
Obec Studený Vás srdečně zve na 
 

 
 

sobota 2. července 2011 - Studený: 
15.00 hodin -  náves   -    taneček a posezení 
                           při dechovce  s   LEDEČANKLEDEČANKLEDEČANKLEDEČANKOUOUOUOU 
hasičská zbrojnice     -   výstava 
                        „Jak se žilo na vesnici 
          aneb co usnadňovalo našim předkům práci“ 
 

20.30 hodin - náves   -   taneční zábava se skupinou  
                     
 
 
 
 
 

neděle  3. července 2011 -  Petrova Lhota: 
14.00  hodin  - poutní místo „U Kněžny“  
                                 bohoslužba     
14.45  hodin  -  hudební skupina 

            DDDDIOGENESIOGENESIOGENESIOGENES – country 
 

Občerstvení zajištěno 
 

KOMINÍK VE STUDENÉM 
Na OÚ  si můžete do 20. července  nahlásit 
svůj  zájem o  odborné vyčištění komínů. Tuto 
službu je možné objednat také telefonicky na  
čísle 602 173 601 nebo emailem 
studeny@zelivka.cz. Přesný termín návštěvy 
kominického mistra v naší obci bude včas 
oznámen. Pozvaný odborný pracovník vám 
vydá o provedení kontroly písemnou zprávu. 

 

 
 
 

Vážení přátelé, chalupáři a přátelé Studeného a Petrovy Lhoty, 
     léto se kvapem blíží. Děti se nemohou dočkat blížících se  prázdnin a dospělí se zase těší na zaslouženou dovolenou. 
Chtěli bychom Vám popřát příjemné prožití tohoto odpočinkového období  bez větších starostí a mračen. 

 

ZPRÁVY ZE ZASTUPITELSTVA:   
Zastupitelstvo schválilo: 
• výsledek výběrového řízení, kterého se zúčastnily  firmy 

Hradecká spol. s r.o. Hradec,   Zeman s. r.o., stavební 
společnost Bernartice a  Evos – Hydro s. r. o, Ledeč nad 
Sázavou;  podle  vyhlášených kritérií byla na mimořádném 
zasedání dne 14. 4. 2011 vybrána firma Hradecká spol. 
s r.o., která nejvíce splňuje naše požadavky; na tento 
projekt obec obdržela dotaci z Fondu hejtmana Stč. kraje ve 
výši 400.000,- Kč; finanční podíl obce představuje částku  
60.000,- Kč; termín zahájení prací: druhá polovina dubna 
2011;  předání dokončené stavby: 8. 6. 2011 

•      nákup hliníkové úřední desky do osady Petrova Lhota 
• odkoupení spoluvlastnických podílů od PF na parcelách č. 

1938, 158, 1649, 1653, 1854, 1855; o pozemky č. parcel 
1671 a 1907 nemá zastupitelstvo obce zájem 

•    závěrečný účet obce za rok 2010 a souhlasí s celoročním 
hospodařením za rok 2010 s výhradou 

•      závěrečný účet Svazku obcí EKOSO za rok 2010 
•  pověřit Bohumila Buška k podpisu registračního listu, 

registrační smlouvy a smlouvy o dílo na akci „Oprava 

kapličky a křížku“; od Ministerstva pro místní rozvoj jsme 
získali  dotaci ve výši 83.142,- Kč; podíl obce je vyčíslen 
na 35.600,- Kč 

Zastupitelstvo bere na vědomí: 
•    výsledek přezkoumání hospodaření obce Studený za rok 

2010 
Další informace: 
•   v sobotu 21. 5. 2011  proběhl  současně se sběrem 

nebezpečného odpadu   sběr   železného   šrotu,    kterého  
byly sebrány  3q;  výtěžek bude použit na podporu zajištění 
chodu SDH v obci 

•    dle sdělení firmy SMART POINT, s. r. o., bylo zemské 
analogové TV vysílání z vysílačů Javořice u Jihlavy, 
Strážiště u Pacova a Klučovská hora u Třebíče 31. května 
2011 ukončeno 

•    z  důvodu  efektivního využití  nádob na papír a na PET 
lahve vás žádáme, abyste krabice před uložením do 
kontejneru rozebrali nebo roztrhali a PET lahve sešlápli; 
výrazně tím ušetříte místo a provoz bude ekonomičtější   
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http://studenskyobcasnik.webgarden.cz                                                                                       email: studenskyobcasnik@seznam.cz 

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

ČIŠTĚNÍ KOMÍNŮ 
Od 1. 1. 2011 nabývá  účinnosti nová vyhláška 
91/2010 o kontrole čištění komínů, kouřovodů a 
spotřebičů paliv. 
Kontrolu spalinové cesty provádí odborně 
způsobilá osoba, která je držitelem 
živnostenského oprávnění v oboru kominictví. O 
kontrole spalinové cesty  vyhotoví  Zprávu o 
provedení kontroly – čištění spalinové cesty 
(potvrzení). 

⇒ potvrzení o povinné kontrole komína je platné 
jeden rok 

⇒ potvrzení je důležité v případě nehody pro hasiče i 
pojišťovnu 

⇒ čištění spalinové cesty sloužící pro odtah spalin od 
spotřebiče na pevná paliva o jmenovitém výkonu do 
50 kW včetně je možné provádět svépomocí (tj. 1x 
za rok povinná kontrola odborně způsobilé osoby 
v oboru       kominictví, která vydá potvrzení o 
kontrole  spalinových cest; každé další čištění 
komínu v tom samém kalendářním roce si může 
majitel provést sám) 

                       (zdroj: internet) 
 



ZÁBAVNÉ ODPOLEDNE PRO DĚTI 
V sobotu 14. 5. 2011 jsme při příležitosti blížícího se dne dětí uspořádali pro naše ratolesti zábavné odpoledne.  Tentokrát jsme připravili pro 
děti soutěže, které se týkaly různých řemesel. Děti si mohly zasoutěžit na 7 stanovištích, kde za splnění úkolů dostaly drobné odměny. 
Zpestřením celého odpoledne bylo vystoupení kouzelníka Martina, který do svých tajů a kouzel zapojil i malé asistenty z řad našich 
návštěvníků. Tombola, která byla vyvrcholením celého odpoledne, byla velmi bohatá a děkujeme za ni převážně našim sponzorům. Dále 
děkujeme všem, kteří nám pomohli s přípravami samotného odpoledne a doufáme, že se u nás všem líbilo, protože počet soutěžících dětí se 
vyšplhal na číslo 72, což předčilo všechna naše očekávání.  

1. ZEMĚDĚLEC – OPRAVÁŘ/PĚSTITEL 
 

4. FARMÁŘ - CHOVATEL 

              2. RYBÁŘ 

 3. MYSLIVEC 

       7. VÝTVARNÍCI 

 5. ŠVADLENA     6. CUKRÁŘ 

   
                            KOUZELNÍK MARTIN A JEHO MALÍ I VELCÍ ASISTENTI                         

        
 
ZAPŮJČENÍ SOUČASNÉ A HISTORICKÉ ZEMĚDĚLSKÉ TECHNIKY:  
Agrodružstvo Studený, Bušta Petr Studený 
    
NAŠI SPONZOŘI:  
Agrodružstvo Studený, BUVECO – Ludmila Burdová, Dolní Kralovice, Dědičovi – Studený, Hospodářské potřeby František Moravec -  
Studený, Jelínek Petr, Humpolec, Kos servis s. r. o. Chyšná, Králová Ema – Studený, Kratochvíl  Ivoš – Děkanovice, Langerová Petra – 
Studený, Lebedová Petra – Studený,  OKNA EU – Ledeč nad Sázavou, Paťhová Zuzana – OVB Allfinanz a. s. - pobočka Košetice, PEKASS, a. 
s. - pobočka Vlašim, Půlpánová Kateřina,  EKO-KOM a. s. Praha, SPZV Ostředek, a. s., UNIAGRA CZ, a. s. – Jarošovice, Vopěnka Václav – 
Studený, Zelenka Jaroslav, Studený – T-mobile 
VŠEM VÁM  MOC DĚKUJEME!!! 



Naše vesnice a jak šel čas… 

Dnešní povídání z historie naší vesnice není čerpáno z Kroniky naší obce jako obvykle. Mimořádně otiskujeme 
příspěvek, který vysvětluje, proč je  datum 16. 6. 1601 (410 let)  pro naši obec  historicky významné. Připravil a 
poskytl nám ho  onšovský občan pan Karel Maleček. Je neuvěřitelné, kolik tento člověk, pro kterého je historie velkým 
koníčkem, za svůj život nasbíral zajímavých informací a je dobře, že se s námi o ně podělil. Panu Malečkovi, který 
příští rok oslaví významné kulaté životní jubileum,  za jeho čas a tento článek moc děkujeme a přejeme mu kromě 
pevného zdraví, aby mu jeho zájem a láska k historii stále přinášely potěšení a mohl dále   při různých setkáních 
předávat  své vědomosti  a poznatky, které se týkají  nejen Onšova, ale i jeho okolí. 
 

 
     „Vesnice Studený stojí před významným kulatým výročím. 
Letos uplyne 410 let od významné události, kdy se stala 
svobodnickou. Ve snaze připomenout tuto jistě výjimečnou 
událost jsem se již dvakrát zúčastnil besedy při setkání 
důchodců ve Studeném. Domnívám se ale, že právě i mladá 
generace by si měla  také tuto výjimečnou událost připomínat 
a tím pěstovat vlasteneckou lásku ke své vesnici. Právě takové 
otázky, jako kdy a jak jsme se tady vůbec vzali, co prožívali 
naši předkové, jak svoje problémy řešili, jak procházela 
historie místy, která jsou nám dnes domovem, nás často 
přivádějí k zamyšlení. 
1. Náš příchod 
Ve škole se učí o stěhování národů. Roku 453 umírá Atila, vůdce 
Hunů a pak už se vpády Hunů do Evropy stávají řidšími a 
slabšími. Krátce předtím skončí mocné Římské impérium. Tyto 
dvě události spustí právě ono „Stěhování národů.“ Němčina 
například pojmenovává území Böhmen, podle keltského kmene 
Bohémů, který tady právě před námi žil. Slované a tedy i naši 
předkové přicházejí do Evropy od východu. První datovaná 
zmínka je r. 512. Jak ve škole se učí, prvním sjednotitelem 
Slovanských kmenů byl kupec Sámo, to je r. 623. Ale i jeho moc 
potrvá jen 35 let a opět zaniká. Také pověst o praotci Čechovi a 
jeho příchodu na Říp by se dala zpochybnit. Ne, že se tak nestalo, 
to spíš ano, ale onu památnou větu, že vidí zemi mlékem a 
medem oplývající, mu vložil do úst nějaký pozdější kronikář, 
pravděpodobně mnich, protože je použita z knihy Exodus – to je 
druhé knihy Mojžíšovy a náš praotec Čech byl pohan a tento 
slovní obrat nemohl znát. První datovaná zmínka o našich 
předcích se uvádí r. 845, kdy se dal v Řezně pokřtít kníže Bořivoj 
s družinou českých velmožů. Počátek Velké Moravy, která má 
význam nejen pro nás, ale pro všechny Slovany, začíná rokem 
863. 
2. Rodové uspořádání 
Krajina, do které naši první předkové přišli, byla tak nehostinná, 
že nedávala jednotlivci šanci na přežití. To vedlo k rodovému 
uspořádání. A právě zde už nacházíme první zmínky o našem 
kraji. Toto území patřilo v tehdejší době do sféry vlivu rodu 
Slavníkovců. Dočítáme se, že jejich vliv sahal až na Onšov a 
Chýnov. Zápis doslovně uvádí, že „Slavník, vévoda zlický, dal 
postavit na hoře nad Onšovem kostel dřevěný.“ Vévoda Slavník 
se nedožil vybití tohoto předního rodu roku 995, zemřel 
přirozenou smrtí, pravděpodobně roku 982. Pak se musí tato 
stavba datovat za jeho života, tedy kolem roku  980. 
3. Svatavin újezd 
Počátek psaných dějin zdejšího kraje se váže k roku 1088 a 
událostem, které známe po pojmem Svatavin újezd. Toho roku 
darovala kněžna Svatava, která pocházela z polského rodu 
Piastovců a byla manželkou knížete Vratislava 2., toto území 
Vyšehradské kapitule. Toto území zahrnovalo 29 vesnic a 
ohraničovala je Želivka a Martinický potok, Zahrádka a Pravonín. 
Piastovci byl významný polský panovnický rod a sám Vladislav 
2. byl první, kdo v naší zemi soustředil veškerou moc a překonal 
tak už zmiňované kmenové uspořádání. 
4. Želiv a Řečice 
Význam našemu území dávala prastará zemská cesta, která vedla 
z Prahy do Jihlavy, kde se dělila na jih přes Znojmo a na východ 
do Orientu. Vedla z Čechtic na Humpolec, a proto je nazvána 
cestou Humpoleckou. Dovídáme se také o tzv. cestě Slavníkovské 

nebo Staré želivské, která sledovala trasu Loket, Dunice, Kalná 
Hať, Želiv. Právě toto, tehdy pohraniční území, rozdělil kníže 
Vladislav 2. a  daroval část jižně od této zemské cesty Pražskému 
biskupství a část severní klášteru v Želivě. Tak vznikají dvě 
střediska moci a kultury: Želiv a Červená Řečice. To je roku 
1144. Ještě předtím, r. 1139 zakládají Benediktini ze Sázavy 
klášter v Želivě. Působí zde jen 10 let a jsou vyměněni 
premonstráty. Ti přišli z německého Steinfeldu. 
5. Onšov 
Roku 1252 se připomíná Markvart z Onšova, který postavil 
v Onšově kostel, který je pro Studený farním. Nejstarším jeho 
zařízením je zvon Marie, ulitý mistrem Ptáčkem na Horách 
Kutných r. 1493. Umělecky pozoruhodné jsou vyřezávané 
chórové lavice a Golgota z r. 1699. Z rodů, které se v držení 
Onšova vystřídaly, stojí za zmínku Lukavečtí a Leskovcové. R. 
1761 kupuje prodlužený majetek onšovský Pražské 
arcibiskupství. 
6. Studený 
První písemná zpráva se zmiňuje r. 1354 o Bernevítovi ze 
Studeného. R. 1407 vedl Jeřich ze Studeného spor o podací právo 
ke kostelu v Onšově. Odřekl se práv k lesu, patřícímu faře 
onšovské. R. 1420 pak vlastní Kácov, po něm pak synové Jan, 
Aleš a Prokop. Jmenovaný Jan má r. 1216 Zálesí. Dne 17. 3. 1440 
je účastníkem sjezdu kraje Čáslavského. Aleš byl 1448 ve vojsku 
Jiřího z Poděbrad při obléhání Prahy. R. 1464 zapsal Jan Studený 
s dvorem poplužním, Chlovy, Lhotu a díl podací v Onšově bratru 
Prokopovi. R. 1466 Jan zemřel. Tvrz a statek si vyprosil na králi 
Burijan z Lípy, ale Prokop jel až do Prahy a právo svoje obhájil. 
Na konci 15. století patří Studenému. Pak dochází k dělení tohoto 
majetku a Studený r. 1589 dostává Krištov Lukavecký z Lukavce 
spolu se Lhotou, bydlel tehdy v Domašíně. Bratři jeho Stylfryd a 
Smil prodali pak r. 1600 majetek tento za 1500 kop Petru 
Malovcovi z Malovic. Po něm nese název Petrova Lhota. 
7. Vykoupení z poddanství 
Konečně se dostáváme k nejdůležitější události těchto řádků. 16. 
6. 1601 prodává tento majetek Petr Malovec „družstvu.“ Samotný 
dvůr pak kupuje Václav Vokšický. Jsou jmenováni: Jan Bušek, 
Vít Čtverák, Jan Petrů, Jakub Matuna, Havel Janek, Martin 
Vacek, Jiřík Tomíček, z těch jmen se dnes už jen málokteré ve 
vesnici vyskytuje. Snažme se pochopit velikost této události, vžít 
se do pocitů přímých účastníků. Už jenom shromáždit takovou 
částku, v dřevěných chalupách na vesnici velké poklady 
nebývaly, jistě se tenhle velký obchod neobešel bez dluhů. Na 
druhé straně koupili se svoji svobodou také značný majetek. 
Hlavně ale najednou byli vlastně sami sobě vrchností, vykoupili 
se nejen z robotování, ale hlavně z nevolnictví, což si dnes jen 
těžko dovedeme představit. Nedlouho předtím stejným způsobem 
se od pánů Říčanských vykoupilo město Pelhřimov. 
     Svoboda je asi nejhlavnější z proklamovaných lidských 
práv. Tato událost dává vesnici Studený značnou výjimečnost. 
Proto je na místě tuto významnou událost z historie vaší 
vesnice při jejím kulatém výro čí připomenout, mít v úctě své 
svobodymilovné předky, mít v úctě samotnou svobodu, chápat 
její důležitost v lidském životě na všech úrovních. Historie by 
měla  vychovávat ke zdravému vlastenectví a toto vlastenectví 
začíná poznáním a zamilováním si svého domova, své vesnice. 
Právě pro její nevšední historii máme důvod si jí vážit a 
milovat ji.“ 

           (Karel Maleček – Onšov) 
 
 
 
 
 



 

3. MÍSTO V OKRSKOVÉ SOUTĚŽI                   
Tak jako již každý rok,  i letos se sbor dobrovolných hasičů naší obce zúčastnil 28. 5. 2011 soutěže v požárním sportu v obci 

Blažejovice. Prvotním záměrem bylo vytvořit dvě družstva a tak obsadit v této soutěži dvě 
kategorie, a to muži do 35 let (hlavní disciplina - pořadová příprava, překážkový běh na 100 
m a požární útok) a muži nad 35 let (požární útok). Tento záměr se však nepodařilo 
realizovat a tak bylo sestaveno jedno družstvo, a to muži do 35 let pro hlavní kategorii. 
Velitelem tohoto družstva byl jmenován Radek Vopěnka. Do družstva byli začleněni - Josef 
Langer (strojník), Jiří Dědič, Jakub Vopěnka, Filip Vopěnka, Tomáš Langer a Antonín 
Dotlačil, náhradníci - Vít Bartůněk, nominace na překážkový běh a Jakub Vít. Samotná 
soutěž byla velmi dramatická, neboť v této kategorii se sčítají body ze všech třech disciplín. 
Našemu družstvu vyšla hned na jedničku pořadová příprava, byl na ně opravdu hezký 
pohled. Další disciplínou byl překážkový běh na 100 m. Do tohoto běhu byli nominováni 
Jakub a Filip Vopěnkovi, Tomáš Langer a Vít Bartůněk. Všichni podali   perfektní výkon, 
který poté výrazně promluvil do konečného výsledku. Následoval požární útok, zde rovněž 

celé družstvo podalo dobrý výkon a mezi startujícími družstvy jsme byli na 4. až 5. místě. Po celkovém součtu dosažených bodu naše 
družstvo obsadilo krásné 3. místo. Za toto umístění a vzornou reprezentaci naší obce jim patří velké poděkování.  
                    Bohumil Bušek, starosta SDH 
(na snímku nahoře zleva: Tomáš Langer, Jiří Dědič, Radek Vopěnka, Josef Langer; dole zleva: Filip Vopěnka, Jakub Vopěnka a Antonín  
Dotlačil) 

Dnešní archivní fotografie je z dětského dne na 
volejbalovém hřišti. Některé dítko na fotografii (dnes 52 – 
53 let) by si mohlo pamatovat, ve kterém roce byla 
pořízena. 

 

 

 

 

 

 

Zleva: 1. Míla Čech z Děkanovic, 2. Josef Získal, 3. Josef 
Langer, 4. Jan Boček, 5. Milada Moravcová, 6. Ludmila 
Dědičová  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
               Děkujeme paní Ladislavě Pražákové za celoroční květinovou výzdobu  a její údržbu u památníku padlých. 
 
 
 
Vydal OÚ Studený  6. června 2011. IČO 00232785. Náklad 60 ks. Povoleno pod evidenčním číslem MK ČR E 17290. Sestavily: Hana 
Karafiátová a Stanislava Vopěnková.  

STUDÁNKA U KNĚŽNY SE STALA STUDÁNKOU 
VYSOČINY 2011 
S radostí Vám oznamujeme, že studánka „U Kněžny“ obsadila v soutěži 
Studánka Vysočiny 2011 první místo!  Na konání soutěže nás upozornila 
Majka Dědičová a nás velice těší, že naše studánka zabodovala! 
 

TO JSOU VĚCI! 
Liška a veverka  
Běží liška po lese a na větvi vysoké borovice vidí veverku, 
jak se opaluje, cigaretku, sluneční brýle, drink.  
I ptá se liška: "Veverko, ty nemakáš?" A veverka odpoví: 
"Co bych makala, kašlu na práci, je pěkný počasí, tak se 
opaluji". Liška běží dál a přemýšlí, přemýšlí a říká si: "Já 
se tady pořád honím, dělám tady zdravotní policii, lovím ty 
nemocný a slabý živočichy, nikdo to pořádně neocení, 
žaludek z toho mám oddělanej, dovolenou žádnou, takový 
pěkný počasí, dám si taky chvíli leháro". Jak řekla, tak i 
udělala, plácla s sebou na mez a opaluje se. Jde kolem 
myslivec s puškou na rameni, vidí vyvalující se lišku, hodí 
pušku k líci a prásk prásk - složí ji. 
A z toho plyne mravní ponaučení - kdo chce kašlat na 
práci, musí sedět hodně vysoko.  
TAKŽE MAKÁME .......            (převzato z internetu) 

                       Občanské sdružení Zelené srdce  
Kontakt: Pavel Koubek, Mladé Bříště č.2.,  
396 01 Humpolec    
e-mail: zelenesrdce@atlas.cz                           
tel. 737768102,  www.zelenesrdce.cz                      

            
Tisková zpráva ze dne 31.5. 2011 
 

Kraj Vyso čina zná svou  Studánku roku 2011 
     Studánkou Vysočiny roku 2011 se stala studánka U Kněžny 
nedaleko obce Studený na hranicích okresu Pelhřimov  a Benešov. 
     U příležitosti světového Dne vody vyhlásilo na jaře letošního 
roku občanské sdružení Zelené srdce pátý ročník ankety Studánka 
Vysočiny roku 2011 o nejkrásnější, nejlepší, nejmilejší, 
nejchutnější studánku kraje Vysočina.  Vítěznou studánkou, kterou 
vybrala porota ze sedmi navržených, se stala studánka U Kněžny u 
obce Studený na hranicích okresů Pelhřimov a Benešov. 
„Rozhodování bylo v letošním roce jednoduché, protože vítězný 
návrh byl prostě nejlepší,“  prozradil hlavní organizátor ankety 
Pavel Koubek  Studánku pramenící pod kaplí Panny Marie navrhl 
pan starosta Bohumil Bušek a Studenský občasník. Podle pověsti se 
u této studánky uzdravila slepá kněžna a i dnes je toto místo 
vyhledávané pro dobrou vodu a jako příjemné zastavení v lesním 
tichu.   Studánka bude označena  tabulkou s textem Studánka 
Vysočiny roku 2011 a vítězný návrh odmění pořadatelé knihou o 
studánkách. 
     Druhé místo získala dnes již skoro zapomenutá bezejmenná 
studánka na okraji pole nad lomem u Ledče nad Sázavou, kterou 
navrhl pan Zdeněk Panský. Studánka u cesty na vrch Melechov 
sloužila pro občerstvení například malíře Jaroslava Panušky. 
„Umístění studánky třeba přispěje k tomu, že se dočká obnovy a i 
to je cíl ankety,“ vysvětluje Pavel Koubek.   
     Třetí místo získala studánka Na Skalce v Jihlavě, kterou navrhl 
pan Jaroslav Kněžíček z Jihlavy. Studánka byla obnovena Městem 
Jihlava v roce 2010.  
     Cílem ankety, která bude pokračovat i v příštím roce, je 
upozornit na krásná místa v kraji Vysočina, mezi které studánky 
bezesporu patří,  ale také na jejich stav, který je v některých 
případech žalostný.  „Vzhledem k situaci s pitnou vodou, budeme 
všechny studánky v budoucnu znovu potřebovat a i na tento fakt 
chceme anketou upozornit,“ uzavírá Pavel Koubek  

Ve druhém čtvrtletí letošního roku oslavil 
významné životní jubileum 
 pan Josef Nápravník. Gratulujeme.  

 


