
 
 
 

Vážení spoluobčané, chalupáři a přátelé Studeného a Petrovy Lhoty, 
 
     připravili jsme pro Vás další vydání našeho občasníku, který Vám i v letošním roce bude přinášet informace a zajímavosti o dění v naší obci 
a doufáme, že Vám zpestří nadcházející jarní dny, které už všichni netrpělivě vyhlížíme. Přejeme Vám příjemné čtení. 
      
ZPRÁVY ZE ZASTUPITELSTVA (9/2012, 1/2013 a 2/2013): 

Zastupitelstvo schválilo: 
• návrh rozpočtu obce Studený na rok 2013  
• návrh rozpočtu na rok 2013 firmy Ekoso Trhový 

Štěpánov a návrh rozpočtu  Mikroregionu Želivka 
• rozpočtové provizorium na rok 2013 a rozpočet plateb 

pro rok 2013 DSO Bene-bus 
• rozpočtové opatření č. 9/2012  a 1/2013 obce Studený 
• dohodu o provedení práce na rok 2013 s účetní paní 

Slavětínskou  
• odpisový plán majetku obce za rok 2012 
• plnění rozpočtu obce za rok 2012 
• provedenou inventarizaci majetku obce za rok 2012 
• přijetí dvou zaměstnanců na VPP na rok 2013 
• a pověřilo B. Buška k vyřízení žádosti o dotační titul z 

fondu hejtmana na zabezpečení nákladů na akci oslav k 
100. výročí  založení SDH Studený 

• finanční příspěvek pro SH ČMS okresu Benešov ve 
výši 500,- Kč 

• uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě uzavřené mezi 
Obcí Studený a ŘD ČR, týkající se prodloužení doby 
nájmu do 28. 2. 2014 a navýšení ceny na 218,- Kč 

• zprávu o hospodaření DSO Bene-bus za rok 2012 a 
rozpočet na rok 2013 

Zastupitelstvo bere na vědomí: 
• informaci  o rozboru hospodaření ZŠ a MŠ Košetice  

 
 
 

• zprávy Kontrolního a  Finančního výboru obce; při 
kontrolách nebyly shledány žádné závady 

• stav dětského hřiště; dle cenových nabídek firem, které 
prvky prodávají,  provede  nákup nových 

• informaci o založení organizace MAS Blaník o. s.  
• zprávu o provedeném účetním auditu  obce s výsledkem 

bez výhrad 
• starosta obce projedná s velitelem HZS Benešov návrh 

programu oslav k 100. výročí založení SDH 
Další informace: 

• jarní svoz velkoobjemového a nebezpečného odpadu se 
uskuteční v sobotu 11. 5. 2013 v době od 9.40 – 10.10 
hodin u obchodu 

• upozorňujeme trvale hlášené občany a chalupáře, kteří 
ještě neuhradili poplatek za komunální odpad, aby tak 
učinili co nejdříve; stejně tak poplatek ze psů, který se 
týká pouze trvale hlášených osob 

• k 31. 12. 2012 bylo v obci Studený trvale hlášeno 99 
obyvatel; v roce 2012 se žádné dítě nenarodilo, 
k trvalému pobytu se přihlásily  tři  osoby, rozloučili 
jsme se třemi občany, nikdo se neodstěhoval 

• od 15. 3. 2013 k nám každý pátek v cca 12.15 hodin 
začala zkušebně zajíždět pojízdná prodejna p. Noitra; 
projeví-li občané o tuto službu zájem, bude s p. Noitrem  
uzavřena smlouva na pravidelné zásobování 1x za týden 

 
 
 

VOLBA PREZIDENTA REPUBLIKY – konaná ve dnech 11. 1. – 12. 1. a 25. 1. – 26. 1. 2013 ve Studeném 

 

 
                 

 1. 
kolo 

2. 
kolo 

Voliči v 
seznamu 

86 81 

Vydané 
obálky 

59 56 

Volební 
účast v % 

68,60 69,14 

Odevzdané 
obálky 

59 56 

Platné hlasy 59 56 

% platných 
hlasů 

100,00 100,00 

 

Kandidát 1. kolo 2. kolo 

 příjmení, jméno, tituly 

Navrhující  
strana 

Politická 
příslušnost 

hlasy % hlasy % 

1 Roithová Zuzana MUDr. MBA Občan KDU-ČSL 0 0,00 X X 

2 Fischer Jan Ing. CSc. Občan BEZPP 13 22,03 X X 

3 Bobošíková Jana Ing. Občan SBB 0 0,00 X X 

4 Fischerová Taťana Občan KH 0 0,00 X X 

5 Sobotka Přemysl MUDr. Poslanci ODS 0 0,00 X X 

*6 Zeman Miloš Ing. Občan SPOZ 15 25,42 38 67,85 

7 Franz Vladimír Prof. JUDr. Občan BEZPP 1 1,69 X X 

8 Dienstbier Jiří Senátoři ČSSD 11 18,64 X X 

+9 Schwarzenberg Karel Poslanci TOP 09 19 32,20 18 32,14 

                                                                                                            1/2013                                                                                      číslo:  26 

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

PŘEJEME VÁM HEZKÉ VELIKONOCE, KTERÉ LETOS PŘIPADNOU NA 31. 3. a 1. 4. 2013. 



PŘEHLED HOSPODAŘENÍ OBCE V ROCE 2012 
Celkem 

Kč 
5 160 685,89 Příjmy Celkem 

Kč 
5 289 091,32 Výdaje 

z toho: 995 256,14 daňové příjmy z toho: 15 561,00 dopravní obslužnost - sdružení BENEBUS 

  
3 953 412,50 

státní dotace (volby, FROM, na 
činnost OÚ, hasiči, MMR)   

112 430,00 školy 

  58 000,00 známky na odpad   11 000,00 Mikroregion -  finanční příspěvek 

  

1 700,00 
21 670,00 

EKOSO - příspěvek 
EKO-KOM – zpětný odběr  

  
44 676,00 

118 470,00 
EKOSO T. Štěpánov – za uložení odpadu 

A.S.A. - odvoz odpadu 

  

400,00 
        2 400,00         

správní poplatky 
za psy 

  
29 403,00 

156 368,00 
veřejné osvětlení 
elektrická energie 

  

   42 820,00 prodej ryb   

136 954,00 
329 862,40 

3 662 660,00 

vybavení Spolkového domu 
SD – majetek, vybavení,  materiál 

Spolkový dům 

  
3 000,00 dary finanční – na kapličku   159 505,60 

peněžní ústavy, nákup ost. služeb, ostatní 
výdaje 

  
53 715,00 

divadlo, pouť, pronájem 
Spolkového domu 

  52 504,00 
kultura, živ. výročí, veřejná zeleň, nájemné za 

Širočinu, rybářství 

  

19 876,00 
4 200,00 

 

pronájem pozemků 
sběr železa 

 
  

333 068,32 
 

7 440,00 

zastupitelstvo, místní správa, volby, odvody  
(nákup mat., telefon, Dohody  o PP, …) 

silnice 

  4 236,25 příjmy z úroků   119 189,00 SDH, nákup multikáry 

Výdaje ve výši 128 405,43 Kč byly financovány z přebytku na účtu u KB. 
 

VYÚČTOVÁNÍ ODPADŮ V ROCE 2012 
EKOSO poplatek: 

⇒ 500,- Kč/1 t odpadu za uložení (dle zákona č. 185/2001 Sb.) +  331,- Kč/1 t jednotná cena + 100,- Kč/1 t finanční  
         rezerva   + 14% (z  částky 331,- a 100,-) = 60,34 Kč = celkem 991,34 Kč/1 t uloženého odpadu 

                                V roce 2012 uloženo na skládku 37,68 t odpadu = zaplaceno 37 355,00 Kč 
⇒ bioodpad na skládku do T. Štěpánova – 6x přeprava kontejnerem – doprava 4 308,00 Kč (účtováno 1 km 21,- Kč, 
        manipulace s kontejnerem 70,- Kč) 
⇒ kompostárna EKOSO T. Štěpánov – 3x v roce; uložení biologicky rozložitelného odpadu 1 403,- Kč 
        (celkem 9,05 t = 155,- Kč/ 1t) 
⇒ mezisklad NO a VO odpadu = 1 610,- Kč (2x do roka množství 0,206 t) 

EKOSO Trhový Štěpánov celkem    =         44 676,00 Kč 
 
A.S.A. poplatek: 

⇒ odvoz tříděného odpadu + výsyp (včetně DPH 14%; plast 25 096,-+ sklo 5992,-+ papír 7410,-)……. 38 498,- Kč 
⇒ svoz odpadů z domácností (39 svozů za rok)                                                                                 ……. 36 480,- Kč 
⇒ nebezpečný a velkoobjemový odpad 2x do roka                                                                            …… .  7 724,- Kč 
⇒ vyúčtování roku 2012 – známky                                                                                                      …   .35 768,- Kč 

A.S.A celkem        =                                                                                              118 470,- Kč 
 
PŘÍJMY : od občanů za známky 58 000,- + EKO-KOM zpětný odběr 21 670,- + příspěvek od EKOSO 1 700,-  = celkem 81 370,00 Kč 
VÝDAJE : EKOSO 44 676,- + A.S.A. 118 470,- = celkem 163 146,- Kč 

Obec v roce 2012 doplácela na odpady 81 776,- Kč =  50,12%. 
     (účetní Marta Slavětínská)  

 

Naše vesnice a jak šel čas… 

     V dnešním vydání našeho občasníku pokračujeme 
citací z Pamětní knihy Studený z roku 1961/1962, kde 
se dozvíme něco o žácích školy: 

 
     „Školní rok 1961/1962: 50 žáků zdejší školy obdrželo zdarma 
školní potřeby v ceně 1962,- Kčs a učebnice v ceně 1186,- Kčs, 
tedy celkem za 3148,- Kč, v průměru na žáka 63,- Kčs. 
Od 26. září do 10. října 1961 pomáhali žáci při sběru brambor 
v JZD Studený a v JZD Dunice. 25.2.1962 uspořádalo SRPŠ pro 
děti již 6. dětský karneval a 11. června školní výlet do Prahy 
(Václavské náměstí, letiště), dále se žáci podívali do 
Koněpruských jeskyň u Berouna, na hrad Karlštejn a výlet byl 
zakončen projížďkou po slapském jezeře. Ve školním roce 
1961/1962 sebrali žáci 46 kg léčivých rostlin (98 dkg na žáka), 
sebrali asi 750 q brambor, 1500 kg železa, 1820 kg papíru a 

textilu. Všichni žáci spořili a uspořili celkem 6735 Kčs, průměr 
na žáka 135,- Kčs. Dnem 1.1.1962 byla s. učitelka Jana 
Jarolímková přeložena na ZDŠ (trojtřídní) do Václavic u 
Benešova. Za ni nastoupil dne 2.1.1962 ředitel ZDŠ (ve výslužbě) 
v Křivsoudově Jaroslav Sůra. Vyučoval ve 2. třídě od 3. ledna do 
12. ledna, kdy onemocněl a do konce školního roku již 
nenastoupil. Od 13. ledna do 31. března vyučoval obě třídy 
(střídavě) ředitel školy. 2. dubna nastoupila místo učitelky 2. třídy 
s. učitelka Helena Zachařová, která působila na ZDŠ v Trhovém 
Štěpánově. Od 1. září vyučuje ve zdejší 2. třídě učitelka Marie 
Blažková z Křivsoudova. Opravy na školní budově nebyly 
prováděny. 
     Ve školním roce 1961/1962 navštěvovalo školu celkem 22 
hochů a 28 děvčat = 50 dětí, z toho 30 přespolních, 20 + 2 žáci 
v pionýrské organizaci, 31 žáků jsou dětmi družstevníků a 25 ze  



 
40 (62 %) docházelo na vyučování náboženství. Od 1.12.1961 
vyučuje náboženství onšovský farář p. Bohumil Hasman. 
     Z 50 žáků školy mělo 12 žáků (24 %) samé jedničky, 17 žáků 
(34 %) 1 a 2, 14 žáků (28 %) 1, 2 a 3, 7 žáků (14 %) 1,2,3 a 4. 
Z chování měli všichni žáci známku 1. stupně. 
1.12. sběr železa 31 q a výtěžek věnován škole. 
     Počasí v prvních měsících roku 1962:  
Leden – byl velmi teplý, teprve od 28. chladná vlna se sněhem. 
Na území řady států i ČSSR se vyskytlo onemocnění zvané 
asijská chřipka, jemuž podlehlo dosti osob zvláště starších, 
trpících záduchou. 5 dní ráno mráz pod – 10 °C, 16 dní ve dne 
teplota nad nulou. Nejnižší teplota – 15°C, nejvyšší + 7°C. 4 dny 
sněžilo, 3 dny déšť. 23. zmizel poslední sníh. 

 
Únor = - 14°C, + 10°C. 25 dní od -1 do -10 °C. 16 dní ve dne nad 
0 °C. 5. února v 5 hodin tma, bouře! a sněhová vánice. 15 dní 
sněžilo. 5 dní vichřice. Únor byl chladný. 
Březen = studený. – 10 °C. 25 dní ráno mráz v průměru – 5 °C. 8 
dní sněžilo, 1 den déšť. 24. až 30. zmizel sníh. 
Duben =  měsíc  velmi  teplý. 0 °C až 33 °C. 10 dní ve dne 20 – 
30 °C, 4 dny nad 30 °C. 3 dny sněžilo, 9 dní pršelo, 26. a 29. 
bouře. od 18. do 26. velmi krásně. 17. se začíná sít, od 23. se 
sázejí brambory.“  

 
(převzato bez jazykových úprav) 

pokračování příště … 

            
 
JAK JSME SE SPOLEČNĚ BAVILI OD POSLEDNÍHO VYDÁNÍ OBČASNÍKU 

 
31. 12. 2012 - SILVESTROVSKÝ POCHOD KE KNĚŽNĚ 
Poslední den v roce jsme se již potřetí vydali na Silvestrovský 
pochod ke Kněžně. Akce, která se pomalu, ale jistě stává 
tradicí, tentokrát vylákala  asi 50 pohybu chtivých nadšenců 
(včetně několika psů). Aby také ne, na nebi ani mráček, svítilo 
sluníčko, počasí spíše odpovídalo jaru. Každý tak s dobrým 
pocitem udělal pro své tělo po dnech lenošení a přejídání něco 
zdravého a při hezké procházce s malým občerstvením nabral 
tu správnou náladu na silvestrovský večer. 
 
 
 
 

LOUČENÍ S ROKEM 2012 V RETRO STYLU 
Silvestrovský výšlap nás příjemně unavil, ale energie se začala vracet zpět při přípravách na slavnostní večer. Ve Spolkovém domě jsme se 
s odcházejícím rokem loučili poněkud netradičně, a to ve stylu šedesátých let. Takže nejen stylová hudba,  leckdo si dal opravdu záležet také 
na svém kostýmu a celkové vizáži. Sešlo se nás tak akorát a bylo to prima.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
18.1.2013 – PRVNÍ PLES VE SPOLKOVÉM DOMĚ 
Ve 20:00 hodin se rozezněly tóny první písničky kapely Akord, která u nás vystoupila na našem  společenském plese ve Spolkovém domě. 
Kapela střídala známé lidové a country písničky za popové a rockové a parket tak byl po celý večer zcela zaplněn.  Slavnostní první ples 
navštívilo asi 80 hostů převážně z domácích řad a všichni se výborně bavili až do pozdních nočních hodin.  Skvělá zábava byla doplněna 
bohatou tombolou, která byla díky sponzorům velmi pestrá a udělala radost všem přítomným.  

 
 

 



V prvním  čtvrtletí letošního roku oslavily 
významné životní jubileum 
 
 

Moravcová Milada 
Čechová Zdeňka 
 
 

 
Oslavenkyním  přejeme ještě jednou pevné zdraví! 
                        

 
16. 2. 2013 – JSME SE OCITLI V CIRKUSOVÉM DIVADLE  
Naše pozvání k nám  přijali klaun Fugíno a jeho parťák Harry. Navštívili 
nás s cirkusovou show, ve které jsme na vlastní oči mohli vidět různá 
kouzla a čáry, artistické prvky, legrácky a zažít i chvilky napětí. Velice 
nás potěšilo, že  k nám zavítala téměř stovka malých i velkých diváků  a 
věříme, že si užili opravdu veselou zábavu. V případě potřeby dokonce 
několik z nich ochotně asistovalo. Nechyběla cukrová vata, popcorn, 
veselé balónky - zkrátka to, co ke každému správnému cirkusu 
neodmyslitelně patří. 
 
 
 
 
 

9. 3. 2013 – MDŽ 
 
Tak jako každý rok,  i letos patřilo první březnové sobotní odpoledne 
ženám. Oproti tradičnímu posezení v klubovně hasičské zbrojnice se 
sešlost poprvé uskutečnila v sále Spolkového domu. Jako malou 
pozornost obdržela každá z přítomných, i nejmladší tříletá, jarní  kytičku 
petrklíčů. Na harmoniku tentokrát zahrál dunický rodák pan František 
Urbánek z Křivsoudova. O pití, jídlo a dobrou zábavu nebyla nouze. 
Výhradně pánská obsluha si nás hleděla a za to jim patří naše 
poděkování. Stejně tak děkujeme za pomoc ženám, které donesly různé 
druhy sladkých dobrot ke kafíčku. 
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Hasičská soutěž 
 

ve STUDENÉM 
 

18. května 2013 
 

100 let od 
založení sboru 

v obci 
 

hudba:       

ONŠOVANKA 

 

Pouťová 
taneční zábava 
ve STUDENÉM 

 
v pátek 

 5. července 
2013   

 PAŘÁTY 

rock 
- další program 
bude upřesněn - 

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 
Dne 5. ledna 2013 se uskutečnila v naší obci již potřetí Tříkrálová sbírka. 
Tři Králové rozdávali lidem kalendáříky, kadidlo a žehnali domy, kdy na 
dveře psali svěcenou křídou písmena K+M+B. Bylo vybráno 3 050,- Kč. 
Vybrané finanční prostředky budou v letošním roce využity na zajištění 
provozu služeb poskytovaných Oblastní charitou Pelhřimov (domácí 
hospicová péče, osobní asistence, pečovatelská služba, občanská poradna, 
KLÍČ - centrum pro rodinu) a pomoc rodinám v tísni. Všem dárcům 
děkujeme. 

Bc. Markéta Burdová 

 

Předprodej vstupenek:  v kanceláři OÚ Studený ve středu 3. dubna od 18.00 do 20.00 hodin  
nebo u kteréhokoliv z herců 

Informace:                     studenskyobcasnik@seznam.cz nebo 
             http://studenskyobcasnik.webgarden.cz/ 


