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Obec Studený zve všechny příznivce dobré zábavy 
na IV. ročník setkání přátel u příležitosti kněženské 

pouti 
 

sobota 4. 7. 2009 - Studený 
14.00 hodin - slavnostní zahájení před budovou HZ spojené               
                       s otevřením výstavy v klubovně HZ 
                      - keramické šperky 
                      - obrazy 
                      - prodej upomínkových předmětů    
                                
14.00 hodin – k tanci a poslechu 

 
 
 
20.30 hodin - taneční zábava  
   
 
 
 
V průběhu odpoledne vyjížďky koňským spřežením po okolí 

(Vanda a Vlastimil Trojanovi) 
 
neděle 5. 7. 2009  - Petrova Lhota  
                                poutní místo  „U Kněžny“   
14.00 hodin - bohoslužba   
 
14.45 hodin - kulturní vystoupení žáků a učitelů LŠU 
 
                    Občerstvení zajištěno v sobotu i v neděli  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Vážení spoluobčané, chalupáři a přátelé Studeného a Petrovy Lhoty, 
 
          ani se nechce věřit tomu, že rok 2009 se již brzy dostane do své druhé poloviny. Je před námi doba dovolených, děti čekají 
dva měsíce prázdnin a my Vám všem přejeme krásné léto plné nezapomenutelných zážitků a příjemného lenošení. 

 zastupitelstvo Obce Studený 
    

  

            ÚŘAD NA CESTĚ K LIDEM 

        

 
 
 
 

 

       

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

červen                 číslo: 11                                            2/2009 

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  

Od 1. 7. 2009 bylo plánováno spuštění terminálu 
CzechPOINT i v naší obci.  Nejpohodlnější 
způsob, jak z jednoho místa komunikovat 
s úřady.  Tento termín nebude dodržen z důvodu 
problémů ve státních institucích.  O datu 
zahájení provozu Vás budeme informovat. 
 
Na OÚ Studený poté vyřídíte: 
• Výpis z Obchodního rejstříku 
• Výpis z Živnostenského rejstříku  
• Výpis z rejstříku trestů 
• Přijetí podání podle živnostenského zákona 

(§ 72) 
• Žádost o výpis nebo opis z rejstříku trestů 

podle zákona č. 124/2008 Sb. 
• Výpis z bodového hodnocení řidiče 
• Vydání ověřeného výstupu ze Seznamu 

kvalifikovaných dodavatelů 
• Podání do registru účastníků provozu 

modulu autovraků ISOH 
• Výpis z insolvenčního rejstříku 
• CzechPOINT E-SHOP – výpisy poštou 
 
 
Výpisy, které získáte na kontaktních místech 
CzechPOINT, jsou určeny pro použití na území 
České republiky. Na OÚ Studený o ně budete moci 
žádat v úředních hodinách, kde se dozvíte i výši 
poplatků k jednotlivým žádostem. 
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BLÍŽÍ SE 100. VÝROČI ZALOŽENÍ SDH STUDENÝ  
 Víte, že SDH Studený bude 1. června 2013 slavit 100. výročí založení? 
     Toto výročí bychom chtěli důstojným způsobem připomenout. Při našem pátrání po historii vzniku sboru nám pomohl pan Petr 
Lebeda z obce Studený čp. 8, který při rekonstrukci svého domu nalezl pokladní knihy ze vzniku SDH. Tyto dokumenty daroval obci 
Studený k možnému využití a my mu za ně moc děkujeme. 
     Chtěli bychom touto cestou oslovit naše občany, kteří by mohli slovem, dochovanou dokumentací nebo fotografií přispět 
k oživení historie našich hasičů, aby tak učinili na obecní úřad nebo osobně Majce Dědičové, která zakládá kroniku sboru 
dobrovolných hasičů v obci Studený.  
Z dosud nám přístupné dochované dokumentace víme, že SDH bylo skutečně založeno 1. června 1913. Zakládající členové byli: Jan 
Belada - Studený, Antonín Jankovský - Studený a Antonín Děkanovský - Petrova Lhota. Při SDH byl součastně založen Hasičský 
ochotnický spolek, který hrál 2 – 3 divadelní kusy za rok, a to i v okolních obcích.  
     Těšíme se na vaše příspěvky, které pomohou oživit historii sboru dobrovolných hasičů ve Studeném.  Děkujeme.      

Zprávy ze zastupitelstva  
Zastupitelstvo schvaluje: 
• žádost o dotaci v rámci FROM (Fond rozvoje obcí a měst) na 
část rekonstrukce bývalé školy na spolkový dům; v současné 
době máme potvrzeno, že žádost byla kladně vyřízena 

• žádost o dotaci v rámci POV (Program obnovy venkova) ve 
výši 25.000,- Kč na údržbu veřejné zeleně; žádost byla rovněž 
kladně vyřízena 

• odkoupení a směnu části pozemků č. 1682 a č. 1689 za 
pozemek č. 1677 v rámci chybné projektové dokumentace při 
výstavbě polní cesty v katastrálním území Studený 

• opravu místní komunikace od OÚ k Lebedům a od pekárny ke 
Krčmům; na opravu byla vybrána firma Dřevotvar Chýnov; 
oprava bude provedena ve výši rozpočtu 20.000,- Kč 

• žádost o finanční příspěvek z Fondu hejtmana středočeského 
kraje pro rok 2009 na zajištění Kněženské pouti 

• žádost o poskytnutí grantu z Fondu dopravně bezpečnostního 
opatření středočeského kraje; prostředky budou využity na 
instalaci dopravního značení v obci 

Zastupitelstvo bere na vědomí: 
• informaci o konání rybářské schůze spoluvlastníků rybníků 

27. 3. 2009   a   o   výlovu  Trnčíku,    který    se uskutečnil 
11. 4. 2009  

• 27. 5. 2009  byl na OÚ proveden audit účetnictví; nebylo 
shledáno závad 

• 11. 6. 2009 proběhly práce na zajištění odtoku Vršku,  které 
provedli někteří spoluvlastníci rybníků; podařilo se pod terén 

silnice vložit ocelovou trubku o délce 14 m a průměru 150 
mm;  ke spojení s čepem by se musel vypustit rybník, proto se 
vlastníci dohodli, že k tomuto dokončení přistoupí až po letní 
sezoně  

• informaci o zamítnutí žádosti příspěvku kraje na financování 
JSDHO, o které jsme vás informovali v minulém čísle 

• MV – generální ředitelství HZS ČR nám do vlastnictví 
bezplatně převedlo 5 ks hasičských uniforem včetně obuvi, 
které budou sloužit JSDHO; celková hodnota činí 44.250,- Kč 

• 5. a 6. 6. 2009 proběhly volby do Evropského parlamentu; 
volební účast ve Studeném činila 44,44%, počet voličů 
v seznamu 81, vydaných obálek 36, odevzdaných a platných 
36 

 

            

STUDENŠTÍ HASIČI 
     Členskou základnu SDH Studený tvoří 34 členů. Jsou to: starosta SDH Bohumil 
Bušek, náměstek starosty SDH Josef Vošický st., velitel Miroslav Šimek, jednatel 
Zdeněk Bušek, hospodář Jiří Dědič a dále Josef Bartůněk, Miroslav Čech, Petr Čermák, 
Karel Dědič, Pavel Langer, Josef Langer, Jiří Malimánek, Jakub Malimánek, Lukáš 
Malimánek, František Moravec, Ladislav Němec, Bohumil Slavětínský, Josef Vácha, 
Jan Vít, Jakub Vít, Václav Vopěnka, Radek Vopěnka, Josef Vošický ml., Martin 
Vošický, Milan Krčma, Petr Bušta, Tomáš Langer a v letošním roce se novými členy 
stali: Antonín Dotlačil, Filip Vopěnka, Jakub Vopěnka, Michal Karafiát, Michal 
Šedivý, Vít Bartůněk a Marie Dědičová. Pět členů SDH Studený bylo oceněno medailí 
za věrnost. Jsou to: Josef Vošický st., Karel Dědič, Bohumil Slavětínský, Bohumil 
Bušek a František Moravec. 
      16. 5. 2009 se v Blažejovicích konala soutěž v požárním sportu, které se zúčastnilo 
12 družstev mužů a 2 družstva žen. Naše družstvo obsadilo (ve složení L. Němec – 
velitel soutěžního družstva, T. Langer, J. Langer, J. Dědič, R. Vopěnka, P. Čermák a J. 
Vít) v celkovém hodnocení v kategorii mladší muži 7. místo. Všem zúčastněným 
děkujeme za účast a reprezentaci obce.  
     Další soutěže, která se konala 13. 6. 2009 ve Stříteži u příležitosti 40. výročí 
založení SDH Střítež, se z naší obce zúčastnila již dvě družstva. Družstvo starších (ve 
složení: L. Němec, P. Čermák, J. Dědič, J. Langer, T. Langer, M. Šimek a R. Vopěnka) 
se umístilo na 6. místě a družstvo mladších (ve složení: J. Malimánek, V. Bartůněk, A. 
Dotlačil, M. Šedivý, F. Vopěnka a J. Vopěnka) se umístilo na 9. místě. Soutěže se 
zúčastnilo celkem 13 družstev mužů a 2 družstva žen.  Našim hasičům patří pochvala 
za velmi pěkné umístění a hlavně družstvu mladších, které se takovéto soutěže 
zúčastnilo poprvé, přejeme, aby jim jejich elán vydržel! 
     9. 5. 2009 provedli někteří členové SDH sběr železného šrotu. Celkem bylo sebráno 
2 320 kg, což představuje částku 3 880,- Kč. Výtěžek byl využit na nákup ošacení pro 
nové členy a na drobné údržbářské práce v hasičské zbrojnici.  
SDH Studený tímto děkuje všem občanům, kteří železný šrot poskytli.  
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HASIĆSKÉ ZÁBAVNÉ ODPOLEDNE PRO DĚTI  
     Poslední květnová sobota 30. 5. 2009 patřila především dětem. Zábavné odpoledne se v tomto roce 
neslo v hasičském duchu a předcházely mu dlouhé přípravy.  Na děti čekalo šest soutěžních disciplín (hasič 
záchranář, orientace v prostoru, nejlepší řidič, sport - útok, nebojsa a zdravotník). Po těchto disciplínách byl 
plánovaný další program, a to předvedení útoku a soutěžní sestavy malých čechtických hasičů a hašení 
opravdového požáru. Tlustou čáru přes naše plány nám bohužel uděl déšť. Okolo druhé hodiny začalo 
vydatně pršet a celá akce tím byla pro všechny pokažená. Jenom málo dětí stihlo projít všechna stanoviště. 
Program malých čechtických hasičů byl zrušen, došlo pouze k hašení požáru. Přesto si i někteří z nich 
vyzkoušeli námi připravené soutěžní disciplíny. Pršet vůbec nepřestalo, u startu se zapsalo asi 40 soutěžících. 
Nepříznivé počasí znepříjemňovalo vystoupení i mladé nadějné kapele „VYSOKÉ NAPĚTÍ“, která náš 
program provázela. 
      Děkujeme všem dětem a dospělým za to, že nás přišli podpořit. Také všem 
pomocníkům ve stáncích a na stanovištích, čechtickým hasičům, kapele a zástupcům 
dvou sponzorských firem, kteří mezi nás také zavítali. Doufáme, že jsme si dávku 
smolného počasí na nějaký čas vybrali a věříme, že někdy příště se vše vydaří podle našich 
plánů. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

OBEC STUDENÝ MOC  DĚKUJE VŠEM, KDO  PODPOŘILI HASI ČSKÉ ZÁBAVNÉ ODPOLEDNE PRO DĚTI:  
 

Adélka a. s. Pelhřimov, Agrodružstvo Studený, Autoino Vít Svoboda Čechtice, Avon Ing. Hana Malá, Burdovi Studený, 
Buveco L. Burdová Dolní Kralovice, Česká spořitelna pobočka Dolní Kralovice, Dědičovi Studený, Hospodářské potřeby 
Fr. Moravec Studený, Ivo Kratochvíl Děkanovice, Jaroslav Zelenka Studený, Josef Pulda Česká pojišťovna pobočka 
Pelhřimov, Komerční banka pobočka Vlašim, Milan Červ Pinko a. s. Benešov, Miloš Kotrba  Aviva životní pojišťovna  
Praha, MUDr. Petr Halaška Čechtice, Pila Vošických Studený, Servus J a Š, s. r. o. Vlašim, Smíšené zboží Jitka Vošická 
Studený a Televize Prima 
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V tomto čísle pro vás máme fotografii pořízenou ve školním roce 1956 – 1957; 2., 4. a 5. třída 
pan učitel Šlehuber, paní učitelka Rajdlová 

 
Horní řada zleva: 1. Jiří Slavětínský, 2. Václav Křišta, 3. Miroslav Langer, 4. Pavel Rýdl, 5. Vlastimil Slavík, 6 Jiří 
Říha, 7. Jaromír Slavík, 8. Pavel Bušta 
Druhá řada od shora zleva: 1. Miluška Bočková, 2. Libuše Nováková, 3. Jiřina Kumžáková, 4. Marie Mojžíšová,  5. 
Petr Bušta, 6. Anna Vošická, 7. Jana Punčochářová, 8. Marie Dědičová 
Třetí rada od shora zleva: 1. Růžena Bušková, 2. Marie Bušková, 3. Marie Urbánková, 4. Vlasta Dědičová, 5. Alena 
Malimánková, 6. Marie Urbánková, 7. Marta Remešová,  8. Bohouš Křišta 
Dolní řada zleva: 1. František Říha, 2. Pavel Kubík, 3. Josef Urbánek, 4. Jan Burda, 5. Josef Říha, 6. František Vorel, 
 7. Bohumil Bušek 

Naše vesnice a jak šel čas…. 
 

V dnešním díle našeho občasníku vám z Kroniky naší 
obce ocitujeme úryvek, který se týká roku 1934 a jehož 
autorem je pan Josef Děkanovský z Petrovy Lhoty.  
 

      „Dne 20. ledna 1934 byla konána první 
valná hromada ustavujícího sboru 
dobrovolných hasičů v Petrově Lhotě, na 

které promluvil V. Kamarýt, velitel hasičského sboru ze 
Studené. Bylo zapsáno a přihlášeno celkem 7 mužů 
činných. 
      Zima byla velmi mírná a málo sněhu. Jaro projevilo se 
dost brzo a zvlášť dubnová tepla byla příčinou rané 
vegetace, která pak v květnu trpěla suchem a nočními 
mrazy. Brambory sešlé všechny zmrzly a některé dokonce 
dvakrát, pole zůstala holá. Brambory zas znova rychle 
klíčily, ale úroda se tím zmenšila. V květnu bylo velké 
sucho, že jetel na stojatě zasychal a suché louky byly jak 
vypálené. 
     19. září uskutečnily se zde v našem kraji největší 
manévry v republice. Konaly se už u nás potřetí za 
samostatnosti našeho státu. Vojsko tu operující bylo 
rozděleno na dvě armády. Jedna červená (moravská) a 

druhá modrá (bez označení). Manévry řídil generál 
Wojcechovský. Uplatnila se hlavně motorisace armády. 
V neděli 23. září o deváté hodině bylo odtroubeno a 
oznámeno obláčky dýmu z letadel po celé frontě, že po 
úporných bojích nastává klid.  Celkem manévrovalo tu 
60.000 vojska. Armáda zde byla všeobecně vítána, 
hospodyně čím mohly, tím vojíny pohostily. Škody 
způsobené vojskem byly celkem nepatrné a ty byly státem 
nahrazeny. O ubytování vojínů i koňstva bylo postaráno, 
každý dal všechno místo co měl k dispozici. 
     22. října napadlo velké množství sněhu. Na stromech 
bylo ještě všechno listí, sníh byl mokrý, lepil se a rozlámal 
moc ovocných stromů a kmenů, tak i lesních stromů bylo 
mnoho zničeno a poškozeno. Sníh během týdne roztál a 
bylo možno ještě dlouho dokončovat pozdní orbu. 
Prosinec byl tak teplý, že od roku 1884 tomu tak nebylo.  
     Obecní zastupitelstvo konalo devět schůzí za tento 
rok.“ 

                                                                         
(převzato bez jazykových úprav) 
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(Studený – výřez z katastrální mapy vsi z roku 1838. Okrouhlé tvrziště se 
nalézá v jihozápadní části vsi.) 

(čerpáno z materiálů archivu Benešov) 
     „Ves Studený nebo 
Studená - zanikající 
tvrziště v jihozápadní části 
vsi, ležící přibližně dvacet 
kilometrů jihovýchodně od 
Vlašimi a třicetsedm 
kilometrů týmž směrem od 
Benešova. Počátky vsi 
nejsou pro nedostatek 
písemných pramenů 
známy. Již v polovině 14. 
století však byla 
střediskem statku, na němž 
seděl Bernart, 
připomínaný v roce 1354. 
Majetek po něm zdědil 
zřejmě Jetřich, který 
uzavřel v roce 1407 
smlouvu o majetek s 
onšovským farářem. Se 
synem Janem přivěsil 
pečeť na stížný list české 
šlechty z 2. září 1415 proti 
upálení Mistra Jana Husa. 
V roce 1420 se stal 
spoluporučníkem dcer 
Jindřicha Černčického.  
     Jetřich měl kromě 
zmíněného Jana ještě syny Alše a Prokopa. Všichni stáli věrně na straně zemského správce a pozdějšího českého krále Jiřího z 
Poděbrad. Aleš se dokonce zúčastnil osobně dobytí Prahy v roce 1448. Jeho další osudy neznáme. Studenou držel především 
Jan, který neměl potomky, takže zapsal v roce 1464 statek s tvrzí bratru Prokopovi, o němž pochází poslední zpráva z roku 
1466. Jím zřejmě vymřel rod rytířů ze Studeného. Statek poté získali neznámo jak majitelé blízkého Onšova, jenž tehdy patřil 
Vilému a Janovi Onšovským. Ti statek spojili s Onšovem. 
     Panské sídlo vzniklo ve vsi zřejmě v první polovině 14. století. Neznámý zakladatel, snad Bernart, je nechal vystavět v 
jihozápadní části vsi. Okrouhlé jádro o průměru kolem 35 metrů obklopoval příkop, zřejmě napouštěný vodou z rybníků 
ležících severněji odtud. Tvrz, jejíž stavební podobu neznáme, byla po roce 1466 opuštěna, neboť její majitelé sídlili na 
onšovské tvrzi. Postupně zanikla, takže v 16. století je připomínán jen bývalý poplužní dvůr, pronajatý svobodníkům. Obvod 
tvrze je však dobře patrný ještě na katastrální mapě vsi z roku 1838, mající oválný půdorys, v jehož středu stojí usedlost, 
dnešní dům čp. 13. Jelikož při stavebních pracích a následném užívání pozemků zbytky bývalého sídla postupně zanikaly, dnes 
je dobře zřetelná pouze jižní část tvrziště s hranou příkopu.  Bývalé panské sídlo tak postupně mizí a během krátké doby zcela 
zanikne.“                                    

 (převzato bez jazykových úprav) 
                                                  
                                                                                                                                                                                                     

 
 

Nejen malovaná vajíčka, ale i počasí „jako malované“ provázelo letošní Velikonoce, které připadly na 13. dubna. 
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V rámci programu „Poznávej své blízké okolí“ otvíraly děti z dolnokralovické MŠ 16. 4. 2009 studánku „U Kněžny“. Formou 
šipkované se od autobusové zastávky Petrova Lhota přesunulo všech 31 dětí se svými učitelkami postupně k cíli.  Celou 
výpravu připravila paní Marie Dědičová, které se zajištěním pomáhaly paní Květoslava Bušková a paní Hana Sudová. 
Doufáme, že se malým školáčkům u nás líbilo a někdy příště k nám opět zavítají.  

 

Citáty: 
Každý má právě tolik ješitnosti, kolik mu chybí rozumu. 
Autor: Friedrich Nietzsche  
Na léčení svízelů je práce lepší než whisky.  
Autor: Thomas Alva Edison 
Je nad slunce jasnější, že bůh stvořil ženu, aby zkrotila muže. 
Autor: Voltaire 
Kdyby byli muži více spokojeni sami se sebou, byli by méně 
nespokojeni se svými ženami.  Autor: Voltaire 
Žádný učený z nebe nespadl, ale pitomce jako by shazovali. 
Autor: Julian Tuwim 

             RADY NAŠICH BABIČEK 
100 % LÉK NA BRADAVICE   - Česnek nakrájíme na 
plátky a zalijeme octem. Necháme 7 dní v uzavřené 
lahvičce. Potom přikládáme každý večer na bradavici. 
Zabalíme, aby z bradavice česnek nespadl. Je to opravdu 
100%.  
VYPROŠŤOVÁK  - Zdá se podivný, ale pomáhá to. Navíc 
pokud máte po tahu 'v hubě jako v polepšovně', je úplně 
jedno co pijete a hůř vám už stejně nebude. Takže: ocet 
zředíme vodou do mírně kysela, zneutralizujeme jedlou 
sodou (pozor, dost to pění) – a vypijeme. Kupodivu 
nechutná to až tak odporně jak to vypadá. Místo octové 
vody lze použít cokoliv kyselého (kyselina citrónová, lák z 
okurek nebo z kysaného zelí). Pak chvilku počkáme, 
pojistíme to silnou kávou a odplížíme se do práce. 

A jaké osvědčené léčebné metody používáte vy? 
 

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

http://studenskyobcasnik.webgarden.cz 
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Děkujeme: 
•  paní Trojanové za darování dvou obrazů  
•  panu Buštovi za vyčištění prostoru u bývalé školy 
•  panu Karlu Dědičovi za zhotovení dvířek u studny 

 před školou a za stojan na vlajky do volební místnosti 
• panu  Josefu  Průšovi za pomoc při opravě odtoku   

na Vršku 
• všem, kteří se vzorně starají o pozemky u svých 

nemovitostí, které jsou tak pěknou vizitkou svých 
majitelů; naopak zanedbané a neudržované prostory 
kazí celkový dojem z obce 

 

               
      S blížícími se letními prázdninami apelujeme na 
rodiče, aby připomněli svým dětem, jak se mají chovat na 
silnici. Nejproblémovějším místem v naší obci je 
především v horkých dnech vozovka u rybníka Vršek.  
Každoročně si některé děti v zápalu hry neuvědomují, že 
nevhodným chováním ohrožují své zdraví a bezpečný 
provoz na silnici. 

 


