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Vážení spoluobčané, chalupáři a přátelé Studeného a Petrovy Lhoty, 
 

 první  polovina roku 2010 bude pomalu za námi a blíží se  tolik očekávané prázdniny a doba  letních 
dovolených. Po jaru, kdy jsme se moc neohřáli a  déšť různé intenzity doprovázel téměř každý  den, přejeme 
všem dětem i dospělým  hezké počasí a spoustu pěkných zážitků. 

 
Zprávy ze zastupitelstva: 

 
           Zastupitelstvo schválilo: 

• financovat některé akce, které byly plánovány 
z Programu rozvoje venkova z rozpočtu obce 
(komunikace č. 1569, čekárna, zakoupení staršího 
profi traktůrku na sečení travnatých ploch) 

• nákup skartovačky 
• nevyužít možnost pořízení spisové služby v rámci 

výzvy MÚ Vlašim č. 06 vypsané pro OPR Vlašim 
• nákup ochranných pracovních pomůcek pro 

zaměstnankyně obce ve výši 800,- Kč na osobu 
• uvolnění částky 1.800,- Kč na doplnění mobilní 

lékárničky pro zásahový výjezd dobrovolných hasičů 
Zastupitelstvo vzalo na vědomí: 

• rozhodnutí o zamítnutí žádosti o dotaci z Programu 
rozvoje venkova 

• archivaci datových schránek provést uložením došlé 
spisové agendy na CD a uschováním v jiné budově 
než je OÚ 

 
 

• informace z rady obcí – do roku 2012 musí být 
veškerý movitý majetek obce dán do digitální podoby; 
do roku 2015 musí mít všechny obce zpracovaný 
územní plán 

• závěrečné vyhodnocení dotace  – větrná smršť 2007, 
které zaslalo Ministerstvo vnitra pro místní rozvoj 

• zápis Ministerstva pro životní prostředí ohledně 
zkapacitnění dálnice D1 „Kývalka – Mirošovice“ 

• zprávu o účetním auditu na OÚ, který proběhl 13. 5. 
2010  se závěrem „ bez výhrad“ 

Další informace: 
• Státní    okresní     archviv     Benešov   provedl   7.  6. 

2010  kontrolu  spisové    služby  na   archiv   obce    s 
výsledkem:  „bez výhrad“ 

• naší žádosti o dotaci na 2.  etapu  rekonstrukce budovy 
bývalé školy nebylo vyhověno 

• žádost    o   dotaci  na   obnovu   vybavení   SDH  byla 
zamítnuta 

 

červen      číslo: 15                                            2/2010 
 

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

Vážení občané, 
     dovolte mi, abych Vás krátce seznámil s  některými plánovanými záměry v letošním roce. 
     Počátkem  roku se obec přihlásila do několika dotačních programů vyhlášených Středočeským  krajem a Ministerstvem  pro 
místní rozvoj.  
     Nejprve to byla naše prioritní záležitost, kterou  je další etapa rekonstrukce budovy bývalé školy na Spolkový dům. Požádali 
jsme o finanční dotaci ve výši 3.500.000,- Kč s 5% účastí obce.  V těchto dnech jsme se bohužel dozvěděli, že naší žádosti  
nebylo vyhověno. Obec využije  možnosti opětovného podání žádosti o dotaci z programu Středočeského kraje a Ministerstva 
pro místní rozvoj v nejbližším možném termínu, kterým bude podzim tohoto roku. 
     Dále se naše obec přihlásila a podala žádost o poskytnutí dotace v roce 2010 na podporu obnovy techniky, výzbroje a 
výstroje jednotek sboru dobrovolných hasičů v celkové hodnotě předpokládaných nákladů 45.000,- Kč s účastí z vlastních 
zdrojů ve výši 2.250,- Kč se zaměřením hlavně na pracovní stejnokroj, halogen. svítilny,  hadice,  lékárničky  a  hasicí přístroje.   
Tato žádost byla rovněž zamítnuta. 
     A poslední dotační titul, o který se obec přihlásila, byl Program rozvoje venkova zaměřený na opravy a údržby veřejného 
prostranství v obci v celkové finanční částce 370.000,- Kč, kde plánované vlastní zdroje obce činí 89.000,- Kč. Tato dotace byla 
naplánována na opravy komunikací, kanalizaci povrchové vody, chodníků, údržbu travnatého porostu a zakoupení traktůrku na 
sečení travnatých ploch. Ani s touto žádostí jsme  neuspěli. Z tohoto důvodu se zastupitelstvo rozhodlo, že některé dílčí uvedené 
položky bude realizovat z vlastních zdrojů. 

                                  (pokračování na str. 2) 
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  VÝSLEDKY VOLEB DO POSLANECKÉ            
  SNĚMOVNY PARLAMENTU ČR V NAŠÍ OBCI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   Počet voličů v seznamu: 83       Odevzdané hlasy: 67 
   Vydané obálky: 67              Platné hlasy: 67 
   Volební účast: 80,72%              % platných hlasů: 100 
 
 
 

 
 

   ČEKÁRNA V „KALISPOTU“  NOVÁ FASÁDA 
 

 
 

  PROJEKT VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÉ PRÁCE VYUŽÍVÁME JIŽ TŘETÍM ROKEM 
 
V letošním roce byla v rámci projektu Veřejně prospěšné práce 
(VPP), který je v rámci Operačního programu Lidské zdroje a 
zaměstnanost financován z Evropského sociálního fondu a 
státního rozpočtu České republiky, vytvořena v naší obci  dvě 
pracovní místa. Došlo tedy k navýšení o jednu pracovnici. 
K tomuto rozhodnutí jsme přistoupili po dobrých zkušenostech 
z předchozích let. Výše příspěvku z fondu EU činí 85% a ze 
státního rozpočtu ČR 15%. Pracovní místa podpořená v rámci 
VPP jsou zaměřena na údržbu veřejného prostranství, zeleně, 
pomocné úklidové práce apod. Přínosem je  zajištění údržby a 
čistoty obce, z čehož mají prospěch obyvatelé  i návštěvníci.  
 

(na snímku zleva Marie Dvořáčková a Marie Dědičová při úklidu osady Petrova Lhota) 
 

Datum konání: 28. a 29. 5. 2010 Platné hlasy 

 Seznam volených stran - Studený  celkem v % 

 Věci veřejné 6 8,95 

 Komunistická str.Čech a Moravy 23 34,32 

 Česká str.sociálně demokrat. 8 11,94 

 Strana Práv Občanů ZEMANOVCI 3 4,47 

 STOP 1 1,49 

 TOP 09 3 4,47 

 Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid. 5 7,46 

 Suverenita-blok J.Bobošíkové 1 1,49 

 Občanská demokratická strana 17 25,37 

(dokončení na str. 1) 
 
    První realizací byla výstavba autobusové čekárny 
v "Kalispotu.“  V současné době probíhají  nutné 
opravy místní komunikace č. par. 1569 v úseku od 
bývalé pekárny ke Krčmům. Důvodem je špatná 
přístupnost k domu a opakující se problémy při 
přívalových srážkách, kdy velká voda ohrožuje  
majetek občanů v domech pod silnicí. Tato 
rekonstrukce si vyžádá několik desítek tisíc korun a 
byla zadána k realizaci firmě ČNES Čechtice. 
Nejprve bude provedeno překopání cesty a 
zabetonování příčné strouhy, do které bude uložen 
betonový žlab s roštem pro zachycení  velké části  
vody s odtokem do dosud nevyužitého svodového 
kanálu vyúsťujícího do rybníka Trnčík. Poté bude na 
cestu položen asfaltový recykát. Oprava bude trvat 
tři týdny.  
    Závěrem mi dovolte, abych Vám popřál hezké 
slunečné léto a těším se na setkání při konání naší 
Kněženské pouti, která se nám kvapem blíží. 
 
  Bohumil Bušek - starosta 

Čekárna na zastávce Studený -  Kalispot  byla  instalována 
3. 4. 2010. Děkujeme za ni panu Josefu Bartůňkovi, 
který ji zhotovil zdarma . Obec hradila pouze materiál, 
který vyšel na 8.000 Kč. 
zleva: Jiří Dědič, Bohumil Bušek, Josef Langer, Miroslav 
Čech, Ladislav Němec, Josef Bartůněk a Radek Vopěnka 

V měsíci květnu byla dokončena 1. etapa rekonstrukce 
budovy bývalé školy. Kromě plánovaných prací, o kterých 
jsme vás informovali v občasníku  číslo 3/2009, přibylo 
ještě zhotovení kompletní venkovní omítky. 
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KRAJSKÉ KOLO SOUTĚŽE ZLATÝ ERB 
Zlatý erb je soutěž o  nejlepší webové stránky a elektronické 
služby měst a obcí.  Sdružení Zlatý erb ji letos vyhlásilo již 
dvanáctým rokem a  my jsme se přihlásili poprvé. 31. 3. 2010 
proběhl slavnostní ceremoniál v Praze, kde PhDr. Marcel 
Chládek, MBA, náměstek hejtmana Středočeského kraje předal 
deset ocenění v rámci kraje. Získali ho tři zástupci měst, tři 
zástupci obcí, tři zástupci s nejlepšími elektronickými službami 
a desátým oceněním byla Cena veřejnosti, kterou obdržela naše 
obec. Tato cena  se uděluje přepočtem zaslaných hlasů 
veřejnosti na počet obyvatel obce, proto za ni vděčíme každému 
z Vás, kdo  jste nám prostřednictvím internetu zaslali svůj hlas. 
Děkujeme Vám.                                                                                           

 
 
 

 
(na fotografii zleva předseda středočeské poroty, poradce hejtmana pro oblast IT Jaroslav Liška, PhDr. Marcel Chládek,  MBA, 
Bohumil Bušek, Hana Karafiátová, Stanislava Vopěnková a předseda sdružení Zlatý erb  ing. Jan Savický)                                                                                                                                                                                          

 
 

SOUTĚŽ VESNICE ROKU 2010 
V měsíci dubnu jsme se přihlásili do soutěže Vesnice roku 2010. 
Tato soutěž  je určena pro všechny   obce, které mají zpracovaný 
vlastní program obnovy vesnice a trvale je v nich hlášeno  
maximálně 5 250 obyvatel.  Jejím cílem je snaha povzbudit 
obyvatele venkova k aktivní účasti na vývoji svého domova, 
zveřejnit rozmanitost a pestrost uskutečňovaných programů 
obnovy vesnic a prokázat široké veřejnosti význam venkova. Z 
tohoto důvodu nás 31. 5. 2010 navštívila krajská hodnotitelská 
komise složená ze zástupců vyhlašovatelů a spoluvyhlašovatelů 
této soutěže, kterými jsou Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, 
Ministerstvo zemědělství ČR, Ministerstvo životního prostředí, 
Krajský úřad Středočeského kraje, Svaz měst a obcí, Svaz 
knihovníků a informačních pracovníků, Památkový úřad a 
starostové úspěšných obcí minulých let.  Soutěž je organizována 
ve dvou kolech – krajském a celostátním. Výsledky krajského 
kola, do kterého se v letošním již 16. ročníku přihlásilo 27 obcí 
Středočeského kraje, budou známy počátkem července. 
V průběhu této návštěvy jsme kromě prohlídky obce představili 
náš kulturní a společenský život a všechny  zrealizované  i 
plánované pracovní záměry.                   ( na snímku krajská komise při prohlídce osady  Petrova Lhota) 

 
 

  HASIČSKÁ SOUTĚŽ V DUNICÍCH 
V sobotu 22. května 2010 uspořádali duničtí hasiči u příležitosti 45. výročí založení jejich hasičského sboru okrskovou soutěž v 
požárním sportu. Celkem se soutěžního klání zúčastnilo 19 družstev z okrsku Dolní Kralovice, z toho 4 družstva žen, z nichž na 
prvním místě skončily domácí. Naši obec přijela do Dunic reprezentovat dvě soutěžní družstva. Družstvo starších dobrovolných 
hasičů (věkový  průměr soutěžících nad 35 let)  obsadilo  krásné  2. místo z celkového počtu 5 soutěžících a družstvo mladších 
dobrovolných hasičů obsadilo 7. místo z celkového počtu 10 soutěžních družstev.   Všem našim soutěžícím děkujeme za účast a 
reprezentaci naší obce a gratulujeme k úspěchu! 

Družstvo I.: nahoře zleva: Petr Čermák, Radek Vopěnka, Pavel Langer, Josef Vošický, Josef Langer; dole zleva: Jiří Dědič a  
velitel družstva Ladislav Němec 

        Družstvo II.: nahoře zleva Jakub Vít, Tomáš Langer, velitel družstva Antonín Vít; dole zleva: Jakub Vopěnka, Antonín 
Dotlačil, Filip Vopěnka a Michal Šedivý 
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Moc děkujeme všem sponzorům, kteří  přispěli k  zajištění  zábavného odpoledne: 
Adélka a. s. - Pelhřimov, Agrodružstvo Studený, Agos stavební a. s. - Pelhřimov, Atos, spol. s r. o. - Ledeč n. Sázavou, Autoino Vít 
Svoboda - Čechtice, Barbora Langerová a Jitka Langerová - Studený, Burdovi - Studený, Buveco Ludmila Burdová - Dolní 
Kralovice, Česká spořitelna - Dolní Kralovice, Dědičovi -  Studený, Hospodářské potřeby František Moravec – Studený, ing. 
Ladislav Langr, Zahrada Praha s. r. o. - Studený, Jaroslav Zelenka - Studený, Jitka Vošická – Studený, MILCOM servis a. s. - Stará 
Boleslav, Petr Jelínek - Humpolec, Televize Prima - Praha, Územní středisko záchranné služby Středočeského kraje - Kladno, 
Václav Vopěnka - předseda ZO KSČM Studený. 
Naše velké poděkování patří také členkám Českého červeného kříže - oblastní spolek Pelhřimov, zástupcům Policie ČR, hudební 
skupině Vysoký napětí, našim dobrovolníkům, kteří nám pomohli s přípravou a zajištěním dětského dne a vám všem, kdo jste nás 
přišli podpořit svou účastí.         

Obec Studený 
  

ZÁBAVNÉ ODPOLEDNE PRO DĚTI 
 
Na druhou květnovou sobotu (8. 5. 2010) jsme pro děti ze Studeného a okolí 
připravili tradiční zábavné odpoledne. Děti si mohly vyzkoušet své znalosti a 
dovednosti na šesti stanovištích: dopravní hřiště, detektivové, střelnice, potápěči, 
hasičský útok a zdravotníci, kde nám pomohly i členky z Českého červeného kříže – 
oblastní spolek Pelhřimov. Poté následovala ukázka práce zástupců Policie ČR. Naše 
pozvání přijali policisté z Poříčního oddílu Slapy, Obvodního oddělení Čechtice a 
Oddělení služební kynologie Domašín – Bruk. Zajímavým povídáním doplněným 
názornými ukázkami zaujali nejen děti, ale i dospělé. O hudební doprovod se 
postarala mladá talentovaná skupina Vysoký napětí. K tomu, že se odpoledne 
opravdu vydařilo, pomohlo i pěkné počasí. A jelikož se všichni dobře bavili a 
nikomu se nechtělo domů, zábavné odpoledne nakonec skončilo kolem 21:00 hodin. 
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Naše vesnice a jak šel čas… 
 

         V dnešním pokračování  našeho pročítání Pamětní knihy obce Studený jsme se zastavili v roce 1958. Autorem 
zápisů je opět bývalý řídící pan Jiří Šlehuber. 
„OBEC  - POČET OBYVATEL A DOMŮ:  
Ve Studeném a Petrově Lhotě je celkem 68 
popisných čísel domů. Plně obydleno občany je 

56 domů. 2 domy (č. 29 a 55) jsou obydleny sezonně, 1 dům 
MNV, 1 dům JZD, 8 domů je neobydleno (7 ve Lhotce, ve 
Studeném č. 37). Ke dni 28. květnu 1958 je ve Studeném 
policejně přihlášeno 238 osob, z toho 109 mužů a 129 žen. 
V obci je přihlášeno 27 hochů a 50 děvčat do 16 let. 65 mužů 
a 56 žen od 18 do 60 let, (celkem 121), 17 mužů a 23 žen od 
60 let výše (celkem 40). Nejstarším občanem je Marie 
Buštová, č. 48, (narozená roku 1876/, 82 let. Nejmladším 
občanem k dnešnímu dni je Marie Beladová č. 38. 29 mužů a 
6 žen je v zaměstnaneckém poměru u různých podniků ať už 
jako dělníci nebo úředníci. 11 osob dojíždí denně do 
zaměstnání autobusem. 
ZAMĚSTNÁNÍ: 
8 dělníků, 5 zaměstnanců Jednoty, 3 pekaři, 3 zaměstnanci 
STS, 2 kováři, 1 cestář, 1 vedoucí poštovního úřadu, 4 různí 
techničtí pracovníci, 1 řidič, 1 SNB, 1 tesař, 1 prodavačka, 1 
zaměstnanec ONV, 1 dělník v Agrostroji Pelhřimov, 1 ředitel 
školy, 1 učitel odb. školy zednické v Jihlavě. V obci pracuje 
v JZD celkem 50 osob (25 mužů, 25 žen). Z toho pracuje 
s plným výkonem 32 osob (14 mužů, 18 žen) a s menším 
pracovním výkonem 18 osob (11 mužů, 7 žen). V 
soukromých zemědělských podnicích pracuje plně celkem 46 
osob  (25 mužů, 21 žen)  10 žen pracuje z větší části 
v domácnosti. Důchodců je 42 (22 mužů, 20 žen), z toho 3 
invalidní. Na různých školách studuje celkem 9 mladých lidí: 
Pedagogická škola 2, Zdravotní škola 1, Zemědělská škola 2 a 
Vysoká škola 4. Vojenskou základní službu konají 4 osoby. 
(Josef Kumžák 56, Josef Belada 55, Josef Urbánek 38, 
Antonín Vít 8).Všichni občané jsou české národnosti. Státní 
příslušnost je ČSR. 
NÁBOŽENSKÉ POMĚRY:  
Naprostá většina občanů je náboženství  římskokatolického, 
několik je bez vyznání.  Studený patří do farnosti onšovské, 
ve které je farářem P. Karel Přibyl. K vyučování římsko-
katolickému náboženství přihlásili všichni rodiče - katolíci 
své děti. Pravé okno v lodi onšovského kostela bylo věnováno 
místními občany a nese nápis: „Ke cti a chvále Boží věnovala 
obec Studený a Petrova Lhota l. p. 1944.“ Nevím, jaký byl 
náboženský život v obci, ale po dobu mého působení od roku 
1954 vypadá takto: Kaplička byla před poutí v roce 1957 
opravena a nabílena. Zvonice na kapličce je na spadnutí. 
Zvoníkem je Jan Kamarýt č. 17 a on nebo jeho žena zvoní 
každý pátek v postní době, „hodinku“ při úmrtí některého 
občana a při pohřbu. Zvoní se i při pohřbech z Dunic a 
z Děkanovic. Poledne a klekání se nezvoní, ve Lhotce občas. 
Bývalé slavné poutě u blízké studánky a kapličky na místě 
zvaném „U Kněžny“ se nekonají. Loňského roku se konaly za 
větší účasti bohoslužby ve zdejší kapli. Při pohřbu zdejšího 
občana doprovází zemřelého velmi mnoho osob. Snad 
z každého domu se nejméně 1 osoba pohřebního průvodu 
zúčastní. Pohřby se konají dopoledne (většinou). Křtí se 
většinou v porodnicích. Svatby se konají na MNV 
v Křivsoudově a v kostele v Onšově. Dopravní prostředek je 
několik osobních automobilů. V neděli se na polích JZD 
nepracuje, ale pracuje se z části na záhumenkách. 
Soukromníci většinou v neděli nepracují. Píši většinou, 
protože tu a tam jest ještě několik hospodářů, kteří vyjedou do 
polí i v neděli. Nedělní bohoslužby navštěvuje pravidelně asi 
15 občanů, do kostela chodí občas asi 50 osob. V květnu se 
chodí na pobožnosti, zvané „májové“. Děvčata přednášejí 
básničky a jsou v bílých šatech „za družičky.“ Asi 60 
dospělých katolíků nejde do kostela ani jednou za rok a 35 
občanů jen zřídka kdy. Dětí chodí do kostela dle toho, jak jsou 
doma vedeny. Na kříže v polích se dávají někdy věnce. Tyto 
kříže se málo opravují a chátrají. Že úcta ke křížům ještě 
existuje, dokazuje kříž stojící mezi domem p. Vlasáka a p. 

Belady. Tento kříž byl namístě, kde se stavěl dům SNB. Při 
určení stanoviště přenesli občané tento kříž pod silnici a opět 
postavili. Na svátek dušiček navštěvují občané hojně hřbitovy 
a velmi pěkně zdobí hroby svých zemřelých“. 

zleva: Bohumil Bušek, Vinca Boček, Jiří Říha,  Vlastimil Slavík, 
Miroslav Langer, František Malina a pan farář Přibyl –  svaté 
přijímání 
Pan Jiří Šlehuber  se věnoval psaní kroniky od roku 1958  
do roku 1963. Pomocí pamětníků, školní kroniky a knihy 
protokolů JZD doplnil i chybějící obsah od roku 1938 do 
roku  1957. Letos oslavil významné životní jubileum. Touto 
cestou mu ještě jednou přejeme hodně zdraví. Pro ty, které 
učil i pro ty, kteří ho neznáte, připojujeme jeho životopis, 
který do Pamětní knihy obce Studený zapsal v počátcích své 
funkce studenského kronikáře. 
„Jmenuji se Jiří Šlehuber. Narodil jsem se 18. března 1930 
v Dolních Kralovicích jako syn kamnáře. V červnu 1949 jsem 
maturoval na státním reálném gymnasiu v Benešově u Prahy. 
Ve školním roce 1949/1950 studoval v 1. ročníku pedagogické 
fakulty Karlovy university v Praze. 1950/1951 jsem učil na 
národní  škole ve Zruči nad Sázavou a studoval dálkově na 
pedagogické fakultě. 12. 7. 1951 jsem nastoupil základní 
vojenskou službu, která trvala do 31. 10. 1953. Po skončení 
této služby jsem nastoupil 1. 11. 1953 jako učitel českého 
jazyka a dějepisu na jedenáctileté střední škole v Ledči nad 
Sázavou. 1. září 1954 jsem nastoupil službu jako ředitel 
národní školy ve Studeném po Radku Hořínkovi, který odešel 
jako ředitel na osmiletou střední školu do Herálce, okres 
Humpolec. Končím tedy čtvrtý rok působení na národní škole 
ve Studeném, okres Ledeč nad Sázavou. 
Zastávám tyto funkce: 

1. Ředitel národní školy, třídní učitel 1.  tř. 
2. Správce osvětové besedy, její pokladník, režizér 

divadelního kroužku 
3. Knihovník místní lidové knihovny 
4. Kronikář 
5. Předseda místní skupiny Československého 

červeného kříže 
6. Důvěrník základní skupiny ROH – školství pro úsek 

Křivsoudov 
7. Vedoucí pionýrské organisace a loutkářského 

kroužku. 
Jsem členem SČSP (Svaz čs. sov. přátelství). Nejsem členem 
požární ochrany, Čs. svazu mládeže ( v roce 1955 člen 
OVČSM) MNV a strany. Oženil jsem se 2. 3. 1957 s Anežkou 
Jankovou z Černičí a 21. 1. 1958 se narodila dcera Anežka. 
Bydlíme ve škole a jsme ve Studeném spokojeni. Kronikářem 
jsem byl jmenován v březnu 1958. V dnešní památný den 16. 
výročí vyhlazení obce Lidic lze si jen přát, aby svět byl 
uchráněn další třetí světové války, o které se tolik mluví. 
10. června 1958                          Jiří Šlehuber, kronikář“ 
                                                    (převzato bez jazykových úprav) 
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Dnešní školní fotografie je ze školního roku 1945 – 1946 s panem učitelem Štěpánem Hávou 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
     KRONIKA DNES 

Kronika obce Studený byla psána až do 
roku 1987 p. Eduardem Šeredou. V dalších 
letech se bohužel žádné údaje o dění v naší 
obci nezaznamenávaly. Této úlohy se až 
v roce 2007 ujala paní Marta Slavětínská a 
snaží se zpětně na poslední  zápisy 
v kronice navázat. Potřebné informace 
čerpá z dokumentů archivu obce, které 
nebyly skartovány a od pamětníků.   Kromě 
toho vede Pamětní knihu obce Studený a 
osady Petrova Lhota, ve které podrobně 
informuje a popisuje všechny  konané 
kulturní akce. Dále vytváří ze svých 
fotografií Obrazovou dokumentaci 
k Pamětní knize obce Studený a osady 

Petrova Lhota, kde jsou všechny tyto akce zdokumentovány. Za tuto pečlivou a dokonalou práci patří paní Slavětínské velké 
poděkování. Doufáme, že jí její elán do sepisování těchto vzpomínek dlouho vydrží a naši potomci budou se zájmem a  radostí 
v těchto dokumentech listovat jako my listujeme v kronice psané p. Josefem Děkanovským, p. Jiřím Šlehuberem a p. Eduardem 
Šeredou. 

1. řada sedící zleva: 1. Vladimír Boček (Studený), 2. Josef  Doubek (Dunice), 3. František Remeš (Studený), 4. Vladimír Burda 
(Dunice), 5. Bohumil Smítka (Dunice), 6. Josef Říha (Děkanovice), 7. Bohumil Petrů (Studený) 
2. řada klečící zleva: 1. Jaroslav Skuhrovec (Děkanovice), 2. Karel Vodrážka (Děkanovice), 3. Vladimír Váňa (Děkanovice), 
4. Ladislav Kumžák (Studený), 5. Karel Smítka (Dunice), 6. Josef  Kumžák (Studený), 7. František Kordovský (Dunice), 
8. Bohumil Slavětínský (Studený), 9. Josef Čech (Studený), 10. Antonín Vít (Studený), 11. František Slavětínský (Studený), 
12. Marie Nováková (Děkanovice) 
3. řada zleva: 1. Ludmila Říhová (Děkanovice), 2. Marie Ouřadová (Děkanovice), 3. Milada Slavětínská (Studený), 4. Jiřina 
Punčochářová (Studený), 5. Marie Bočková (Děkanovice), 6. Dagmar Daňhelková (Studený), 7. pan učitel Štěpán Háva, 
 8. Ludmila Kalašová (Děkanovice), 9. Ludmila Vernerová (Dunice), 10. Marie Buštová (Studený), 11. Zdeňka Doubková (Dunice), 
12. Marta Černá (Studený) 
4. řada zleva: 1. Josef Boček (Děkanovice), 2. Ladislav Novák (Děkanovice), 3. Antonín Kovařík (Ježov), 4. Antonie Průšová 
(Dunice), 5. František Moravec (Studený), 6. Josef Belada (Studený), 7. Josef Urbánek (Studený), 8. Hana Langrová (Studený), 
 9. Ludmila Strnadová (Petrova Lhota) 

KINO DOLNÍ KRALOVICE – červenec 2010 – začátek všech filmů v 19.30 hodin, promítací den – čtvrtek 
 
1. 7. Pevné pouto (Film USA, VB a Nový Zéland 2009 – od 12 let), 8. 7. Kawasakiho růže (Film ČR 2009 – přístupný), 15. 7. 
Ženy v pokušení (Film ČR 2009 – přístupný), 22. 7. Alvin a Chipmunkové 2 (Film USA 2009 - přístupný), 29. 7. Doktor od 
jezera hrochů (Film ČR 2010 – přístupný) 
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Vážení přátelé, 
 
      dovolujeme si Vás pozvat  na letošní oslavy „Kněženské pouti.“ Pátým rokem se snažíme navázat na tradici oslav 
této pouti, která se v tomto termínu slavila od nepaměti a vědělo se o ní v širokém okolí.  
   
Program letošního ročníku je následující:  
 
sobota  3. července 2010         
 

⇒ 14.00 hodin – Studený – prostranství ve středu obce – opět nás navštíví LUKAVECKÉ  
HELIGONKY a vy si s nimi můžete zazpívat svou oblíbenou lidovou písničku  
 
 

⇒ 14.00 hodin – Studený – klubovna hasičské zbrojnice – prodejní výstava obrazů paní 
Jiřiny Bloudkové z Brtné u Želiva, která maluje olejem především květiny, krajiny, zátiší a 
malebná  místa v okolí Brtné a Želiva; paní Bloudkové se stalo malování koníčkem až v roce 
2002, kdy odešla do důchodu a je neuvěřitelné, kolik za tuto relativně krátkou dobu 
namalovala obrazů, které vystavovala v Pelhřimově, Želivě a Humpolci; obrazy jsou bez 
rámů a  v  případě  zájmu  si  každý  podle  svého vkusu obrázek rámem dokončí; výstavu si 
určitě nenechte ujít 

               
                                  

         
 

⇒  vyjížďky koňským spřežením – s radostí vám oznamujeme, že nám svou účast i v letošním roce 
přislíbil  pan Vlastimil Trojan a vy se s ním můžete stejně jako v předešlých dvou letech  projet 
po okolí  

 
 
 
 
 
 

⇒ 20.30 hodin – Studený – prostranství ve středu obce – spolu s námi se můžete těšit na 
košetickou rockovou  kapelu  KATR ,  která  u  nás hrála i v minulém roce a moc se líbila 
 (http://katr-kosetice.wgz.cz) 

 
 
       neděle    4. července 2010  
 

⇒ 14.00 hodin –  Petrova Lhota - bohoslužba na poutním místě   „U Kněžny“,   kterou  bude 
sloužit   P. Jozef Gabriel Labuda, OPraem  

 
 
 
 

 

⇒ 14.45 hodin – naše pozvání přijali manželé Vaňkátovi; paní Dagmar Vaňkátová, sólistka 
Státní opery Praha, u nás vystoupila již v minulém roce; pan Josef Vaňkát je  členem 
orchestru Státní opery Praha, na klavír je doprovodí pan Vratislav Jambor 

⇒  na housle zahraje  žákyně LŠU Pelhřimov Jana Jírů  
 
 
 

 
Po oba dva dny je pro Vás zajištěno bohaté občerstvení. 
Přejeme Vám příjemně strávený  první červencový víkend u nás! 
  
           Obec Studený  

 
Letošní pouťové slavnosti finančně podporují:  
Hospodářské potřeby František Moravec – Studený, Kalina Stanislav KHS elektro Lukavec, Rodinná farma Vošický & Pila Vošický – 
Studený, Vodoinstalace Šťastný – Čechtice, Zahradnictví Jiří Malimánek – Studený.  Děkujeme. 
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S ÚSMĚVEM JDE VŠECHNO LÍP! 
 
Je tu čas letního grilování 
Je   proto  důležité  zopakovat  si   pár  pravidel  etikety   této 
specifické aktivity,  vzhledem  k tomu, že  je  to  jediný  druh 
vaření,  kterému se  "skutečný muž" věnuje  (pravděpodobně 
proto, že v sobě obsahuje prvek nebezpečí práce s otevřeným 
ohněm).   Jestliže   se  tedy   muž   rozhodne   grilovat,  uvede  do 
pohybu tento  sled  událostí:  
Běžný postup… 
1. Žena nakoupí všechny potraviny. 
2. Žena připraví salát, očistí  zeleninu a připraví moučník. 
3. Žena připraví maso na grilování a uloží ho na podnos společně 
se všemi nástroji a omáčkami a přinese to muži, který pohodlně 
sedí u grilu s pivem v ruce. Nyní přichází to podstatné:  
4. MUŽ DÁ MASO NA GRIL.  
Další běžný postup.... 
5. Žena jde dovnitř pro talíře a příbory.  
6. Žena vyjde ven, aby muži oznámila, že maso se pálí. On jí 
poděkuje a požádá ji, aby mu přinesla další pivo, zatímco on 
situaci vyřeší.  Opět to důležité:  
7. MUŽ VYJME MASO Z GRILU A ODEVZDÁ HO ŽENĚ.  
Další běžný postup... 
8. Žena připraví talíře, salát, chléb, příbory, ubrousky a omáčky a 
přinese vše na stůl. 
9. Po jídle žena uklidí ze stolu a umyje nádobí. 
Nejdůležitější ze všeho:  
10. Každý POCHVÁLÍ MUŽE a poděkuje mu za jeho 
KUCHAŘSKÉ a KULINÁŘSKÉ UMĚNÍ.  
11. Muž se zeptá ženy, jak si užila svůj volný večer, když 
nemusela vařit.  
Po její nevrlé reakci dojde k závěru, že některým ženám se 
prostě nikdy nezavděčíš... 
             (zdroj:  internet) 
 

Ve druhém čtvrtletí oslavila významné životní jubileum: 
 
Marie Vopěnková 
 
 
Gratulujeme a přejeme hodně zdraví! 
 

Kalina Stanislav 
 KHS elektro Lukavec 

 
Náměstí sv. Václava 328, 394 26 Lukavec 

telefon: 603 210 369 
Nabízíme: 

� elektroinstalatérské práce pro 
občany, zemědělské a průmyslové 
provozy a opravy veřejného 
osvětlení pro obecní úřady 

� revizi elektrických zařízení do 
1000V včetně hromosvodů a 
ručního elektrického nářadí 

� odborné proškolení pracovníků  

Rodinná farma 

Vošický 

& 

Pila Vošický 
 

Studený 43 

℡℡℡℡: 736 486 112 
 

 


