
 
 
 

Vážení spoluobčané, chalupáři a přátelé Studeného a Petrovy Lhoty, 
 

      vítáme Vás u dalšího vydání našeho občasníku. Prázdniny skončily,  ještě  pár dnů a máme tu podzim. Na stromech se červenají jablíčka 
a za chvíli bude čas udělat si zásoby ovoce a zeleniny na zimu. Práce na zahrádkách pomalu končí a tak doufáme,  že Vám naše stránky 
zpříjemní nadcházející zkracující se dny babího léta.   
 

    
ZPRÁVY ZE ZASTUPITELSTVA (6/2012 a 7/2012): 

Zastupitelstvo schválilo: 
• zamítnutí žádosti  prodeje části pozemku 1618 
• dotaci z fondu hejtmana Stč. kraje a uzavření smlouvy o 

poskytnutí dotace ve výši 15.000,00 Kč –„Kněženská pouť 
a setkání rodáků“  

• zaplacení ekologické daně za převod multikáry 
• žádost o oplocení pozemku č. p. 95/2 a 96/25 v k. ú. 

Studený - místní část Kalispot; OÚ nemá připomínek 
• na základě informace o stavbě základnové stanice mobilní 

telekomunikační sítě T-Mobile na parcele 1698 v k. ú. 
Studený kontrolovat v průběhu stavby stav přístupové 
komunikace, která je majetkem obce a  v případě jejího 
poškození požadovat náhradu 

• podpis smlouvy na dotaci z programu JSDH 
• rozpočtové opatření č. 5 a 6 
• žádost SDH Studený o celoroční užívání společenské 

místnosti spolkového domu 
• žádost OÚ Studený - oslovení JUDr. Šromové – právní 

oddělení MěÚ Vlašim o vypracování pravidel užívání 
spolkového domu 

Zastupitelstvo bere na vědomí: 
• zprávu  o množství vytříděného odpadu za rok 2011 – 

7,404 t – což představuje částku 22 417,00 Kč 
• uzavření licenční smlouvy s OSA 
 
 
 

• zprávu o výsledku kontroly Stř. kraje na II. etapu 
rekonstrukce spolkového domu; ze strany kontrolního 
orgánu nebyly shledány žádné závady a nedostatky 

• zprávu o výsledku finanční kontroly z FÚ Praha západ – 
dotační titul od MMR a dotace na VPP od roku 2008 –
rovněž nebyly ze strany kontrolního orgánu shledány žádné 
závady a nedostatky 

• informaci o přijetí dalšího pracovníka na VPP od 1. 8. 2012 
(Marie Dvořáčková) 

• žádost o udělení licence na autobusovou linku 200033 
• informaci o doručení geometrického plánu (prodej 

pozemku u obytného domu; v měsíci září bude proveden 
odhad a následně prodej požadovaných pozemků: 127/1, 
128/1 a 1553/19 

• žádost o pokácení 2 ks bříz 
• SDH Studený bylo přiděleno IČO 22713719 
• zprávu Kontrolního výboru a Finančního výboru o 

provedení kontrol hospodaření obce; bez připomínek 
Další informace: 
• ve dnech 12. 10. a 13. 10. 2012 proběhnou volby do 

zastupitelstev krajů; v naší obci se volby se uskuteční 
v zasedací místnosti spolkového  domu 

• 20. 10. 2012 je plánován výlov rybníka Vršek 
• 10. 11. 2012 se uskuteční podzimní svoz velkoobjemového 

a nebezpečného odpadu; přesný čas bude oznámen 
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Czech POINT 
Co je to Czech POINT? 
Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál, který mimo jiné 
slouží jako asistované místo výkonu veřejné správy, umožňující 
komunikaci se státem prostřednictvím jednoho místa tak, aby „obíhala data 
ne občan“. 
Které dokumenty můžete jeho prostřednictvím vyřídit na OÚ 
Studený? 

• výpis z Katastru nemovitostí 
• výpis z Obchodního rejstříku 
• výpis z Živnostenského rejstříku 
• výpis z Rejstříku trestů 
• výpis z bodového hodnocení řidiče 

SPORTOVÁNÍ VE SPOLKOVÉM 
DOMĚ 
V minulém vydání našeho občasníku jsme Vás 
informovali o možnosti sportovního vyžití ve 
spolkovém domě. Kromě pingpongových stolů, 
míčů, činek a posilovacích strojů je v plánu  také 
cvičení aerobiku. Termín zahájení tohoto cvičení 
bude oznámen na nástěnce a na internetu. Při 
využívání sálu tělocvičny a posilovny je třeba se 
řídit provozním řádem. Klíče si je možné zapůjčit u 
pana Buška. 



 KNĚŽENSKÁ POUŤ 2012 
     7. a 8. červenec 2012 (Kněženská pouť)  je v této době již minulostí. Tak, jak tomu bývá již několik posledních let, byl na tyto dva 
pouťové dny připraven bohatý  program. Počasí se vydařilo, což je u venkovních akcí více jak polovina úspěchu. Určitě i díky hezkému 
počasí byla účast návštěvníků velmi pěkná.  
     V sobotu odpoledne odstartovala na návsi naši pouť zručská Lidověnka. V lidovém tónu se za účasti milovníků tohoto žánru neslo celé 
odpoledne. Posluchači byli velmi nadšeni a posezení si zpestřili jak tancem a zpěvem, tak i dobrým občerstvením. 
Současně probíhala v budově spolkového domu prodejní výstava školního tvoření ZŠ Košetice. Výstavu přichystala a celé odpoledne jí  
provázela  paní Lenka Pinkasová z Košetic. Mohli jsme si prohlédnout a koupit spoustu hezkých a zajímavých výrobků. Bylo až neuvěřitelné, 
jak mnohdy jednoduchý a obyčejný materiál posloužil k vytvoření krásného a zdánlivě nákladného výrobku.  
Večerní zábava s kapelou Nesbend měla opravdu velice hojnou účast a krásný, teplý večer podtrhl výbornou atmosféru všech návštěvníků.  
     Nedělní program byl letos zpestřen výstavou obrazů a jiného umění pod širým nebem v Petrově Lhotě. Návštěvníci, kteří směřovali na 
poutní místo,  tak měli cestou co obdivovat a mohli  si malebnou osadu Petrova Lhota více prohlédnout. Výstavu si připravili petrolhotští 
chalupáři a jejich skvělý nápad měl velice kladné ohlasy. Po poledni se na poutním místě u Kněžny  konala bohoslužba. Následoval koncert 
vážné hudby učitelů ZUŠ Zruč nad Sázavou, který návštěvníci odměnili velkým potleskem.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
VÝSTAVA „PLOTY V PETROVĚ LHOTĚ“ 
     Malá víska Petrova Lhota slavila 8.července kněženskou pouť zcela neobvyklým způsobem. Původní myšlenka vystavit staré fotografie 
obce a jejích dřívějších i současných obyvatel se rozrostla o nápad přidat k nim i nějaké to „umění“. A tak se konal 1.ročník výstavy „Ploty 
v Petrově Lhotě“. Kromě místních tvořivců - Lucie Děkanovské (šperky, fotografie), Marie Kučerové Lejčkové (hedvábní kanáfásci) a Jana 
Kučery (obrazy), zde představili svá díla také rodáci z blízkého okolí – Jiří Kotek a Martin Maršík (obrazy), a hosté – Jan Förster (kovové 
plastiky), Zuzana Zbořilová (fotografie) a Václav Krajc (obrazy). Atmosféru zpříjemnil návštěvníkům kiosek „U Lípy“ kde se mohli osvěžit 
cestou ke Kněžně nebo zpět. 
     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 – za mnohé zde poděkujme alespoň Lucii a Pavlu Děkanovským. Váš zájem o vystavená díla a chuť vystavovat nás 
potěšily, proto bychom událost chtěli někdy v budoucnu zopakovat. 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. Již teď Vám můžeme do dalšího ročníku přislíbit jednoho velmi zajímavého hosta… 
 

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… 
     Dnes Vám přiblížíme dění naší vesnice v roce 1962. Uběhlo „jen“ 50 let, ale citace některých úryvků jako by byla z dob velmi vzdálených.  
Čerpáno opět z Pamětní knihy Studený. 
Práce MNV: Rada MNV konala v roce 1962 22 schůze. Na 
schůzích se projednávalo plnění dodávek, usnesení ONV, placení 
daní a otázky týkající se práce MNV. Veřejné schůze byly 4. 
Zájem o tyto schůze byl nepatrný. 21.9. bylo na veřejné schůzi 6 
osob. Zúčastnil se jí pracovník ONV s. Kocáb a hovořil na námět: 
O výhledech socialistické společnosti. Rozpočet MNV: Údaje pro 
výši rozpočtu: 248 obyvatel, výměra obce 342,60 – z toho JZD 
230 ha, 3 km cest, 1 lávka, 1 most, 2 studně, 9 světel veřejného 
osvětlení. Příjmy: daň zemědělská 50000 Kčs, z toho 10000 Kčs  
JZD, 40000 Kčs soukromníci. Daň domovní 4200 Kčs, poplatky 
1700 Kčs, ostatní 200 Kčs, celkem příjem 56100 Kčs. Vydání: 
doprava, cesty – oprava cest 5000 Kčs, škola 10900 Kčs, osvětová 
beseda 2000 Kčs, požárníci 2000 Kčs, MNV (platy funkcionářům) 
27300 Kčs, správa MNV 6300 Kčs, místní hospodářství 2700 Kčs, 
celkem: 56200 Kčs. Různé zprávy z obce: v letošním roce si 
koupily televizi 4 rodiny, 1 obyvatel si koupil nový automobil 
Škoda Octavia Super (39500 Kčs), 1 obyvatel si koupil starší 
automobil a 1 obyvatel si koupil pionýra – moto.  
     28.8. byla provedena oprava studny na návsi (kolem 
kamenných desek naházena hlína – mazná). Od vánoc 1961 do 
2.1.1962 provedena úprava telefonu na automat. Od 22.1. vede 
dosavadní místní jednatelství Jaromír Fialka, vedoucí poštovního 
úřadu místo dosavadních pracovníků Antonína Bušty a Eduarda 
Šeredy. Od 1.5. zavedena nová autobusová linka. Autobus odjíždí 
ze Studeného do Čechtic v 11:10 hod. a z Čechtic do Studeného ve 
12:05 hodin. 

     Adaptace Jednoty pokračovala i v roce 1962. V lednu se 
pracovalo uvnitř. V červnu pokryli pokrývači střechu. Do 31.7. 
konali práce klempíř a pokrývač. V září nastoupili zedníci a 
v prosinci byly položeny parkety. V říjnu vymalovali místnosti 
malíři, v prosinci provedeno lakování oken a dveří. Náklad na 
celou přestavbu činil 325000 Kčs. Kabinu, kterou měla v sále 
osvětová beseda pro promítání, stavební podnik zboural, ale novou 
nepostavil. Při jednání se zástupci Jednoty odmítli tito kabinu 
zřídit, ačkoliv v zápise jest uvedeno, že kabina pro promítání bude 
zřízena. Koncem roku však nemohl být dán hostinec do provozu 
pro řadu závad. Bude tedy stavba dokončena v roce 1963.  
     V létě se poprvé objevily před prodejnou Jednoty „fronty“ na 
maso. Již od 4 nebo 5 ti hodin čekají ženy do 6 ti hodin, kdy se 
otevírá. Maso se dostane na každého, prodává se 1 kg někdy jen 
půl kg masa. Na podzim „fronty“ mizí a masa je v obchodě dost.  
     Kulturní akce: během roku bylo pokračováno v budování 
ordinace pro lékaře. 26.5., kdy se dozdilo, se zúčastnilo brigády 20 
osob. V říjnu byla zhotovena vazba a v listopadu dána na vazbu 
krytina. Dále s v práci nepokračovalo. 10.9. provedla místní 
skupina Československého červeného kříže sbírku, jejíž výtěžek 
byl věnován alžírskému státu. Bylo vybráno 315 Kč, což je 
v porovnání s ostatními skupinami dosti. 
    Na žádost členů hudebního souboru OB Studený byl tento 
soubor k 1.5.1962 zrušen a všichni členové vytvořili nový hudební 
soubor JZD 3. pětiletky v Onšově.   
                                                       (převzato bez jazykových úprav) 

pokračování příště…

 
PRÁZDNINOVÁ CYKLOTEČKA  
     Skutečnou tečku za dvěma měsíci volných, 
slunečných,  dobrodružných  i  pracovních dní  jsme 
1. 9. 2012 udělali v lehce sportovním duchu. Na 
příjemnou sotva dvacetikilometrovou projížďku se 
vydalo 23 cyklistů. Počasí příjemné, nálada ještě 
příjemnější a zastávky předčily veškerá očekávání… 
Cestou na Krčmy jsme zabloudili do Šmoulí země, 
jejíž obyvatelé nás rozhodně nenechali hlady ani žízní 
trpět☺ Na zámku v Růžkových Lhoticích jsme ani 
nedýchali při poutavém vyprávění o Bedřichu 
Smetanovi, v Čechticích nás občerstvil doušek 
chladivého moku a před vjezdem do Studeného nás 
překvapila přísná policejní kontrola – pokutovány 
byly i děti☺ 
     A pak už se jenom odměňovalo, jedlo, pilo, hodovalo i na kino a diskotéku pro ty nejmenší došlo. 
     Myslím, že si to všichni opravdu užili a nám nezbývá než všem malým, velkým i věčným školákům popřát úspěšný školní rok! 

                  (Mgr. Petra Zelenková) 

 
 



Ve třetím čtvrtletí letošního roku oslaví významné 
životní jubileum 
 
 Jan Kamarýt 
 

Oslavenci přejeme pevné zdraví! 
                        

 MŮŽEME SE TĚŠIT… 
sobota 10. 11. 2012 –   Zábavné  odpoledne 
pro děti  s klaunem Fugínem  
 
 
předvánoční Setkání důchodců (termín bude 
upřesněn) 
 
 
sobota 1. 12. 2012 předvečer první adventní 
neděle - Slavnostní rozsvícení vánočního 
stromu  

 
pondělí 31. 12. 2012 - 
Silvestrovský pochod 
ke Kněžně 
 
 
 
 
  
                                                                                      …a možná něco víc… 
 

 
PŘEDSTAVUJEME VÁM KLAUNA FUGÍNA      

Fugíno (Milan Pinder) se v českém show-businessu uplatnil jako komik, 
kouzelník, člen populární rockové kapely Morava a také moderátor vlastní ranní 
show v Rádiu Vysočina. V současné době ho pro jeho velkou lásku k cirkusu 
můžeme vídat od jara do podzimu v manéži cirkusu Carini, kde jeho klauniády 
patří k opravdovým perlám cirkusového světa. V zimních měsících společně 

s kolegou Harrym jezdí s malou kouzelnicko-klaunskou show po nejrůznějších akcích rozdávat dětem smích a radost! K vidění je také barech, 
vinárnách a kulturních domech, kde baví návštěvníky svým nezaměnitelným humorem a hraje k tanci i poslechu. Snaží se tak zúročit vše, co 
v životě dělal a stal se flexibilním multi-žánrovým umělcem. Umělecká práce Fugína vychází ze starých tradic, jeho pojetí nese  prvky i 
jiných kulturních žánrů – divadla, muzikálu, komedie dell´ arte a dalších. Nabízí vícežánrovou show, ve které si určitě každý  najde to své. 
Dokáže být zpěvákem, hudebním virtuózem, klaunem, moderátorem, kouzelníkem apod.  10. listopadu 2012 odpoledne  zavítá k nám do 
Studeného, kde se bude snažit pobavit a zaujmout nejen děti, ale i dospělé a my Vás tímto srdečně zveme na jeho show!  
                                                                              (zdroj: internet)        
                                                                      
 
PŘERUŠENÍ  DODÁVKY ELEKTRICKÉ ENERGIE V PETROVĚ LHOTĚ 
V  sobotu  28. 7. 2012  ochladila  jinak  velmi  teplý  den bouřka,  která  se dostavila 
kolem 19.00 hodiny. Přestože nevypadala nijak hrozivě, poryv větru u rybníka 
Širočina zlomil starou osiku, která dopadla na hlavní elektrické vedení do Petrovy 
Lhoty. Pád stromu způsobil, že v Petrově Lhotě došlo k vytržení kotevních spon na 
sloupu, vytržení elektrických přípojek, rozbití rozvodné skříně a přetržení přívodu 
veřejného osvětlení (vzdálenost od místa pádu cca 250 m). Tato havárie si následující 
den vyžádala celodenní opravu, na které se podílelo šest pracovníků energetického 
závodu s technikou. 
                                                                                    (Bohumil Bušek) 
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Stanislava Vopěnková a Hana Karafiátová. 

ŽELEZNÝ ŠROT 
I v letošním roce jsme se zabývali otázkou, která se týkala sběru 
železného šrotu. Během roku jsme nastřádali železný odpad ze 
stavby spolkového domu (zárubně, okapové žlaby apod.) a také 
starý plot od kapličky. Velmi nám pomohla paní Zdeňka 
Rýdlová (Šeredová), která nám nabídla železný odpad z jejich 
zemědělského stavení. Nashromáždila  10 q železného odpadu, 
který jsme společně s naším odvezli do sběrných surovin. 
Obdržený finanční obnos bude využit na údržbu a chod požární 
techniky v naší obci. Za tento dar paní Rýdlové chceme touto 
cesto velmi poděkovat. 
                             (Bohumil Bušek) 
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Marie Kovaříková 
� 1922 

�  20. 7. 2012 


