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Vážení spoluobčané, chalupáři a přátelé Studeného a Petrovy Lhoty,
přiblížil se konec roku 2014. Žijeme v neklidné době, každý den se něco děje, událost střídá událost. Jsou
věci, které ovlivnit můžeme a umíme a jsou věci, se kterými si sami poradit neumíme a nemůžeme, musíme je vzít
na vědomí. V takové situaci je příjemné vědět, že se máme komu svěřit, že se můžeme na někoho obrátit s žádostí
o pomoc. Blíží se sváteční doba. Nečekejme, že všichni budou dávat dárky a pomáhat jen nám. Podívejme se,
jestli někdo nepotřebuje naši pomoc, jestli někomu nemůžeme udělat radost malým dárkem nebo návštěvou právě
my.
V každodenním shonu si mnohdy ani neuvědomujeme, co všechno společně po celý rok podnikáme. S kým
spolupracujeme, koho podporujeme, komu pomáháme a také koho zlobíme. To, co máme stále na očích, nám
všem nějak zevšednilo a uniká. Řekněme si, co bude dobré změnit. Potěšme se tím, co se nám všem společně
podařilo a poučme se z toho, co se nám nepodařilo. A dejme si nějaké malé předsevzetí do roku 2015, ať si na
jeho konci můžeme říct "povedlo se".
Hlavně Vám přejeme, abyste adventní a vánoční čas prožili ve zdraví a se svými blízkými.

BARBORKY
Jistě znáte ten prastarý lidový adventní zvyk – kdy se 20 dnů před Štědrým dnem (4. prosince – na
sv. Barboru) uříznou větvičky třešní nebo višní a vloží se doma do vázy, aby do Vánoc pěkně
rozkvetly. Taková větvička nás nejen potěší a ozdobí náš domov, ale i prozradí, jestli se mladá
dívka vdá, či v jakém měsíci nás čeká štěstí, hlavně však symbolizuje příchod nového života –
návrat voňavého jara. Abychom měli při dodržování této tradici úspěch, připomeneme si několik
důležitých rad. Stačí si na zahrádce najít pěknou větvičku, uříznout ji a donést domů do vázy. Měla
by mít hodně pupenů, abychom zvýšili šanci, že nám přece jen rozkvete. Řez vedeme zešikma, aby
řezná plocha byla co největší a větvička mohla lépe přijímat vodu. Po příchodu domů musíme naši
barborku aklimatizovat – teplotní šok by ji asi neprospěl. Dáme ji tedy napřed do chladnější
místnosti (sklep, chodba, zasklený balkon), pak ji teprve můžeme přenést do pokoje (ne však ke
zdroji tepla). Nu a pak už se můžeme začít těšit, až se budou jednotlivé kvítky ukazovat v celé své
kráse. Na barborky jsou vhodné jak třešně a višně s něžnými bílými květy, tak i větvičky trnky
nebo jabloně, krásné jsou i žluté kvítky forzýtie.

ZPRÁVY ZE ZASTUPITELSTVA (8/2014):
Zastupitelstvo bere na vědomí a schvaluje:
• rozpočtový výhled pro roky 2015 – 2018
• rozpočtové opatření č. 4
• zprávu Kontrolního a Finančního výboru; kontroly proběhly
s výsledkem bez závad
• informaci o změně v údajích KÚ Benešov a odsouhlasilo
odvolání a vyjádření nesouhlasu
• prodloužení smluvní dohody mezi ÚP a obcí Studený pro dva
pracovníky do 31. 12. 2014
• plán údržby komunikací v obci Studený v zimních měsících a
opět schválilo požádat Rodinnou farmu Vošických o uzavření
smlouvy

• podepsání smlouvy o poskytnutí finančního příspěvku ZŠ a
MŠ Košetice
• žádost o vedení objízdné trasy z důvodu uzavírky mostu mezi
obcemi Studený – Děkanovice a nesouhlasí s opětovnou
uzavírku mostu; z následujících událostí vyplynulo, že
uzavírka již není nutná
• od druhé poloviny ledna můžete v kanceláři OÚ uhradit
povinný poplatek za popelnice a za psy

VÝSLEDKY VOLEB DO ZASTUPITELSTVA OBCE
„SDRUŽENÍ NEZÁVISILÝCH KANDIDÁTŮ STUDENÝ“

Pořadové číslo

Jméno

(10. - 11. 10. 2014)

Počet
Mandát
hlasů
1.
Bušek Bohumil
58
*
2.
Karafiátová Hana
56
*
3.
Vopěnková Stanislava
57
*
4.
Dědič Jiří
30
*
5.
Vošický Josef
29
*
6.
Průša Jaroslav
46
*
7.
Langer Josef
36
*
8.
Malimánek Jakub
27
9.
Vopěnka Jakub
40
Počet voličů v seznamu 84, vydaných obálek 63, odevzdaných obálek 63,
volební účast v obci 75%

USTAVUJÍCÍ SCHŮZE ZASTUPITELSTVA
5. listopadu 2014 proběhlo první zasedání nově zvoleného
zastupitelstva obce Studený. V úvodu se slova ujal
dosavadní starosta obce pan Bohumil Bušek. Po složení
slibu všech zastupitelů následovala volba starosty. Tím se
opět stal pan Bohumil Bušek a tímto započal v této funkci
třetí volební období. Stejně tak nedošlo ke změně
místostarosty, kterou zůstává Hana Karafiátová ani
v předsednictví výborů, kde pokračují jako předsedkyně
Finančního výboru Stanislava Vopěnková a Kontrolního
výboru Jiří Dědič.
Zvolení členové zastupitelstva tímto děkují všem voličům
za projevenou důvěru a vynasnaží se ji svými
rozhodnutími a činností nezklamat.

adresa: Obec Studený, Studený 45, 257 68 Dolní Kralovice; telefon na starostu obce: +420 602 173 601
úřední hodiny: každou středu a pátek od 18.00 do 20.00 hodin; email: studeny@zelivka.cz

DIVADELNÍ SPOLEK STUDENÝ
3. října a 11. října sehrál Divadelní spolek Studený další dvě představení Charleyovy tety. Nejdříve v Dolních Kralovicích
a další týden v Čechticích. Máme velkou radost, že si obě představení nenechalo dohromady ujít asi třista diváků. Někteří
se přišli podívat i podruhé. Mnohokrát děkujeme Pavlu Langerovi a Jaroslavu Průšovi, kteří nám na obou jevištích, kde
jsme hostovali, pomohli vyřešit některé technické peripetie. V současné době začínáme zkoušet novou hru, kterou
bychom chtěli divákům představit na jaře.
(Bohumil Bušek)

SLAVNOSTNÍ ZNOVUVYSVĚCENÍ KAPLIČKY
V sobotu dne 18. října se občané Studeného spolu s přáteli obce sešli v počtu cca 50 osob se zastupiteli Stč. kraje (Jiřinou Fialovou, Marií
Krejčovou a Zdeňkem Šteflem) před nově
rekonstruovanou kapličkou ve Studeném, kde pan
farář Dobranský sloužil bohoslužbu u příležitosti
znovuvysvěcení kaple a zvonu. Kaplička prošla
celkovou rekonstrukcí a navíc k ní byl přiveden
elektrický proud a elektrické zvonění - to vše za
téměř 570 tisíc korun.
Podle záznamu v pamětní knize naší obce byla
kaplička postavena v roce 1895 a vysvěcena téhož
roku v říjnu. Dle dostupných pramenů je v
kapličce zazděna plechová skříňka s pamětním
listem a tehdejší měnou. I my jsme vložili do
kopule kaple listiny o současném dění v obci.
Pečovat o historické památky je naší povinností
ve znamení úcty k dědictví předků a jeho
zachování
pro
další
generace.
Po bohoslužbě se zúčastnění přesunuli do sálu
spolkového domu, kde na ně čekalo malé
pohoštění a vlašimští harmonikáři. Zde, v
příjemné pohodě, byl dovršen tento pro obec slavnostní den.
(Bohumil Bušek)

SETKÁNÍ DŮCHODCŮ A SLUHA DVOU PÁNŮ
V sobotu 22. listopadu se od 15.00 hodin v zasedací místnosti našeho
spolkového domu uskutečnilo již deváté setkání našich důchodců.
Jsme rádi, že se zúčastnilo 25 osob, což možná také svědčí o tom, že
občané rádi využijí možnost k setkání a popovídání si se svými
sousedy, protože příležitostí se často potkávat od uzavření obchodu
v obci opravdu není mnoho.
Od 18.00 hodin sehrál v sále spolkového domu DS „AJeTo“Počátky
známou divadelní komedii Carla Goldoniho „Sluha dvou pánů“.
Hlavní hrdina, mazaný sluha Truffaldino, který se shodou okolností
stane sluhou dvou pánů a musí řešit s tím spojené vzniklé zápletky, se
téměř tři hodiny nevzdálil z jeviště a bavil více jak stovku diváků. Že
to není vůbec jednoduché ocení nejvíce člověk, který tento kumšt také
zblízka poznal a ví, co stojí času, nervů a úsilí, než se „vypiluje“
takovéto představení. Jak jsme se dozvěděli, hlavní představitel Josef
Krátký, byl za roli Truffaldina dokonce vyhlášen NEJ ochotník roku
2013 na okrese Pelhřimov. Za zmínku také stojí poznámka o
kostýmech, které byly velice netradiční. K jejich výrobě bylo využito různých igelitů a jiných recyklovatelných materiálů, vlny apod.. Na
konci byli počátečtí oceněni dlouhým potleskem, který přešel v potlesk ve stoje. Diváci odcházeli s úsměvem na tváři, a to nás moc těší.

STUDENSKÁ SEDMA
Tradice, ať už starší nebo nedávno zavedené, je velmi pěkné udržovat. Proto se v sobotu 29. listopadu, tentokrát ve Spolkovém domě ve
Studený, již počtvrté sešli milovníci kvalitního karbanu z Dunic, z naší vesničky a příbuzní či přátelé z okolí. Na programu nemohla být
jiná hra než Sedma, která je oblíbenou činností zákazníků naší i dunické hospůdky. Všichni účastníci přišli po svých nebo se nechali
dovézt, aby si mohli naplno vychutnat karetní soutěž.
Před startem turnaje organizátoři akce prohledali rukávy všem hráčům, zda se v nich neskrývají schované trumfy. Jako vždy proběhl
tento ceremoniál s nelibostí všech hráčů. Naštěstí organizátoři měli celou situaci pod kontrolou a z rukávů, nohavic a z pod paruk vytáhli
neuvěřitelných 58 karet! Po tomto ošklivém incidentu museli být někteří karbaníci napomenuti a pod podmínkou vyřazení mohl být turnaj
rozlosován. Z Dunic dorazilo 10 hráčů a za domácí, aby měli nějakou výhodu, nastoupilo hráčů 12. Hrací místo byla určena zasedací
místnost v KD, kde bylo perfektně připraveno 6 vyleštěných stolů, 6 ještě teplých nových balíčků karet a 22 podtácků. Začátek turnaje
probíhal ve velmi tichém, přátelském a klidném tempu. Bohužel s přibývajícími prohranými souboji a s rychle rostoucím počtem vypitého
chmelového moku, se celý Kulturní dům otřásal v základech. Bouchání pěstí do stolů, slova ostrá jak břitva (např. „Himmel Hergot Donner
Wetter Kruncajs Element!“ nebo „Ty můj kamaráde, cos mi to rozdal!“) či výhružky smrtí, to jsou jen některé nepěkné věci, které se
objevily během turnaje. Naštěstí mezi soutěžícími byla i dívka, proto se muži domluvili, že než aby se ukázali v ošklivém světle, tak si
veškeré nevyřízené účty či vylitá piva, vyrovnají až po soutěži. Turnaj tak mohl být za skvělé nálady všech účastníků dohrán do zdárného
konce.
Ihned po vynesení posledních trumfů, přišly na řadu studenské hostesky. Jejich nacvičené choreo se líbilo nejspíš každému, ale co
přišlo pak, to vyrazilo dech úplně všem. Na talířích dostali všichni karbaníci smažený řízek značky vepřový a rozkrojenou kyselou okurku.
Již najedení a spokojení hráči posléze jako ubrousek na otření mastných úst použili plátek voňavého chleba. S plnými pupíky všech se
mohlo přejít na vyhlášení karetního turnaje. Na bronzové pozici se umístila domácí dvojice ve složení Jakub Malimánek a Jindřich Žižka.
Na stříbrném místě skončila dvojice dunická, a to favorit soutěže Karel Veselý s matadorem Jaromírem
Snížkem. Poté bylo na řadě vyhlášení nejlepší dvojice večera a pro studeňáky přišla skvělá zpráva. Měli
ve svém týmu někoho, kdo v minulosti již jednou vyhrál a jako první v celé historii prestižního turnaje
vítězství zopakoval. Hrdinou se nemohl stát nikdo jiný než Ludvík Vocásek (v karbanických kuloárech
znám též pod pseudonymem „Doktor“), kde tentokrát jeho spoluhráčem byl Josef Bartůněk. Zmíněný
tým ukázal sílu v těžkých situacích a i když se některé souboje zdály prohrané, nikdy to nevzdali a
putovní pohár, především díky nim, zůstává na domácí půdě!
Nebylo to ale vše, organizátoři měli schované překvapení, další dvě soutěže. Cenu pro největšího
Korupčníka (uděluje se za to, že se nejednu dvojici pokusíte uplatit či přemluvit, aby hru naschvál
prohráli) získal zaslouženě František Vopěnka. Přesto věříme, že si sousedé z Dunic vybrali správného
a poctivého starostu. Poslední přichystanou cenou byl Nejkrásnější hráč turnaje (uděluje se za to, že
z vás alespoň jeden člověk nemůže odtrhnout oči a rozlije pivo nebo vynese zbytečně trumf v nepravou
chvíli). Tuto cenu získal jediný účastník turnaje něžnějšího pohlaví Lucie Malimánková. Jen těsně za
Luckou na druhém místě skončil Ludvík Vocásek, který tímto umístěním podtrhl svou fenomenální
formu. Přejme mu, ať mu forma vydrží i do dalšího turnaje, který se bude podle prvotních neověřených
informací konat začátkem příštího roku na horké dunické půdě. Můžeme slíbit všem fanouškům, že my
všichni, co jsme byli na 4. - 11. místě, intenzivně potrénujeme a budeme se těšit na další karetní zážitky.
Ještě je nutno poděkovat organizátorům soutěže za skvěle připravený turnaj, paní Langerové a panu
Buškovi za perfektní servis během turnaje a samozřejmě také „hosteskám“ za výborné občerstvení po turnaji, za které by i Zdeněk
Pohlreich udělil minimálně dvě hvězdy. Na závěr už jen připomenu motto mého dědy, možná naláká nové členy do naší studenské karetní
společnosti.
„Komu karty v ruce šustí, toho štěstí neopustí!“
Pozn. autora: Sprosté výrazy v závorce jsou kvůli ochraně malých dětí přeloženy do přijatelné formy a pokud se tento článek někoho
dotkne, věřte, že je psán jen s dobrým úmyslem trochu zahřát a pobavit.
(Jakub Vopěnka)

ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMEČKU
O první adventní neděli 30. 11. 2014 se i ve
Studeném slavnostně rozsvítil okolo 17.00
hodiny stromeček u spolkového domu. Kolem
15.00 hodiny se do spolkového domu začaly
scházet děti se svými rodiči a měly na výběr
jak strávit čekání na mikulášskou nadílku u
stromečku. V sále se promítal film, který si
děti vybraly a v čertovské dílně se vyrábělo –
svícny, věnečky, obrázky a další věci si děti
mohly za pomoci dospělých vytvořit. Dospělí
zatím ochutnali voňavý svařák s vánočním
cukrovím. A když se venku setmělo, všichni se
přesunuli ven ke stromečku s očekáváním jeho
rozsvícení a příchodu Mikuláše, anděla a čerta. A opravdu, stromeček se rozsvítil a nebeské i pekelné
bytosti se dostavili. I ve tmě bylo vidět, že v některých velkých zlobidlech byla v tu chvíli jen malá
dušička. Počet dětí se nezměnil ani po nadílce.
Na závěr bychom chtěli poděkovat všem, kteří nám pomohli s přípravou slavnostní neděle a každému, kdo nás přišel navštívit a podpořit.

Ve čtvrtém čtvrtletí letošního roku oslavily
významné životní jubileum
Květoslava Bušková
Eva Šimková
Oslavenkyním přejeme ještě jednou
pevné zdraví!

31. 12. 2014 ve 13.00 HODIN
STUDENÝ
PŘED SPOLKOVÝM DOMEM

S SEBOU: špekáček, polínko, kapku na zahřátí…

Případné věcné dary do tomboly
na ples nebo na kouzelnou show s
Fugínem můžete odevzdat ve
Spolkovém domě.
Mnohokrát Vám děkujeme!

Vážení spoluobčané a přátelé Studeného a Petrovy
Lhoty, zastupitelstvo Obce Studený Vám všem přeje
spokojené vánoční svátky a do nového roku 2015
mnoho síly ke zvládání problémů, hodně zdraví,
opravdové přátele a veselou mysl.
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