
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    

 
Vážení spoluobčané, chalupáři a přátelé Studeného a Petrovy Lhoty, 
 
    léto je u konce a na dveře klepe podzim. Bývá krásně barevný, ale také nostalgický. Přichází uslzené, 

žlutočervených listů plné, vyfoukané roční období. Smutek a dušičková nálada číhá za každým rohem, ze skříní 
putují na světlo boží zimní bundy a kabáty, rukavice také nikde v skrytu nezahálí. Přesto Vám přejeme, aby 
sluníčko svítilo co nejvíce a podzim byl pro Vás příjemným a klidným obdobím!  

 
   

Zprávy ze zastupitelstva: 
 

Zastupitelstvo schválilo:      Zastupitelstvo vzalo na vědomí: 
• příspěvek od firmy EKOSO Trhový Štěpánov za třídění 

odpadů ve výši 1.700,- Kč použít na kulturní akce (MDŽ) 
• volby 2010:  7 členů zastupitelstva pro volební období 

2010 – 2014  
• žádost p. Petra Říhy o prodeji pozemku 
• uvolnění pí Marie Dědičové z pracovního poměru 
• přijetí nového pracovníka p. Zdeňka Šnajdra do pracovního 

poměru 
• poskytnutí finančních příspěvků na nákup čistících 

prostředků pro obyvatele obce, kteří byli postiženi povodní 
• podání žádosti o dotaci „Zmírnění následků živelných 

katastrof“ - vyhlášeno Středočeským krajem 
• vypracování nájemní smlouvy pro 26 spoluvlastníků na 

nájem rybníka „Širočina“ 
• odkoupení  spoluvlastnických podílů rybníka Širočina od 

Pozemkového fondu a od státu 

• nabídku od Regionu Posázaví na možnost využití 
strategického plánu LEADER 

• zprávu o změně zákona 133/2000 Sb. o evidenci obyvatel a 
RČ; evidence domů, RČ a obyvatel se bude zpracovávat 
elektronicky 

• informaci o činnosti ČSOP Benešov a žádost o další 
vzájemnou spolupráci 

• dotazník k stávajícímu stavu kanalizace, která spadá do 
povodí VN Švihov 

Další informace: 
• v soutěži Vesnice roku, o které jsme vás informovali 

v minulém vydání občasníku, naše obec žádné ocenění 
nezískala; přesto se domníváme, že účast v soutěži pro nás 
byla přínosem; získali jsme představu a náhled jak soutěž 
probíhá a co se od soutěžících očekává 

• v letních měsících roku 2007 byl v rámci dotace z Fondu 
sportu a volného času vybudován dětský koutek;  po necelých 
třech letech se na   dřevěných prvcích, které dodala atestovaná 
firma Jan Nedvěd z Kyjova, objevilo několik vážných závad, 
při kterých by mohlo dojít k úrazu; z tohoto důvodu jsme 
vzniklé závady reklamovali; počátkem září pracovníci výše 
jmenované firmy část závad odstranili s příslibem, že zbytek 
provedou v průběhu  měsíce září 

• ve dnech 15. a 16. října 2010 proběhnou volby do 
zastupitelstva obce 

• v sobotu 6. listopadu 2010 se  v naší obci  od 9.40 do 10.10 
hodin uskuteční sběr nebezpečného a velkoobjemového 
odpadu, který zajišťuje .A.S.A. Dačice s. r. o., provozovna 
Ledeč nad Sázavou; odpad není dovoleno předem odkládat na 
stanoviště; podrobné informace najdete na vývěsní tabuli a na 
webu  

 

 

září      číslo: 16                                              3/2010 
 

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  



 PRVNÍ VÍKEND V ČERVENCI PATŘIL POUTI 
     Kněženská pouť je za námi. Na tu letošní nám počasí opravdu přálo. Teploměr ukazoval více jak 30°C, a to byl možná jeden z důvodů, proč 
odpolední účast byla nižší, než v předešlých letech. Kdo i přesto přišel, mohl si zazpívat lidovou písničku s lukaveckými heligonkáři a domácím 
harmonikářem panem Závorkou, svézt se v kočáru pana Trojana a navštívit výstavu obrazů paní Bloudkové z Brtné u Želiva. Večer následovala 
taneční zábava s košetickým Katrem a bylo to fajn.  
     V neděli se na poutním místě "U Kněžny" konala bohoslužba, kterou sloužil P. Jozef Gabriel Labuda, OPraem a koncert vážné hudby.  Naše 
pozvání  přijala paní Dagmar Vaňkátová, sólistka Státní opery  Praha, pan Josef Vaňkát,   první houslista orchestru Státní opery Praha a    
klavírista pan Vratislav Jambor.   
     Děkujeme účinkujícím, vám všem, kteří jste mezi nás zavítali a samozřejmě našim pomocníkům, bez kterých bychom to nezvládli. 

 
SRPNOVÉ ZÁPLAVY POTRÁPILY I NAŠI OBEC   
      Dne 7. 8. 2010 se v ranních hodinách v celé naší republice silně rozpršelo.  Vydatný déšť již kolem osmé hodiny o sobě dal vědět přívalem 
vody z cesty mezi poli za Sudovi. Kolem deváté hodiny neunesl nápor vody „Rybníček“ pod „Vrškem“, který začal přetékat a způsobil 
zaplavení dvoru a přízemních prostor domu čp. 56 (Matějkovi). Okamžitě byl vyhlášen II. a III. stupeň povodňové aktivity – stav pohotovosti a 
stupeň ohrožení a výjezd SDH Studený. Současně obdržel Záchranný hasičský sbor města Vlašim žádost o zásah v rekreačním domě čp. 53 
(Ráblovi), kde velká voda přitékající od Děkanovic protékala dvorem objektu a rozlila se do obytného prostoru. Následkem intenzivního deště 
začala hladina  potoka, který protéká naší obcí stoupat. Voda se valila od „Kněžny“ a z osady Petrova Lhota do rybníka „Širočina“, který začal 
po celé délce hráze přetékat, což mělo za následek její částečné poškození  v místech přepadového potrubí, kde došlo  k  sesuvu půdy. Voda se 
valila korytem potoka do studenského rybníka „Trnčík“, který rychle naplnila a zanedlouho způsobila přetečení i této hráze a hnala se k domu 
čp. 46 (Váchovi), kde se dostala do obytné části. Na dvoře  strhla uložené palivové dřevo, které prorazilo vstupní vrata objektu a částečně ucpalo 
ústí do zakrytého potoka v parku. Tím došlo k rychlému stoupání hladiny potoka, které zapříčinilo postupné zaplavování celé návsi a 
hospodářské a obytné části domu čp. 35 (Kuchařovi). Z tohoto domu bylo pomocí občanů a hasičů nutné okamžité provedení evakuace 
přízemních prostor do vyššího patra a odčerpávání vody. Takto vážný stav vyžadoval přivolání dalších posil. Dostavili se  hasiči z SDH Dolní 
Kralovice a SDH Onšov, kteří pomáhali řešit nastalou situaci v obci. Přívalová vlna pokračovala plným korytem směrem na „Kalispot“, kde 
začala působit problémy u domu čp. 18 (Bartůňkovi). Rozlila se po dvoře a částečně zatopila přízemní prostory. Voda začala kulminovat kolem 
19.00 hodiny. Odvolání III. stupně povodňové aktivity bylo nahlášeno povodňovou komisí následující den v 12.00 hodin. II. stupeň byl odvolán 
10. 8. v 14.00 hodin. Následky této živelné pohromy nebyly v naší obci tak katastrofální jako v některých částech republiky, o jakých jsme se 
dozvěděli prostřednictvím sdělovacích prostředků. Nicméně škoda, kterou tato voda způsobila, byla značná, a to jak na majetku našich 
spoluobčanů (poničený  nábytek, podlahy, koberce, spotřebiče, nepřežila některá domácí zvířata), tak i na majetku obce. Okamžitě byla přijata 
nápravná opatření, jako např. vyčištění koryta potoka, vyčištění kanálů apod. V nejbližší době bude nutné provést opravu hráze rybníka 
„Širočina“, která je po této události v havarijním stavu, kanalizace v „Kalispotě“ a poškozených míst na místních komunikacích.  
     Veliké poděkování patří všem občanům, kteří přispěchali na pomoc řešit kritickou situaci. Zároveň si velice vážíme a děkujeme za 
profesionální pomoc Záchrannému hasičskému sboru města Vlašim, SDH Dolní Kralovice, SDH Onšov a SDH Studený. Všichni si určitě 
přejeme, aby se podobné nebo ještě horší přírodní katastrofy neopakovaly. 

    Petrova Lhota                                            Studený – náves                                                 Širočina – poškozená hráz 



Naše vesnice a jak šel čas…                                                                                                                                                                                                                                                                                            
 

 
          V dnešním díle našeho občasníku Vám 

přinášíme úryvek z Pamětní knihy obce 
Studený z roku 1958. Autorem je opět pan 

Jiří Šlehuber. 
 
     „JZD vlastnilo k 31 .12. 1958 224 ha zemědělské půdy, z toho 
173,87 ha orné půdy. Dále mělo 54 ks krav, 135 ks skotu, 7 ks 
koní, 340 ks slepic. Z mechanizačních prostředků patřilo družstvu 
nákladní auto, traktor a mlátičky č. 24 a 26. 
     Meliorace luk do 31. 12. 1958 stály JZD 860.000,- Kčs. Byly 
odvodněny tyto louky: 1) od rybníku Trnčík až ke Lhotce, 2) od 
rybníku Širočina k lesům u „Kněžny“, 3) od Dunic až k Rubášům. 
     Ve druhém pololetí pokračoval čilý kulturní život. 
Z prostředků OB byla zakoupena nová promítačka značky 
Tertasound magnetic za 5.000,- Kčs a příslušenství (transformátor, 
plátno, převíječka) za 547,- Kčs. První film promítaný novým 
přístrojem 28. 12. se nazýval: Lovci krabů. 26. 12. pořádala OB 
vánoční estrádu a sice odpoledne pro děti a večer pro dospělé. 
Byla sehrána také fraška V. Kl. Klicpery: Rohovín Čtverrohý. 

     26. 7. uspořádala OB zájezd na Macochu, kterého se zúčastnili 
i občané z Dunic a z Křivsoudova. Místní lidová knihovna dostala 
v roce 1958 uznání ONV za dobrou práci. 
     Místní skupina Čs. červeného kříže obdržela za rok 1958 
putovní vlajku nejlepší vesnické skupiny okresu Ledeč nad 
Sázavou. Skupina měla k 17. 12. 17 členů a je nejsilnější složkou 
v obci. 17 členů je nositelem odznaku PZO 1. stupně. 14 občanů 
jsou dárci krve. I úkoly na příští rok budou splněny. 
     V obci je celkem 8 televizorů. 
     O prázdninách provedl generální opravu školy okresní stavební 
podnik z Ledče nad Sázavou. Oprava si vyžádala částku přes 
30.000,- Kčs a byly provedeny tyto práce: celá vnější omítka 
budovy, oprava záchodů, přístavba 2 zdí v pokoji, nová podlaha 
v kuchyni, zavedení vodovodního přívodu a odpadu do kuchyně. 
1. 9. nastoupila na místo učitelky na národní škole Jana 
Jarolímková, absolventka pedagogické školy v Jihlavě.“ 

 
 (převzato bez jazykových úprav) 

 
 
 

 
 
 

 
 

Na dnešní fotografii jsou děti narozené v letech 1945 – 1946 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
pan učitel Jiří Šlehuber a paní učitelka  Marta Rajdlová  
 
Horní řada zleva: 1.Pavel Rýdl, 2. Miroslav Langer, 3. Petr Bušta, 4. Vlastimil Slavík, 5. Helena Vlasáková, 6. Drahomíra 
 Mojžíšová, 7. Marie Kamarýtová, 8. Libuše Nováková, 9. Marie Nápravníková, 10. Václav Křišta , 11. Josef Lejčko  
Prostřední řada zleva: 1. Jiří Říha, 2. František Kamarýt, 3. Jana Punčochářová, 4. Marie Mojžíšová, 5. Miloslava  Remešová, 
6. Květoslava Remešová, 7. Olga Veselá, 8. Jiřina Kumžáková, 9. Zdeněk Urbánek 
Dolní řada zleva:  1. Karel Dědič, 2. Jaroslav Říha, 3. Zdeněk Remeš, 4. Pavel Bušta, 5. Josef Urbánek, 6. Josef Vácha, 
7. Jiří Slavětínský 

 



 
HOUBOVÁ INSPIRACE 
Najít letos houby je snadná věc. Co z nich 
připravit dobrého a neopakovat se, je někdy 
těžké vymyslet. Zkuste GULÁŠ Z HUB A 
PAPRIK.  
Ingredience: 
80 g tuku (sádlo), 2 velké cibule, 500 g 
čerstvých hub (směs), 4 papriky ( z toho 2 
červené), 4 stroužky česneku, sůl,1 lžička 
kmínu, 1 vrchovatá lžíce sladké mleté papriky, 
200 ml vývaru z kostky bujónu, 1 lžíce hladké 
mouky,200 ml bílého jogurtu nebo zakysané 
smetany, (tvrdý sýr na posypání)  
Postup: 
Nejdříve si očistíme houby a nakrájíme je na silnější plátky. Z paprik odstraníme 
jádřince, opláchneme je a nakrájíme na větší kousky. Oloupeme a pokrájíme cibuli, 
česnek prolisujeme. V kastrolu rozpálíme tuk, zpěníme na něm nakrájenou cibuli. Poté 
přidáme nakrájené houby, sůl, prolisovaný česnek, kmín, mletou papriku, podlijeme 
polovinou vývaru, promícháme a asi pět minut podusíme. Přidáme nakrájené papriky 
(kdo má rád ostřejší jídla, může přidat část paprik i pálivých), promícháme, přidáme 
zbytek vývaru a dusíme. Ve smetaně nebo v jogurtu rozšleháme hladkou mouku, vlijeme 
do guláše a za občasného míchání pokračujeme v dušení tak dlouho, až jsou papriky 
měkké. Na talíři můžeme guláš posypat nastrouhaným tvrdým sýrem. Podáváme se 
slaným rohlíkem. Přejeme Vám dobrou chuť! 

 
Ještě si pamatujete, kdy vloni napadl první  sníh? Bylo to opravdu brzy. Už 15. října. 
Druhá, typicky podzimní  fotografie, byla pořízena o čtrnáct dnů později, a to 28. října. 
 

ŽÁKOVSKÉ JÍZDNÉ I VE ŠKOLNÍM  ROCE 2010/2011 ZDARMA ? 
Ano, ale jinou, poněkud složitější formou. V minulém školním roce mohly děti ze Středočeského kraje ve věku od 6 do 19 let, které 
navštěvovaly školní zařízení v rámci  kraje, dojíždět po předložení  zvláštní průkazky od Krajského úřadu Středočeského kraje do škol  
zdarma. Tuto výhodu mají středočeské děti i letos, ale postup je  jiný.  Děti platí během školního roku žákovské nebo studentské jízdné, ale 
jejich zákonní zástupci (v případě věku 18 let ony samy) mají možnost nechat si od Středočeského kraje jízdné zpětně proplatit.  K tomu je 
potřeba si obstarat pro každé pololetí školního roku tři formuláře: 

1. Žádost o refundaci žákovského a studentského jízdného formou daru od Středočeského kraje 
2. Poučení k žádosti o refundaci žákovského a studentského jízdného 
3. Potvrzení školní docházky k žádosti o refundaci žákovského a studentského jízdného 

 
První dva řádně vyplněné a potvrzené je třeba zaslat na Krajský úřad Středočeského kraje, Zborovská 11, 150 21, Praha 5: 
a)     na I. pololetí školního roku do 15.10.2010 
b)     na II. pololetí školního roku do 18.3.2011 
 
Třetí formulář   je třeba zaslat na stejnou adresu na konci každého pololetí školního roku: 
a)      za I. pololetí školního roku do 28.2.2011 
b)     za II. pololetí školního roku do 15.7.2011 
 
Podrobnější informace o tomto projektu a potřebné formuláře  najdete na http://www.kr-stredocesky.cz. Odkaz je i na našich 
webových stránkách. 
 

S ÚSMĚVEM JDE VŠECHNO 
LÍP ! 
 
Žena a denní život… 
  
Otec rodiny se vrací z práce a vidí, jak jeho děti 
sedí v pyžamech před domem a hrají si v blátě s 
prázdnými krabičkami od pizzy a číny, které 
jsou rozházené po celé zahradě. Vrátka na ulici 
jsou otevřená dokořán, zrovna tak dveře od 
auta, uvnitř leží pes čerstvě vyválený v blátě a 
nikde ani stopa po druhém psu. Muž vešel do 
domu a uviděl ještě větší nepořádek…  
Lampa převrácená a běhoun skrčený u zdi. 
Uprostřed pokoje hlasitě hrála televize a jídelna 
byla zaházena hračkami a různými díly šatníku. 
V kuchyni to nevypadalo lépe. Ve dřezu stála 
hromada nádobí, rádio hrálo na plné kolo, 
zbytky snídaně rozházené po stole, navrchu na 
prostírkách leží kočka. Lednice otevřená, psí 
žrádlo na podlaze, rozbitá sklenička pod stolem 
a u zadních dveří uplácaná hromádka písku.  
Muž rychle vyběhl schody, stoupajíc na další 
hračky a šlapajíc po oblečení.Ale nehleděl na 
to, jen hledal svou manželku. Bál se, že je 
nemocná, nebo se jí něco vážného stalo. Viděl, 
jak dveřmi koupelny prosakuje voda. Nakoukl 
tam a uviděl mokré ručníky na podlaze, rozlité 
mýdlo v hromadě špinavého prádla a mezi vším 
další rozházené hračky. Kilometry toaletního 
papíru se vinuly mezi tím vším a zrcadlo a 
stěny byly pomalované zubní pastou.  
Rychle se otočil a spěchal do ložnice, kde našel 
svou manželku, ležící v posteli a čtoucí knihu. 
Podívala se na něj, usmála se a zeptala se ho, 
jak se měl celý den. Podíval se na ni nedůvěřivě 
a zeptal se: „Co se tu dnes stalo?" Usmála se 
znovu a odpověděla: „ Pamatuješ se, drahý, že 
každý den, když se vracíš z práce, ptáš se mně: 
„Co jsi dnes celý den dělala? “ „Ano," 
odpověděl muž nejistě.  
"Tak dnes ........... jsem nedělala nic!“          
                 

                              (zdroj:  internet) 
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Od 1. 9. 2010 je v naší obci v rámci projektu Veřejně prospěšné práce zaměstnán  
pan Zdeňek Šnajdr z Tomic. Nahradil tak paní Marii Dědičovou, která pracovní 
poměr k 31. 8. 2010 na vlastní žádost ukončila. Tímto bychom chtěli paní Dědičové 
za její svědomitou práci, která byla pro naši obec velkým přínosem, poděkovat. 


