranství bylo 
schváleno rozhodnutí o provedení kácení 
vzrostlých a nemocných stromů v osadě Petrova 
Lhota a topolu v parku ve Studeném; na místo 
pokácených stromů budou vysázeny stromy nové; 
pokácené stromy byly nabídnuty k odprodeji na 
palivové dříví (vyhlášeno rozhlasem) 

• zastupitelstvo schválilo rozpočet na rok 2008 
(návrh rozpočtu byl vyvěšen na úřední desce) 

• na rok 2008 byla obnovena Dohoda o provedení 
práce účetní OÚ paní Slavětínské 

• na opravenou věžičku kapličky U Kněžny byla 
umístněna kopule, ve které jsou uloženy zprávy o 
současném dění v obci Studený a Martinice a 
zároveň poděkování osobám, které se podílely na 
opravě poničené kapličky 

• finanční příspěvek na dopravní obslužnost 
sdružení BENEBUS činí 9.494,- Kč; oproti 
loňskému roku byl opět navýšen 

• na žádost MÚ Vlašim došlo k obnovení 
povodňové komise (povodňový plán 05/2003) 

• upozorňujeme občany, kteří ještě nezaplatili 
známky na popelnice pro tento rok, aby tak učinili 
co nejdříve; známky jsou povinni platit všichni, 
kteří mají v obci trvalé bydliště a také vlastníci 
staveb, které slouží k individuální rekreaci; 
v opačném případě jsou občané povinni doložit jak 
nakládají s odpady, které vyprodukují, jinak se 
vystavují finančnímu postihu v přestupkovém 
řízení 

• upozorňujeme všechny majitele psů na jejich 
povinnost uhradit místní poplatek ze psů 
nejpozději do 31. 3. 2008, který je stanovený 
Obecně závaznou vyhláškou obce Studený č. 
2/2008; pokud nebude tento poplatek v daném 
termínu uhrazen, bude poplatek vyměřen 
platebním výměrem a navýšen o 100% 

 
 

     I v letošním roce uspořádalo   zastupitelstvo  obce 8. března   u  příležitosti MDŽ malé posezení pro ženy 
v klubovně hasičské zbrojnice. Setkání se zúčastnilo 23 žen. Poděkování patří Majce Dědičové, která 
připravila s dětmi   pásmo básniček  a   písniček,   ženám,   které   upekly   různé  druhy cukroví a slaného 
pečiva a panu Závorkovi, který se již tradičně postaral o hudební doprovod. Všechny ženy dostaly perníčky, 
které připravila paní Slavětínská, kytičku a od pana starosty hubičku. O obsluhu se vzorně starala mužská 
část přítomného zastupitelstva obce. 
    Jménem zastupitelstva obce přejeme všem našim ženám ještě jednou hodně zdraví, štěstí a spokojenosti 
doma i v zaměstnání.  

 
   Úřední hodiny: 
každou středu a pátek  od 18.00  do 20.00  hodin 
telefonní číslo na starostu: 602 173 601 
 

adresa:  Obec Studený, Studený 45, 257 68   Dolní Kralovice 
www. zelivka.cz/studeny 

 



 

  
Třídění odpadu se vyplácí 
 
V roce 2007 bylo sebráno: 
Plasty                   1,581 t 
Sklo                      2,249 t 
Papír                     0,252 t
  
Obec dostala za třídění tohoto odpadu od  EKO-KOM, a. s.  
10.852,- Kč. 
  
 
                                      VÝDAJE ZA ODPADY JSOU OPRAVDU VELIKÉ  
Tříděný komunální odpad – uložení (firma Ekoso Trh. Štěpánov) – celkem odvezeno 33,36 t (cena za uložení 1t = 804,50 Kč). 
Cena za uložení (Ekoso) a za odvoz odpadu (A.S.A.) celkem: 107.868,50 Kč 
 
Sběr velkoobjemového a nebezpečného odpadu se uskutečnil v roce 2007 v naší obci 2x. 
Celkem bylo odvezeno:  0,120   t  chladničky, mrazničky 
                                        0,039   t  baterie, akumulátory 
                                        0,007   t  olej, tuky 
                                        0,004   t  barvy, lepidla 
                                        0,0015 t  nemrznoucí kapalina                      
                                        0,0030 t  obaly 
                                 0,0020 t  pesticidy 
                         celkem: 0,1765 t = 1,765 q = 176,5 kg 
 
 
Předvánoční posezení studenských důchodců 
zpříjemnila milá návštěva 
     V sobotu 8. prosince 2007 proběhlo v klubovně hasičské zbrojnice 
malé předvánoční posezení studenských důchodců. Jako host se tohoto 
setkání zúčastnil bývalý studenský učitel pan Jiří Šlehuber, který ve 
Studeném působil od roku 1954 do roku 1963. Svým milým 
vyprávěním zaujal všechny přítomné. Ke zpestření tohoto setkání 
přispěla také žákyně 5. třídy Patricie Šimková a žák 1. třídy Jiří Dědič, 
neboť si přichystali několik básniček, které přednesli. O hudbu se 
postarali pan Závorka a pan Vít, kteří zahráli na harmoniku. Bylo 
přichystáno malé občerstvení, některé ženy přinesly ochutnat vánoční 
cukroví a zákusky. Jako pozornost všichni dostali perníkové svícny 
nebo perníkové kapry, které připravila paní Slavětínská a od OÚ 
Studenskou kuchařku. 
     Věříme, že se toto posezení vydařilo a že se i letos naši důchodci 
opět rádi setkají. 
 
 

Příjmy                           
celkem  
 v Kč 857 214,81   

Výdaje     
celkem 
v Kč 785 444,14   

z toho: 549 212,62 (daňové příjmy) z toho: 8 989,00 (dopravní obslužnost - sdružení BENEBUS) 

  

119 055,00 (dotace - pomník, 
dětské hřiště, SDH, 
větrná smršť) 

  

64 678,00 (finanční náklady na školství za děti, které  
dochází do  Dolních Kralovic, Košetic a Jablonce 
nad Nisou) 

  80 000,00 (prodej akcií)   81 000,00 (Mikroregion Želivka – internet, rozhlas) 
  1 400,00 (za psy)   48 316,00 (elektrická energie + veřejné osvětlení) 

  

29 850,00 (známky na odpad) 

  

107 868,50 (EKOSO T. Štěpánov – za uložení odpadu a 
A.S.A. odvoz odpadu) 

  10 852,00 (za třídění odpadu)   60 000,00 (pomník) 
  10 000,00 (prodej sekačky)   68 942,00 (dětské hřiště, zájmová činnost dětí) 
  56 845,19 (další příjmy - prodej    44 041,00 (veřejné osvětlení – opravy) 
    pozemků, sběr    25 908,50 (SDH) 

    

železného šrotu, 
sponzorské dary, atd.) 

  

275 701,14 (další výdaje – údržba zeleně, sekačka, opravy, 
pojištění, cestovné, povinné publikace, poštovné, 
telefon, odměny - starosta, bývalý starosta, účetní, 
občerstvení (důchodci, MDŽ), dary při životních 
jubileích, atd.) 



Naše domy a jak šel čas… 
(škola – 3. díl) 
     V tomto díle bychom Vás chtěli seznámit se zápisy z kroniky, které se týkají místní  školy po 2. světové válce. Údaje jsme opět čerpali 
v Pamětní knize Studený, kterou nám zapůjčil Státní okresní archiv Benešov.  
     Od roku 1945 do roku 1958 byl průměrný počet žáků v naší škole 45 (nejvíce bylo zapsáno dětí v roce 1957/58, a to 54 dětí).  V těchto 
letech působili na škole tito učitelé: Štěpán Háva, Marie Bambasová (1945-46), Josefa Míčková, Josef Prášek, Vratislav Janáček (1946-47), 
Josef Klápa, Marie Kulíšková, Marie Klápová (1947-50), Radko Hořínek, Stanislav Janák (1950-52). V roce 1953 vystřídala p. S. Janáka pí 
Marta Rajdlová, která vyučovala až do roku 1957 a p. Radka Hořínka vystřídal v roce 1954 p. Jiří Šlehuber, se kterým od roku 1957 
vyučovala pí Miloslava Navrátilová (provdaná Sechovcová).   Podle nového zákona z roku 1948 byly vytvořeny z obecných škol školy 
národní, proto se tedy název školy ve Studeném změnil na Dvoutřídní národní škola.  Pod vedením učitelů začali hrát žáci divadelní 
představení. V roce 1951 nacvičil s žáky p. Radko Hořínek hru „Krakonošova medicina“ a v tomto roce bylo také do školy zakoupeno 
maňáskové divadlo. Další pohádky, které děti nacvičily a na které si třeba ještě někteří z vás vzpomenou: „Slavný mistr Kopřiva“, 
„Zmoudření ševce Fanfrnocha“, „Pro květinu míru“, „Stříbrná studánka“, „Pohádka o písmenkách“. Děti hrály velmi rády a účast na 
představeních byla vždy veliká. V roce 1958 bylo zakoupeno loutkové divadlo a děti zahrály pohádky „Kašpárek a krejčík Jehlička“ a 
„Kašpárek a čarovný poklad železného rytíře“. Pan Radko Hořínek plně rozvinul divadelní činnost i mezi dospělými v obci, ale o tom se 
zmíníme až v příštím díle.   15. 5. 1951 bylo zahájeno vyučování v zařízené mateřské školce (původně zemědělský útulek) v opravených 
spodních místnostech školy. Tuto školku navštěvovalo 16 dětí ve věku od 3 do 6 let.  17. 10. 1956 byla založena pionýrská organizace, která 
měla 18 členů. Od roku 1955 pořádalo SRPŠ pravidelně každý rok v lednu nebo v únoru rodičovský ples. V únoru 1958 uspořádalo SRPŠ 
pro děti v sále Jednoty u Dvořáčků 1. dětský karneval, na kterém se sešlo 100 dětí a 100 dospělých. Místní lidová knihovna byla od roku 
1956 umístěna v 1. třídě národní školy a knihovníka vykonával pan Jiří Šlehuber. V knihovně měli čtenáři k dispozici 387 knih.  V létě 1956 
postavila mládež a členové „požárního sboru“ na návsi pomník (na základní kámen) obětem 1. a 2. světové války. Tento pomník byl oplocen 
a od roku 1958 udržovali zahrádku okolo pomníku pionýři zdejší školy.  V roce 1958 o prázdninách byla provedena generální oprava školy 
stavebním podnikem z Ledče nad Sázavou. Byly provedeny tyto práce: oprava celé vnější omítky budovy, oprava záchodů, přístavba 2 stěn 
v pokoji, nová podlaha v kuchyni a zavedení vodovodu a odpadu do kuchyně. Tyto opravy v té době stály 30.600,- Kč.  
    

V dalším pokračování našeho občasníku se budeme věnovat školní budově v 60. letech.    (foto z roku 1953) 

 
ČINNOST SBORU DOBROVOLNÝCH HASIČŮ VE STUDENÉM 
     Dne 21. 12. 2007 proběhla výroční členská schůze našeho sboru v klubovně hasičské zbrojnice. Na této schůzi byl přítomen i kpt. Josef 
Páv z Hasičského záchranného sboru v Benešově. Dalšími hosty byli hasiči z Dunic. Programem setkání bylo zhodnocení činnosti sboru za 
rok 2007 a naplánování možných akcí v roce následujícím. Odměnou za dlouhotrvající práci v našem sboru bylo uděleno pamětní 
vyznamenání těmto pěti členům: p. Moravec František, p. Slavětínský Bohumil, p. Vošický Josef st., p. Bušek Bohumil, p. Dědič Karel. 
V roce 2007 byla provedena oprava požární stříkačky, tlaková zkouška hadic a opraven zádržný systém na návsi. Zakoupily se 2 kusy 
hadic typu C a 2 odlehčené savice. Někteří členové sboru se podíleli na opravách střech  v areálu Agrodružstva Studený, které poničil 
lednový orkán Kyril. Za tyto opravy byla sboru vyplacena finanční odměna. Dále se většina členů aktivně zapojovala i do různých 
kulturních akcí, pomáhala při výstavbě pomníku padlých a dětského hřiště, v obci a organizovala dvakrát v roce sběr železného šrotu. 
Jediným nesplněným cílem v roce 2007 byla neúčast jednotky na okrskové soutěži v Šetějovicích. Tento záměr se budeme snažit splnit 
v tomto roce. Na závěr děkuji všem členům, kteří tuto dobrovolnou činnost vykonávají ochotně ve svém osobním volnu. Poděkování patří 
také vedení Agrodružstva Studený a Farmě Vošických, kteří nám vychází vstříc při zapůjčení potahové techniky, bez níž se většina akcí 
v obci neobejde. 
      „Dále se obracíme na naše spoluobčany s prosbou, aby při pálení listí a suchých rostlinných odpadů ze zahrádek dbali zvýšené 
opatrnosti.“  (Miroslav Šimek – velitel SDH Studený) 



 
     
      Narodili se: 
      Daniela Němcová 
 
     
      Malé Danielce i šťastným rodičům přejeme jen  
      to nejlepší! 
 
      
      V prvním čtvrtletí letošního roku oslavili a oslaví  
     významné životní jubileum: 
     Milada Moravcová 
     Zdeňka Čechová 
     Josef Belada 
      
      
    Blahopřejeme a přejeme hodně zdraví!    
 
 
 
 
 
             Pranostiky: 

- Časné jaro mnoho vody, jarní deště – mnoho škody. 
- Jaro všem otec i máti, hladí a káže pracovati. 
- Dokud vlaštovička nezašveholí, jara nebude. 
- Jeli vrána nablízku, je nejvyšší čas síti. 
- Prostuzené ranní rosy ohlašují pěkné časy. 
- Je-li večer silná rosa, zrána zpívá dobře kosa. 
- Bude-li na Josefa zima, bude nám se starostou prima,  
     bude-li ale teplo, zažijeme s ním peklo! 
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Zábavné odpoledne pro děti 2008 
    Tímto se obracíme na ty z Vás, kteří byste si přáli u nás 
uspořádat i v tomto roce Zábavné odpoledne pro děti. Všichni, kdo 
o tuto akci máte zájem a jste ochotni zapojit se do organizace, 
zajištění   stanovišť a   přispět svými   nápady,    zveme  v pondělí  
7. 4. 2008 v 19.00 hodin do klubovny hasičské zbrojnice. Podle 
vašich ohlasů se rozhodneme, zda se do této akce společně pustíme 
i letos. V loňském roce jsme uspořádali Zábavné odpoledne pro děti 
poprvé a slušnou úroveň jsme zajistili především díky několika 
sponzorům, kteří nám přispěli ať už peněžními, či věcnými dary. 
Věříme, že pokud i letos akci zopakujeme, opět se najdou tací, kteří 
nám dle svých možností pomohou. 
     Na spolupráci s Vámi se těší H. Karafiátová, St. Vopěnková 
a E. Šimková 
(pokud se schůzky nemůžete zúčastnit, ale máte zájem 
pomoci, můžete se také obrátit na emailovou adresu našeho 
občasníku)  

 

Poděkování 
     Děkujeme všem občanům ze Studeného a 
okolních obcí, kteří se přišli rozloučit v  tak  hojném 
počtu   18. 1. 2008    do   kostela a na místní  hřbitov 
v Křivsoudově  s panem   JANEM   NOVOSÁDEM 
z Křivsoudova. 
        Marie Vošická a Zdeněk Novosád s rodinami 

 

Opustili nás: 
Anna Říhová, Studený 51 
���� 1919 ���� 2. 12. 2007 

 
Jan Novosád, Studený 43 
���� 1922 ���� 12. 1. 2008 

 

Poděkování: 
• děkujeme  všem ženám, které připravily dobroty na rozsvícení 
vánočního stromečku; zároveň děkujeme p. J. Vošickému ml. za 
připravení ohnivých špalků, které dokreslily pekelnou atmosféru 

• děkujeme p. J. Beladovi za úpravu keřů proti autobusové 
čekárně a okolo uličky v parku 

• děkujeme pí M. Dědičové, která našemu občasníku poskytuje 
fotografie 

 

                                         

Velikonoční beránek 
150 g polohrubé mouky, 150 g moučkového 
cukru,  60 g Hery, 1/4 l vlažného mléka, 3 vejce, 
3 lžíce vaječného likéru,  1/2 prášku do pečiva, 
vanilkový cukr, citrónová kůra  
Cukr, žloutky a změklou Heru utřeme do pěny. 
Ušleháme sníh z bílků. K cukru s tukem a žloutky 
přidáme mouku prosátou s práškem do pečiva, 
vaječný likér, vanilkový cukr, citrónovou kůru a 
vlijeme mléko. Nakonec lehce vmícháme 
ušlehaný sníh z bílků. 
Formu vymažeme tukem a vysypeme 
strouhankou, nalijeme do ní těsto a dáme péct do 
předehřáté trouby. Pečeme při 180 °C necelou 
hodinu.  
(k uvedenému množství použijte menší formu 
nebo dávku přiměřeně zvyšte) 

 


