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3/2009

Vážení spoluobčané, chalupáři a přátelé Studeného a Petrovy Lhoty,
prostřednictvím našeho občasníku Vám přejeme hezké slunečné počasí v posledních rychle ubíhajících letních dnech a pěkný podzim.

Zprávy ze zastupitelstva
Zastupitelstvo schválilo:
•
využít účelový příspěvek za třídění odpadu ve výši
1.700,- Kč od firmy EKOSO Trhový Štěpánov pro
potřeby SDH
•
žádost firmy ICOM transport a. s. Jihlava o možném
prodloužení autobusové linky Pacov – Hořepník –
Košetice – Dunice do Hořic
•
vytvoření obecně závazné vyhlášky „Požární řád obce“
a její vyvěšení na informační tabuli
•
odprodej obecních pozemků u domu č. 54 na křižovatce
u Dunic; majitel nemovitosti bude vyzván, aby si podal
písemnou žádost o odkoupení pozemků
•
renovaci staré vývěsní tabule se zabudováním
prosklené úřední desky pro informace OÚ zhotovené
firmou Zámečnictví Kamarýt Čechtice
Zastupitelstvo vzalo na vědomí:
•
26. 6. 2009 proběhla kolaudace cesty k polím
vybudované v rámci pozemkové úpravy se závěrem bez
výhrad
•
informaci o předání a převzetí cest trasy A, C a D do
užívání obce
•
proběhlo šetření ve věci uskladnění chlévské mrvy
v katastru obce, kterého se zúčastnil zástupce odboru
ŽP MěÚ Vlašim ing. Václav Pešek

POZVÁNKA
OÚ Studený zve všechny občany na veřejnou schůzi, která se
uskuteční v pátek 18. září 2009 od 19. 00 hodin
v klubovně hasičské zbrojnice.
Program:

Možnosti řešení vlastnických práv kapličky
„U Kněžny“
Seznámení veřejnosti s rozsahem rekonstrukce
budovy bývalé školy

RYBNÍK VRŠEK
Vážení občané, milá mládeži,
chtěl bych vám touto cestou podat informaci o rybníku Vršek,
který využívá především naše mládež ke koupání. Zastupitelé obce
se s ostatními spoluvlastníky rozhodli využít ho také k chovu ryb.
Byla však obava, že výpustní roura v hrázi je porušena a
následkem toho bude vypouštění rybníka ztíženo. Proto jsme se
dohodli rybník vylovit a poté závadu odstranit. Obava se naplnila.
Výtoková roura pod hrází se musela stále tyčemi pročišťovat.
Samotné vypuštění tak trvalo 14 dnů s velkými problémy.
Po výlovu jsme několikrát se spoluvlastníky řešili současný stav
a hledali vhodnou variantu na odstranění závady pod hrází. Aby
nebyl rybník přes léto vypuštěn a mohl sloužit k osvěžení, zastavili
jsme ho a rozhodli se, že budeme postupovat v opravě výpusti
s napuštěným rybníkem. Provedli jsme odbagrování zeminy pro
lepší přístup a do stávající výpustní roury byla za pomoci rypadla
vsunuta ocelová roura v délce 13 m, která prošla pod celou silnicí.
Další práce, to je napojení této roury na čep, byla naplánována na
podzim letošního roku.
Doba koupání probíhala k vaší spokojenosti až do doby, kdy
jsme zjistili, že hladina rybníka klesá. Příčin úniku vody může být
několik, ale dosud nebyly zjištěny. V současné době je rybník napůl
vypuštěn. Během září nebo října se zcela vypustí, odstraní se
zemina kolem čepu, provede se napojení na ocelovou rouru a tím
se únik vody zastaví. Doufáme, že příští letní sezonu využijete
k vaší úplné spokojenosti u našeho krásného rybníka Vršek a za
letošní stav se omlouvám.
Dále mi dovolte, abych využil této příležitosti a popřál všem
našim žákům a studentům krásný vstup do nového školního roku
2009-2010, mnoho úspěchů ve škole a radostných chvil mimo
školu.
Bohumil Bušek
starosta

Úřední hodiny:
Každou středu a pátek od 18.00 do 20.00 hodin
telefonní číslo na starostu: 602 173 601

adresa: Obecní úřad, Studený 45, 257 68 Dolní Kralovice
email: studeny@zelivka.cz

1. ETAPA REKONSTRUKCE BUDOVY BÝVALÉ ŠKOLY PRÁVĚ PROBÍHÁ

Budova bývalé školy v naší obci byla podle informací
z Pamětní knihy Obecné školy ve Studeném postavena v roce
1881. Již mnoho let se nacházela ve velice špatném a
neudržovaném stavu. Poslední žáci ji opustili v roce 1976.
V následujících letech se část budovy krátce využívala jako
klubovna SSM. Pak už byla prázdná a dále chátrala. V roce
1995 se dočkala nové střechy, čímž se zabránilo alespoň
zatékání. Práce prováděla firma SALF - Tvrdík Josef ze
Sázavy, náklady ve výši 154.990,- Kč hradila obec.
Současné zastupitelstvo na veřejné schůzi 31. 8. 2007
seznámilo občany se záměrem pokusit se získat finanční
prostředky na celkovou rekonstrukci budovy z dotačních zdrojů,
která by poté sloužila jako víceúčelový spolkový dům. Občané

tento záměr podpořili a následovaly nezbytné administrativní
kroky jako je zadání a vypracování projektu a rozpočtu,
získání stavebního povolení a zvážení všech nabízených
možností únosných pro naši obec především z finančního
hlediska a samotná žádost o dotace. První žádosti z PRV
(Program rozvoje venkova) na úplnou rekonstrukci včetně
následného vybavení nebylo vyhověno. S další žádostí z
FROM (Fond rozvoje obcí a měst) na zhruba čtvrtinové pokrytí
nákladů z vypracovaného rozpočtu, jsme byli úspěšní a byla
nám přiznána dotace ve výši 2.500.000,- Kč. Podle pravidel pro
čerpání schválené dotace se obec musí na tomto projektu
finančně podílet částkou 131.580,- Kč. I proto, že se řadoví
členové současného zastupitelstva rozhodli na počátku roku
2007 nepobírat žádné funkční odměny, nebude tato částka
představovat výrazný zásah do rozpočtu obce.
Z výběrového řízení, které proběhlo 10. 7. 2009 a
zúčastnily se ho tyto subjekty: Agos stavební a. s. Pelhřimov,
MÁŠKA – Stavební a obchodní, spol. s r. o. Pelhřimov a
ARSTAV s. r. o., Obchodní a stavební spol. Jindřichův Hradec,
byla vybrána firma Agos stavební a. s. Pelhřimov. Stavební
práce byly zahájeny počátkem srpna s termínem dokončení
v polovině prosince 2009.
V následujícím roce bychom se chtěli pokusit formou dotací
sehnat další finanční prostředky, aby se mohlo v rekonstrukci
pokračovat.

PLÁNOVANÉ PRÁCE DLE PROJEKTU:
oprava střechy a okapů; vybourání zahnilých trámů a nahrazení železnými nosníky, shození stropů v 1. patře a
vybourání příček, odstranění oken, omítek a podlah; rekonstrukce a vybudování schodiště, stropu v prvním
patře, podlah, zabudování plastových oken a dveří; další práce dle finančních možností

DRUŽSTVO MLADŠÍCH HASIČŮ PODRUHÉ NA SOUTĚŽI
Jak jsme vás informovali v minulém občasníku, v letošním roce se
řady studenských hasičů rozrostly o osm nových členů. Vzápětí většina
z nich vytvořila nové družstvo a zúčastnila se své první soutěže ve
Stříteži. Jelikož se jim soutěžení zalíbilo, neváhali a 20. 6. 2009 vyrazili
na další soutěž do Brzotic, která se konala k 100. výročí založení
tamního sboru. Zúčastnilo se 17 družstev mužů, 4 družstva žen a 3
družstva dětí. Naši (ve složení: Mirek Šimek, Kuba Malimánek, Kuba
Vopěnka, Tonda Dotlačil, Filip Vopěnka, Míša Šedivý a Vítek
Bartůněk) obsadili ve své kategorii 5. místo z deseti. Musíme je moc
pochválit, protože jsou jako vítr a mít lepší vybavení, tak by nám asi
ukázali, že dosáhnou i na vyšší příčku. Bohužel jejich tempu naše
stříkačka, která už je taková „babička,“ nestačí. Zároveň jim však
musíme připomenout, že samotnou soutěží povinnosti hasičů nekončí.
Vždy je ještě nutné ošetřit techniku.
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KNĚŽENSKÁ POUŤ 2009
4. a 5. července jsme slavili pouť. Po zkušenosti z konce
června a počátku července, kdy nás ani jediný den neminula
bouřka nebo alespoň malá přeháňka, jsme s obavami sledovali
počasí.
V sobotu od rána svítilo sluníčko. Odpoledne kolem 17.00
hodin se zatáhlo, několikrát zahřmělo a zvedl se vítr, ale z deště
nebylo naštěstí téměř nic. Neděle byla až na krátkou přeháňku
kolem šesté hodiny ranní jinak přes den zcela beze srážek, což byl
opravdu jeden z mála dnů v poslední době. Sobotní program
začal v 14.00 hodin výstavou obrazů a keramických šperků
v hasičské zbrojnici. Stejně jako vloni nechyběly vyjížďky
koňským spřežením od p. Vlastimila Trojana. Kvůli počasí
však byly kolem 17.00 hodiny ukončeny. Po celé odpoledne až
skoro do 19.00 hodin se o dobrou náladu postarali heligonkáři

z Lukavce. Od 20.30 hodin to vzala do rukou košetická skupina
KATR a parádně to rozjela. Děkujeme heligonkářům a skupině
KATR (všichni hráli s maximálním nasazením a vytvářeli
příjemnou atmosféru), panu Trojanovi a samozřejmě
návštěvníkům, kterých se sešlo v sobotu odpoledne kolem 100 a
večer asi 200 a doufáme, že se jim u nás líbilo.
V neděli se konala na poutním místě „U Kněžny“ bohoslužba,
kterou sloužil P. Jozef Gabriel Labuda, OPraem. Naše pozvání
přijala členka Státní opery Praha paní Dagmar Vaňkátová a žáci
LŠU. Děkujeme všem účinkujícím v nedělním programu „U
Kněžny“ a také těm, kdo nám pomohli s přípravou a zajištěním
celé pouti.
Za rok nashledanou!
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DAGMAR VAŇKÁTOVÁ
„Sopranistka Dagmar Vaňkátová vystudovala zpěv na pražské konzervatoři u profesorky V. Passerové a M.
Boháčové. Zúčastnila se několika pěveckých soutěží (např. mezinárodní pěvecké soutěže Antonína Dvořáka
v Karlových Varech nebo soutěže Mozartova Praha), z nichž si v průběhu let 1982 – 1989 odnesla čtyři ceny.
Po absolutoriu konzervatoře se v roce 1984 stala sólistkou Komorní opery Praha (později Opera Mozart),
kde nastudovala stěžejní mozartovské úlohy
Zuzanky, Despiny, Blondy či Královny noci nebo
roli Anděla v Myslivečkově oratoriu Abramo et
Isacco. Od roku 1996 je členkou Státní opery
Praha, kde k dosavadním nastudovaným rolím
přidala mimo jiné Fiorillu v Fossiniho Turkovi
v Itálili, Gildu ve Verdiho Rigolettovi, Lucii
v Donizettiho Lucii di Lammermoor a celou řadu dalších rolí.
Intenzivně se věnuje také koncertní činnosti, kromě České republiky a
zemích EU vystupovala také v Japonsku. Je vyhledávanou interpretkou
komorní a oratorní hudby všech stylových období. Věnuje se i tvorbě
současných autorů: F. X. Thuri pro ni napsal sopránový part ve Vodní hudbě
pro Český Krumlov a v Čechách poprvé interpretovala skladbu H. P.
Birtwistla The Woman and the Hare. Dagmar Vaňkátová rovněž
spolupracovala na několika nahrávkách převážně duchovní hudby, např.
z děl B. M. Černohorského či J. J. Ryby.“
(převzato z internetu - http://www.vankatova.com)

STARÉ FOTKY MAJÍ SVOU HODNOTU
To jak plyne čas a člověk „zraje“, nám dokazuje třeba
fotografie v občanském průkazu, kterému se navíc blíží
konec platnosti. Stejné je to s okolím kolem nás. Největší
změny jsou patrné s větším časovým odstupem. Obracíme
se na Vás s prosbou, zda nevlastníte nějaké zajímavé
fotografie, které dokumentují život u nás a v blízkém okolí
v minulém století. I dvacet let stará fotografie může být
zajímavá. Máme na mysli snímky, které přibližují jakoukoli
podobu obce a okolí (domy, spolky, pracovní a kulturní
činnost apod.), o které je škoda se nepodělit. Uvítáme i
pohlednice. Snímky bychom si zapůjčili, oskenovali a vrátili
v pořádku. Nebo nám je můžete s popisem poslat na naši
emailovou adresu. Podaří-li se nám nějaké zajímavé fotky
sehnat, rádi se s vámi o ně v občasníku podělíme.
Děkujeme.
Postupně uveřejňujeme fotografie bývalých žáků studenské
školy. Všechny najdete na našich webových stránkách.
obrázek

č. 1:

obchod Josefa Seidlera (r. 1933);
dnes Duškovi

obrázek č. 2: ochotníci - divadelní hra OSTROV
SPLNĚNÝCH PŘÁNÍ (r. 1977); nahoře zleva: Josef
Langer, Milan Trojan, Josef Urbánek, Josef Vošický st.,
Jaroslava Získalová, Pavel Langer a Květa Kovaříková;
dole zleva: maskér Josef Chmel z Tomic, nápověda Marie
Vopěnková, vypravěčka Irena Mojžíšová, Josef Říha a
vedoucí spolku a režisér Bohumil Bušek

OCHOTNÍCI JEŠTĚ JEDNOU
Na náš občasník se s prosbou o pomoc obrátila paní Ivana Tetourová, která pracuje pro databázi českého amatérského divadla
(NIPOS, MK). Při hledání podkladů v okrese Benešov se dostala k informaci o působení ochotnického spolku v naší obci. Uvítá
jakékoliv fotografie a zprávy z dob existence ochotnického divadla u nás. Z Hasičské kroniky jsme se dozvěděli, že ochotnický spolek
byl založen již v roce 1913. Informace o činnosti v 50. a 60. letech jsme našli v Pamětní knize a zveřejnili je v loňském zářijovém
občasníku. Fotografii jsme zatím získali pouze jednu a otiskujeme ji v tomto vydání. Z vyprávění víme, že spolek se v roce 1982
rozpadl. Také jsme se dozvěděli, že v době činnosti spolku se vedla ochotnická kronika. Touto cestou prosíme naše občany
(především asi bývalé ochotníky a pamětníky), aby byli tak hodní a zapůjčili nám, pokud mají, fotografie, zmíněnou kroniku nebo
poskytli informace související s divadlem. Získaný materiál bude uložen v databázi českých amatérských divadel. Děkujeme.
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Naše vesnice a jak šel čas….
V minulých dílech našeho občasníku jsme vám citovali několik úryvků z Kroniky naší obce, kterou nám zapůjčil Státní
okresní archiv Benešov. Začátek kroniky je datován
1. 1. 1934 a byl psán panem Josefem Děkanovským z Petrovy
Lhoty. Jeho zápisky končí rokem 1937. Dalších 20 let nikdo Kroniku nevedl a této práce se ujal až 8. 5. 1958 pan Jiří
Šlehuber. Z jeho prvních zápisků si vám dovolíme v dnešním vydání občasníku několik úryvků ocitovat:
„Již dvacet let neviděla kronika tvář kronikáře. Již dvacet let se
nepsaly události obce Studený. A za tu dobu se stalo tolik událostí
nejen v životě obce, ale i Československé republiky, Evropy a
celého světa.
Kronika má vyprávět, vylíčit, co se v obci stalo. Protože jsem ve
Studeném teprve 4 roky, nemohu podrobně popisovat jednotlivé
události. Mými pomocníky jsou: Knihy protokolů Družstva pro
rozvod elektrické energie v obci Studený, knihy protokolů JZD,
školní kronika a poznámkový sešit k obecní kronice Eduarda
Šeredy z Petrovy Lhoty. Doufám, že s těmito doklady se mi podaří
vyplnit alespoň částečně dvacetiletou pomlku v kronice. Záznamy
neuvádím v časovém pořadí, ale podle jejich věcného obsahu.
Řízení obce od roku 1939 do roku 1958:
Také v obci bylo vykonáno dost práce pro zvýšení životní úrovně
zdejších občanů. K vylíčení těchto událostí mi slouží Protokol
obecního zastupitelstva obce Studený a protokoly MNV.
V roce 1938 se usneslo obecní zastupitelstvo postavit obecní
úřadovnu společně s kampeličkou do výše 10.000,- Kčs. Toto
usnesení zůstalo na papíře, protože další události zhatily tyto plány.
Rok 1939: po utvoření Protektorátu začal na podzim boj proti
Židům. Obecní zastupitelstvo vyloučilo dnem 20. 9. 1939 Josefa
Seidlera z obecního zastupitelstva jako Nearijce. Toto vyloučení byl
pouze počátek křížové cesty všech Židů, cesty, která končila za
několik let v koncentračních táborech a v plynových komorách
fašistického Německa.

Rok 1940: Obecní zastupitelstvo se rozhodlo na elektrifikaci
obce. Zápůjčku 25.000,- Kčs poskytne okresní záložna hospodářská
v Dolních Kralovicích.
Rok 1941: Dle nařízení Okresního úřadu vyhlašuje se v lednu
pracovní povinnost na odhazování sněhu z okresních silnic.
V listopadu usneseno, aby se postavil telefon jako věc pro všechny
potřebná.
Rok 1942: Obecní úřadovna je u Fr. Závorky. V Onšově zřízena
hospodářská škola, do které bude docházet zdejší mládež (od 14 do
16 let). Sběrna mléka se přidělí tomu občanu, který bude mít
vhodnou místnost pro sbírání mléka.
Rok 1943: v říjnu schválena koncese autodopravy pro Fr. Bočka.
Pro veřejnou hovornu telefonní je navržena místnost u p. Buška,
č. 40.
Rok 1944: pouze dva zápisy, celkem bezvýznamné.
Končí období obecních zastupitelstev, starostů a radních. Hroutí
se Německo i Protektorát. Obnovuje se Československá republika!
Po slavném pražském povstání lidu a po porážce německých vojsk
vznikají ve všech obcích místní národní výbory, v okresním
městech okresní národní výbory. O činnosti, složení a zásluhách
místního národního výboru ve Studeném hovoří další stránky
kroniky.“
… ale to až někdy příště….

Tentokrát pro vás máme fotografii dětí narozených v letech 1954 – 1955 s panem učitelem Kroutilíkem

Horní řada zleva: 1. Václav Burda, 2. Josef Kamarýt, 3. Jaroslav Maleček, 4. Jaromír Říha, 5. Josef Štecher, 6. František Urbánek,
7. Slávek Vít, 8. Jiří Malimánek, 9. Josef Říha
Prostřední řada zleva: 1. Dana Dědičová, 2. Marie Dědičová, 3. Marie Malinová, 4. Milada Vorlová, 5. Marie Váchová,
6. Marie Urbánková
Dolní řada zleva: 1. Miloslava Trojanová, 2. Eva Dvořáčková, 3. Irena Mojžíšová, 4. Marie Říhová, 5. Jarka Bartůňková
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ROZHLASOVÉ VYSÍLÁNÍ O STUDENÉM V POŘADU TOULKY VYSOČINOU
30. června 2009 navštívila naši obec redaktorka Českého rozhlasu Region Věra Hájková. Se starostou naší
obce panem Bohumilem Buškem se vydala ke studánce „U Kněžny“ a do pořadu „Toulky Vysočinou“ natočila
krátké vyprávění pověsti o slepé kněžně Svatavě, které voda ze studánky vrátila zrak. Reportáž byla vysílána
v pořadu „Toulky Vysočinou“ v druhém červencovém týdnu na frekvenci 87,9 FM Českého rozhlasu Region
Jihlava. Ti, co by si ji chtěli dodatečně poslechnout, ji najdou na webových stránkách našeho občasníku.

Ve třetím čtvrtletí letošního roku oslavila významné
životní jubileum:
Bohumila Trojanová
Gratulujeme a přejeme hodně zdraví!
Děkujeme:
• panu Jiřímu Malimánkovi za poskytnutí sponzorského daru,
který bude využit na zajištění Zábavného odpoledne pro děti
v příštím roce
• Jak jste si jistě mnozí všimli, park na návsi a dětský koutek
jsou v pěkném a udržovaném stavu. Na dřevěných prvcích v
koutku je obnoven nátěr, keře jsou upravené, trávníky
vysečené, seče se i v Petrově Lhotě. Vyčištěné jsou obrubníky
a odtoky u kanálů, aby mohla dešťová voda téct tam, kam má
a tak bychom mohli pokračovat. Tyto práce vykonává paní
Marie Dědičová. Naše obec nemá takové finanční prostředky,
abychom mohli zaměstnat a platit ze svého rozpočtu
pracovníka na veřejně prospěšné práce. Možností, jak tuto věc
řešit jinak než formou brigád, je vytvořit takovéto pracovní
místo ve spolupráci s úřadem práce a zaměstnat pracovníka,
který je dlouhodobě veden na úřadu práce jako uchazeč o
zaměstnání. V tomto případě je jeho mzda placena z fondů
EU. Této možnosti jsme využili a na takto vytvořené místo
přijali paní Dědičovou. Její práce je pro naší obec velkým
přínosem.
Děkujeme manželům Slavětínským za hasičskou knihu
přispívajících členů a fotografii hasičů z 30. let.
Marie Dědičová – kronikářka SDH

RADY NAŠICH BABIČEK
Láhev horké vody posiluje imunitu
Kdykoliv cítíte, že na vás »něco leze«, přiložte láhev s horkou
vodou k vašemu hrudníku. Přesně pod hrudní kostí se nachází
brzlík, který vytváří T-lymfocyty, buňky, jež jsou základem
obranných funkcí organismu. Teplem jejich činnost posílíte.
Láhev whisky likviduje bolest v krku
Někteří odborníci doporučují kloktat whisky s vodou. To by bylo
ale zbytečné plýtvání. Úplně nejlepší je whisky vypít. Připravte si
ozdravný nápoj. Vymačkejte půlku citronu, přidejte trochu horké
vody, lžíci whisky a lžičku medu. Pokud nepijete alkohol,
kloktejte slanou vodu.
Pozn.: Stejnou službu udělá dobrá slivovice.

DUNICKÁ

50SÁTKA

V sobotu 15. srpna 2009 se již po šesté jela Dunická padesátka,
kterou organizuje dunický chalupář pan František Hlaváček st..
Cílem letošní cyklistické výpravy byla Lipnice nad Sázavou.
Vyzkoušet si své síly a zdolat více než 50 km (72 km) ve
společnosti dunických a studenských cyklistů ( Petra Zelenková a
Michal Karafiát) jsem se rozhodl i já se svým bráchou Karlem.
Kolem 8.00 hodiny se nás sešlo u dunické zastávky 11 a vyrazili
jsme směr Humpolec. Hořice, následoval náročný vojslavický
kopec, Koberovice až do Humpolce, kde nás čekala první větší
zastávka na hradě Orlík. Tam se konaly Středověké slavnosti.
Posilněni novými zážitky nebyl problém dojet do Lipnice, kde
nám dobrou chuť k obědu u Švejka popřál sám Jaroslav Hašek.
Po prohlídce podhradí jsme opět šlápli do pedálů a začali se
pomalu přibližovat k domovu. Po několika náročných stoupáních,
s větrem v zádech a sluníčkem nad hlavou, jsme dojeli až do
Horní Paseky, kde byla poslední větší zastávka na dobré pivo. Po
19.00 hodině jsme šťastně dorazili do Dunic.
Za rok se opět těším nashledanou.
Jirka Dědič

Citáty:
Bohatství je jako mořská voda. Čím více se pije, tím je větší
žízeň. Arthur Schopenhauer
Člověk bez peněz je jako vlk bez zubů. František Vymazal
Svatba udělá ze dvou lidí jednoho, potíž je určit, který z nich to
bude. Henry Louis Mencken

Fotografie a informace, které se do tištěného občasníku
nevejdou, najdete na našich webových stránkách.
http://studenskyobcasnik.webgarden.cz
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