
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
listopad                                                                 číslo: 9                                                                 4/2008 
Vážení spoluobčané, chalupáři a přátelé Studeného a Petrovy Lhoty,

       přicházíme k Vám s posledním vydáním našeho občasníku v tomto roce. Pomalu se blíží prosinec. Sotva se odbude 
Mikulášská nadílka, již se hospodyňky chystají na přípravu vánočních svátků a pečení vánočního cukroví, aby vše nezůstalo na 
poslední chvíli. K Štědrému večeru patří vzájemné obdarovávání. Zkuste dát svým milým dárek nad všechny dárky – vlídnost, 
laskavost, klid a pohodu.  
 
 

 
 V době vánočního adventu zveme všechny děti společně s jejich blízkými 

 
 

                     na                            
                      3. slavnostní rozsvícení vánočního stromečku 

 
Kdy: neděle - 30. 11. 2008 od 16.30 hodin 

Kde: Studený -  v parku na návsi 

Těší se na Vás Mikuláš s andělem a čerty! 
 

 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   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

Srdečně zveme všechny naše důchodce na malé předvánoční posezení, které se 
uskuteční v pátek 12. 12. 2008 v 15.00 hodin v klubovně hasičské zbrojnice. 

Zajištěno malé občerstvení, hudba a dobrá nálada. 

 

SDH Studený zve všechny své členy na výroční členskou schůzi, která se 
uskuteční v pátek 21. 11. 2008 v 19.00 hodin v klubovně hasičské zbrojnice. 



Zprávy ze zastupitelstva: 
• zastupitelstvo obce schválilo vytvoření jednoho 

pracovního místa na veřejné prospěšné práce; na toto 
místo byla od září do listopadu přijata pí Marie 
Dědičová, které děkujeme za její iniciativu a přístup ke 
svěřeným úkolům 

• v rámci dotace z Programu obnovy venkova (POV) jsou 
plánované akce dokončeny a nyní probíhají 
administrativní záležitosti; celkové náklady včetně 
dotace ve výši 20.100,- Kč činily cca 50.000,- Kč 
(zakoupení a montáž tří plastových oken do garáže HZ, 
natření oken v budově OÚ, výměna vchodových dveří 
v budově OÚ apod.) 

• na zastupitelstvu obce byla řešena otázka dotace pro 
budovu bývalé školy z Programu rozvoje venkova 
(PRV); zastupitelé možnost zažádání o dotaci opětovně 
podpořili; nyní čekáme, zda nám budou finanční 
prostředky poskytnuty 

 
 
 

• zastupitelstvo odsouhlasilo návrh  požádat v PRV o 
dotace na občanské vybavení obce (rozšíření zeleně, 
oprava komunikací, kaplička, autobusová čekárna v obci 
a u osady P. Lhota atd.) 

• v souvislosti se stále vzrůstajícími náklady za svoz 
komunálního odpadu je nutné poplatek za popelnice pro 
rok  2009 opět navýšit; zastupitelstvo schválilo cenu za 
celoroční známku 1.100,- Kč a cenu za jednorázovou 
známku 100,- Kč 

• upozorňujeme občany na zákaz zakládání černých 
skládek v místech, která k tomu nejsou určena;  byly 
zjištěny v obci Studený – Kalispot a u rybníčku  „Za 
Kumžákovi“ a v osadě P. Lhota; viník se vystavuje 
postihu v přestupkovém řízení 

• u příležitosti 90. výročí Dne vzniku samostatného 
československého státu byla vyvěšena vlajka a položen 
věnec u památníku padlých 

 

 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
       Obec  Studený  s  některými  dalšími  spoluvlastníky  rybníků 
v k. ú. Studený provedli dne 25. 10. 2008 výlov rybníka Vršek. 
V průběhu odpoledne proběhla valná hromada, kde byl přednesen 
výhledový plán  další činnosti.  
     Všechny  vylovené ryby (asi 95 ks) se podařilo prodat, což je 
příjemná stránka věci. Celému výlovu však předcházelo velké úsilí 
některých občanů a spoluvlastníků, neboť vypuštění rybníka bylo 
komplikované zborceným potrubím v hrázi. Po dobu čtrnácti dnů 

bylo nutné každý den pročišťovat vadný odtok. Při samotném výlovu museli rybáři vynaložit velké fyzické úsilí na vylovení 
ryb. Všem, kteří se na těchto pracích a samotném výlovu podíleli, patří velké uznání a poděkování.  Výtěžek z prodeje 
ryb bude použit na zarybnění a opravu hráze. 
      Dne 29. 10. 2008 proběhlo jednání o nutné opravě hráze. Za OÚ Studený byl přítomen starosta p. Bušek, za Spolek 
spoluvlastníků rybářů p. Belada,  za  Správu  a  údržbu  silnic  Benešov  p.  Klápa a za ČNES dopravní stavby, a. s. Čechtice p. 

Janče.  Zúčastnění zástupci z obou firem   se  k  výše jmenovanému 
problému vyjádřili v tom smyslu,  že s propadlou výpustí nám 
nepomohou, jelikož odtok je záležitostí vlastníků rybníka. Vstříc 
nám vyjdou pouze v zabránění vymílání hráze, a to v poskytnutí 
technických prostředků. OÚ nyní hledá další způsoby jak opravit 
výpusť. Její současný stav  brání  napuštění rybníka a pokud se 
tento problém nevyřeší, může to znamenat ohrožení letního 
koupání v příštím roce. 

 
 

název strany  hlasů  v % 
Komunistická str. Čech a Moravy 13 28,26 
Česká strana soc. demokratická 12 26,08 
Občanská demokratická strana 10 21,73 
Koalice pro Středočeský kraj 5 10,86 
"Nezávislí starostové pro kraj" 4 8,69 
Nejen hasiči a živnostníci pro kraj 1 2,17 
Děl. strana - zrušení poplatků ve zdravotnictví 1 2,17 

 
Výsledky voleb do zastupitelstev 
krajů konaných 
17. – 18. 10. 2008 ve Studeném 
 
Ze 79 voličů se voleb zúčastnilo 46. 
Všechny hlasy byly platné. Volební účast 
činila 58,23%. 

Celkem  46 100% 

Ani Studenému se nevyhnula návštěva nezvaných osob. V polovině října se v naší obci do čtyřech objektů 
určených k rekreaci vloupal neznámý zloděj.Celková způsobená škoda na odcizených a poškozených věcech přesáhla 
částku cca 70.000,- Kč. Tímto občany nabádáme k větší ostražitosti a všímavosti ke svému okolí. 
V případě potřeby se obraťte na telefonní číslo 317 853 105 (Obvodní oddělení  Policie ČR Čechtice) nebo přímo na 
číslo 158. 



Naše vesnice  a jak šel čas …….. 
 
V  dnešním   díle  našeho občasníku  bychom  vám chtěli citovat úryvek  z části úvodu Kroniky obce Studený, která vznikla 
1. 1. 1934 a kronikářem byl v té době jmenován p. Josef Děkanovský z Petrovy Lhoty. Úryvek se týká vzniku obce Studený: 

 
    „K  četným svobodnickým obcím okresu 
Dolnokralovického, kdež bylo jádro svobodníků 
kraje Čáslavského, náleží též vsi v ústech lidu 

zvané Studenej a Petr Lhota. Jako veškeré obce i Studená a 
Lhotka až do konce XVI. století poddány byly rozličným 
vrchnostem, z nichž poslední byly Krištof Lukavecký 
z Lukavce a po něm Petr Malovec, rytíř z Malovic, jehož 
příbuzenstvo těžce neslo a zakusilo následků povstání stavů 
českých roku 1618.  Za pána tohoto stal se s poddanými ve 
Studené a Lhotce společenský převrat, jehož následkem 
dostalo se jim osobní svobody.  Název Lhotka vedle 
všeobecně i úředně užívaného Petr Lhota jest starší a 
správnější.  
     Smlouva taková, jež uzavřena byla ve středu po sv. 
apoštolích Páně Petra r. 1597 mezi Petrem Malovcem, 
rytířem z Malovic a poddanými jeho studenskými a 
lhoteckými a na to dle kupní smlouvy vložené do desek 
zemských v úterý po sv. Trojici r. 1601, že prodal týž 
poddaným svým: Vítovi Čtverákovi, Jakubovi Matunovi, 
Janu Buškovi, Janu Petrovi, Václavu Vošickému, Martinovi 
Majkovi, Jiříkovi Tomíčkovi a Havlovi Junkovi ves 

Studenou a Lhotku, dvůr poplužný a vejsadní krčmu ve 
Studené, veškeré dědiny, mlýny, haltýře, sádky, luka, 
rybníky, potoky, občiny, lesy a háje, lidi usedlé i neusedlé, 
přítomné i nepřítomné, ano i sběhlé s robotami a se vším 
příslušenstvím právem dědickým za sumu 3700 kop 
míšenských.  Jež to plně vyplacen byl, postoupil Petr 
Malovic výše uvedeným bývalým poddaným svým hned 
statek tento ku pravému dědictví r. 1601, což stvrzuje kupní 
smlouva. 
     Záhy vznikly ve Studené a ve Lhotce 2 živnosti 
svobodnické, z nichž jednak dělením, jednak odprodáváním 
částí, vyvinuly se nynější obce. Pozorujeme-li povahu 
osadníků těchto a bývalých okolních poddaných sedláků, 
postřehujeme značný rozdíl mezi nimi. Tradicemi 
připomínajícími jejich bývalý svobodný a nezávislý stav 
odchováni a majíce též širší rozhled v oboru vzdělání, 
vystupují v životě veřejném a pospolitém daleko 
sebevědoměji než-li tito. Posud vzpomínají starší z nich 
zlatých časů, kdy jim bylo vlastní smetiště před zápražím 
„milejší“ než-li celý grunt poddaného a robotujícího 
sedláka.“ 

 
     Tolik z úvodu Kroniky obce Studený. Pro zajímavost vám ještě uvedeme úryvek z publikace Ing. Stanislava Olta o vzniku 
obce Studený: 
    „První zmínka je z roku 1354, kdy tvrz patřila vladyckému rodu, který užíval přídomku ze Studeného (1354 Bernard, 1407-
20 Jetřich a Jan, 1435-64 Jan ml., 1464-66 Prokop). Členové rodu vystupovali aktivně především v 15. století, kdy stáli po 
boku Jiřího z Poděbrad.  V roce 1466 žádá Burián Trčka z Lípy krále Jiřího z Poděbrad, aby dostal Studenské panství, král 
však panství za věrné služby ponechává Prokopovi ze Studeného. V roce 1601 byla ves rozprodána mezi svobodníky.“ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Horní řada zleva: 1. Marie Vopěnková z Dunic (provdaná Šimánková), 2. Marie Chmelová z Děkanovic, 3. Marta Urbánková  
z Dunic (pr. Průšová), 4. malé dítě: Jaroslav Vopěnka z Dunic, 5. Marie Čechová ze Studeného, 6. Marie Langrová (pr. 
Bočková), 7. František Boček z Děkanovic, 8. Josef Bartůněk  ze Studeného, 9. Marta Váňová z Děkanovic, 10. Marie 
Urbánková ze Studeného (pr. Beladová) 
Prostř. řada zleva: 1. Milada Burdová z Dunic, 2. v kroji Marie Říhová z Děkanovic (pr. Zelenková), 3. Marie Vernerová 
z Dunic (pr. Čebišová), 4. Marie Chmelová z Dunic (pr. Malinová), 5. pan učitel Štěpán Háva,  6. před učitelem s mašlí 
Božena Pležingerová ze Studeného, 7. paní učitelka Míčková, 8. malé dítě ???, 9. Marie Kalašová  (pr. Kadlecová), 10. Marie 
Šeredová z P. Lhoty (pr. Jančová), 11. Marie Jančová z Dunic (pr. Vorlová), 12. Marie Krupková ze Studeného (pr. 
Koláčková) 
Dolní řada zleva: 1. Stanislav Kordovský z Dunic, 2. František Olišar z Děkanovic, 3. Josef Doubek z Dunic, 4. Karel Burda 
z Dunic (u Šipků), 5. Antonín Vopěnka z Dunic, 6. František Chmel z Dunic,  7. Jaroslav Petrů ze Studeného, 8. Antotnín 
Bušta ze Studeného 

 
 
V tomto vydání pro 
vás máme nejstarší 
školní fotografii, 
kterou se nám 
podařilo získat. Je 
z roku 1946. 
 



    
      Ve čtvrtém čtvrtletí letošního roku oslavili 

 a oslaví významné životní jubileum: 
 
Josef Vošický 
Bohumil Slavětínský 
Václav Vopěnka 
Josef Vácha  
František Moravec 
Marie Dvořáčková 
 
Přejeme hodně zdraví! 
 

 
Děkujeme: 

�  pí   Ladislavě   Pražákové   za   květinovou  
            výzdobu k památníku padlých a její údržbu 

� Květě Buškové za zhotovení věnce  
           k památníku padlých 

� p. Antonínu Vítovi za pomoc při stavebních  
           úpravách na OÚ (výměna vchod. dveří) 
 

  
 

 
 
 
 
VÁNOČKA 
Ingredience: 500 g pol. mouky, 500 g hl. mouky, 170 g moučk. curku, 120 g rozpuštěného másla, 
100 g rozpuštěného sádla, 3 žloutky, 42 g droždí, 3 a ½ dcl mléka, sekané mandle, rozinky 
namočené v rumu 
 
Postup přípravy: 
Uděláme kvásek. Smícháme obě mouky, osolíme, přidáme tuk, žloutky, cukr a vzešlý kvásek. Hněteme těsto, dle potřeby 
přidáme vlažné mléko a nakonec mandle a rozinky. Necháme kynout. Množství stačí na 2 vánočky. Pečeme v předehřáté 
troubě na 150°C asi 55 minut. 
 
                                                      Přejeme všem spoluobčanům a přátelům naší obce 

                          krásné prožití vánočních svátků plné klidu a pohody 
                                          a v novém roce 2009 hodně zdraví, štěstí a elánu. 

          Zastupitelstvo Obce Studený
 

          
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

            
 
 
 
       

 
 

                 

                

 

 

 

 

  

 

NAVŠTIVTE: http://studenskyobcasnik.webgarden.cz/ 
 
Vydal OÚ  Studený  11. 11.  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 

 
 
 
Chtěl bych touto cestou ještě jednou poděkovat 
Obecnímu úřadu, Agrodružstvu Studený a dále všem, 
kdo mi přišli poblahopřát k mému životnímu jubileu. 
                                                 Václav Vopěnka 

Pranostiky: 
o Na sv. Kateřinu, schováme se pod peřinu. 
o Jaký listopad, takový příští březen. 
o O sv. Barboře, sníh leží na dvoře. 
o Padá-li o Štědrém večeru sníh, urodí se hojně chmele. 
o Na Nový rok déšť - o Velikonocích sníh. 
o Ryje-li krtek v lednu, končí zima v květnu. 
o Když dne přibývá, mráz více pálívá. 
o V lednu mráz - těší nás; v lednu voda - věčná škoda. 
o Jak opadne ze stromů i poslední  listí, 

starosta si své zdraví raději slivovicí jistí. 

Mnohokrát děkujeme  všem ochotným spoluobčanům, kteří se zúčastňují brigád nebo pomáhají se zajištěním kulturních 
akcí a  tím značným dílem přispívají  ke zlepšení  a oživení života v naší obci. 

Zastupitelstvo Obce Studený 


