
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vážení spoluobčané, chalupáři a přátelé Studeného a Petrovy Lhoty, 
 

     sluneční paprsky pomalu začínají nabírat na své síle. Po zimě, která nás letos potrápila poněkud 
více než v předešlých dvou letech, se většina z nás o to více těší na jaro. S  ním  přichází  i Velikonoce a 
my Vám přejeme, abyste tyto svátky prožili podle svých představ. 

 
Zprávy ze zastupitelstva: 

Zastupitelstvo schválilo: 
• zvýšení příspěvku firmě Benebus pro rok 2009 

z částky 100,- na 120,- Kč na osobu 
• obnovení Dohody o provedení práce s pí Slavětínskou 

na rok 2009 (vedení účetnictví) 
• finanční příspěvek pro Okr. SDH ve výši 1.100,- Kč 
• žádost  pí  Jírovské, která se týká rekonstrukce domu 

čp. 17 
• žádost PÚ Benešov o provedení směny obecního 

pozemku (č. parcely: 1677) v k. ú. Studený, který 
obec získala od státu na kompenzaci za zábor 
způsobený soukromým vlastníkům výstavbou cesty 

• směnu pozemků mezi OÚ (č. parcely: 83/1) a panem 
Jar. Průšou  (č. parcel: 83/2, 170 a 1571); bylo 
vyvěšeno na úřední desce 

• rozpočet obce Studený  na rok 2009 a  návrh rozpočtu 
Mikroregionu Želivka pro rok 2009 

• podání žádosti o příspěvek kraje na financování 
JSDH obce Studený ve výši 35.000,- Kč 

• vyslat p. L. Němce (preventistu JSDHO) na 
dvoudenní školení do Zlenic 

• vytvořit ve spolupráci s ÚP Benešov jedno pracovní 
místo na veřejně prospěšné práce 
Další informace: 

• inventarizační   komise   (pí   Šimková,   p.   Dědič  a  
p. Šimek) provedla inventuru majetku obce; majetek 
byl fyzicky zkontrolován, nepotřebný inventář 
vyřazen 

• OSSZ Vlašim provedla kontrolu na OÚ; bez výhrad 
 
 

• 3. 1. 2009 jednalo zastupitelstvo naší obce se 
zastupitelstvem obce Martinice ohledně vlastnických  
práv ke kapličce „U Kněžny“; cílem bylo vypořádání 
vzniklých nejasností ve prospěch naší obce; obě obce 
vlastní duplicitní dokumentaci prokazující vlastnická 
práva k této nemovitosti; spor zatím není vyřešen 

• dnem    1.  7. 2009 vstoupí  v  účinnost  nový  zákon 
č. 300/2008 Sb., který přináší povinnost používat 
datové schránky;  v souvislosti s tímto nařízením 
zastupitelstvo rozhodlo zavést v naší obci terminál   
CzechPOINT (Český Podací Ověřovací Informační 
Národní Terminál); od července budou moci občané 
získat na OÚ informace, které o něm vede stát 
v centrálních registrech a učinit jakékoliv podání ke 
státu 

• na parcele číslo 1054/13,4 bylo provedeno vytěžení 
starých polomů a vývrtů napadených hnilobou v 
celkovém objemu 25 m3, které byly neprodejné; 
dalších          12,95   m3     dřevní    hmoty   odkoupil 
p.  J. Vošický  

• upozorňujeme spoluobčany a chalupáře, že ještě 
někteří nemají uhrazen poplatek za svoz komunálního 
odpadu pro rok 2009; tímto je žádáme, aby poplatek 
neprodleně uhradili 

• v rámci Programu rozvoje venkova (PRV) jsme na 
rekonstrukci budovy bývalé školy neobdrželi žádné 
dotace; stejně tak byla z PRV zamítnuta žádost, která 
se týkala oprav cest, okolí kapličky ve Studeném, 
čekárny apod. 

  

březen      číslo: 10                             1/2009 

Úřední hodiny: 
každou středu a pátek  od 18.00  do 20.00  hodin                      adresa: Obecní úřad, Studený 45, 257 68  Dolní Kralovice   
telefonní číslo na starostu: 602 173 601                  email: studeny@zelivka.cz  

V noci z 12. na 13. února došlo k vloupání do čtyř motorových vozidel firmy Dřevotvar Chýnov, parkujících před prodejnou ve 
Studeném. Neznámý pachatel navrtal do víček nádrží otvor o průměru 6 mm, posunul jistící jazýček víček, která poté sejmul a odčerpal 
cca 500 l nafty. 



 
 
 

 
 
 

Celkem 
Kč 

1 074 431,41 
Příjmy 

Celkem 
Kč 

647 611,26 
Výdaje 

z toho: 940 083,46 daňové příjmy z toho: 9 494,00 dopravní obslužnost - sdružení BENEBUS 

  

57 704,00 

státní dotace (volby, činnost 
OÚ, veřejně prospěšné práce, 

pouť, výměna oken HZ, 
oprava OÚ)   

65 745,00 
finanční náklady na školství za děti, které  dochází 

do  Dolních Kralovic a Košetic 

  
13 767,00 

EKO-KOM: za tříděný 
odpad 

  17 742,00 Mikroregion finanční příspěvek, dopravní značení 

  
42 020,00 známky na odpad   138 635,00 

EKOSO T. Štěpánov – za uložení odpadu a A.S.A. 
odvoz odpadu 

  
1 600,00 

EKOSO Trh. Štěpánov - fin.  
příspěvek  

  62 249,50 elektrická energie + veřejné osvětlení 

  
1 150,00 za psy   58 448,60 opravy a udržování HZ + OÚ 

  
5 550,00 odprodej dřeva   75 645,00 

zastupitelstvo obce (funkční odměna, zdravotní 
pojištění, cestovné) 

  

5 600,00 
sběr železného šrotu, sběr 

kamene, pronájem klubovny 
HZ 

  53 924,00 
památky, MDŽ, setkání důchodců, životní výročí, 

volný čas dětí, péče o zeleň, volby do krajů, 
oprava můstku, útulek Maršovice 

  

3 000,00 
Agrodružstvo Studený  - 

finanční dar na dětský den 
  148 238,15 

místní správa (nákup materiálu, Sbírky zákonů, 
telefon, Dohody  o PP, kácení stromů, plošina, 

pojištění, konzultační služby …) 

  3 956,95 příjmy z úroků   17 490,01 SDH 

 
 

        
                         

       
    

 13. 12. 2008 
 

     V předvánočním čase se již tradičně v klubovně hasičské 
zbrojnice uskutečnilo setkání důchodců. Mezi naše seniory 
zavítal malíř pan Stanislav Příhoda, který své vyprávění proložil 
hrou na kytaru a harmoniku. Na tu zahrál již tradičně i pan 
František Závorka.  Nechybělo  vystoupení dětí, které připravila 
paní Marie Dědičová.  
      Myslíme si, že se setkání našim důchodcům líbilo, rádi si 
zazpívali známé písničky, pohovořili spolu a věříme, že se 
podobných akcí zúčastní i příště. 

 
 
 

 
 

 
7. 3. 2009 

   
       Ani v letošním roce si mužská část našeho zastupitelstva 
nenechala  ujít  příležitost  uspořádat  v klubovně hasičské 
zbrojnice malé posezení pro ženy, kterého  se zúčastnilo 26 
žen. O kulturní vložku se postarala paní Marie Dědičová, 
která secvičila s dětmi pásmo básniček a písniček. Paní 
Marta  Slavětínská   připravila  perníková srdíčka  a  každá 
žena dostala od OÚ  krásnou růži. Na harmoniku zahrál pan 
František Závorka.  
     Všechny ženy ocenily vzornou, výhradně mužskou 
obsluhu.  
                                                                                                                                   



Naše vesnice a jak šel čas…. 
 
     V dnešním díle našeho občasníku 
pokračujeme výňatkem z Kroniky obce 

Studený, který se týká 1. světové války a jehož autorem je 
p. Josef Děkanovský z Petrovy Lhoty. 
     „…Přišel pak osudný den 26. července 1914, ona 
zdrcující zpráva „mobilizace“. Nemohu vyličovati všechny 
scény a události, které následovaly v zápětí. V chaosu 
oněch událostí, které rychle za sebou pokračovaly se nelze 
ani vyznati. Skoro všichni mužové odešli do války od stáří 
18 do 60 let a zde nastala rekvizice a drancování selských 
usedlostí. Byli voděni vojáci a četníci po domech a hledali 
zatajené zásoby obilí a brambor. Na to se nedalo, že na 
předepsané množství potravin nemůže být venkovský 
člověk živ. Byl rekvírován hovězí dobytek i koně, takže 
stáje byly zpola prázdné, někdo ani pořádný potah neměl. 
Odvody vojáků byly kolikrát do roka a pořád byli přibíráni 
muži i méně schopní. Nedostatek životních potřeb dostoupil 
roku 1917, který byl obzvláště suchý a neúrodný. Toho 
roku bylo sem posláno 10 ruských zajatců na hospodářské 
práce. V roce následujícím 1918 jezdilo sem na venkov 
mnoho lidí z měst, kdež vyměňovali za šaty, obuv, prádlo, 
petrolej, cukr atd. potraviny, jichž byl i na venkově už 
velký nedostatek a ve městech vládl už neúmorný hlad. Bez 
výkazů se nic nekoupilo. Byly chlebenky, cukřenky atd. 
Rolník bez úředního povolení nesměl obilí semleti a nesměl 
dáti do mlýna více, než měl povoleno. Obec Studený 
přidělena byla do mlýna v Martinicích. 
     Dlužno zmíniti se o válečných půjčkách rakouských, při 
kterých jako při rekvizicích bylo postupováno úřady a 

zmocněno vůči občanům hrozbami, aby co nejvíce se na 
válečné půjčky upisovalo.   Starostou   obce toho času byl 
p.  Josef Čech,  komisařem  státního  ústavu  obilnářského 
p. Antonín Dědič.  
     V roce 1915 byli sem přistěhováni váleční uprchlíci 
z jižních Tyrol, sice jedenáctičlenná rodina Fedrigotti a 
bydleli u p. Josefa Urbánka č. 28. Nelze ani vypsati útrapy 
těchto lidí v jak ubohém stavu vyhladovělí sem přišli. 
Několik členů z této rodiny zde zemřelo. Byli to hodní a 
pracovití lidé. 
     V roce 1916 byly sebrány v obou vesničkách zvonky, 
kterých bylo všem občanům moc líto, zvlášť bylo smutno 
po obvyklém „klekání“. 
     Přišel památný a pro národ český posvátný den 28. října 
1918, státní převrat, samostatnost, mír. První zprávu o něm 
přinesl sem p. Tulach, t.č. listonoš z Křivsoudova. Zpráva 
ta působila radostným dojmem na veškeré obyvatelstvo, 
takže hned 28. října byl Sborem dobrovolných hasičů 
pořádán průvod s ampliony obcí až do Petrové Lhoty, jehož 
se zúčastnilo hodně občanstva. Lidé jásali a provolávali 
slávu a zdar Československému státu. Většina mužů byla 
dosud pryč a byl očekáván jejich radostný návrat. Jenže 
v mnoha případech nestalo se tomu tak a pozůstalý dosud 
marně čekají svých drahých. Celkem 14 legionářů z naší 
obce zahynulo na poli válečném.  Vrátilo se jich  pouze 6. 
Mezitím odešli odtud zajatci z Ruska a v únoru 1919 i 
italští uprchlíci. Poměry se volným tempem uklidňovaly a 
bylo možno pozorovati následky čtyřleté války obzvláště na 
lidských životech.“ 

 
 

 
 

 
 

 

SRAZ  BÝVALÝCH 
STUDENSKÝCH 

ŠKOLÁKŮ 

       Se zajímavým nápadem se na 
nás obrátila pí Marie Nekolová 
z Dolních Kralovic  (roz. Říhová 
z Děkanovic). Oslovila nás 
s myšlenkou, která se nám moc 
líbí, a to uspořádat sraz bývalých 
studenských školáků. Jelikož ve 
Studeném nemáme žádné 
prostory, kde by bylo možné toto 
velké setkání uspořádat, nabízíme 
všem bývalým školákům možnost 
pronajmout si jako třída 
klubovnu hasičské zbrojnice (cca 
25 lidí) nebo se sejít na 
Kněženské pouti, kterou 
pořádáme v sobotu 4. 7. 2009 na 
prostranství před bývalou 
hospodou.  Tuto tradici jsme 
obnovili před třemi roky. 
Začínáme vždy v odpoledních 
hodinách s hudbou v lidovém 
tónu a pokračujeme večer taneční 
zábavou. 
       Takže milí bývalí školáci, 
dejte si mezi sebou vědět a pokud 
máte chuť sejít se  ve Studeném,   
budete u nás  vítáni! 
 

V tomto čísle pro vás máme fotografii s dětmi narozenými v letech 1939 – 1941. 
 
Učitelé zleva: pan učitel Janák, pan farář Přibyl a pan učitel Beran 
Horní řada zleva: 1. Věra Švehlová, 2. Marie Beladová, 3. Marta Černá, 
4. Marie Kordovská, 5. Hana Langrová, 6. Dagmar Danihelová, 7. Marie Bočková, 
8. Marie Buštová,    9. Marie Závorková, 10. Marie Musilová, 11. Marie Bočková 
Dolní řada zleva: 1. Marie Říhová, 2. Bohumil Smítka, 3. Ladislav Kumžák,  
4. Ladislav Váňa,  5. Vladimír Boček, 6. František Remeš, 7. Ludmila Vernerová 
 
 



 
     Konec  minulého  a   začátek  letošního   roku   se  tak  trochu nesl   ve   sportovním  duchu.    Nejprve  se  družstvo  tří  
hráčů (Jakub Vopěnka, Filip Vopěnka a Michal Karafiát) zúčastnilo 27. 12. 2008  Vánočního  fotbalování  v Hořicích, kde ze 
čtyř družstev obsadilo první místo.   Na začátku letošního roku přišly mrazy,  a to byl ten správný čas pro sportovního referenta 
Antonína  Víta.    Hokejové  derby   Studený – Dunice   se  hrálo  celkem třikrát. 3. 1. ve Studeném,  Studený – Dunice 7 : 4.,  
10. 1.  v Dunicích ,  Studený – Dunice  5 : 7 a 17. 1.  opět ve Studeném, Studený – Dunice 4 : 3.  Radost  z  pěkných výsledků 
byla veliká,   i  když  u  těchto přátelských utkání jde samozřejmě v prvé řadě o to se zúčastnit, pobavit a udělat něco málo pro 
své  zdraví.

 

Citáty: 
Dědičnost je to, v co věříme, když máme inteligentní děti.   
Autor: Charlie Chaplin  
Muž, který nevidí na své manželce chyby, je vdovec.  
Autor: Bruce Lansky 
Ženina ctnost je vlastnost, která je nám sympatická jen u 
vlastní ženy. Autor: Achille Gregor 
Před manželstvím mějte oči široce rozevřené a potom 
napůl přivřené. Autor: Benjamin Franklin  

             RADY NAŠICH BABIČEK 
Vlhké ponožky proti rýmě - První pomoc na ucpaný nos? 
Zkuste své nohy nejprve ponořit do horké vody, potom 
namočte pár ponožek do studené vody, vyždímejte je a dejte 
si je na nohy. Přes ně si oblečte ještě pár čistých a suchých 
ponožek a šup do postele. Vlhké ponožky zlepší krevní oběh, 
což pomůže i vašemu ucpanému nosu. 
Aspirin proti lup ům - Rozpusťte 3 Aspiriny ve vašem 
šamponu. Lupů se tak zázračně zbavíte, aniž byste si museli 
kupovat speciální drahé kúry. 
 

Fotografie a informace, které se do tištěného občasníku 
nevejdou, najdete na našich webových stránkách. 

http://studenskyobcasnik.webgarden.cz 

Nabídka firmy AMIDO – letecké snímky,  s. r. o. 
České Budějovice 

Panoramatický snímek Studeného 
(foceno v srpnu 2008) 

Ceník: 
70 x 100 cm    7.800,- 
50 x   70 cm   4.000,- 
35 x   50 cm   3.200,- 

Světlý nebo tmavý rám. 
Telefon: 387 986 508 

Snímek o rozměru 50 x 70 cm si můžete prohlédnout 
na OÚ. 

PŘIJĎTE SE K NÁM POBAVIT: 
 

sobota 30. 5. 2009 
Zábavné odpoledne pro děti 

hraje:Prasklá žárovka 
 

sobota 4. 7. 2009 
Kněženská pouť 
hraje: KATR 

Od března provozuje WiFi síť Mikroregion Želivka svazek obcí. Smlouva se společností Optimal Group s. r. o. byla ukončena. Je 
nutné, abyste si dle nové smlouvy změnili v trvalém příkazu účet a variabilní symbol. Částka zůstává stejná.  
Telefon: 773 527 672. Email: wifi@zelivka.cz Upozorňujeme občany, kteří ještě mají zájem o zavedení internetu, aby se 
přihlásili na OÚ. Zřízení přípojky je zatím  zdarma.  

KDO PŘENECHÁ FUNKČNÍ LEDNI ČKU , která 
by se nechala využít při kulturních akcích v naší obci. 
DĚKUJEME.   Tel.: 602 173 601 
 

Vydal OÚ  Studený 11. března  2009. IČO 00232785. Náklad 60 ks.   Povoleno Ministerstvem kultury pod evidenčním 
číslem MK ČR E 17290.  Sestavily: Stanislava Vopěnková a Hana Karafiátová. Návrhy a připomínky můžete zasílat na 
adresu OÚ Studený nebo emailem:  studenskyobcasnik@seznam.cz  
 

Svůj rodný kraj a všechny, kteří si na něj pamatují,  zdraví 
pan Vlastimil Slavík. Narodil se v Dunicích v roce 1945 a  
v roce 1958 se  odstěhovali do Lanškrouna.  Nyní bydlí na 
Valašsku. (napsal nám na adresu našeho občasníku)  


