
 

 
 
 

Vážení spoluobčané, chalupáři a přátelé Studeného a Petrovy Lhoty, 
 
     najednou je tady podzim s chladnějšími rány a zástupy školáků mířících do lavic. Návratem do ostřejšího tempa se nenechte 
vykolejit, naopak využijte nastřádané energie z léta. Doufáme, že Vám náš občasník zpestří příjemné chvilky babího léta… 
 

ZPRÁVY ZE ZASTUPITELSTVA (5/2014  - 7/2014): 
Zastupitelstvo bere na vědomí a schvaluje: 
• ve výběrovém řízení „Oprava kapličky ve Studeném“ II. etapa 

byla z firem Tost.cz s r. o. Ledeč Nad Sázavou, 
Dolnokralovická stavební s r. o.  Dolní Kralovice a NASTAV 
s  r. o.  Humpolec vybrána  firma  Dolnokralovická  stavební  
s r. o. Dolní Kralovice 

• rozpočtové opatření č. 2 a 3 
• jako technický dozor k prováděným pracím na opravě 

kapličky p. Jiřího Procházku z Kondrace 
• počet zastupitelů na další období  = 7 osob 
• vyjádření Min. dopravy, které se týká  žádosti o ukončení 

příprav výstavby nového železničního koridoru 
• veřejnou vyhlášku -  návrh opatření obecné povahy, které se  

týká stanovení záplavového území a aktivní zóny  
Blažejovického potoka 

• použít dotaci ve výši 1700,- Kč od firmy EKOSO Trhový 
Štěpánov na činnost SDH Studený 

• návrh závěrečného účtu svazku obcí EKOSO za rok 2013 
• vyúčtování voleb do EP. Celkové výdaje – 7 465,00 Kč 
• závěrečný účet Mikroregionu Želivka za rok 2013 
• obdrženou projektovou dokumentaci na výstavbu  
 
 

víceúčelového hřiště, která bude uhrazena fakturou z běžného 
účtu obce 

• zatrubnění  hlavního kanálu  vedoucího od silnice ke 
„Studenému“ potoku 

• cenovou nabídkou na terénní úpravy a  schvaluje možnost 
uhrazení z finančních prostředků obce 

• uzavření smlouvy ALIS – nový program účetnictví KEO 
• přijetí dotace ve výši 150.000,- Kč na akci obnova kapličky 

ve Studeném a k uzavření smlouvy pověřuje starostu obce 
Bohumila Buška 

• provést parkové úpravy u kapličky -  oprava odtoku 
povrchové vody z parku u kapličky (propadlá drenáž) a  
přerostlé stromy nahradit novou zelení 

• zakoupení  velkého párty stanu 
• 15. 9. proběhl dílčí audit hospodaření obce se závěrem 

„nebyly zjištěny závady a nedostatky“  
Další informace: 
• volby do zastupitelstva obce se uskuteční 10. a 11. října 2014 

v zasedací místnosti spolkového domu 
• podzimní svoz velkoobjemového a nebezpečného odpadu se 

uskuteční v sobotu 25. 10.  2014; přesný čas svozu bude ještě 
upřesněn 
 
 

 
Vážení spoluobčané, 
     dovolte mi, abych se s Vámi podělil s několika 
mými myšlenkami nad uplynulým volebním 
obdobím. Čtyři roky uplynou raz dva. Každý z nás 
se čas od času ohlédne zpět a 
vzpomeneme si na příjemné 
chvíle, ale i na ty méně 
příjemné, které však také 
k životu patří. Chtěl bych Vás seznámit 
s hospodařením naší obce a připomenout některé 
realizované projekty.     
     V dubnu roku 2012 jsme přestřihli pásku a 
slavnostně otevřeli Spolkový dům, který vznikl po 
celkové rekonstrukci zchátralé bývalé budovy 
základní školy. Rekonstrukce byla prováděna od 
roku 2009 s roční přestávkou. Je velmi potěšující 
fakt, že Spolkový dům je hojně využíván naší 
mládeží, občany a dalšími přáteli naší obce. Jen se 
zmíním, DS Studený  zde nastudoval a sehrál tři 
divadelní hry, soutěže ve stolním tenise, karetní 
turnaj, dvakrát týdně cvičení žen apod.. Jak napsal 
do pamětní knihy při otevření budovy bývalý ředitel 
Jiří Šlehuber, který na této škole učil v letech 1954 
– 1963, „Blahopřeji a děkuji, že se Vám podařilo ze 
staré budovy vytvořit důstojné kulturní místo pro 
obec Studený.“  
     Další větší investicí je celková rekonstrukce 
kapličky ve Studeném. Zásah do celkové opravy byl 
opravdu nutný a přišel v hodině dvanácté, neboť po 
odkrytí staré krytiny bylo zjištěno, že celá vazba 
pod ní a pod korozí zasaženém oplechování věžičky 
byla napadena dřevomorkou a trámy se rozpadaly. 
     Vzhled naší obce a osady Petrova Lhota stojí 
také za zmínku.  Dosud se nám daří úzká spolupráce 
s Úřadem práce Benešov. Vytváříme každoročně 
dvě místa na veřejně prospěšné práce, které 

obsazujeme našimi občany a výsledky se opravdu 
dostavují. Máme vzorně upravenou obec, udržované 
okrasné keře,  provádíme drobné opravy a údržby 

na majetku obce apod.. 
V letošním roce vykonávají tuto 
činnost Marie Dvořáčková a 
Jaroslav Hoffinger, se kterými 

jsme také velmi spokojeni a zaslouží si za tuto práci 
slova uznání. 
   

  (obrázek vlevo – usazení nové věžičky, obrázek 
vpravo – oprava propadlého potrubí odpadních 
vod) 
     Dovolte mi, abych závěrem ještě poděkoval 
zastupitelstvu naší obce za jejich práci pro kvalitní a 
pestrý život obce. Taktéž však musím poděkovat 
všem našim spoluobčanům, kteří s námi o naše 
vesničky pečují. 
     Práce v obci nemá konce, my to víme a děláme 
to rádi.Vždyť je to pro nás ….    
                                                  (Bohumil Bušek) 

                                                                                                         3/2014                                                                                           číslo:  32 

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 
 



 
                                                  

KNĚŽENSKÁ POUŤ – (5. - 6. 7. 2014) 
První víkend v červenci jsme si i díky vydařenému počasí užili Kněženskou pouť. Tradiční sobotní program – odpolední a večerní posezení 
či tanec, letos doplnila opravdová pouť. Nečekaně k nám zavítala střelnice a dvě nafukovací atrakce. Hlavně pro děti to bylo velmi vítané 
zpestření  a hned několikrát se v sobotu i v neděli na pouť vracely. V neděli pak proběhla bohoslužba na poutním místě u Kněžny. Závěrem 
chceme poděkovat  návštěvníkům, kteří nás přišli podpořit,  účinkujícím, panu faráři Dobranskému a osvědčeným dobrovolníkům, kteří 
nám pomohli s organizací a zajištěním celého programu.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
CIRKUS VE STUDENÉM 
9. září zavítal  do naší obce cirkus Kellners, podle pamětníků  zde stejnojmenný cirkus již před lety vystupoval  v hospodě                    
„U Dvořáčků“, kdy ho tehdy vedl dědeček dnešního šéfa. Cirkusové vystoupení bylo velmi zdařilé. I přesto, že měli malé obsazení 
artistů, byli diváci spokojeni. Děti reagovaly perfektně, klaun šikovně navazoval kontakt a 
vystoupení se zúčastnilo i několik odvážných dobrovolníků z publika. Nakonec byli všichni 
odměněni velkým aplausem. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Naše vesnice a jak šel čas… 
     
     V  dnešním díle studenského občasníku citujeme z Pamětní knihy Studený z roku 1967 ze zápisů p. Eduarda 
Šeredy: 
   
     

     „Zima od nového roku 1967 byla mírná. Dne 13. dubna přiletěly 
vlaštovky. Po příletu přišly ještě plískanice, sníh zůstával ležet do 
rána, noční mrazíky byly, tak ještě vlaštovky odletěly. Měsíc květen 
byl již teplý, vlažný, i měsíc červen byl již teplý. Léto bylo teplé a 
slunečné. Podzim teplý, slunečný a spíše suchý.  
     Tohoto roku dokončena výstavba kulturní jizby zevnitř. Zvenku 
je dosud neomítnuta a má být provedena na celém bloku budovy 
MNV v roce 1968. Kulturní jizba má 2 místnosti, k tomu také 
předěláno sociální zařízení, které bylo dříve chatrně i nuzně 
upraveno, bylo odspodu přístupné větru. 
     Poštovní novinová služba obstarává dodávku celkem 94 výtisků 
novin v celém poštovním obvodě (včetně Děkanovic a Dunic). 
Poštovní spořitelna soustřeďuje a dosáhla koncem roku 1967 
úhrnem 1.870.000,- Kčs vkladů. Úspory obyvatel činily za tento rok 
150.000,- Kčs na všech vkladových knížkách.  
     Počet důchodců družstevního sektoru je 19 osob, soukromého 
sektoru 12 osob. Důchody se pohybují od 150,- Kčs do 720,- Kčs 
měsíčně na osobu. 
     Vedoucí prodejny je dosud Rýdlová Marie. Prodejna je stále v 
čp. 12, kde má vedoucí byt i s rodinou a skladiště. Nakupují zde 

zboží i obyvatelé sousedních vesnic. Průměrný měsíční prodej zboží 
činí za 50.000,- Kčs. Ceny životních potřeb jsou skoro na stálé výši: 
cukr kostkový  1 kg 8,- Kčs; káva 1 kg 128,- Kčs; housky 1 ks 0,45 
Kčs; rohlíky 1 ks 0,35 Kčs; chléb 3 kg bochník 7,80 Kčs; sůl  1 kg 
1,30 Kčs; mouka  1 kg 3,80 Kčs; rýže 1 kg 5,- Kčs 
Chléb se dováží do prodejny z místní pekárny dodávkovým autem 
každý den a housky a rohlíky dovážejí z pekárny v Dolních 
Kralovicích. Přivážejí sem do prodejny také z Pelhřimovska chléb 
zvaný „Šumavský“, který nemá kůrku lesklou jako zdejší 
Studenský, ale je prý s kmínem a je kvalitnější a také o 1,- Kčs 
dražší. 
Rozpočet na rok 1967 vypadal takto: 
                                 příjmy                                            vydání  
Domovní daň             4.000,- Kčs      Doprava            8.000,- Kčs 
Daň ze psů aj.            1.500,- Kčs      Škola               10.000,- Kčs 
Ostatní příjmy            5.900,- Kčs      Pož. ochrana     2.000,- Kčs 
Dotace z vyš. rozp.  33.100,- Kčs       Mzdový fond 14.800,- Kčs 
                                                            Služby              2.000,- Kčs“ 
                                                      
                                                   (převzato bez jazykových úprav)             
   

 
 
 
PRÁZDNINOVÁ CYKLOTEČKA 
     Poslední prázdninová sobota měla lehce sportovní příchuť, kterou 
okusilo celkem 23 účastníků již 3. ročníku „Prázdninové 
cyklotečky“. Kolona vyrazila od Spolkového domu s veselou náladou 
a se sluncem v zádech. První zastávka byla v Senožatech, kde nás 
pan ing. Dovol provedl bioplynkou a zasvětil do tajů přeměny 
přírodnin na elektrický proud. Zatím co děti si zblízka prohlédly malá 
telátka i krávy, které k jejich údivu „jezdily na kolotoči“.☺  
     Po ochutnávce zlatavého moku senožatských hospůdek jsme se 
nachomýtli v Hrozněticích při oslavách setkání rodáků a pak už jsme 
hnáni mračnem a letním deštíkem uháněli zpět do naší vísky, kde nás 
čekalo luxusní občerstvení i sladká odměna za ujeté kilometry.  
Zde je na místě udělit pochvalu a velký dík všem, kteří se podíleli na 
tak profesionálním zázemí.  
     S prázdninami jsme se v této příjemné atmosféře loučili do 
pozdních hodin a mně nezbývá než popřát všem dětem, rodičům 
i učitelům MNOHO ÚSPĚCHU A SIL  v novém školním roce! 
           (Mgr. Petra Zelenková) 
 
 
VSTUPTE MEZI CELEBRITY 

     Celkem osm našich občanů využilo 
možnost navštívit matičku Prahu s 
výpravou z Domova důchodců Onšov, 
který pořádal v Malostranské besedě 
divadelní představení v režii Mileny 
Steimasslové spojené se slavnostním 
zahájením vernisáže fotografií. Tato krásná 
akce měla jedno veliké poslání, a to  
takové, že výtěžek z vystavených 
prodaných fotografií  bude využit na nákup 
elektrického vozíku pro nechodící 
obyvatele  onšovského Domova důchodců. 
Naši občané, kteří se  vernisáže účastnili  
velice rádi přispěli na dobrou věc. Samotné 
divadelní představení v nás zanechalo 
krásný psychologický dojem, jak z projevu 
samotných protagonistů (obyvatelé 

Domova důchodců Onšov),  tak i zajímavého režijního pojetí. Této vernisáže se také mimo Mileny Steimasslové zúčastnily i další známé 
herečky, s kterými bylo možno se blíže seznámit. 
       Již v minulosti jsme  rádi přijali pozvání na některé hodnotné kulturní akce pořádané  Domovem důchodců Onšov. I tentokrát jsme si z 
tohoto projektu odvezli mnoho hezkých zážitků.  Děkujeme vedení domova za pozvání a těšíme se na příjemné setkání někdy příště.                                       
                                                                                                                                                                            (Bohumil Bušek) 
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CO NÁS DO KONCE ROKU JEŠTĚ  ČEKÁ? 

CHARLEYOVA TETA   
 

Divadelní spolek Studený uvede  další představení své úspěšně nastudované divadelní hry J. B.  Thomase.   
 

pátek 3. října 2014 Dolní Kralovice od 19.00 hodin 
 sobota  11. října 2014 Čechtice od 19.30 hodin 

 

SETKÁNÍ DŮCHODCŮ 
 

                           sobota 22.  listopadu 2014 od 15.00 hodin v zasedací místnosti spolkového domu 

SLUHA DVOU PÁNŮ 
sobota 22. listopadu 2014  od 18.00 hodin  v sále spolkového domu 

 

   -  situační komedie italského dramatika  Carla Goldoniho  (1707 – 1793) v podání DS AJeTo! Počátky 
                   

Po loňském představení „Když ty, tak já taky…“ divadelního souboru Ludvíka Němce z Bystřice u Benešova si Vás letos 
dovolujeme pozvat na představení dalšího divadelního souboru, a to DS AJeTo! Počátky. 

 

SLAVNOSTNÍ ROZSVÍCENÍ VÁNO ČNÍHO STROMEČKU O PRVNÍ ADVENTNÍ NED ĚLI  
 

                                                               neděle 30. listopadu 2014 u spolkového domu 
 

TURNAJ VE STOLNÍM TENISE  
 

- termín bude upřesněn 

  SILVESTROVSKÝ POCHOD KE KN ĚŽNĚ A SILVESTR 
 

středa 31. prosince 2014 

Těšíme se na setkání s Vámi!  
 

Aktuální a podrobné informace sledujte na našich webových stránkách a vývěsních tabulích. 
 
 
Divadelní spolek AJeTo!  Počátky Vás všechny srdečně zve na italskou komedii dell´arte 
    …“ Představení Sluha dvou pánů v pojetí divadelního spolku AJeTo! Počátky je velice netradiční. Hra sice naplno využívá  principy klasické 
komedie dell´arte. To znamená, že je plná masek, gagů, artistických kousků, podobenství apod., avšak netradiční je celé pojetí divadelní hry a to  
celou výpravou a kostýmováním. Všichni herci mají kostýmy z dílny Jany Kráslové. Jsou celé z igelitu a jiných recyklovatelných materiálů. Paruky 
a doplňky zhotovila   režisérka divadelní hry Pavlína Krátká. Jsou upletené z vlny a také dalších netradičních materiálů, např. z víček od PET 

lahví či ruli ček z toaletního papíru. Celá hra je provázena líbivými 
áriemi z italských oper, čímž diváka doslova vtáhne do atmosféry 
dobových Benátek. Ve hře Sluha dvou pánů doslova exceluje Josef 
Krátký v roli Truffaldina, který byl dokonce za svoji roli vyhlášen jako 
NEJ ochotník roku 2013 na okrese Pelhřimov. Hra Sluha dvou pánů 
divadelního spolku AJeTo! Počátky byla také nominována krajem 
Vysočina do soutěže Zlatá jeřabina za kulturní počin v roce 2013. Ze 
třiceti nominovaných kulturních aktivit roku 2013 získala tato hra 
krásné 8. místo. Sluhu dvou pánů ochotníci z divadelního spolku AJeTo! 
již úspěšně hrají bezmála rok a zúčastnili se s ním také několika 
přehlídek a festivalů, vždy s velikým zájmem diváků. 
     Věříme, že se Vám divadelní představení Sluha dvou pánů bude 
líbit, tak jako se líbí všude, kam Počátečtí se svým představením 
přijedou a těšíme se na Vás v obci Studený v sobotu 22. listopadu 
2014 od 18.00 hodin.“ 

                                                                                                                                      (DS AJeTo! Počátky) 

PODĚKOVÁNÍ 
Děkujeme panu ing. Ladislavu Langrovi za poskytnutí železného šrotu. Finanční výtěžek ve výši 4 500,00 Kč bude využit na údržbu a chod 
požární techniky.                                                                                                                                                              SDH Studený 


