
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
září                                                                      číslo: 8                                                                        3/2008 
 
Vážení spoluobčané, chalupáři a přátelé Studeného a Petrovy Lhoty, 
     v čase blížícího se podzimu k Vám přicházíme s třetím vydáním našeho občasníku v tomto roce.  
 
Zprávy ze zastupitelstva: 
 

• zastupitelé obce rozhodli, že daň z nemovitosti (zákon 
č.  338/1992 Sb.) se zatím  zvyšovat nebude 

• SDH Studený a potřebám obce bude k dispozici 
nákladní vůz AVIA FURGON A 21, který byl získán 
převodem kmenového jmění od MV Praha odbor 
dopravy; vůz je evidován u HZS Kladno, který bude 
hradit povinné ručení 

• na OÚ proběhla kontrola FÚ, která se zabývala 
prošetřením asfaltování cest v obci v roce 2002; 
výsledek kontroly - bez závad 

• zastupitelé obce požádali hejtmana středočeského kraje 
o finanční příspěvek na pouťové slavnosti; rada kraje 
odsouhlasila finanční příspěvek ve výši 6.000,- Kč 

• od   firmy   EKOSO   Trhový    Štěpánov    získal OÚ 
za třídění odpadu odměnu ve výši 1.600,- Kč; tato 
částka bude poskytnuta SDH Studený  

• 16. 7. 2008 proběhla schůzka členů JSDHO Studený se 
starostou obce a s velitelem JSDHO; členové byli 
seznámeni se směrnicemi, které vydal OÚ Studený 

• zastupitelé obce projednali a schválili  projekt na 
obnovu rybníčku u Studeného, který podal p. Jiří 
Malimánek  

• p. Josef Průša z Dunic provedl pořezání polomů a 
vyčištění obecního lesa; palivové dřevo bylo místním 
rozhlasem nabídnuto občanům k odběru 

• v červenci  hasiči  provedli  sběr  železného  šrotu; za 
utrženou   částku    2.200,- Kč  byla uhrazena technická  
kontrola vozu Avia a zakoupena nafta; hasiči tímto 
občanům děkují za poskytnutý železný šrot 
 
 
 
 

• z dotace z Fondu obnovy venkova byla natřena okna na 
OÚ; dále se bude pokračovat výměnou vstupních dveří, 
instalací zabezpečovacího zařízení a dle finančních  
možností budou provedeny některé úpravy i v budově 
hasičské zbrojnice a u památníku  padlých 

• p. Otto Seidler požádal OÚ o pomoc při udržování 
přístupové cesty k židovskému hřbitovu; OÚ chce 
uskutečnit brigádu na pročištění cesty a odklizení 
větví; termín brigády bude upřesněn 

• veterinární správa Středočeského kraje nařizuje 
povinné očkování skotu, ovcí a koz do 14. září 2008; 
očkování  je proti horečce ovcí  "modrý jazyk ";  
chovatelé musí kontaktovat soukromé veterinární 
lékaře 

• v rámci komplexních pozemkových úprav bude 
provedeno vybudování polní cesty ve Studeném; jedná 
se    o    cestu  za    rybníčky  u   Matějkových  směrem 
k dálnici; zadavatelem tohoto projektu je Min. zem. 
ÚPÚ, odděl. Pozemkový úřad Benešov; dodavatelem 
projektu byl vybrán  Dřevotvar Chýnov; celá stavba je 
placena z fondu EU a po dokončení bude předána Obci 
Studený do užívání 

• informace o projektu „Spolkový dům“ – stavební úřad 
Vlašim vydal stavební povolení na základě projektu, 
který pro OÚ vypracoval p. Antonín Vít a 
vyjadřovacích protokolů k  zamýšlené stavbě; 
v současné době čekáme, zda na tento projekt 
dostaneme dotace z fondů EU 

• 17. a 18. 10. 2008 proběhnou volby do zastupitelstva 
Středočeského kraje 

 
     Úřední hodiny:

    každou středu a pátek  od 18.00  do 20.00  hodin                             adresa: Obecní úřad  
    telefonní číslo na starostu: 602 173 601                             Studený 45, 257 68  Dolní Kralovice  



 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

            
           Dne 5. a 6. července  2008 se konal v naší vesnici již III. ročník kněženské pouti.  V sobotu  v  13:30  hodin  zahájil  
p.    Bohumil Bušek proslovem   slavnostní odpoledne a zároveň otevřel prodejní výstavu obrazů malíře p.  Stanislava Příhody 
v klubovně hasičské zbrojnice.  Obrazy byly převážně s tematikou obce   Studený a mezi návštěvníky jsme zaznamenali 
obrovský ohlas. Někteří   si dokonce   objednali namalování obrazu dle svého výběru.    Od 14:00 hodin se na návsi konalo 
pouťové   zábavné odpoledne,  které   hudebně   doprovázeli  2   hudebníci   s   harmonikou a houslemi.   K  občerstvení  bylo 
k dispozici grilované vepřové maso, klobásky,  pivo,  víno,  točená zmrzlina a další dobroty. Nejen pro malé hosty,   ale i pro 
starší návštěvníky byla zpestřením programu vyjížďka koňským spřežením, kterou pro nás zorganizoval p.  Vlastimil Trojan 
s dcerou  Vandou.   Za  tyto  hezké  projížďky  po  okolí vesnice  jim  ještě    jednou děkujeme.   Další kulturní vystoupení 
předvedli  místní  rodáci   p. František Závorka   a    p. Antonín Vít  hrou  na  harmoniku  a  zpíváním  písniček  a  udělali 
radost  nejvíce starším  posluchačům,   kteří  si přišli  především zazpívat.    Vyvrcholením  sobotního programu  byla  od  
20:00 hodin taneční zábava,  na které nám k tanci zahrála hudební skupina "Profil" z Vlašimi. 
             V neděli jsme mohli během dopoledne opět navštívit výstavu obrazů. Hlavním bodem našich pouťových slavností bylo 
slavnostní vysvěcení kapličky „U Kněžny“ ve 14:00 hodin a bohoslužba, kterou sloužil P. Jozef Gabriel Labuda, OPraem.   
Kulturní program, na kterém vystoupily děti a učitelé  ze ZUŠ ze Zruče nad Sázavou, připravila paní Marie Dědičová.  Krásné 
nedělní slunečné  odpoledne   strávené   uprostřed   lesa   bylo   pro   všechny   návštěvníky,   kterých   se   sešlo   cca   250,  
příjemným svátečním odpočinutím. Drobné   občerstvení    (nejen v podobě    lahodné   a  chladivé   „léčivé vody“   ze   
studánky)    bylo   také   k   dispozici.  
             Děkujeme všem našim občanům, kteří se zúčastnili brigád u kapličky nebo se podíleli na zajištění a chodu oslav 
kněženské pouti a přispěli tak k  hladkému průběhu po oba dva dny. 
             Doufáme,  že příští ročník naší pouti bude nejméně tak úspěšný,  jako byl ten letošní! 
 
Hasičská soutěž v Křivsoudově  

    
        V rámci oslav  130. výročí 
založení hasičského sboru 
v Křivsoudově se i  družstvo  
našich hasičů (na fotografii 
zleva:  Jakub Vít, Miroslav 
Šimek, Radek Vopěnka, Josef 
Langer, Ladislav Němec, Jiří 
Dědič a v pozadí Petr Čermák) 
zúčastnilo v sobotu 14. 6. 2008  
soutěže v hasičském sportu. 
Z 11ti zúčastněných družstev 

obsadili studeňáci    5. místo. Radost z  pěkného místa byla veliká a  většina z nich  vydatně slavila až do pozdních nočních 
hodin v Dunicích na parketě.      K jejich umístění  jim gratulujeme a přejeme hodně úspěchů i příště. 



 
   
Naše vesnice a jak šel čas… 
      Jelikož jsme se  v předešlých dílech našeho občasníku zmiňovali o kulturním životě v naší vesnici v minulých letech, chtěli 
bychom se s vámi dnes podělit o úryvky o osvětové činnosti, které jsme opět čerpali v Pamětní knize Studený. 
     Ve válečných letech 1939 – 1945 byla osvětová činnost nepatrná. Až za působení ředitele školy p. Radka Hořínka  (1950 – 
1954) se v obci plně rozvinula divadelní činnost. P. Radko Hořínek získal pro divadlo mnoho občanů a nacvičoval i operety. 
Místní ochotníci sehráli tyto hry:   Z českých mlýnů,   Fidlovačka, Lucerna, Strakonický dudák, Muzikantská Liduška, Hrátky 
s čertem, Tvrdohlavá žena a další. Jelikož soubor trpěl malým zájmem žen o divadlo, musel režisér vybírat hry, ve kterých 
hrály nejvíce 2 ženy.  Divadelní představení byla tak úspěšná, že byli ochotníci zváni i do okolních vesnic: Čechtice, 
Křivsoudov, Košetice, Želiv, Zahrádka, Hněvkovice, Strojetice, Senožaty, Tomice. K zájezdům ochotníci používali auta JZD. 
     Pro zajímavost vám uvedeme osoby a obsazení z divadelní veselohry V. Kl. Klicpery: „Zlý jelen“, která byla sehrána v roce 
1958. Myslibor, polesný: Josef Slavětínský, Jaromír, jeho syn: Frant. Slavětínský, Růžena, schovanka: Milada Slavětínská, 
Vítek, mysl. mládenec: Frant. Moravec, Ivan: Miloslav Langr, Ivana: Marie Závorková, Barnabáš, písař: Antonín Tutr, 
Strachoš, hajný: Jiří Šlehuber, Lelek, dřevař: Jaromír Vacík, Mrňák, dřevař: Jan Vácha, Zapotil, dřevař: Josef Čech, Prokop, 
kočí: Jan Kamarýt. Nápověda: Václav Vít, na harmoniku hrál: Josef Vošický, technicky pomáhal: Bohumil Slavětínský, 
režisér: Jiří Šlehuber, vstupné vybíral: Josef Černý.   Pro velký úspěch bylo představení hráno doma 3x a dalších 5 představení 
bylo sehráno v okolních vesnicích. Čistý zisk, který činil cca 4.000,- Kč byl věnován na zakoupení nového promítacího 
přístroje. Do roku 1954 zajíždělo do obce také  nepravidelně putovní kino a místní osvětová beseda, která řídila a vedla 
kulturní práci v obci, promítala svou promítačkou filmy, se kterými zajížděla i do Dunic a Děkanovic. Od roku 1955 bylo 
zahájeno pravidelné promítání 1x za 14 dní v sále Jednoty u Dvořáčků. Promítal p. L. Vlasák. Účast na filmových 
představeních byla průměrně 30 osob, což bylo pro obec málo a promítání bylo takřka ztrátové. Z příjmu se platilo 10% 
promítači a 10% za pronájem sálu. Vstupné bylo 2,- Kčs , děti 1,- Kčs , u barevných filmů pro dospělé 3,- Kčs . Velký vliv na 
počet návštěvníků v kině měly samozřejmě televizory, kterých bylo ke dni 9. 5. 1958 ve Studeném 7 ks.  
 
 
Pro zájem především těch z vás, kteří máte ke školním létům ve Studeném svůj osobní vztah, jsme „rozhodili sítě“ a získali 
do našeho občasníku další fotku studenských školáčků. Jsou to děti narozené většinou v letech 1956 – 1958. 

 
 
Děkujeme: 
�  mysliveckému sdružení Vrbice za zakoupení nádobí do hasičské zbrojnice  
� Jiřímu Říhovi z Onšova a Martinu Burdovi z Děkanovic za zapůjčení grilů 
� Jaroslavu Průšovi za zhotovení nástěnky a podložek na obrazy na výstavu, které budou dále využity dle potřeb OÚ 
�  p. Jaroslavu Červenému z Křivsoudova  za úpravu stromů a keřů na návsi, kterou nám v rámci podzimní úpravy zeleně  provedl 

zdarma  



Pranostiky: 
• Září, na léto jde stáří. 
• Pěkné růže v zahrádkách věští pěkný 

podzimek a pozdní zimu. 
• Kolem svatého Václava  nové léto 

nastává. 
• Září víno vaří, říjen víno pijem. 
• Po teplém září zle se říjen tváří. 
• Co v říjnu zimy přibude, v lednu jí opět 

ubude. 
• Po svaté Tereze mráz po střechách leze. 
• Na podzim, když vítr po strništi fičí, 

starosta nás svými úkoly zničí! 
 

 
 

  Stavba dálničního mostu u obce Loket (1940)                                    Stavba dálnice východně od obce Hořice – 
                                                                                                              klesání k mostu přes Želivku (15. 7. 1939)  
                   
     Ve třetím čtvrtletí oslavil  
     životní jubileum: 
 
    Karel Dědič 
 
    Přejeme hodně zdraví! 
  
  
 
 
 
 
 

 

HUSA PO STAROČESKU 
 
4 porce husy, 500 g hlávkového zelí,   
1 velký brambor, 1 jablko, 1 větší 
cibule, ocet, kmín, sůl 
 

Očištěné porce husy osolíme, okmínujeme a s 
drobně krájenou cibulí, podlité vodou, pečeme v 
troubě doměkka a dozlatova. Oloupané jablko a 
brambor nastrouháme a promícháme s krájeným, 
vařící vodou spařeným hlávkovým zelím. Směs 
osolíme a dáme na upečené porce husy. Pokapeme 
octem a dopečeme. Podáváme s houskovými nebo 
bramborovými knedlíky. 

 
 

 

 

Vydal OÚ  Studený  1. září  2008. IČO 00232785. Náklad 60 ks.   Povoleno Ministerstvem kultury pod evidenčním číslem 
MK ČR E 17290.  Sestavily: Stanislava Vopěnková a Hana Karafiátová. Návrhy a připomínky můžete zasílat na adresu OÚ 
Studený nebo emailem:  studenskyobcasnik@seznam.cz  
 

VÝZVA  
Vážení občané obce Studený, rád bych Vás oslovil touto výzvou. 
Dlouhodobě se zabývám problematikou výstavby dálnic na území České republiky v letech 1938 – 1950. Na toto téma 
jsem s kolegou panem Václavem Lídlem vydal dvě publikace. Ty můžete v elektronické podobě shlédnout na stránkách 
Ředitelství silnic a dálnic. (www.rsd.cz ,historie dálnic). 
V příštím roce (2009) uplyne sedmdesát let od doby, kdy byla na území dnešní republiky zahájena výstavba dálnic. 
K tomuto výročí (1939 – 2009) připravujeme další publikaci zabývající se tímto tématem. Bohužel k tehdejšímu 
stavebnímu dílu 11/2 tzv. protektorátní dálnice, který se nacházel v okolí vaší obce, se v archivech zachovalo velmi málo 
informací a doposud jsem nenašel ani žádné dobové fotografie. 
Rád uvítám jakékoliv informace ohledně stavby předchůdkyně dnešní dálnice D-1, případně i dobové fotografie (nebo 
fotografie opuštěného staveniště do roku cca 1960). 
 
Kontakt: Tomáš Janda, Šípkova 153, 533 41 Lázně Bohdaneč, tel.: 604 701 287, email: t.janda02@seznam.cz 
 

NAVŠTIVTE stránky Studenského 
občasníku, kde najdete fotografie z  akcí 
v naší obci a jiné zajímavosti. 
http://studenskyobcasnik.webgarden.cz/  

Na  OÚ  je  ještě k dispozici několik 
obrazů malíře p. Stanislava Příhody, 
které si můžete  zakoupit. 


