
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
              

  perokresba: Stanislav Příhoda 
 

červen                                                                      číslo: 7                                                                      2/2008 
Vážení spoluobčané, chalupáři a přátelé Studeného a Petrovy Lhoty,

     těší nás, že jste si našli chvíli na další vydání našeho Studenského občasníku. Pomalu se blíží doba dovolených a dětem dva 
měsíce prázdnin. Dovolte nám, abychom Vám všem popřáli hezké léto, spoustu příjemných zážitků a načerpání nových sil. 
 
              Zastupitelstvo Obce Studený 
 

Obec Studený Vás srdečně zve na III. ročník  setkání přátel u příležitosti 
kněženské pouti 

 
  sobota 5. 7. 2008 
 
  od 13.30 hodin - slavnostní zahájení před budovou hasičské zbrojnice spojené s otevřením prodejní  
                             výstavy obrazů malíře Stanislava Příhody v klubovně hasičské zbrojnice 
 
  od 14.00 hodin - kulturní vystoupení na návsi (hudební trio v lidovém tónu) 
 
  od 20.00 hodin - taneční zábava 
                                                                                        hraje:   
 

 
V PRŮBĚHU ODPOLEDNE VYJÍŽĎKY  KOŇSKÝM SPŘEŽENÍM 

neděle 6. 7. 2008  
 
  od 10.00 – 12.00 hodin - prodejní výstava malíře Stanislava Příhody v klubovně hasičské zbrojnice 
 
  od 14.00 hodin - vysvěcení kapličky U Kněžny a bohoslužba 
 
  od 14.45 hodin - kulturní vystoupení žáků a učitelů ZUŠ - U Kněžny 
  

ZE STUDENÉHO KE KNĚŽNĚ MOŽNÁ DOPRAVA  KOŇSKÝM SPŘEŽENÍM 
(bližší informace  5. 7. 2008 u vstupu na návsi) 

 
Občerstvení zajištěno v sobotu i v neděli 

 
 

 
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



Zprávy ze zastupitelstva:
• 28. 3.  2008 se uskutečnila schůzka s vlastníky rybníků 

v obci Studený, které se zúčastnilo 14 spoluvlastníků z 
26; na schůzce byla projednána a  schválena Dohoda o 
výkonu vlastnických práv a v současné době již nic 
nebrání hospodaření na rybnících Trnčík, Širočina a 
Vršek; nezúčastnění spoluvlastníci podepsali dohodu 
dodatečně; dále bylo odsouhlaseno zakoupení násady 
za 3.000,- Kč na zarybnění Širočiny 

• Obec Studený obdržela dopis od ing. Košťála (Lesy 
ČR, Lesní společnost Kácov), ve kterém ukládá Obci 
Studený provést odstranění polomů z lesa na parcele č. 
1054/4, 1054/13, kterého je Obec Studený 
spoluvlastníkem; tato skutečnost byla projednána na 
zastupitelstvu  a s  p. Jos. Průšou, který provede 
vyčištění lesa; spoluvlastníci tohoto pozemku byli o 
celé věci informováni 

• Agrodružstvo Studený provedlo opravu můstku na 
obecní cestě k židovskému hřbitovu v částce 6.997,- 
Kč, kterou financovala obec 

• 15. 4. 2008 proběhl účetní audit OÚ Studený, kterého 
byli přítomni účetní pí Slavětínská a starosta p. Bušek 
se závěrem bez výhrad 

• z rozpočtu Středočeského kraje v rámci Programu 
obnovy venkova na rok 2008 nám byla přidělena 
účelová  dotace  ve výši 20.100,- Kč  (z  požadovaných  

 
 
 

 

30.000,- Kč);  k této dotaci obec přispěje z rozpočtu 
obce nejméně 40 % a peníze použije na drobné opravy 
na budově hasičské zbrojnice a obecního úřadu 

• zastupitelstvo obce schválilo závěrečný účet obce za 
rok 2007, který byl vyvěšen na úřední desce 

• opravená věžička s kopulí již byla umístěna  pomocí 
jeřábu na kapličku U Kněžny; zakotvení věžičky 
provedli p. Z. Veselý z Čechtic a p. Jar. Průša, který 
také vyrobil dvě lavice s opěradly; okolní prostranství 
u kapličky upravil p. J. Cacák 

• od 3. 4. 2008 jsou M. Šimek a J. Dědič jmenováni 
Krajským sdružením hasičů Čech, Moravy a Slezska 
Referenty prevence a výchovné činnosti SH ČMS - 
preventista III. stupně; závěrečná zkouška se konala v 
Blažejovicích 3. 4. 2008; od této doby mohou provádět 
preventivní činnost v domácnostech, jako je například 
kontrola těsnosti komínových průduchů apod. 

• obecní  zastupitelstvo   schválilo   (dle § 68 odst. 1 zák. 
ČNR    č.  133/1985 Sb.   o  požární   ochraně)  zřízení 
jednotky  sboru  dobrovolných  hasičů  obce  Studený; 
jednotka SDH obce (JSDHO) bude provádět mimo jiné 
záchranné  práce  při  živelných  pohromách  a  jiných 
mimořádných  událostech; složení jednotky: velitel  M. 
Šimek,  zástupce   J. Dědič,   strojníci   K. Dědič   a  R. 
Vopěnka a členové: M. Čech,  P. Čermák,  L. Němec a 
J. Vošický ml.

      V neděli 8. 6. 2008 uspořádali zastupitelé obce ve spolupráci s rodiči 
stejně jako v loňském roce Zábavné odpoledne pro děti. V letošním roce 
čekalo na děti 8 soutěžních stanovišť. Na každém děti soutěžily ve dvou 
různých disciplínách. Soutěží se zúčastnilo 69 dětí. I letos čekala na děti 
spousta odměn, za které vděčíme především našim vstřícným sponzorům. Po 
ukončení soutěží čekalo děti ještě malování  sádrových zvířátek, losování 
tomboly a   taneční vystoupení místních děvčat  Páti a  Verči. K navození 
příjemné atmosféry přispělo také sólové vystoupení leadra skupiny Keks 
Štěpána Kojana, které si možná více vychutnali dospělí. 
      Závěrem lze říci, že akce se vydařila i díky počasí, které možná proto, že 
bylo Medarda, vyhrožovalo chvílemi zataženou oblohou. Nakonec nás ale 
minula i ta nejmenší dešťová přeháňka. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

OBEC STUDENÝ DĚKUJE VŠEM, KTEŘÍ 8. 6. 2008 
PODPOŘILI ZÁBAVNÉ ODPOLEDNE PRO DĚTI 

 

Adélka a.s. – Pelhřimov, Agrodružstvo Studený, Autoino Vít 
Svoboda -  Čechtice, Buveco Ludmila Burdová – Dolní 
Kralovice, Česká spořitelna a. s. – Dolní Kralovice, Drobné 
zboží – Vlašim, Ema a Luboš Královi – Praha/Studený, 
Grammer CZ s. r. o.  - Dolní Kralovice, Hospodářské potřeby 
František  Moravec – Studený,   Jaroslav Zelenka – 
Praha/Studený, KB a.s. – Vlašim,   Kovofiniš KF, s. r.o. – 
Ledeč nad Sázavou, KTM – Vlašim, MUDr. Petr Halaška – 
Čechtice, Ottas a. s. - Praha, Potraviny Jitka Vošická – 
Studený, Titan s.r.o. – Praha, Věra Jírů – Pelhřimov 

 
Naše poděkování patří i  všem hospodyňkám, které nám 
pomohly na vlastní náklady připravit pohoštění. 
 
 



 
STUDENŠTÍ HASIČI 
     Poprvé od obnovení činnosti hasičského 
sboru ve Studeném se družstvo studenských 
hasičů v počtu 8 členů (Miroslav Šimek, 
Radek Vopěnka, Ladislav Němec, Petr 
Čermák, Jiří Dědič, Jakub Vít, Josef Langr 
a Jakub Malimánek) zúčastnilo  17. 5. 2008 
soutěže v hasičském sportu v obci 
Blažejovice. Celkem bylo přihlášeno 15 
družstev, z  toho dvě družstva žen. 
V soutěžní skupině obsadilo naše družstvo  
9. místo. O lepší umístění nás připravila 
drobná nečistota na jedné ze savic. 
Nicméně všichni soutěžící mají elán 
zúčastnit se podobných akcí, kde se pokusí  
dosáhnout lepších výsledků. 
    
    
  (Bohumil Bušek) 
 
 
Naše domy a jak šel čas… 
(škola – 4. díl)                             

Studený 
1971/72 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

     
      Poslední zmínky o naší škole, které jsme čerpali 
z Pamětní knihy Studeného, se týkají 60. let.  Ve školním 
roce 1960/1961 navštěvovalo školu 50 žáků, z toho 20 
chlapců a 30 děvčat. V 1. třídě vyučoval p. Jiří Šlehuber a 
ve 2. třídě pí Jana Jarolímková. Po schválení nového 
školského zákona se změnil název školy z „národní škola“ 
na  „základní devítiletá škola 1. – 5. postupný ročník“. 
     Na škole zároveň pracovaly 2 zájmové kroužky – 
kroužek dovedných rukou a kroužek loutkářský, který 
sehrál za rok 4 divadelní hry. Větší opravy školy v té době 
nebyly  provedeny, menší opravy prováděl sám p. ředitel – 
malby ve třídách, natření plotu, oprava lavic, zhotovení 
plotu kolem zahrádky  a  další.  Na dvorku školy vykopal 
p. Miloslav Trojan studnu (hloubka 2 m) s tím, že bude 
sloužit i potřebě zdejší školy a národního výboru. 

        V roce 1962 nastoupil místo pí Jarolímkové  p. 
Jaroslav Sůra a po něm  pí  Helena Zachařová a pí Marie 
Blažková. Náboženství  vyučoval  onšovský farář p. 
Bohumil Hasman. 
      Pro zajímovost uvádíme, jaké bylo v roce 1962 
v červnu  počasí:  nejnižší teplota  2°C,  nejvyšší  39°C.  
11 dní byla teplota do 20°C,  5 dní nad  30°C,  7 dní byl 
mírný déšť,  4 dny byla bouřka a 13.6. začala senoseč. 
    V roce 1963 ukončil svoji práci ve škole p. Jiří Šlehuber 
a tím končí i poslední zmínky o školní budově. 
 
Poslední žáci opustili školní lavice ve Studeném v 
roce 1976, poté děti začali dojíždět do školy  v Dolních 
Kralovicích  a dunické děti do Košetic. 
 



 
 
        

           Narodili se:  
        Michal Kratochvíl 

               David Čermák 
  
                         Šťastným rodičům, malému 
                                      Michálkovi i malému Davídkovi  
                                      přejeme jen to nejlepší!! 
  

 
 
          Sběr železného šrotu 
     Vyzýváme občany, aby na OÚ 
co nejdříve  nahlásili svůj 

případný zájem o svoz železného šrotu. Podle 
projeveného zájmu se uskuteční svoz i v letošním 
roce. O přesném termínu byste byli informováni na 
úřední desce a místním rozhlasem. 

 
 
 

 
      

             
                 
               Třídění odpadu  

     Bohužel stále se najdou jednotlivci, 
kteří pravidla nedodržují. Správné třídění 
odpadu si někdo vyložil po svém a 
do kontejneru na papír vysypal popel. 
Neznámý  viník se tak vystavuje 

finančnímu postihu v přestupkovém řízení.  V minulém  
občasníku  jste se mohli dozvědět, že v roce 2007  obec  za 
tříděný odpad  od firmy EKO-KOM a.s. obdržela  10 852,- 
Kč, což není zanedbatelná částka. Je nepochopitelné, proč 
se někdo takto chová, když každý má svou popelnici na 
směsný odpad.  Dále máme čtyři místa, kde jsou umístěny 
popelnice na sklo a PET lahve (Kalispot, bytovky, u 
obchodu a Petrova Lhota). Navíc je u obchodu velký žlutý 
kontejner na plasty a velký modrý kontejner na papír. 
Dvakrát v roce probíhá sběr nebezpečného odpadu. 
     Žádáme občany, aby odpad správně třídili. Všem, kteří 
tak činí, děkujeme. Zároveň připomínáme, že PET lahve je 
třeba před uložením do popelnice sešlápnout, protože 
nesešlápnutými se objem popelnic naplní daleko dříve. 
                     
 
 

               Odborné vyčištění komínů 
         V letošním roce máme možnost zajistit kominického mistra pana Eduarda Semráda z Pelhřimova. Pokud se 
na OÚ závazně přihlásí nejméně 10 zájemců, tak by se cena za vyčištění jednoho komínu měla pohybovat okolo 

100,- Kč. Žádáme zájemce o tuto službu, aby svůj závazný zájem oznámili na OÚ do konce srpna. 
                         

 
   
 
 
 
 
 
 
   
                           
 
 
 
 
 

NEJLEPŠÍ KOLÁČKY  
Těsto: 11 lžiček cukru, 1/2 kg hladké mouky, 1 kostička droždí,  
2 žloutky, 1,5 dcl oleje, lžička soli, 1/4 l mléka 
Náplň: tvaroh ve vaničce, trochu pudinku, cukr, vejce, marmeláda 
 
Uděláme kvásek a potom z uvedených surovin zpracujeme vláčné těsto. 
Necháme kynout nejvíce hodinu. Vytvoříme kuličky, které rozmístíme 
na vymazaný plech a necháme chvíli kynout. Prsty namočenými ve 
vodě uděláme do každé kuličky důlek. Okraje koláčků potřeme 
rozmíchaným vajíčkem a na každý dáme připravený tvaroh. Můžeme 
přidat i trošku marmelády. Navrch dáme žmolenku, kterou připravíme 
z hladké a polohrubé mouky, moučkového cukru, vanilkového cukru a 
másla. 

 

 

Vydal Obecní úřad Studený  13. června  2008. IČO 00232785. Náklad 60 ks.   Povoleno Ministerstvem kultury pod evidenčním 
číslem MK ČR E 17290.  Sestavily: Hana Karafiátová a Stanislava Vopěnková. Návrhy a připomínky můžete zasílat na adresu 
OÚ Studený nebo emailem:  studenskyobcasnik@seznam.cz 

Pranostiky: 
• Když kvete chrpa,  

za čtyři neděle chop se srpa! 
• Kdo se v létě nezapotí, 

 v zimě se nenasytí! 
• Jaro je přízeň, léto trýzeň! 
• Když na Medarda prší,  

těžko se seno suší. 
• Na sv. Víta na jedné straně se tmí 
      a  na druhé svítá. 
• Petr a Pavel chodí s nůší,  

kořínky a houby suší. 
• Když je v červnu hezky, 
      starosta vytahuje necky.  

Když je v červnu deštivo, 
      starosta utíká na pivo!  
 

                                                                             Poděkování 
• děkujeme rodákovi a zároveň chalupáři p. Josefu Lejčkovi z osady Petrova Lhota, který velmi vstřícně přistoupil 

na žádost zastupitelstva obce zpracovat  projekt na obnovení zeleně v osadě Petrova Lhota a v parku ve Studeném 
a zároveň přislíbil dodat a vysadit okrasné dřeviny 

• děkujeme p. Josefu Beladovi a pí Evě Šimkové, že se v rámci Dohody o provedení práce budou i v letošním roce 
starat o údržbu zeleně 

• děkujeme p. Karlu Dědičovi za zhotovení stojanu na košíkovou  
• přestože jsme rozhlasem prosili místní obyvatele o pomoc při úklidu veřejného prostranství, tak se brigády 26. 4. 

2008 zúčastnilo pouze  10 lidí, všem zúčastněným děkujeme a doufáme,  že ostatní se připojí příště 
•  


