červen 2007

Vážení

spoluobčané,

číslo: 3

chalupáři

a

přátelé

Studeného

a

Petrovy

Lhoty,

zdá se to neuvěřitelné, ale pohled do kalendáře nás přesvědčuje o tom, že první polovina roku 2007 je
již pomalu za námi. Obecní úřad pro Vás přichystal třetí vydání Studenského občasníku.

Zprávy z obecního zastupitelstva:
•

•
•

•

•

•

•

bylo provedeno výběrové řízení na úpravu
památníku padlých; ze třech dodavatelů byl
vybrán p. František Urbánek s cenovou
nabídkou 60.000,- Kč; dále se zúčastnila
firma Dolnokralovická stavební s. r. o.
s nabídkou 63.677,- Kč a Firma Pazdera
s. r. o. Vlašim s nabídkou 72.796,- Kč
obec zakoupila novou benzínovou sekačku
na sečení trávy v ceně 11.000,- Kč
z dotace ve výši 50.000,- Kč byl zakoupen
první prvek do dětského koutku a zároveň
nám p. Jaroslav Průša vyrobil velice pěknou
sestavu dvou stolů s lavicemi; zbývající
vybavení až do výše poskytnuté dotace bude
dodáno během letních prázdnin
v dubnu jsme obdrželi od OÚ Blažejovice
nabídku několika volných míst na divadelní
představení „Šumař na střeše“ do divadla
Na Fidlovačce; všem, kteří se zájezdu
zúčastnili, se představení velice líbilo
koncem dubna se setkala s velkým zájmem
občanů humanitární sbírka ošacení a
lůžkovin pro Občanské sdružení Diakonie
Broumov
upozorňujeme občany, že Středočeský kraj
vyhlásil 3. ročník soutěže „My třídíme
nejlépe“, proto Vás prosíme o důkladné
dodržování pravidel třídění odpadu

•

•

•

•

•

k trvalému pobytu se přihlásil pan Petr
Čermák, Studený 58
zastupitelstvo obce na svém zasedání
rozhodlo prodat akcie České spořitelny a. s.
firmě Finance Zlín za cenu 80.000,- Kč,
peníze jsou uloženy na běžném účtu u KB
a.s. s tím, že prozatím budou sloužit jako
finanční rezerva
v květnu proběhl na OÚ Studený účetní audit
krajským úřadem Středočeského kraje; podle
zákona o obcích 128/2000 Sb. § 75 musí
obec vyplatit
odstupné
bývalému
starostovi ve výši 33.000,- Kč; jinak bylo
účetnictví za rok 2006 shledáno v naprostém
pořádku
koncem května byla zahájena instalace
bezdrátového připojení k internetu firmou
Optimal Group s. r. o.; žádost o připojení si
podalo celkem 15 domácností
připomínáme chalupářům, že pokud se jim
roční známka na svoz komunálního odpadu
nevyplatí, mají stále možnost zakoupit si
známku na jednorázový svoz, která stojí
50,- Kč
upozorňujeme rodiče a hlavně jejich
děti, aby při koupání u rybníka „Vršek“
dbali dopravních předpisů, neboť svým
nevhodným chováním ohrožují své vlastní
zdraví a bezpečný provoz na silnici

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

1

V sobotu 2. června 2007 uspořádali zastupitelé obce zábavné soutěžní odpoledne pro děti. Bylo
připraveno 6 soutěžních stanovišť, u kterých děti dostávaly za splnění úkolu malý dáreček a zároveň
razítko do soutěžní listiny. Při nasbírání všech razítek čekala na děti odměna připravená z dárků, které
jsme převážně získali od sponzorů. Touto cestou bychom jim chtěli ještě jednou poděkovat. Celkem se
soutěží zúčastnilo 55 dětí. Ostatní děti se přišly jen podívat na své kamarády. Odpoledne nám ještě
zpestřilo taneční vystoupení děvčat z tanečního kroužku z Vlašimi a začínající hudební skupina Alternátor
z Hořic. Některé místní ženy napekly koláčky, cukroví a jiné dobroty, po kterých se jen zaprášilo.
A jelikož se nám vydařilo i počasí, tak zábavné soutěžní odpoledne trvalo až do pozdních večerních
hodin.

Zábavné odpoledne očima nejmenších:
Jiřík Dědič (6 let) – Chytání rybiček

Obec Studený Vás srdečně zve na setkání přátel u příležitosti
II. ročníku Kněženské pouti dne 7. 7. 2007
Program:
od 14.00 hodin - výstava výrobků místních občanů v hasičské zbrojnici

- setkání s písničkou – vystoupení heligonkářů na návsi
od 20.00 hodin - taneční zábava
hraje:

Občerstvení zajištěno!

Pouťové atrakce: střelnice, skákací hrad a cukrovinky
Přijďte prožít příjemné chvíle ve společnosti přátel!
V NEDĚLI 8. 7. 2007 OD 14.00 BOHOSLUŽBA U KNĚŽNY
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„Kdysi žila na jednom hradě mladá kněžna, která však v dětství přišla o zrak. Její majetek se zalíbil
loupeživému rytíři ze sousedního hradu, ale mladá kněžna jeho návrhy na sňatek odmítala. Rytíř se
rozhodl zmocnit se jí silou a její hrad přepadl. Kněžně však její věrní pomohli do sedla koně a podařilo se
jí z hradu uprchnout i s malým doprovodem. Rytíř se však jen tak nevzdal a pustil se do pronásledování a
nezastavil jej ani kněžnin doprovod, který se mu postavil do cesty. Slepá kněžna dál sama prchala cestou,
kam ji její kůň nesl a začala se modlit k Panně Marii o pomoc a
záchranu.
Přestala za sebou slyšet zvuk kopyt koní pronásledovatelů, ale
nevěděla ani, zda je noc či den, natož pak kde je, a tak se stále
modlila. Kůň se pojednou zastavil u zurčícího potůčku a jí se
zjevila Panna Maria a řekla jí, aby si umyla oči ve studánce.
Kněžna opatrně sestoupila, napila se a umyla si obličej ošlehlý
větvičkami stromů. Když opět oči otevřela, spatřila okolní les
probouzející se z noční tmy a někde za lesem zakokrhal kohout.
Z vděčnosti za pomoc dala na tom místě postavit kapličku
zasvěcenou Panně Marii Kněženské.
Možná to bylo takhle a možná trochu jinak. Jak to bylo
s kněžnou a rytířem dál, tak o tom již pověst nevypravuje. Jisté je,
že zpráva o zázračném zachránění a uzdravení se roznesla po kraji
a lidé začali ke studánce přicházet pro zázračnou vodu a vyprosit si
od Panny Marie uzdravení. Prý se zde opravdu mnoho lidí
uzdravilo. Pravděpodobně v roce 1918 zde byla vystavěna kaplička
zděná, která byla zatím naposledy krásně obnovena v roce 1990
rodinou Vošických z Petrovy Lhoty. I dnes mnoho lidí z blízkého i vzdálenějšího okolí nachází ke
studánce cestu a vždy na začátku července se zde koná malá poutní slavnost, na kterou se do kapličky
vrací i socha Panny Marie, která je jinak po zbytek roku ukrytá na bezpečném místě před lidmi, kteří za ní
vidí jen peníze a stejně jako mnoho jiných symbolů posvátných míst by zmizela kdesi v soukromé sbírce.
Ke studánce nevede značená cesta, ale když se podíváte do turistické mapy, tak ji podle značky pro
kapličku při troše hledání určitě za obcí Studený najdete.“
(převzato z knihy Krajem zapomenutých studánek od Pavla Koubka)

Pamětní kniha Studený 1934 – 1967
(vybráno z Pamětní knihy Studený 1934 –1967, převzato bez
jazykových úprav)

„V lese zvaném „U Kněžny“ stával dřevěný
sloup s obrazem p. Marie který na výroční den
pouti každou první neděli v červenci děvčata i
hoší z obou osad ze Studený a Petrové Lhoty
ozdobyli na oltář, u něhož konali se pobožnosti.
Roku 1919 postavila pani Františka Vošická
toho č. rolnice v Petrově Lhotě č. p. 5. na
přání svého zemřelého syna Josefa kapli se
zvoničkou vlastním nákladem. Je zde velmi
oblíbené místo a každý rok jsou sem na den
pouti
vypravena
procesi
z Onšova
i
z Křivsoudova a velký počet jak mládeže tak i
dospělých lidí se zde sejde vždy jen odpoledne.“
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V první polovině letošního roku
oslavili významné životní jubileum:
Kovaříková Božena
Dušek Jaroslav
Dušková Miloslava
Šereda František

Langerová Marie

Blahopřejeme!

Rozloučení:
Josef Vošický - Studený 14
1930
11. 4. 2007


Pranostiky:

Zpráva o činnosti SDH Studený
Vážení občané,
členové SDH Vám touto cestou děkují za poskytnutý
železný šrot, Poděkování:
který byl dne 26.5.2007 svezen našimi členy.
Celkem bylo sebráno 21 q železného šrotu. Za toto množství
SDH získal 8.613,- Kč. Tato částka je pro akceschopnost sboru
velmi vítaná a potřebná. Sbor si tak zakoupil 2 ks hadice „C“ a
2 ks odlehčených savic.
Bylo vytvořeno družstvo, které bude SDH Studený
reprezentovat na hasičských soutěžích.
Jedná se o tyto členy: velitel: Miroslav Šimek, členové: Jiří
Dědič, Jakub Malimánek, Lukáš Malimánek, Zdeněk Bušek,
Jakub Vít a Jan Vít. Uvedení členové již prováděli nácvik na
hasičskou soutěž v Šetějovicích. Soutěže se bohužel
nezúčastnili z důvodu selhání stříkačky ( v současné době je již
opět v provozu zásluhou p. Karla Dědiče) a z důvodu zdravotní
neschopnosti Lukáše Malimánka.
V nadcházející
době bychom rádi rozšířili členskou
- Proto se chceme pokusit oslovit naše ženy a mládež
základnu.
a založit- tak
další dvěpídružstva.
děkujeme
Šimkové a p. Beladovi, že v rámci
dohody o provedení práce vybílili čekárnu a vzorně
BohumilseBušek
starají o údržbu zeleně
starosta SDH Studený

Červen stálý, prosinec dokonalý.
Jaká parna se v červnu dostaví,
tak se i prosincové mraky postaví.
Když dne ubývá, horka přibývá.
Jak je teplý svatý Jakub, tak studené jsou Vánoce.
Zvětšují-li na svatou Annu mravenci své hromady,
lze očekávati tuhou zimu.

Poděkování:
•

děkujeme p. Antonínu Vítovi za to, že bezplatně
ve svém volném čase provedl zednické práce
na opravě kapličky a čekárny

•

děkujeme všem, kteří se v sobotu 21. 4. 2007
zúčastnili jarní brigády na úklid obce

•

naše poděkování patří i těm, kteří si 9. 6. 2007
našli čas na práce spojené s přípravou
památníku padlých k plánované rekonstrukci

•

SDH Studený obdržel sponzorský dar od České pojišťovny a.s.
na vybavení sboru ve výši 2.000,- Kč.

Vážení spoluobčané, máte zájem o
odborné pročištění komínů na vašich domech?
Pokud ano, svůj závazný zájem oznamte do konce
července v kanceláři OÚ. Přihlásí-li se alespoň 10
zájemců, pozveme do naší obce ještě před zahájením
topné sezóny kominíka.

děkujeme pí Šimkové a p. Beladovi, že v rámci
Dohody o provedení práce vybílili čekárnu a
vzorně se starají o údržbu zeleně

Vydal Obecní úřad Studený 28. června 2007. IČO 00232785. Náklad 60 ks. Povoleno Ministerstvem kultury pod evidenčním
číslem MK ČR E 17290. Sestavily H. Karafiátová a St. Vopěnková. Návrhy a připomínky můžete zasílat na adresu OÚ Studený
nebo emailem: studenskyobcasnik@seznam.cz
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