
 

 
 
 

Vážení spoluobčané, chalupáři a přátelé Studeného a Petrovy Lhoty, 
 

      dny nám rychle ubíhají, zima se  pomalu začíná hlásit v celé své parádě a my Vás vítáme u posledního studenského občasníku v tomto roce a 
přejeme Vám, abyste nadcházející dlouhé zimní večery prožili v klidu,  pohodě a ve zdraví. 
 

ZPRÁVY ZE ZASTUPITELSTVA (5 a 6/2013): 
Zastupitelstvo schválilo: 
• rozpočtové opatření č. 4, 5 a 6 a 7 
• podání žádosti na Stč. fond podpory rozvoje obcí a měst   na 

akci „Částečná rekonstrukce a přestavba půdních prostor 
budovy OÚ“ pro využití knihovny a archivu a pověřilo 
starostu obce k zajištění potřebných dokumentů k podání 
žádosti 

• projednat a uzavřít smlouvu s Rodinnou farmou Vošických na 
údržbu obecních komunikací v zimních měsících 

• zastupitelstvo schválilo ceník na úhradu režijních nákladů za 
pronajímání prostor Spolkového domu k soukromým akcím 

• účast starosty obce na konferenci „Den malých obcí“ a na 
školení „Kácení stromů rostoucích mimo les“ 

• členy inventarizační komise (Dědič, Karafiátová, Slavětínská, 
Vopěnková) 

• vypracovanou projektovou dokumentaci na udržovací práce 
na objektu kapličky č. parcely 78 (provedení přípojky el. 
proudu, el. zvonění a nutné opravy) a vypracování žádosti o 
poskytnutí dotace z fondu Stč. kraje na kulturní památky  

• rozpočet plateb BENE-BUSu pro rok 2014; započteno 102 
obyvatel obce;  příspěvek  na  ODO (dopravní obslužnost) 
činí  za   rok  17.340,-  Kč  a  příspěvek  na  činnost  102,- Kč;     
celková částka za rok 2014 =17.442,- Kč 

• jednorázovou odměnu kronikářce  paní Slavětínské ve výši 
2 500,- Kč 

Zastupitelstvo bere na vědomí: 
• sdělení KÚ Benešov, které se týká majetkoprávních vztahů k 

parcele 86 v k. ú. Studený 
• informaci o vydání povolení o kácení dřevin 
• informaci o prodloužení smluvní dohody mezi OÚ a ÚP – 

zaměstnání dvou pracovníků do 31. 12. 2013 
• zprávu Kontrolního a Finančního výboru – bez výhrad 
• možnost realizace víceúčelového hřiště; z důvodu nenalezení 

vhodné parcely úmysl nemůže být zatím realizován 
• zjištění černé skládky na parcele č.807 v kat. obce Studený;  

biologický  odpad  ze  skládky  byl odstraněn a  v místě byla 
umístěna cedule „Zákaz skládky“;  k uložení biologického 
odpadu  slouží určený kontejner 

• zprávu o výlovu rybníka Vršek 
Další informace: 
• i v letošním školním roce mohou žáci a studenti, kteří 

navštěvují základní školu, učiliště nebo střední školu v rámci 
Stč. kraje žádat Krajský úřad Stč. kraje o stipendium na 
dojíždění do školy; termíny podání žádostí jsou v letošním 
roce stanoveny za I. pololetí do 28. 2. 2014 a za II. pololetí do 
18. 7. 2014;  věk  žadatele od 6 do 19 let (tj. do dne 
předcházejícího 19. narozeninám); odkaz na podrobnosti ke 
stipendiu a formulář ke stažení najdete na 
http://studenskyobcasnik.webgarden.cz/ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vážení spoluobčané,  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     Dovolte mi, abych se s Vámi na konci roku  podělil o některé 
významné události, které se v tomto roce udály. Rok 2013 jsme začali 
opravdu zvesela, neboť jsme 18. 1.2013 
uspořádali 1. ples ve Spolkovém domě. Určitě 
odstartoval dobrou pohodu, kde  se celkem 80 
převážně domácích hostů velmi dobře bavilo. 
Zastupitelstvo obce  se na začátku roku mimo jiné zabývalo přípravou 
100.  výročí  založení  SDH  Studený.  Odsouhlasilo podání žádosti  o  
 

dotační titul z fondu hejtmana Stč. kraje na zabezpečení nákladů na 
tuto akci. Tato žádost byla kladně vyřízena a obec obdržela částku 

10.000,- Kč. Akce proběhla 18. 5. 2013 za účasti 
18 soutěžních družstev. Poděkování patří též 
Agrodružstvu Studený,  Hospodářským potřebám 
Fr. Moravce, Zemědělské  farmě  Vošických, 

pivovaru Bernard  a  Reklamě  Libor  Dalík.  Náš  SDH  sestavil   tři  
družstva,  a  to  muži   do  35  let,  muži   nad  35   let  a   paní Mgr. 
                                                                      (pokračování na str. 2) 
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VÝSLEDKY VOLEB DO POSLANECKÉ SNĚMOVNY PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY 
Obec Studený – termín konání 25. 10. a 26. 10. 2013 

Počet voličů v seznamu: 88                                             Vydaných obálek: 62                                Odevzdaných obálek: 62 
Volební účast v %: 70,45                                                 Platné hlasy: 61                                        % platných hlasů: 98,39 
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  1        Česká strana sociálně demokratická     12          19,67                    15        Strana Práv Občanů ZEMANOVCI          1              1,63      
  2        Strana svobodných občanů                     1            1,63                    20        ANO 2011                                                 9             14,75 
  4        TOP 09                                                    3            4,91                    21        Komunistická strana Čech a Moravy      17             27,86 
  6        Občanská demokratická strana              12         19,67                    23        Strana zelených                                          1              1,63 
11        KDÚ – ČSL                                             5           8,19   
 



(dokončení ze strany 1)  
Zelenkové se podařilo sestavit tým žen, které byly nejen ozdobou 
soutěže, ale i svým výkonem udivily diváky. Všem našim 
sportovcům  patří  velký  dík.    Chtěl  bych  však  poděkovat  všem 
občanům  naší obce,  kteří  se  do této akce zapojili a vytvořili 
důstojnou atmosféru, ve které proběhlo i vysvěcení naší zástavy a 
ocenění zasloužilých a aktivních členů našeho sboru. V měsíci únoru 
jsme pro naše děti zajistili cirkusovou show  s klaunem Fugínem, 
v březnu oslavu MDŽ, kde naše ženy jako projev úcty obdržely jarní 
kytičku petrklíčů a na harmoniku jim zahrál dunický rodák pan 
František Urbánek z Křivsoudova. V dubnu sehrál pět úspěšných 
představení náš divadelní soubor s divadelní hrou Oscara Wildea „Jak 
je důležité míti filipa.“ Naši herci mohou být na své výkony pyšní, 
díky. V měsíci červenci jsme slavili Kněženskou pouť s pestrým 
programem. V sobotu vystoupilo hudební duo Anny a Josefa 
Doležalových Sádlo v pohybu a skupina Pařáty rock, v neděli 
následovala výstava Ploty v Petrově Lhotě (již druhé setkání) a 
odpolední bohoslužba na poutním místě U Kněžny. Tento, na kulturní 
dění pestrý rok, doplnila Prázdninová cyklotečka, podzimní výlov 

rybníka Vršek, setkání důchodců, divadelní hra „Když ty, tak já 
taky…“ v podání DS Ludvíka Němce Bystřice, o. s. a slavnostní 
rozsvícení vánočního stromečku. Ještě se můžeme těšit na turnaj ve 
stolním tenise a vše zakončíme silvestrovským pochodem ke Kněžně. 
Vážení spoluobčané, dovolte mi, abych Vám poděkoval za Vaši 
podporu zastupitelům obce, za práci pro vytvoření příjemného 
prostředí a vzhledu naší vesničky. Při této příležitosti bych chtěl 
poděkovat také dvěma zaměstnancům, panu Vocáskovi a paní 
Dvořáčkové, za jejich práci při údržbě veřejného prostranství.  
     Ještě bych Vás chtěl seznámit s hlavním úkolem na příští rok. 
Byla zhotovena projektová dokumentace na udržovací práce a opravu 
kapličky ve výši 580.000,- Kč a podána žádost na Stč. kraj o 
poskytnutí dotace. Proto si držme palce, aby žádost byla kladně 
vyřízena a tato kulturní památka zhodnocena. 
     Závěrem Vám chci popřát hezké prožití adventního času, 
pohodové  prožití  svátků  vánočních  a v   novém  roce  pevné zdraví, 
štěstí a vzájemné porozumění. 

                                                                                                                                                                                   (Bohumil Bušek) 
 

 SETKÁNÍ DŮCHODCŮ 
23. listopadu se již poosmé uskutečnilo setkání našich seniorů. Jsme rádi, že se tato 
společenská akce stala u nás pěknou tradicí a většina našich dříve narozených spoluobčanů si 
ji nenechá ujít. Přítomní tak mají možnost si společně popovídat, zavzpomínat nebo zazpívat. 
Každý rok se snažíme vymyslet jiný program a setkání zpestřit.  V minulých letech je 
navštívili: v roce 2006 pan Maleček z Onšova, který je velkým milovníkem a znalcem 
historie, v roce 2007 bývalý řídící zdejší místní školy pan Šlehuber, v roce 2008 bývalý učitel, 
básník, malíř a hudebník Mgr. Příhoda, v roce 2009 mluvčí Policie ČR  Benešov nprap. 

Stránská, v roce 2010 opět pan Maleček, v roce 
2011 jsme přijali pozvání DD Onšov  na benefici 
známého herce Josefa Somra a v  roce 2012  to bylo 
společné setkání seniorů z obcí Studený, Dunice a 
Děkanovice v sále našeho nového spolkového 
domu, kterého se rovněž zúčastnila průvodkyně 
zámku v Růžkových Lhoticích paní Kubalová a k tanci a poslechu hrála skupina Gram z Vlašimi.  
Několikrát vystoupily s pásmem písniček a básniček místní děti a téměř pokaždé nechyběli 
harmonikáři pan Závorka a pan Hrala. Letos se  harmoniky chopil pan Vít a zastoupil tak pana 
Závorku, kterému přejeme brzké uzdravení. Mimo to obdrželi přítomní dárek, a to návštěvu 
divadelního představení DS Ludvika Němce Bystřice o. s. v našem Spolkovém domě. Věříme, že si 
všichni užili hezkou sobotu a odcházeli do svých domovů s příjemnými zážitky. 
 

 
 

KDYŽ TY, TAK JÁ TAKY…. 
(autor Marc Camoletti, překlad Jaromír Janeček) 

V sobotu 23.11.2013 do našeho spolkového domů zavítal Divadelní soubor Ludvíka Němce, 
Bystřice o. s.. Začátek souboru je doložen zápisem v obecní kronice z roku 1874. První 
pokusy o divadlo v Bystřici však prý měly být o něco starší, snad už z doby K. H. Máchy, 
který hrál v roce 1832 divadlo v nedalekém Benešově. Vlastní vývoj souboru byl velmi 
pestrý ve střídání kvality i kvantity, každá doba mu vtiskla svou neopakovatelnou specifiku. 
Tolik o vzniku tohoto divadelního souboru, 
který se u nás předvedl s divadelní hrou 
francouzského dramatika Marca Camoletti 
„Když ty, tak já taky…“  
Velmi hezké nastudování této hry bylo pro 
nás pěkným kulturním zážitkem. 7 herců 
tohoto souboru předvedlo opravdu kvalitní 
a obdivuhodný výkon, který potěšil 

všechny návštěvníky. Paní Marie Neradová, režisérka a zároveň představitelka jedné z rolí, 
byla příjemně překvapena z velkého počtu diváků a zároveň nám celý soubor vyslovil 
poděkování za pozvání do tak hezkého kulturního domu a za příjemné přijetí. Po skončení 
divadelní hry si bystřičtí herci vyměnili mnoho cenných informací a rad s našimi herci. 
Budeme rádi, pokud tento divadelní soubor přijme naše pozvání i příští rok.  
 

 
 

SLAVNOSTNÍ ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMEČKU 
O první adventní neděli 1. prosince 2013 jsme opět společně rozsvítili stromeček. Tato akce,  která se dříve konala každoročně na návsi, se od 
loňského roku  přesunula k budově Spolkového domu, kde využíváme kvalitního zázemí a návštěvníkům můžeme nabídnout bohatší program. I 
letos se tak někteří  přišli podívat na promítání pohádky do sálu Spolkového domu nebo si vyzkoušet svou zručnost v čertovské dílně. V té děti 
zdobily voňavé perníčky a vyráběly ovečky. V 17.00 hodin se rozsvítil stromeček a dostavil se Mikuláš se svým doprovodem. Že s čerty nejsou 
žádné žerty,  každé dítě ví, a  proto  byla  v  některých zlobidlech malá dušička, když je pekelné bytosti začali zpovídat  z jejich hříchů. Mikuláš 
s andělem napočítali 23 dětí a jejich počet se nezměnil ani po čertovské „razii“. Jsme rádi, že to u nás s tím zlobením ještě není nejhorší.  



Touto cestou bychom chtěli poděkovat všem, kteří se aktivně podíleli na přípravě a průběhu tohoto podvečera a přejeme Vám všem 
hezký advent! 

 
Naše vesnice a jak šel čas… 
     V dnešním díle studenského občasníku citujeme z Pamětní knihy Studený z roku 1964 ze zápisů p. Eduarda Šeredy:

  „Na podzim roku 1966 jsem převzal od předsedy 
MNV Antonína Tutra Kroniku. Bylo schváleno a 
doporučeno radou MNV, abych se zase ujmul psaní 

obecní Kroniky. Dřívější kronikář Jiří Šlehuber odstěhoval se ze 
Studeného v roce 1963. Podle ústního sdělení měl nějaké nesnáze 
s dozorčími orgány učitelů pro svoje náboženské přesvědčení. 
Roztrpčen nad tím, vzdal se i dráhy učitelské a nastoupil práci 
v Blanických strojírnách ve Vlašimi. Podle úsudků velké většiny 
občanů zdejší obce, ztratila v něm zdejší škola dobrého učitele. Děti 
ho měly velice rádi. Obec ztratila veřejného pracovníka, kterého i 
nyní postrádá. Pokusil jsem se zaplnit přestávku ve psaní kroniky za 
léta 1963, 1964 a 1965 aspoň z drobtů podle ústního podání a pak 
něco jsem ještě doplnil a sebral ze stručných protokolů z jednání 
rady MNV. 
      Místní národní výbor rozhoduje o povolení domácích porážek 
vepřů, které je vázáno dosud u soukromých zemědělců na dílčí 
dodávky masa vepřového i hovězího. Který soukromý zemědělec 
nedodá předepsanou dodávku masa, nedostane povolení k domácí 
porážce vepře. Bylo povoleno podle zápisu v roce 1964 jen 4 
zemědělcům soukromě hospodařícím. Členům JZD jsou porážky 
vepřů pro vlastní potřebu povolovány s podmínkou plnění čtvrtletní 
dodávky v JZD což nebylo tak přísné jako u soukromých 
zemědělců, kde někteří si nesměli zabít prase z těchto příčin třeba 
kolik roků. 

     V rámci obecního rozpočtu bylo uvolněno 3.000,- Kčs v zimní 
akci na dostavění poradny. 
Ve dnech 11. až 29. května prováděla se kontrola výměr všech 
pozemků v katastru obce Studený. Tato výměra nesouhlasí 
s dřívějším stavem půdy před hospodářskou úpravou po založení 
JZD. Při vyplňování tabulky v plánu JZD se nám vždy nedostávalo 
skoro 10 ha zemědělské půdy, kterou jsme měli obhospodařovat, ale 
nebylo ji možno podle vyhotovené mapy od inženýrů této geodésie 
nikde najít. Zavedena nová kartotéka kultur, ale ani to nevedlo 
k cíli. Ani dosud nedocíleno patřičného souhlasu výměry katastru 
s dřívějším stavem. Časté úpravy honů i jejich změny v užívání, 
nepřesná práce pracovníků geodesie zavinila zmatky v tomto 
pozemkovém fondu.  
     Zima tohoto roku nastala v polovici listopadu. Dne 14. listopadu 
začalo mrznout. V noci bylo na teploměrů – 5° a začal padat sníh. 
     Pohostinství ve Studeném po M. Dvořáčkové převzala od 
Jednoty Jana Tulachová. V sále hostince bylo uspořádáno 6 
tanečních zábav během 1 roku. Pořádaly je různé spolky, jako 
požárníci ze Studený i Děkanovic, protože tam je bývalý hostinec p. 
Nováka zavřený pro stáří majitele. Jiný to nepřevzal, protože 
majitel Novák používá sál zároveň jako byt. Také myslivci zdejší 
pořádají o masopustě obyčejně 1 ples. I rodičovské sdružení mívá o 
masopustu ples.“  
                                      (převzato bez jazykových úprav)

 

 

 
 
 
 

 
 

na valnou hromadu SDH Studený, která se bude konat 
 

  v sobotu dne 14. 12. 2013  od 18.30 hodin 
 

  v klubovně Spolkového domu ve Studeném 
 

   Program: 
   1. Zhodnocení činnosti roku 2013  
   2. Zpráva o hospodaření  
   3. Volba nového velitele SDH a JSDH  
   4. Plán práce na rok 2014  

 

Účast všech členů nutná!!!  

CVIČÍME AEROBIC A POSILUJEME VE SPOLKOVÉM DOMĚ 
⇒ každé úterý od 19.00 hodin a pátek od 18.00 hodin 

⇒ případné aktuální změny sledujte  na http://studenskyobcasnik.webgarden.cz 
 

SDH STUDENÝ děkuje p. Slavětínské za poskytnutí železného 
šrotu. Finanční výtěžek bude využit na činnost sboru. 
 



Ve čtvrtém  čtvrtletí letošního roku oslavili a oslaví 
významné životní jubileum 
Josef Vošický 
Josef Vácha 
František Moravec 
Marie Dvořáčková 
Oslavencům  přejeme ještě jednou pevné zdraví! 
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Připravily: Stanislava Vopěnková a Hana Karafiátová. 

Haló! Haló! 
Na vědomost všem dětem a dospělým se dává, 

 že po úspěšném představení klauna Fugína v únoru 2013 
 v našem Spolkovém domě k nám  

 

v sobotu 1. února 2014 
pro změnu zavítá 

Dětské karnevalové divadlo Ježek  
 se svou 

KARNEVALOVOU SHOW 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

START: 14.00 hodin – Studený – Spolkový dům 
 

Neváhejte a přijďte si užít hezké únorové odpoledne 

mezi nás! 

Čeká nás spoustu zábavy, legrace, písniček, překvapení a 
bohatá tombola. 
 Masky vítány!          

 

 
 
 

 
31. 12. 2013 ve 13.00 HODIN 

STUDENÝ 
PŘED SPOLKOVÝM DOMEM 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  S SEBOU: špekáček, polínko, kapku na zahřátí… 

Případné  věcné  dary  do   tomboly  na   ples   můžete 
odevzdat ve  Spolkovém  domě.                                                                            
Mnohokrát Vám děkujeme! 

Dětské karnevalové divadlo Ježek založila v roce 2009 Anička 
Doležalová spolu s manželem Pepou. Vzhledem k tomu, že se 
divadelní představení  plné písniček, zábavy, her a soutěží pro 
děti a dospělé stalo v Jihlavě velmi populární, došlo postupně ke 
zvětšení uměleckého souboru, který dnes činí již 6 lidí – herců 
profíků i amatérů. 

 (převzato z internetu; více na www.dkdjezek.ic.cz) 
 
My ještě dodáváme, že 3 členové zmíněného souboru již u nás 
vystupovali. Klaun Fugíno se svým Cirkusovým divadlem a 
manželé Doležalovi – jinak také pěvecké duo Sádlo v pohybu. 

 
 

Všem spoluobčanům a přátelům Studeného a Petrovy 
Lhoty  přejeme spokojené vánoční svátky, příjemnou 
rodinnou pohodu, radost z maličkostí a do nového roku 
mnoho síly ke zvládání problémů, moře zdraví, opravdové 
přátele a optimismus.    
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