
 

 
 
 

Vážení spoluobčané, chalupáři a přátelé Studeného a Petrovy Lhoty, 
 
     máme tu podzim. Děti již měsíc chodí do škol, v přírodě začínáme pozorovat náznaky přicházející zimy. Užíváme si posledních 
slunečních paprsků, kterých není zrovna moc, ale dokážou mít ještě sílu. Dny se zkracují,  připravujeme  své domovy a zahrádky na 
nastupující chladné počasí. My jsme pro Vás přichystali třetí vydání našeho občasníku v tomto roce a přejeme Vám, abyste každý den 
bez ohledu na počasí začínali s úsměvem na tváři. 
 

ZPRÁVY ZE ZASTUPITELSTVA (4/2013): 
Zastupitelstvo schválilo: 
• rozpočtové opatření č. 3 
• poskytnutou  dotaci od svazku obcí Ekoso ve výši 

1.700,00 Kč využít v oblasti kultury 
• nákup polykarbonátu na ochranný štít budovy OÚ 
• vypracování rozpočtu na opravu fasády na budově OÚ a 

vnitřních prostor a realizaci z vlastních zdrojů 
• podpis licenční smlouvy s Dilia Praha (autorská práva – 

Divadelní spolek Studený) 
• uzavření licenční smlouvy s OSA (Kněženská pouť) 
Zastupitelstvo bere na vědomí: 
• dotace z Fondu hejtmana na akci SDH 100 let ve 

Studeném nám byla nakonec ve výši 10.000,- Kč přiznána 
• informaci o instalaci nových prvků do dětského koutku 
• informaci k uzavírce D1 MěÚ Vlašim – odbor dopravy a 

silničního hospodářství – rozhodnutí v řízení v žádosti 
COLAS CZ a. s. ve věci uzavírky dálničního nadjezdu D1-
071, silnice III/11232 v k. ú. Studený a nařízení 
oboustranné objížďky (vozidla záchranného integrovaného 
systému a autobusová doprava: místní komunikace -  

Dunice – Děkanovice – délka trasy cca 2,3 km; ostatní 
doprava: Křivsoudov, Loket, Tomice – silnice III/11232 – 
délka 16,5 km) s dobou trvání uzavírky od 1. 7. 2013 do 
31. 3. 2014 

• informaci o schválení havarijního plánu MěÚ Vlašim – 
odbor životního prostředí pro firmu COLAS CZ a.s. – 
platnost po dobu stavby na D1 

• reklamaci k nedostatkům na budově spolkového domu 
Další informace: 
• v pátek 27. 9. 2013  se ve společenské místnosti 

Spolkového domu Studený bude konat od 19.00 hodin 
členská schůze SDH; hlavní bod programu: volba velitele 
SDH 

• 25. a 26. 10. 2013 proběhnou předčasné volby do 
Poslanecké sněmovny PČR (zasedací místnost spolkového 
domu) 

• v sobotu 9. 11. 2013 se na návsi  uskuteční v době od 8.30 
do 9.00 hodin svoz velkoobjemového a nebezpečného 
odpadu 

 
Vážení spoluobčané, 
         dovolte mi, abych Vás v krátkosti informoval  o prováděné 
opravě Spolkového domu.  V dubnu roku 2012 jsme symbolicky 
převzali klíč od nově rekonstruované budovy bývalé ZŠ, nyní 
Spolkového domu.  Tuto stavbu se nám díky  Vaší podpoře 
podařilo zrealizovat za poměrně nízký rozpočet.   Firma BDS 
Benešov, která se podílela na II.  etapě rekonstrukce, dokázala  
v termínu provést a dokončit  dílo, kterému málo kdo věřil, že se 
uskuteční.  Jsem velmi  potěšen,  že  je 
Spolkový dům  hojně využíván. Dovoluji 
si  Vás seznámit s akcemi, které se 
uskutečňují. Paní Zelenková 2x týdně 
pořádá v sále cvičení  pro krásná těla 
našich žen, které navštěvují  i ženy z  okolí. Je možnost hrát i 
stolní tenis a posilovat. Dále se pořádají  společenské večery  
jako např. oslavy MDŽ,  setkání dříve narozených, kulturní 
programy pro naše děti (klaun). Také byl založen divadelní 
soubor, který nastudoval  již dvě divadelní hry s velkým 
úspěchem. V současné době je využívaná místnost pro volby a 
hasiči mají kvalitní zázemí pro schůze a kulturní činnost. Jako 
poslední akce proběhla  ve Spolkovém domě dne 10. září 
členská schůze MAS  o. s. Blaník, které se zúčastnilo 38 
delegátů. 

     Osvětlím Vám, co se pod názvem MAS skrývá.  Zkratka 
MAS  znamená Místní akční skupina. Je to sdružení zástupců  
veřejného (obce, mikroregiony, státní instituce),  soukromého 
(fyzické osoby, podnikatelské subjekty) a neziskového sektoru, 
které má za cíl navrhnout  a realizovat strategii rozvoje území 
okolo hory Blaník spadajících do  sdružení obcí – Podblanicko, 
Blaník, Želivka a Český smaragd.   Naše obec  je tedy součástí 

tohoto sdružení.   
     Nyní se chci vrátit k původní 
informaci o nutné opravě  objektu. 
Všichni víme, že základy k této budově 
jsou bez  jakékoliv izolační ochrany a 

tudíž vlhkost  se zákonitě projevuje. Proto bylo nutné již v tak 
krátké době po rekonstrukci přikročit k opravám na fasádě  a 
zdivu uvnitř budovy. Ne všechny opravy však přisuzujeme 
přirozené vlhkosti.  Z tohoto důvodu jsme využili možnosti 
podání  reklamace na některé zednické a odborné práce. Firma 
BDS částečnou reklamaci přijala a již na odstranění  závad 
pracuje.  Dle rozpočtu prováděných  prací se bude naše obec 
podílet finanční částkou 33.000,- Kč.    

       
   (Bohumil Bušek) 

 

                                                                                                         3/2013                                                                                           číslo:  28 

http://studenskyobcasnik.webgarden.cz                                                                                              email: studenskyobcasnik@seznam.cz 

adresa: Obec Studený, Studený 45, 257 68 Dolní Kralovice                                                     telefon na starostu obce: 602 173 601 
úřední hodiny: každou středu a pátek od 18.00 do 20.00 hodin                                                email: studeny@zelivka.cz 



KNĚŽENSKÁ POUŤ 2013 
Ani se nechce věřit tomu, že je to již téměř čtvrt roku, co jsme slavili Kněženskou pouť  (5. a 7. července). Letos jsme tradiční sobotní 
program z důvodu obsazených  termínů oslovených kapel přesunuli již na pátek, kdy bylo také volno (St. svátek Cyrila a Metoděje) a 
udělali jsme moc dobře. Po náročném dni, kdy „služba“ trvá 13 – 14 hodin byla alespoň sobota celkem odpočinková. Po uplakaném a dosti 
chladném jaru nám přálo i počasí, teploměr se držel mezi příjemnými 23 – 25°C.   Odpolední program, na který zavítají především starší 
občané a přátelé Studeného, patřil hudebnímu duu z Jihlavy, který nese název „Sádlo v pohybu“ a tvoří ho manželé  Anna a Josef 
Doležalovi. Hráli od 15 do 18 hodin  známé písničky různých žánrů. Večer je vystřídala kapela „Pařáty rock“. Její členové jsou  z blízkého 
okolí s hlavním zázemím v Hojanovicích. Pro zajímavost na bicí v této kapele hraje od letošního roku bývalý studeňák Zdeněk Strnad. Obě 
tato hudební uskupení u nás hrála poprvé a líbila se. A zatímco my  jsme se v noci na návsi dobře bavili, jen nedaleko odtud dělníci 
rozebírali celou noc tři mosty na D1 (Studený - Děkanovice, spojnici v lese Děkanovice – Lhota Bubeneč a  u Lokte). 
V neděli 7. července, kdy se počasí také vydařilo a bylo ještě o něco tepleji, proběhl 2. ročník výstavy Ploty v Petrově Lhotě a bohoslužba 
u Kněžny.  (O výstavě se více dozvíte v následujícím článku.) My bychom však na tomto místě chtěli chalupářům a místním vyslovit obdiv  
a poděkování, že dokázali sami  uskutečnit  a zorganizovat výstavu v takovém rozsahu a přilákali tak spoustu návštěvníků,  a to i  
takových, kteří byli díky tomu v Petrově Lhotě možná poprvé. 
Závěrem děkujeme všem, kteří nám pravidelně pomáhají s přípravou a zajištěním této dvoudenní náročné akce, p. Hoškovi za 
gastrovýrobky, p. Tulachovi za zapůjčení návěsu  a také Vám, návštěvníkům,  kteří nás podporujete svou účastí.  

VÝSTAVA „PLOTY V PETROV Ě LHOTĚ II.“ 
I letos Petrova Lhota oslavila 7.července kněženskou pouť výstavou obrazů, fotografií a historických hraček, které byly ke shlédnutí na 
plotech jednotlivých stavení a nově také ve staré kolně, kterou pro tento účel zapůjčila rodina Děkanovských. Hlavním hostem II. ročníku 
byl fotograf Daniel Reynek, rodák z nedalekého Petrkova u Havlíčkova Brodu. Jeho snivé fotografické koláže doplňovaly básně 
známějšího otce, grafika Bohuslava Reynka. Ke shlédnutí byly dále olejomalby Hany Benešové, fotografie současné Petrovy Lhoty a 
jejího okolí od Lenky Dočkalové a Martina Kamarýta, instalace Jana Haubelta a Jana Forstra, fotografie Zuzany Zbořilové a Radovana 
Kodery, obrazy Václava Krajce, a soubor fotografií zemědělských usedlostí od Marie Kučerové Lejčkové. Malí i velcí se potěšili výstavou 
historických hraček, kde si mnozí mohli zavzpomínat na své dětství a hračky, které je jím provázely. Velká část exponátů navíc pocházela 
od dětí z Petrovy Lhoty a jejich přátel, čímž byla také unikátní. V novém se představil i soubor historických fotografií z Petrovy Lhoty, 
který byl doplněn o text a nové snímky, které nám dodali mnozí z vás po loňské výstavě, za což moc děkujeme.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Velký dík patří obci Studený za podporu při přípravách a umožnění celé akce. K jejímu úspěchu přispělo nejen krásné počasí, ale i pomoc 
mnoha dobrovolníků při přípravách, napečením koláčů do kiosku a přispění jiných věcných darů – za mnohé zde poděkujme především 
Lucii a Pavlu Děkanovským (a dalším členům rodiny), kteří na svá bedra vzali velkou část příprav, Lence a Jitce Dočkalovým za pomoc 
při instalaci výstavy a „pražskému“ Láďovi, který po celou dobu se svým „týmem“ zajišťoval kiosek U Lípy, kde se mohli návštěvníci 
cestou osvěžit. Všem moc děkujeme!  
Akci bychom v podobném rozsahu chtěli zopakovat v roce 2015. Pokud budete chtít veřejnosti představit cokoliv zajímavého – staré i 
novější fotografie, výtvarná  díla, řemeslné výrobky, nebo jen pomoci při přípravách,  neváhejte  se  ozvat  na: marie@vjem.info,  nebo  
telefonicky  na 604 86 83 84.    

Na Vaše výtvarná díla, fotografie a další podněty se těší Marie a Jan Kučerovi (Petrova Lhota čp 1 „U Lejčků“). 



Naše vesnice a jak šel čas… 
V dnešním vydání Studenského občasníku citujeme 
z Pamětní knihy Studený z roku 1962: 
 
„Kronikář Jiří Šlehuber vypracoval pro Čs. akademii 

věd soupis pomístných jmen. V této práci mu velmi pomáhal 
zdejší občan Alois Punčochář, který má v oboru zdejších 
pomístných jmen znalosti vskutku mimořádné. Vypracování 
pomístných jmen mělo několik bodů. Uvedu zde příklad: 
Název pozemku: Vranky (do Vranek, ve Vrankách) 
Druh pozemku: 15 ha polí kolem lesů, jihovýchodně od obce 
Tvar: vejcovitý 
Poloha: u lesa, mírný svah 
Jakost: mokřina a sušina 
Lidový výklad názvu: Vedle těchto polí stojí již od dob roboty 
židovský hřbitov a malý lesíček. Pole jsou vzdáleny od obce asi 
900 m a jest zde naprosté ticho. Zde u lesa a na hřbitově se 
zdržovaly vrány – odtud název Vranky.  
Jak je název starý: od nepaměti dodnes 

Seznam všech pomístných jmen takto vypracovaných (originál 
založen ve spisech osvětové besedy, číslo 16 z roku 1963): 
1. Vranky. 2. U židovského krchova (hřbitova). 3. Židovskej 
krchov (hřbitov). 4. Rubáše. 5. Pod splavem. 6. U Sučky. 7. 
Bejkovka. 8. Nade mlejnem. 9. Pode vsí. 10. Návesník. 11. 
Sádka. 12. Trnčík. 13. U dolů. 14. Na kopci. 15. V dílech. 16. U 
paseky. 17. U Mezilesky. 18. Kněžna. 19. Škořetice. 20. Vítovy 
hrby. 21. U lohu. 22. Širočina. 23. Na vršku. 24. U křížku. 25. U 
lípy. 26. Na vyplakanci. 27. Mešnice. 28. Bábovka. 29. 
V Americe. 30. Osičina. 31. Občiny. 32. Lísek. 33. Kopaniny. 
34. Na štětkách. 35. U halačky. 36. Zádušní les. 37. U panských 
hranic. 38. U Brožkoveho lesa. 39. Březiny. 40. U žlábku. 41. 
V hajkách. 42. Na vobůrku. 43. Na pěšinkách. 44. Kouty. 45. Na 
Děkanovsku. 46. Ve smrčinách. 47. U ledecký cesty. 48. 
V rovnym. 49. Ve spálenom. 50. Na Dunicku. 51. Za kovárnou. 
Názvy místních částí obce: 
1. Velká strana. 2. Malá strana. 3. Kalispot. 4. Kovárna. 5. 
Vinopalna. 6. Matoušovna. 7. V chobotě. 8. Štecherův lom.“ 
 
                                                          převzato bez jazykových úprav 

 
PRÁZDNINOVÁ CYKLOTEČKA 

Poslední prázdninový víkend vyrazilo 30 účastníků ve složení předškoláků, školáků i poškoláků zakončit dva měsíce volných dnů ve 
sportovním duchu. Nenáročná zhruba dvacetikilometrová trasa nás vedla od Spolkového domu přes Chyšnou k hydrometeorologické 
observatoři.  Zde nás provedl pan Sobotka a mimo další zajímavosti jsme se dozvěděli, že zdejší stožár vysoký 250 metrů, je nejvyšší 
stavbou v Česku, jež kdy byla postavena pro vědecké účely. Tak vysoký je proto, aby atmosférická měření nebyla ovlivněna lokální 
činností. Stabilitu věže zajišťuje 15 ocelových lan, dohromady dlouhých 2,5 kilometru. Obohaceni dojmy a pojmy jsme pokračovali přes 
Martinice a onšovskou Hospodu na Rynečku do cíle, kde nás čekalo občerstvení a nezbytné dárečky pro nejmenší. Věřím, když opomenu 
jednu propíchnutou duši, že všechny ostatní duše si užili příjemné a sluncem zalité odpoledne.  
V novém školním roce přeji školákům mnoho úspěchů, rodičům pevné nervy a učitelům věčný optimismus.                                 
Ahoj při další cyklotečce. ☺☺☺☺                Mgr. Petra Zelenková 

 

CVIČÍME AEROBIC A POSILUJEME VE SPOLKOVÉM DOM Ě 
 

⇒ každé úterý a pátek od 19.00 hodin 
⇒ případné aktuální změny sledujte  na http://studenskyobcasnik.webgarden.cz 



Ve třetím  čtvrtletí letošního roku oslavili  
významné životní jubileum 
Karel Dědič 
Lidmila Kamarýtová 
Oslavencům  přejeme ještě jednou pevné zdraví! 
                        

 
CO NÁS DO KONCE ROKU JEŠTĚ  ČEKÁ? 

                                                   PODZIMNÍ VÝLOV RYBNÍKA VRŠEK  
 

                          -  prodej ryb, posezení a pohoštění v hasičské zbrojnici 
                               - termín bude upřesněn po dohodě se spoluvlastníky 

 

SETKÁNÍ DŮCHODCŮ 
 

                           sobota 23.  listopadu 2013 od 14.30 hodin v zasedací místnosti spolkového domu 

KDYŽ TY, TAK JÁ TAKY…  
23. listopadu 2013  od 19.00 hodin  v sále spolkového domu 

 

   -  divadelní hra francouzského dramatika Marca Comoletti (1923 – 2003) v podání DS Ludvíka Němce Bystřice 
Setkáme se s kuriózní manželskou zápletkou. Dvojice, která spolu žije řádku let a pomalu jí hrozí nuda se 

rozhodne, že si zpestří život nevěrou. 
                   

Po loňském představení „Vlasta kopla Vlastu“ divadelního soboru CHODIDLO z Bystřice u Benešova si Vás letos dovolujeme 
pozvat na představení dalšího divadelního souboru, a to DS LUDVÍKA NĚMCE  BYSTŘICE. Pro zajímavost zde uvádíme, že 

kromě zmíněných dvou souborů působí v Bystřici ještě divadlo BANDA a loutkový soubor KULÍŠEK. 
 

SLAVNOSTNÍ ROZSVÍCENÍ VÁNO ČNÍHO STROMEČKU O PRVNÍ ADVENTNÍ NED ĚLI  
 

                                                                    1. prosince 2013 u spolkového domu 
 

TURNAJ VE STOLNÍM TENISE   
 

- termín bude upřesněn 

  SILVESTROVSKÝ POCHOD KE KN ĚŽNĚ A SILVESTR 
 

úterý 31. prosince 2013 

Těšíme se na setkání s Vámi!  
 

Aktuální a podrobné informace sledujte na našich webových stránkách a vývěsních tabulích. 
 
 
Houby letos opravdu rostou a pokud jste již vyčerpali všechny nápady a osvědčené recepty jak je zpracovat, přinášíme vám zde 
možná trochu netradiční, ale určitě dobrý návod k jejich úpravě:  
                                                                                                                        
HOUBOVÝ PEKÁČEK 
 Budeme potřebovat asi dvacet pevných hub velkých tak 10 – 15 cm, nejlépe hřibů nebo 
podhřibů. Nehodí se měkké babky a podobná žoužel. Abychom množství dobře odhadli, 
vybíráme si při čištění ty správné kousky, pečlivě je prohlédneme, aby se do té dobroty 
nedostal slimák nebo brouk ošklivák a hned si je podélně překrojíme a odložíme do 
pekáčku. Pak si připravíme trochu másla nebo oleje, anglickou slaninu, grilovací koření, 
smetanu ke šlehání a zapneme troubu na 250°C.  Slaninu nakrájíme na kostičky a opečeme 
na másle přímo v pekáčku. Pak do něj vrátíme houby posypané grilovacím kořením nebo 
paprikou, solí, pepřem a česnekem nebo nějakou jinou směsí, kterou máte rádi. Měla by být 
trochu ostřejší, a když houby předem opereme a nenecháme uschnout, lépe na nich 
kořeníčko drží.  Pak houby pečlivě polijeme smetanou ke šlehání a vrazíme to do rozpálené 
trouby a na hodinu můžeme jít hrát karty nebo se opalovat nebo míchat zeleninový salát...  Po cca hodině má pekáček na stěnách božskou 
hnědou připáleninku a houby jsou dobře propečené. Šlehačka zmizela a nechala po sobě sosík jménem - nebe v hubě… Pekáček 
připravujeme pouze lidem, kteří si to zaslouží s vařeným bramborem nebo chlebem a předem si odložíme na stranu jednu porci pro sebe, 
protože když to neuděláte, ani neochutnáte ☺  Tak si nechte chutnat!         
                                                                      (zdroj: internet)          
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