
 
 
 

Vážení spoluobčané, chalupáři a přátelé Studeného a Petrovy Lhoty,  
      
    v čase počínajícího předvánočního shonu k Vám přicházíme s posledním vydáním našeho občasníku v tomto roce a Vy se 
tak můžete dozvědět, co se ve Studeném  událo. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vážení spoluobčané a přátelé  Studeného a Petrovy Lhoty, 
dovolte nám, abychom  Vám všem v tomto adventním  čase  
popřáli   příjemné prožití vánočních svátků v kruhu svých 
blízkých  a  hodně zdraví, štěstí a spokojenosti v následujícím 
roce. 

                         Zastupitelstvo obce Studený 
      

           

(zleva: J  Fialová, M. Krejčová a JUDr. S. Grospič) 

 
 
 

 

prosinec                                                                                             4/2011                                                                                           číslo:  21  

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

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

ZPRÁVY ZE ZASTUPITELSTVA: 
Zastupitelstvo schválilo: 
• podepsání smlouvy a plné moci s firmou  Pragoprojekt 

a. s. na kácení mimolesních dřevin 
• uvolnění částky  cca 20.000,- Kč na opravu výpusti 

rybníka Vršek  
• poskytnutí  ubytování pro rodinu provozovatele 

smíšeného zboží v  budově OÚ  
• uskutečnění srazu důchodců (24. 11. 2011) a 

slavnostního rozsvícení stromečku na návsi 
v předvečer první adventní neděle  (26. 11. 2011) 

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

• podání žádosti o přidělení dotace (3. etapa 
rekonstrukce – investice spolkový dům – vybavení 
vnitřních prostor) 

• záměr na odprodej pozemků č. parcel: 128/1, 127/1; č. 
parcely: 1553/7 – zastupitelstvo schvaluje záměr 
prodeje části pozemku po vyměření 

Zastupitelstvo bere na vědomí: 
• k 30. 11. 2011 skončily pracovní smlouvy s Bc. 

Markétou Burdovou a Marií Dvořáčkovou 
(zaměstnanci OÚ); mzdové prostředky na tyto 
pracovnice poskytl ÚP Benešov  

 Další informace: 
NÁVŠTĚVA ZÁSTUPCŮ STČ. KRAJE 
Představitelé Středočeského kraje zavítali 28. 10. do naší 
obce, kde  na staveništi spolkového domu probíhal 
kontrolní den. Delegaci vedl JUDr. Stanislav Grospič, 
poslanec parlamentu ČR. Naše pozvání přijaly i Jiřina 
Fialová, předsedkyně výboru pro zdravotnictví a 
předsedkyně klubu zastupitelů a Marie Krejčová z OV 
KSČM Benešov. Jmenovaní tak měli možnost osobně se  
přesvědčit, jak práce na společné investici pokračují. 

 

STUDENSKÉ RYBNÍKY 
Vážení spoluobčané, 
 
     dovolte mi, abych Vám poskytl zprávu o situaci na našich 
rybnících. Byli jste informováni o realizování nájemní smlouvy mezi 
obcí Studený a spoluvlastníky rybníka Širočina. Tato smlouva je 
platná na dobu 10 let a dle manipulačního řádu pro rybník Širočina je 
zastupitelstvem obce určen jako správce pan Petr Čermák. Na tomto 
rybníku byl po rekonstrukci hráze obnoven provoz včetně jeho 
zarybnění. Dále má obec Studený majoritní podíl na další dva rybníky, 
a to Trnčík a Vršek. Do  Vršku obec v roce 2009 investovala finanční 
částku cca 30.000,- Kč na výpustní kanál. Původní odtokové dřevěné 
potrubí o průměru 250 mm, které bylo v několika místech pod hrází 
porušeno, se nahradilo ocelovou rourou o průměru 150 mm, napojilo 
na čep a rybník byl napuštěn a zarybněn. Během provozu se vyskytly 
určité problémy, které si opět vyžádaly opravu. Na podzim letošního 
roku byl vyloven. Zastupitelstvo obce Studený rozhodlo provést 
opravu těsnosti spoje na čepu a částečné odbahnění a položení    
betonových   panelů   do   loveniště.  Tato oprava,  hrazená z rozpočtu 
obce, přišla na cca  25.000,- Kč.  
                            
       (Bohumil Bušek – starosta obce) 



ZVEME VÁS: NA 2. SILVESTROVSKÝ POCHOD KE KNĚŽNĚ 

Pojďte s námi prožít příjemné odpoledne před večerním hodováním!                                                        
Start:  31. 12. 2011 ve 13.00 hodin u hasičské zbrojnice                                                                                                       
S sebou: něco tekutého na zahřátí, špekáček a dobrou náladu                                                                                 
Těší se na Vás účastníci loňské výpravy! 

ÚČAST NA NÁMĚTOVÉM HASIČSKÉM CVIČENÍ  

Dne 15. 10. 2011 se uskutečnilo námětové cvičení okrsku Dolní Kralovice pro zásahové jednotky SDH obcí. Tohoto cvičení se zúčastnilo 9 
sborů. V předem určených obcích byla realizována stanoviště zaměřená na provádění několika možných krizových situací – zejména 

zdravověda, kde členové poskytovali první pomoc osobě, která se 
zranila pádem z výšky, ošetřili popáleniny apod. Na dalším 
stanovišti se prováděla záchrana tonoucí osoby, následovalo 
pátrání v lesním prostoru po pohřešované osobě, čištění 
kontaminované studny za pomoci injektoru, požární útok, hašení 
požáru dálkovým vedením (zapojení několika has. stříkaček za 
sebou), zmírnění škod při záplavách – odklonění přívalové vody 
pomocí pytlů s pískem apod. Naše jednotka SDH obce se tohoto 
cvičení zúčastnila ve složení: určený velitel – Jiří Dědič, strojník 
Josef Langer a členové Radek Vopěnka, Jakub Vopěnka,  Filip 
Vopěnka, Vít Bartůněk a Antonín Dotlačil. Tyto úkoly byly pro 
všechny členy velmi přínosné a poučné a uvítají opakování 
podobných cvičení. Při tomto námětovém cvičení  došlo k 
poškození vodního čerpadla stříkačky. Opravu provedl strojník 
Josef Langer. V současné době je opět provozuschopná. 
 

(zleva: J. Dědič, A. Dotlačil, J. Langer, R. Vopěnka, V. Bartůněk, J. Vopěnka a F. Vopěnka)                                 (Bohumil Bušek) 

 
SETKÁNÍ DŮCHODCŮ S MALÝM VÝLETEM 
Když jsme přemýšleli,  jakého  pozvat hosta na letošní setkání důchodců, napadlo 
nás požádat o tip vedení Domova důchodců Onšov. Pan ředitel ing. Jaroš s paní 
Říhovou  projevili velkou vstřícnost a nabídli nám účast na kulturním vystoupení, 
které připravovali pro své klienty. Konkrétně se jednalo o  benefici, ve které se 
představil známý český herec pan Josef Somr. Proto jsme ve čtvrtek 24. 11. 2011 
vyrazili autobusem do Onšova, kde  v 16.00 hodin  vystoupil v místní hospůdce 
pan Somr. Herec, kterého všichni známe z televize a filmu, na nás zapůsobil jako 
velice příjemný  pán. Vyprávěl o svém dětství, práci, lidských hodnotách a životě 
vůbec. Jeho hezké povídání, které trvalo asi  osmdesát minut, rychle uběhlo a my 
jsme se opět přemístili do Studeného. Tam už v hasičské zbrojnici bylo 
nachystané pohoštění všeho druhu. Jsme rádi, že se setkání vydařilo, protože ti, 
co přišli, vydrželi za doprovodu hudebníků (pan Závorka s panem Hralou) až do 
pozdních  hodin  a malý výlet do Onšova byl  jistě příjemným zpestřením. 
Závěrem moc děkujeme  vedení domova důchodců Onšov za pozvání, všem 
hospodyňkám, které připravily a donesly něco dobrého a pánům muzikantům za 
opět výborný hudební doprovod. 
 

SLAVNOSTNÍ ROZSVÍCENÍ  STROMEČKU  
Dne 26.11.2011 jsme se tradičně 
sešli na návsi u slavnostního 
rozsvícení stromečku.  Samozřejmě 
nechyběl Mikuláš s andělem a čerty  
a drobné dárečky pro děti. Všichni 
příchozí měli možnost ochutnat 
bohaté vánoční pohoštění, které 
připravily místní hospodyňky. Čaj a 
svařák zahřál  i největší zmrzlíky a 
nakonec si malí návštěvníci mohli 
pustit na oblohu balonky štěstí se 
svými přáníčky. Velká účast  nás 
velice potěšila a doufáme, že všem 
navodila příjemnou atmosféru 
nadcházejícího adventního času.  

 

 

 

Pozvánka 
 

SDH Studený zve všechny své členy  k účasti na výroční  hasičské  schůzi, která se uskuteční                                                    
16. prosince  2011  v 18.30 hodin v  klubovně hasičské zbrojnice. 



  Naše vesnice a jak šel čas… 

                                       Dnes budeme pokračovat citací kroniky z roku 1961: 
 
     „Společenské organizace v obci: 
Československý svaz mládeže – provedl výroční 
schůzi a jinak se omezuje na vybírání členských 
příspěvků. Členové se zúčastnili nedělního 
žňového výmlatu.  
Svaz Československo – sovětského přátelství – 
přestal v obci existovat, protože se již ani 
nevybírají členské příspěvky a nebyla provedena 
výroční schůze. 
Československý svaz požární ochrany – provedl 
výroční členskou schůzi a 2 x pohotovostní 
cvičení (nástup jednotky a spuštění hasících 
přístrojů), která dopadla dobře. 
Československý červený kříž – místní skupina 
provedla také výroční schůzi. Jiná činnost (kromě 
vybírání členských příspěvků a zhotovování 
nástěnek ve vývěsní skříňce) nebyla. 
Zdravotní obvod – v souvislosti se zavedením 
nových okresů byla naše obec převedena od 
1.1.1961 zdravotnickým obvodem do Dolních 
Kralovic. Od 1.1.1961 jest tedy obvodním 
lékařem MUDr. Karel Novák z Dolních Kralovic. 
Na jeho návrh byla opatřena místnost pro stanici 
první pomoci – místnost na MNV, kterou dosud 
používali řidiči ČSAD jako nocležnu. Byly 
zhotoveny dveře do kanceláře MNV a tato 
kancelář slouží nyní jako čekárna. Lékař dojížděl 
dosti nepravidelně od ledna do června do této 
stanice (1 x týdně). Účast ošetření žádajících 
osob se pohybuje kolem 25. Ke stanici byla 
zřízena i výdejna léčiv.  
     V únoru se konala veřejná schůze, kterou 
svolala rada MNV a jednala o možnosti postavit 
v přístavbě k MNV dvě místnosti pro čekárnu a 
ordinační místnost lékaře. Schůze se zúčastnilo 
asi 20 osob a plán výstavby schválily. Postup 
prací: 

22., 29. července brigáda = bourání pastoušky 
za školou (krovy, krytina), výkop základů pro 
stanici. Stavební plán provedli zdarma 
František a Bohumil Slavětínští z čísla 20. 
 22.  července pracovalo 20 brigádníků. Další 
práce se konaly: 4.11. – 5 zedníků + 5 
přidavačů  - (zdění stěn). 18.11. – 4 zedníci + 4 
přidavači (zdění stěn, zakládání oken). 25.11. 
– 2 zedníci + 3 přidavači (další zdění). Dále se 
v práci nepokračovalo a tak přes zimu zůstalo 
pouze boční zdivo bez střechy. 
     1. října 1961 byla naše obec převedena ze 
zdravotního obvodu Dolní Kralovice do 
obvodu Čechtice – lékař MUDr. Miroslav 
Černý. 1. listopadu ordinoval poprvé ve stanici 
první pomoci. Tento lékař působí v Čechticích 
již delší dobu a byl dříve velmi často zdejšími 
občany vyhledáván pro dobré léčebné metody, 
rozpoznávání nemocí a pro péči, kterou 
nemocným věnoval. Dojíždí takřka pravidelně 
1 x týdně do stanice. Počet ošetřených osob se 
stále pohybuje mezi 20 až 30 při jedné 
ordinační službě. Pro naši obec jest ordinace 
ve stanici první pomoci velkým přínosem pro 
nemocné. Mnoho osob je přestárlých a cesta 
do Čechtic (bez autobusového spojení) 8 km 
tam a 8 km zpět namáhavá. Do nemocnice jsou 
pacienti odváženi do Vlašimi a jen na zvláštní 
přání (v případě, že vlašimská nemocnice není 
na odborné výši) do Pelhřimova nebo do 
Benešova. 17. dubna bylo provedeno očkování 
2 měsíčních až 15tiletých dětí proti dětské 
obrně. Toto očkování bylo povinné a zdarma. 
Zúčastnili se ho všichni pozvaní.“ 
 
Pokračování příště….. 
 
                   (převzato bez jazykových úprav)

 
 
Na této fotografii je stejně jako v minulém občasníku zachycen rybník Návesník. Pohled je oproti minule 
z druhé strany – tj. od Bušků směr  silnice na Křivsoudov. 
 
 

 
 

OKÉNKO POLICIE ČR 
 
 
 
 
Policisté zajistili cizince - 
přicestovali nelegálně 
Devět cizinců zajistili 15. října 
v podvečerních hodinách na 
benzinové čerpací stanici Naháč  
benešovští policisté. Ten den přes 
Českou republiku projížděl  
šestapadesátiletý řidič 
bulharského kamionu 
s plachtovým návěsem. Jak 
později při výslechu za účasti 
tlumočnice uvedl, vyjel 
z bulharské Sofie a pokračoval 
přes Maďarsko, Slovensko, 
Česko a směřoval do Holandska. 
Na dálnici D1, nedaleko 
benzinového čerpadla Naháč, 
slyšel bouchání na přední kovové 
čelo návěsu. Protože si myslel, že 
se jedná o poruchu auta, tak 
zastavil na benzince. Šel se 
podívat na návěs a přitom zjistil, 
že má v kamionu několik 
neznámých mužů. Prodavačky 
benziny na jeho požádání 
zavolaly na linku 158.  Operační 
středisko na místo okamžitě 
vyslalo motorizované hlídky z 
Obvodního oddělení  Sázava, 
Čerčany a Vlašim. Dále dopravní 
policisty, výjezdovou skupinu a 
policisty z cizinecké policie - 
oddělení pobytové kontroly, 
pátrání a eskort. Šetřením na 
místě policisté zjistili, že 
v návěsu cestovalo devět mužů. 
Dva pocházeli z Pákistánu a 
sedm z Afghanistánu a mluvili 
třemi nářečími - Dari, Paštu a 
Urdu.  Byli mezi nimi navíc dva, 
kterým ještě nebylo osmnáct let. 
Po provedení nezbytných úkonů 
policisté cizince předali kolegům 
z cizinecké policie, kteří je 
umístili do zařízení pro zajištění 
cizinců v Bělé Jezové. Zahájili 
s nimi správní řízení.  
 
Muž jezdil v zákazu 
Ve zkráceném přípravném řízení 
zpracovali čechtičtí policisté 
případ řidiče, který jel v zákazu 
řízení. Policisté 16. října 
v dopoledních hodinách  zastavili 
v Čechticích při silniční kontrole 
devětatřicetiletého řidiče 
osobního vozidla. Šetřením 
v evidencích zjistili, že má 
Okresním soudem pro Prahu-
východ vysloven zákaz řízení 
motorových vozidel, a to do 
prosince roku 2012. Případ 
administrativně zpracovali a 
muži sdělili podezření ze 
spáchání přečinu  maření výkonu 
úředního rozhodnutí a vykázání. 
Řidiči hrozí trest odnětí svobody 
až na tři roky.  

por. Bc. Zuzana Stránská  



 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vydal OÚ Studený  6.    prosince 2011. IČO 00232785. Náklad 60 
ks. Povoleno pod evidenčním číslem MK ČR E 17290.                        
Sestavily:  Hana Karafiátová a Stanislava Vopěnková.  

V posledním čtvrtletí letošního roku oslavila 
významné životní jubileum 
 
Marie Kuchařová  
                        
Ještě jednou přejeme pevné zdraví! 

A JAK TO VIDÍTE VY? 
Na tomto místě otiskujeme na žádost  našeho čtenáře jeho dopis: 

 
Otevřený dopis  Obecnímu zastupitelstvu obce Studený 
Vážené zastupitelstvo, 
rád bych podotknul pár slov k aféře „plot nebo obrubník okolo 
kapličky“. Úvahy o tom, že „ploty nejsou potřeba“, jsou nesmyslné, 
protože každý plot ohrazuje nejen soukromý pozemek, ale také jiný 
duchovní svět. Jsem toho názoru, že Vaším rozhodnutím o 
neprovedení oddělení prostoru u kapličky, jste postavili spoustu 
nových plotů v mezilidských vztazích. A to je daleko horší.  
Jakékoliv ploty, třeba i živé, anebo obrubníky kolem takovýchto 
staveb nejsou jen nějakým ohrazením prostoru, ale mají také jiný 
význam. Kapličky jsou místem modlení se k Bohu i místem rozjímání 
o životě či smrti, a proto i prostor okolo těchto míst je trochu odlišný 
od prostorů ostatních. Vymezení prostoru bývá často symbolické a 
každý by si měl uvědomit, že než překročí podobný plot, měl by 
zastavit a zeptat se: „Smím vstoupit? Jsem na to duševně připraven?“.  
A teprve po této malé sebereflexi by měl vejít. 
Jako malý kluk jsem si zde hrával, ale nikdy jsem neměl touhu 
přelézat plot, který u této stavby býval, protože za plotem vyzařovalo 
„Něco“, co jsme chápaly už i jako děti. A to „Něco“ byl jiný duchovní 
svět. Je smutné, že dnes někteří z vás toto necítí a během jednoho dne 
jste zničili, co zde bývalo více než šedesát let a co patřívalo ke 
koloritu obce. A to se hned tak někomu nepodaří. 
Vážení členové zastupitelstva, ačkoliv zde momentálně nemám trvalé 
bydliště, tak zde de facto žiji celý život. A celý život také sleduji, 
spolupodílím se a prožívám vše, co se zde děje - jak obec vzkvétá 
nebo jak uvadá a kdo se o to zasloužil. Z mého pohledu se nejvíce 
udělalo pod vedením starosty Bohumila  Buška, který měl vždy zájem 
o to, aby se obec Studený rozvíjela a vytvářela příjemné prostředí pro 
život zdejších občanů. Proto si myslím, že by měl být v této snaze 
podporován a nikoliv osočován za to, že si přál udržet tradici a logiku 
ochrany „jiného duchovního světa“.      
                                                                                           (Antonín Vít)                         
 
Následujícími řádky považuji za vhodné uvést argumenty druhé 
strany. Co se týká  plotu, na který pisatel upozorňuje, pak se 
samozřejmě najde část lidí, která si kapličku bez plotu možná neumí 
představit. Ti další sdílí názor, že je lepší nechat tento prostor 
otevřený a tím pádem i lépe přístupný. Není tím myšleno nic špatného, 
pouze zjednodušení údržby tohoto místa a dle rady členky krajské 
hodnotitelské komise soutěže Vesnice roku 2010 z ministerstva kultury 
také zpřístupnění a otevření památky, která patří mezi dominanty naší 
obce. Inspirovali jsme se i  v  mnoha vesnicích, kde jsme došli k 
poznání, že více kapliček, hlavně těch v nedávné době opravených, je 
skutečně s otevřeným prostorem, tudíž bez plotu. Nestavme ploty, ani 
ty pomyslné, tam, kde nejsou třeba a mějme radost ze všeho, co se 
podaří. A k poslednímu odstavci pouze krátce a obecně – jiný názor 
ostatních členů zastupitelstva na věc  ještě neznamená, že si člověk 
člověka neváží. 
                 (Hana Karafiátová) 

ELEKTRONICKÉ OBČANSKÉ PRŮKAZY 
 Od 1. ledna 2012 se začnou vydávat nové typy občanských průkazů 
se strojově čitelnými údaji (nový typ dosud vydávaných občanských 
průkazů) a občanské průkazy se strojově čitelnými údaji a 
s kontaktním elektronickým čipem (dále jen e-OP) 
    Občanský průkaz se strojově čitelnými údaji  a s kontaktním 
elektronickým čipem (e-OP) bude vydávám pouze na základě žádosti 
občana a po uhrazení správního poplatku. 
    V návaznosti na nový systém přijímání žádostí o nový občanský 
průkaz budou na oddělení cestovních dokladů a občanských průkazů 
na MěÚ ve Vlašimi odstávky - tzn. že se v této době nebudou 
přijímat  žádné žádosti o vydání dokladů (občanské průkazy a 
cestovní doklady) ani vydávat již hotové doklady. 
Jedná se o následující termíny: 
1.listopadu 2011 – celý den; 4.listopadu 2011 – celý den; od 
17.listopadu 2011  od 6:00 hod do 21. listopadu 2011 do 6:00 hodin; 
od 23.prosince 2011 od 16:00 hod do 2. ledna 2012 do 6:00 hodin 
Další důležité termíny: 
- žádost o současný typ občanského průkazu lze podat nejpozději do 

14. prosince 2011 na MěÚ ve Vlašimi, na matričních úřadech 
(Louňovice pod Blaníkem, Čechtice, Dolní Kralovice a Trhový 
Štěpánov) budete moci žádost podat nejpozději do 30. listopadu 
2011, po těchto datech již nebudou žádosti přijímány 

- nejzazší termín pro podání žádosti o vydání e-pasu je 19. prosinec 
2011 

Další důležité informace: 
- od 1. ledna 2012 se nebudou do cestovních dokladů zapisovat 

tituly;  lze vydat občanský průkaz na žádost i občanovi mladšímu 
15 let – za správní poplatek;  nebudou žádosti o nový občanský 
průkaz přijímat matri čních úřady v Čechticích, Louňovicích 
pod Blaníkem, Dolních Kralovicích a Trhovém Štěpánově;  
budete moci požádat o občanský průkaz pouze na MěÚ ve Vlašimi 
nebo u kteréhokoliv obecního úřadu obce s rozšířenou působností 

- od 27. června 2012 nebudou moci občané mladší 15 let vycestovat 
do zahraničí bez vlastního cestovního dokladu, přestanou platit 
zápisy dětí v cestovním dokladu rodiče – zde bychom upozornili 
rodiče, aby vyřízení nového cestovního dokladu pro své dítě 
nenechávali na poslední chvíli 

(zdroj:  MěÚ Vlašim) 

TO JSOU VĚCI! 
 
 
 
Porodní bába, která odrodila spoustu dětí, přijde zaslouženě do nebe. 
Ale Svatý Petr ji přemlouvá: „Tys byla taková starostlivá a dobrá, 
zůstaň ještě na zemi a pomáhej ženám v bolestech, stejně tak jako 
doposud.“ Porodní babka na to: „Víš, Svatý Petře, nemohu se již 
dívat na to, jak ženy při porodu trpí a otcové dětí si mezitím užívají.“ 
- „To není problém,“ slibuje Svatý Petr „zařídím to tak, aby při 
každém tvém porodu otcové dětí trpěli stejně jako matky.“ Tak se 
babka vrátí zpět na zem a za pár dní ji volají k porodu. Žena se svíjí 
v bolestech na posteli, zatímco manžel sedí u okna, pije kořalku a 
příšerně se chechtá. „Vás nic nebolí?“ zeptá se babka. „Ne, mě ne, 
ale podívejte se ven z okna na toho kominíka. Svíjí se na tý střeše, 
jako kdyby byl v posledním tažení!“    
     (zdroj: internet) 
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