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Vážení spoluobčané, chalupáři a přátelé Studeného a Petrovy Lhoty,

      konec roku 2007 se neúprosně blíží do svého závěru a my pro Vás máme již  5. vydání našeho Studenského občasníku. Je to 
právě rok, co jste našli ve schránkách 1. vydání. Ve všech jsme se snažili přinést informace, které se dotýkají  především 
současného života v naší obci. Byli bychom velice rádi, kdybyste sami přispěli svými náměty. Děkujeme Vám za přízeň a 
v roce 2008 na shledanou. Všechny doposud vydané občasníky můžete také najít  ve formátu PDF na:  www. zelivka.cz/studeny 
                            Zastupitelstvo Obce Studený 
 
Zprávy z obecního zastupitelstva:
 
• OÚ obdržel informaci od klubu krajských zastupitelů 

ČSSD a zároveň žádost o podání vlastních návrhů na 
opravy a rekonstrukce komunikací 2. a 3. tříd; OÚ na 
tento dopis bude reagovat tím způsobem, že požaduje 
zkvalitnění a opravu silnice 3. třídy vedoucí od obce 
Křivsoudov přes obec Studený na obec Tomice, zvláště 
pak opravu komunikace před křižovatkou v obci 

• jak jsme Vás již informovali, zastupitelstvo obce 
požádalo Ministerstvo pro místní rozvoj o poskytnutí 
dotace ve výši 40.000,- Kč na škody způsobené 
větrnou smrští, která obec postihla 19. 7. 2007; tato 
žádost byla   ministerstvem schválena  a  obec  obdrží 
z plánovaných  40.000,- Kč pouze  32.000,-  Kč   (tj. 
80 %),  zbývajících 8.000,- Kč bude hrazeno 
z vlastních zdrojů; k dnešnímu dni je opraveno veřejné 
osvětlení, jsou částečně ukončeny klempířské práce a 
zahájeny práce na dřevěných krovech věžičky kapličky 
U Kněžny; klempířské práce provádí firma Zdeněk 
Veselý z Čechtic a truhlářské práce Jaroslav Průša 
z naší obce; OÚ vloží do kopule věžičky informaci o 
větrné smršti a o všech osobách, které se na opravě 
kapličky podílely a něco málo ze současného dění 
v obci 

• po instalaci internetu v naší obci je konečně dán do 
provozu místní rozhlas; byla provedena částečná 
rekonstrukce, vyměněno a instalováno   7 ks nových 
reproduktorů a mikrofon na rozhlasové ústředně; tato 

investice by měla činit 31.700,- Kč a bude hrazena 
společně s instalací internetové sítě z dotace Fondu 
obnovy venkova, o kterou požádal Mikroregion 
Želivka 

• OÚ obdržel upozornění pro majitele a uživatele 
pozemků na dodržování povinnosti o provádění ořezu a 
odstraňování dřevin, které ohrožují bezpečný a 
spolehlivý provoz elektrického vedení; každý majitel 
pozemku, přes který toto vedení prochází, je povinen 
do 15. 11. 2007 provést ořez na vlastní náklady; tato 
informace je vyvěšena na úřední desce 

• OÚ obdržel žádost od ZŠ Košetice o poskytnutí 
finančního příspěvku na dvě děti (jedná se o příspěvek 
200,- Kč na dítě); zastupitelstvo žádost schválilo 

• zastupitelstvo   na   svém zasedání   řešilo   stav a 
využívání   3 rybníků v katastru   obce Studený 
(Trnčík, Širočina a Vršek);      podle záznamů   v   
katastru nemovitostí tyto rybníky má ve svém 
spoluvlastnictví    mimo obce (majoritní část 227/480) 
ještě dalších 23 spoluvlastníků; 10. 11. 2007 byl 
proveden výlov rybníka    Širočina z důvodu    zjištění   
jeho      stavu (tj. stavu hráze a stavidla);  na tento  
výlov  byli písemně  pozváni všichni  spoluvlastníci  
těchto  rybníků  za  účelem uzavření   dohody   o   
dalším možném  užívání   a provozu výše uvedených 
rybníků

 
 

 
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 



 
 

 
Výlovu se zúčastnili kromě místních dobrovolníků i někteří spoluvlastníci. Bylo vyloveno cca 140 ks kaprů a 9 ks amurů. Po 
výlovu a prodeji ryb se v klubovně hasičské zbrojnice uskutečnilo setkání zúčastněných spoluvlastníků se zastupiteli obce. 
Předmětem schůzky bylo dojednání dalšího hospodaření a provozu rybníků. Přítomní odhlasovali, že OÚ vytvoří Dohodu o 
dlouhodobém pronájmu rybníků, kterou vybraný výbor vytvořený ze zástupců obce a spoluvlastníků odsouhlasí a  případně 
doporučí ostatním ke schválení.  

 
 
 
 
 
      Vzhledem k tomu, že obec i při současné výši ročního poplatku za jednu popelnici stále 
doplácí na svoz komunálního odpadu téměř 70 % nákladů, zastupitelstvo obce  na svém zasedání 
dne     26. 10. 2007 rozhodlo navýšit tento roční  poplatek od 1. 1. 2008 na 1 000,- Kč za jednu 
popelnici. Jednorázové známky budou stát 70,- Kč. Dalším důvodem  zvýšení poplatku je nárůst 
cen za uložení odpadu.  

 
Poplatníkem za komunální odpad podle zákona o místních poplatcích je fyzická osoba, která má v obci trvalé 
bydliště a vlastník stavby, která slouží k individuální rekreaci.   Tyto    dva subjekty  jsou povinni poplatek za 
svoz komunálního odpadu platit!   Výše poplatku a datum splatnosti je zveřejněno na vývěsní tabuli a v tomto 
Studenském občasníku.

Naše domy a jak šel čas… 
(škola – 2. díl) 
     Další zmínku o škole se nám podařilo najít až v roce 
1934. Tyto údaje jsme čerpali z Pamětní knihy Studený, 
kterou nám zapůjčil Státní okresní archiv Benešov. 
     V těchto letech zde fungovala dvojtřídní škola obecná, 
ke které byly přiškoleny obce Děkanovice, Dunice a 
Petrova Lhota. Správcem školy byl v té době pan Josef Heil 
a řídícím učitelem pan Jan Dědič. Zároveň jsme nalezli 
v roce 1934 první zmínku o obecní knihovně, která byla 
založena již v roce 1904. K 1. 1. 1934 obsahovala knihovna 
76 ks svazků knih. Knihovníkem byl v té době pan Alois 
Vošický, syn rolníka z č. p. 43. 
     V roce 1938 se škola dočkala opravy omítky, která v té 
době vyšla na 1.400,- Kč a vybudování betonového 
chodníku za 300,- Kč. V roce 1939 byl postaven plot a taras 
v hodnotě 1.250,- Kč. Tuto práci vykonali pan Karel Langr 
a pan Antonín Bušta. 
     Po dobu okupace nebyly ve škole konány žádné opravy. 
Školní kronika má ve školním roce 1947 – 1948 tento zápis 
o stavu: „Školní budova a zařízení školy je ve velmi 
špatném stavu. Střecha je zcela děravá, na mnoha místech 
zatéká tak, až jsou stropy promočeny. Podlahy v přízemí 
jsou prohnilé, ve třídách v poschodí prošlapané a 
červotočivé. Záchody mají ucpané roury, takže v poschodí 
jsou nepouživatelné. Celkem působí škola ponurým 
dojmem a zanedbaností.“ 
     Ale již v červnu roku 1949 byly provedeny nejnutnější 
opravy. Do školní kuchyně byla dána nová podlaha a byly 
vyčištěny roury u záchodů.  O rok později byla provedena 

oprava střechy   v  nákladech 40.000,- Kč.  Od 1. 1. 1950 
převzal náklady na školy stát. Roku 1951 byly v obou 
třídách vyměněny podlahy a obě třídy byly vybaveny 
novým nábytkem. V roce 1955 obdržela škola 29 
venkovních oken. Na zasazení oken se podílelo 25 členů ze 
Sdružení rodičů a přátel školy brigádnickou výpomocí. 
Brigády   se   zúčastnilo nejvíce rodičů   z    Dunic, méně    
z Děkanovic a občané ze Studeného se o práci příliš 
nezajímali. V roce 1958 se dočkala škola nové omítky a tím 
byla v té době budova celkem v pořádku. Od té doby 
vyžadovala jen údržbářskou práci. Jak vše dopadlo, 
nemusíme již popisovat.  
     Počet žáků v letech 1938 do roku 1946 byl v průměru 80 
žáků. V té době na škole působili: pan Josef Suk (ředitel), 
paní Helena Tomášková, paní Marie Hrubá a paní Josefa 
Míčková. V roce 1944 byl pan Josef Suk nasazen na práci 
do lomů, funkci ředitele vykonával pan Josef Pajer a jako 
učitelka nastoupila paní Emilie Čechová.  
    17. dubna 1945 bylo vyučování na nějaký čas  zastaveno, 
protože škola byla zabrána pro německé uprchlíky, kteří 
utíkali před postupující sovětskou armádou. Po roce 1945 
museli učitelé doplňovat v učivu hlavně to, co nemohli 
v době okupace učit, protože ani v naší obci nebyl docela 
čistý vzduch – a pak doplňovat mezery vzniklé dlouhými 
prázdninami.  
 
     V dalším pokračování našeho občasníku se budeme 
věnovat školní budově v 50. letech.



 
Poděkování: 

• děkujeme za sponzorský dar  ve výši 18.000,- Kč studenskému rodákovi p. Františku Urbánkovi, který poskytl 
OÚ na další aktivity obce 

• zastupitelstvo obce chce touto cestou poděkovat rodákovi a zároveň chalupáři naší obce p. Pavlu Langerovi, 
který bez nároku na odměnu provedl opravu a instalaci vodovodu v budově OÚ 

• poděkování patří rovněž  všem občanům, kteří se podíleli na dokončovacích pracích na dětském hřišti za 
místní prodejnou, zvláště pak p. Josefu Průšovi z obce Dunice, který ve svém volném čase provedl zašalování 
pro betonovou plochu na pingpongový stůl, rovněž bez nároku na odměnu 

• děkujeme všem, kdo se podíleli na osazení a zabetonování stožáru veřejného osvětlení před areálem 
zemědělského podniku 

• 6. 10. 2007 byla provedena brigáda na sběr železného šrotu, kterou organizovalo zastupitelstvo obce; bylo 
sebráno 17 q železného šrotu, za který jsme obdrželi částku 6.625,- Kč; výtěžek bude použit na další aktivity 
obce (nejvíce přispěla rodina Slavětínských a Malinova); naše poděkování patří všem, kteří  obci poskytli 
jakékoliv množství železného šrotu 

• děkujeme všem dobrovolníkům, kteří pomohli při výlovu rybníka 10. 11. 2007, ženám za přípravu rybích 
pochoutek  a také těm, kteří vysekali větve u rybníka kvůli lepšímu přístupu 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 Vážení spoluobčané, 
 
     tímto se obracíme o pomoc především na rodiče dětí, které 
navštěvují dětský koutek. Betonový stůl byl několik dnů po jeho 
instalaci poškrábán kameny a také zde byl shledán nepořádek, a 
to v podobě poházených ulámaných větví a papírků. Vybavení 
koutku nebyla levná záležitost a my bychom si přáli, aby svému 
účelu sloužilo co nejdéle. Proto touto cestou prosíme rodiče, aby 
svým dětem vysvětlili, jak se zde mají chovat. Děkujeme za  
pochopení a za spolupráci. 
 
     Podobný problém je s lavičkou u autobusové čekárny, kde 
nám po každém doplnění chybějících latěk „nějaký silák“ 
okamžitě ukáže, že mu nedá žádnou velkou  práci je  vylámat. 
 

            S prosbou o pomoc se na emailovou adresu Studenského občasníku  na nás obrátil p. Petr Trávníček 
z Liberce, který pátrá po svých příbuzných. Z jeho dopisu  vybíráme:     
„Záznam o židovské rodině se jménem Trávníček se objevuje ve Voticích cca  v roce 1760, kdy si změnili 
jméno Schallek na Trávníček. V roce 1942 bydlela část naší rodiny v Sedlci, odkud byla transportem Bz z 
Tábora odvlečena do Terezína a poté do Osvětimi. Podle informací v místě jejich posledního bydliště v 
Sedlci jsem objevil informaci, že se někomu z rodiny podařilo přežít. Údajně by se mělo jednat o rodinu Otty 
Seidlera, který si pravděpodobně vzal paní Trávníčkovou (mou příbuznou). Seidlerovi prý měli dvě děti - 
dcery, které mají údajně žít někde v Praze. Jelikož si určitě po svatbě změnily jméno, nemám šanci jak hledat 
dále. Ze stránek www.chewra.com (z dokumentace o židovských hřbitovech) jsem objevil zmínku o rodině 
Seidlerových pohřbených na hřbitově ve Studeném, a tak mě napadlo pokusit se zjistit, zda by o nich někdo 
něco nevěděl. Budu vám moc vděčný za jakoukoliv pomoc či nápad na koho se obrátit.“ 

 Jelikož náš Studenský občasník je přístupný i na internetových stránkách, může ho tak číst kdokoli. Pokud  
někdo můžete p. Trávníčkovi poskytnout jakékoli informace, které by mu pomohly, rádi mu je předáme. 

 
 
 
     V současné době pan Antonín Vít pracuje na projektové dokumentaci školy. Po jejím 
dokončení požádá obec odbor výstavby a územního plánování o stavební povolení a bude 
se ucházet o dotaci od EU. Možnost zahájení stavby  by mohlo být reálné ve druhé polovině 
příštího roku. 

 

Houby a letošní podzim…. Rostly snad 
všude. Milovníci hub si přišli  na své. 
Bohaté úrodě pomohlo  počasí, které 
bylo hlavně na začátku  září  sice 
chladnější než obvykle, ale deštivé. Že se 
na houby nemusí vždy jenom do lesa, ale 
stačí dojít na zahradu, svědčí úlovek na 
fotografii, se kterým se nechal 
vyfotografovat pan Václav Vopěnka. 
Houba (Pýchavka obecná) vyrostla 
v první polovině září a vážila 1,5 kg.  
 



 
 

Milé dětičky, rodiče, dědečkové   i   babičky,
  udělejte     si  první adventní    neděli   2. 12. 2007 
v 16.30 hodin   čas   a   přijďte   na chvíli mezi nás!  
OÚ Studený pro Vás ve spolupráci s Mikulášem a 
čerty přichystal 

 
2. slavnostní  rozsvícení      
vánočního stromečku      
na    návsi 
 
      Tak jako v minulém 
roce,        tak i letos máme 
pro děti připravenou malou 
nadílku a pro všechny něco 
teplého na zahřátí 
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Ve druhé polovině letošního roku oslavili  
významné životní jubileum: 

Bohumil Bušek 
      Marie Vošická   

    
Blahopřejeme a přejeme pevné zdraví!! 

Pozvánka 
       

Zastupitelstvo  obce   Studený srdečně   zve 
VŠECHNY      NAŠE       DŮCHODCE 

na malé předvánoční posezení, které se uskuteční 
8. prosince  2007  od 15.00   hodin v klubovně 

hasičské zbrojnice 
 

Zajištěna káva, zákusek, dobrá nálada a hudba 

Pranostiky: 
• Prosinec naleje a leden zavěje. 
•  Prosinec proměnlivý a vlahý, nedělá nám 

zima těžké hlavy. 
• Na Adama a Evu čekejte oblevu.  
• Jaké zimy v prosinci, taková tepla v 

červnu. 
• Mléčná dráha v prosinci jasná, bude v 

příštím roce úroda krásná. 
• Do Vánoc není ani hladu, ani zimy. 
• Prosinec bílý, starosta nabírá síly. 

  

Vítáme nového občánka: 

 Ondřej Pinkas       
 
 
Šťastným rodičům i malému Ondráškovi 
přejeme jen to nejlepší!! 

Zastupitelstvo Obce Studený přeje všem občanům  krásné a ničím nerušené  prožití vánočních svátků 
a v novém roce 2008  hodně zdraví, štěstí a optimismu. 

 


