
 
 
 

Vážení spoluobčané, chalupáři a přátelé Studeného a Petrovy Lhoty,  
      
    přečkali jsme zimu, která byla zpočátku velice mírná a jednotvárná. Až koncem ledna přišly silné mrazy a držely se skoro do poloviny února. 
Následovalo první větší sněžení,  které doprovázel vítr, ale sněhová pokrývka neměla dlouhého trvání. Závěr tohoto nejkratšího měsíce, ve 
kterém se stihlo prostřídat několik druhů počasí, byl celkem teplý a deštivý.  Nyní se již můžeme těšit na příchod prvních jarních dnů. Dny se 
prodlužují, sluníčko se snaží. Období, kterým  vše v přírodě začíná. Co je ve Studeném od posledního vydaní našeho občasníku nového, se 
můžete dozvědět z následujících řádků. 
 

ZPRÁVY ZE ZASTUPITELSTVA (13/2011, 1/2012 a 2/2012): 
Zastupitelstvo schválilo: 
• pro rok 2012: návrh rozpočtu obce Studený;  návrh rozpočtu  

firmy Ekoso Trhový Štěpánov; návrh rozpočtu   
Mikroregionu Želivka a návrh rozpočtu Dobrovolného 
svazku obcí BENEBUS 

• dohodu o provedení práce na rok 2012 s účetní paní 
Slavětínskou 

• prodej pozemku č. 127/1 a 128/1 a části pozemku  1553/7 - 
bude realizováno po geometrickém vyměření 

• výběr firmy KHS Elektro Lukavec na opravu veřejného 
osvětlení (u Moravců); další dvě firmy, které se do 
výběrového řízení přihlásily a nevyhovovaly požadovaným 
kritériím byly:  Vilém Čálek, Elektro Načeradec a ELVYK 
Jaroslav Kůrka, Benešov 

• umístění dalšího vysílače Wifi Želivka na spolkový dům 
• podání  žádosti o dotaci z MMR č. 2  „S dětmi pro děti“ na 

3. etapu rekonstrukce (spolkový dům - vybavení); 30% 
spoluúčast obce 

• příspěvek ve výši 500,- Kč pro SH ČMS okresu Benešov 
• vyhovět firmě AQUECONA – umožnění vstupu na pozemek 

po dobu 5 let (projekt povodňového plánu a protipovodňové 
ochrany) 

 
 
 

Zastupitelstvo bere na vědomí: 
• informaci o změnách a podmínkách  zaměstnávání 

pracovníků  na VPP  v  tomto roce; od března je zaměstnán 
p. Šnajdr z Tomic 

• zprávu o hospodaření obce v roce 2011 
• informaci o stavebním povolení na modernizaci dálnice D1 
• informaci o zahájení územního řízení na D1 – směr Vyškov 

(reklamní zařízení) 
• vyúčtování ZŠ Dolní Kralovice 
• informaci o vzniklé závadě na nově opravené hrázi rybníka 

Širočina a pověřuje starostu obce k projednání reklamace 
s dodavatelem Hradecká s. r. o. 

Další informace: 
• připomínáme občanům a chalupářům, kteří ještě neuhradili 

poplatek za svoz komunálního odpadu, aby tak učinili co 
nejdříve; výše je stejná jako v minulém roce 

• jarní svoz velkoobjemového a nebezpečného odpadu se 
uskuteční   v   naší   obci   v sobotu   19. května  2012 v době 
od 9.40 – 10.10 hodin na obvyklém místě - u obchodu 

• Zábavné odpoledne pro děti se letos uskuteční 10. listopadu 
ve spolkovém domě 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

březen                                                                                          1/2012                                                                                           číslo:  22  

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 

OBEC STUDENÝ VÁS BRZY PŘIVÍTÁ VE SPOLKOVÉM DOMĚ 
     Budova bývalé školy v naší obci byla podle informací z Pamětní knihy obecné školy ve Studeném postavena v roce 1881. Již mnoho 
let se nacházela ve velice špatném a neudržovaném stavu. Poslední žáci ji opustili v roce 1976. V následujících letech se část budovy 
krátce využívala jako klubovna SSM. Pak už byla prázdná a dále chátrala. V roce 1995 se dočkala nové střechy, čímž se zabránilo 
alespoň zatékání. Práce prováděla firma SALF – Tvrdík Josef ze Sázavy, náklady ve výši 154.990,00 Kč hradila obec. 
      Po volbách do zastupitelstva obce v roce 2006 byl do funkce starosty zvolen pan Bohumil Bušek. Záhy se nově zvolené zastupitelstvo 
začalo problémem zdevastované budovy zabývat. Nabízely se tři možnosti: nákladná rekonstrukce, prodej budovy nebo zbourání – i to by 
ovšem představovalo značné náklady. S poslední možností jsme se nechtěli vůbec ztotožnit, protože zbourat budovu, která v obci stála 
více jak 125 let a je kulturním dědictvím a odkazem našich předků (i když se nachází v žalostném stavu), se nám jevilo jako barbarství. 
Zastupitelstvo tedy došlo k závěru, že by budova měla dostat šanci na záchranu. Zároveň to byla možnost jak v obci získat prostory, které 
tu chyběly pro kulturní a společenský život a kde by se občané mohli scházet za  kulturou, sportem nebo zábavou. Bylo nám jasné, že se 
jedná o velkou věc, na kterou je třeba znát názory a přání občanů, vždyť právě nám všem, občanům obce, by opravená budova měla 
sloužit. Proto jsme dali prostor každému, aby se k této myšlence vyjádřil na veřejné schůzi, která byla do klubovny hasičské zbrojnice 
svolána 31. 8. 2007. Přítomní občané si vyslechli záměr a také jaké jsou reálné cesty budovu zachránit. 

                                               (pokračování na str. 2)  

PŘEJEME VÁM HEZKÉ VELIKONOCE, KTERÉ LETOS PŘIPADNOU NA 8. A 9. DUBNA. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PŘEHLED HOSPODAŘENÍ OBCE V ROCE 2011 
Celkem 

Kč 1 777 873,73 Příjmy 
Celkem 

Kč 1 443 454,78 Výdaje 
z toho: 911 546,61 daňové příjmy z toho: 473 765,00 oprava hráze Širočina + Vršek 

  60 100,00 dotace na činnost obce   15 903,00 dopravní obslužnost - sdružení BENEBUS 

  695 413,00 
dotace (Širočina, sakrální 

stavby, VPP)   76 460,00 
finanční náklady na školství za děti, které dochází do 

Dolních Kralovic a Košetic 
  7 220,00 prodej ryb   11 000,00 Mikroregion Želivka, svazek obcí - finanční příspěvek 

  22 417,00 EKO-KOM: za tříděný odpad   79 678,00 elektrická energie + veřejné osvětlení 

  56 270,00 známky na odpad   158 981,00 
EKOSO Trh. Štěpánov – za uložení odpadu a A.S.A. 

odvoz odpadu 
  1 700,00 příspěvek od firmy EKOSO   118 867,00 sakrální stavby 
  2 550,00 za psy   11 867,00 ostatní činnost v kultuře 

  11 559,00 kulturní činnost   148 241,00 
zastupitelstvo obce (funkční odměny, zdravotní 

pojištění, cestovné) 
  9 098,12 ostatní příjmy   32 931,00 údržba zeleně 
    28 176,00 drobný hmotný dlouhodobý majetek 

      282 134,78 

místní správa (nákup materiálu, telefony, Dohody  o 
PP,  pojištění, zdravotní  a sociální pojištění,  

udržování HZ a OÚ …) 
      5 451,00 SDH 

 

 
o 158 981,00 – 80 387,00 = 78 594,00 Kč (tj. 49,44% nákladů na odpady šlo z rozpočtu obce) 
o na skládku EKOSO Trhový Štěpánov bylo odvezeno 37,95 t komunálního odpadu; uložení 1 t odpadu = 974,10 Kč 
o za vytříděný odpad obec obdržela 22 417,00 Kč (papír – 2,221 t, plast – 1,843 t, sklo – 3,340 t)  

             účetní Marta Slavětínská 
                                                                                                                                

 
 
 

 

 

  2011 – Odpady – celkové výdaje Kč    2011 – Odpady – celkové příjmy Kč 

1. tříděný odpad 37 039,00  1. příjem od občanů za známky 56 270,00 

2. biologický odpad 6 915,00  2. za vytříděný odpad od firmy EKO-KOM 22 417,00 

3. nebezpečný a velkoobjemový odpad 8 346,00  3. příspěvek od firmy EKOSO 1 700,00  

4. směsný komunální odpad 106 681,00   Celkem 80 387,00 

 Celkem 158 981,00     

(pokračování ze  str. 1) 
Jednání se zúčastnil i manažer Mikroregionu Želivka Bc. Jaroslav Švejda, aby přítomným přiblížil možnosti získání dotačních titulů 
dosažitelných pro obce s počtem obyvatel jako máme my. Antonín Vít popsal současný stav budovy ze stavebního hlediska. Občané 
myšlenku záchrany budovy a pokus o získání finančních prostředků na víceúčelový spolkový dům jednoznačně podpořili. 

  Následovaly nezbytné administrativní kroky, a to zadání a vypracování projektu a rozpočtu, získání stavebního povolení a zvážení 
všech nabízených možností únosných především z finančního hlediska pro naši obec a samotná žádost o dotace. První žádosti z PRV 
(Program rozvoje venkova) na úplnou rekonstrukci včetně následného vybavení nebylo vyhověno. 

  S další žádostí z FROM (Fond rozvoje obcí a měst) na částečnou rekonstrukci jsme byli úspěšní. Obdrželi jsme 2.500.000,- Kč, s tím, 
že obec se bude podílet 5%. Z výběrového řízení byla vybrána firma Agos stavební spol. s r. o. Pelhřimov. Stavební práce na I. etapě 
začaly počátkem srpna 2009 a ukončeny byly na jaře 2010. V této etapě byla provedena oprava střechy a okapů, vybourány zahnilé 
trámy, které nahradily železné nosníky, shozeny stropy v 1. patře a vybourány příčky, odstraněna okna, omítky a podlahy, 
rekonstruováno schodiště, strop v 1. patře, podlahy, zabudována plastová okna a dveře a kompletní venkovní omítka. 
     Na podzim roku 2010 proběhly další volby do zastupitelstva obce a napůl obměněné zastupitelstvo pod vedením stejného starosty 
pana Bohumila Buška pokračovalo ve stejné myšlence – dokončit  rekonstrukci budovy.  Ve druhé polovině roku 2011 nám byla 
přiznána  dotace  z   FROM  na  II.   etapu rekonstrukce.    Práce byly zahájeny v  září 2011. Touto etapou,   kdy  jsme  získali  dotaci  ve 
výši 3.500.000,- Kč a obec přispěla částkou opět ve výši 5%, bude celková rekonstrukce v dubnu 2012 dokončena. V této etapě ji 
provádí firma BDS Benešov s. r.o. 
     Jsme rádi, že jsme při získávání dotací na tento projekt byli úspěšní. Z vlastních zdrojů by se budova neopravila. Získáme  prostory, 
které se stanou chloubou Studeného a budou je moci využívat všechny věkové kategorie z obce i širokého okolí ke společným akcím. 
Přáli bychom si, aby se i po nějakém čase mohlo říct, že jsme se rozhodli správně, nebyla to zbytečná investice a další generace 
nedopustí, aby se obec takových prostor zbavila. 
     Těšíme se  s Vámi  ve spolkovém domě brzy na viděnou! 
 

OKÉNKO POLICIE  ČR   Věci v autě zlákaly zloděje 
Škodu za čtrnáct tisíc korun způsobil svým jednáním dvěma poškozeným neznámý pachatel.  25. ledna v odpoledních 
hodinách  se vloupal do  osobního vozidla Renault Clio, které bylo zaparkované  na odstavné ploše před Základní školou v 
obci Čechtice. Nejprve rozbil okno u dveří auta a pak ze zadní sedačky vozidla odcizil notebook. Hlídka čechtických 
policistů provedla na místě prvotní šetření a  ohledání místa činu.   Poté poškozené vyslechla. Policisté zahájili úkony 
trestního řízení pro podezření ze spáchání přečinu krádeže. Pachateli hrozí trest odnětí svobody až na dvě léta.                      
                      por. Bc. Zuzana Stránská 

Z důvodu úspory  nákladů na  přepravu bioodpadu Vás žádáme, stejně jako v minulém roce, kontejner na bioodpad využívat pouze 
na drobný odpad rostlinného původu (tj. plevel, listí a tráva). Ořezané větve je možné ukládat na místo, kde se pálí čarodějnice.  
Tímto opatřením  se částka za  uložení bioodpadu výrazně snížila (rok 2011 – 6 915,00 Kč;  rok 2010 - 11 426,00 Kč). Děkujeme za 
pochopení. 



Naše vesnice a jak šel čas… 
Divadlo ve Studeném  
    Zdrojem informací nám byla pokladní kniha SDH 
ve Studeném vedená od roku 1913, dále Pamětní 
kniha obce Studený vedená od roku 1934 a 

vyprávění pamětníků. 
     Sbor dobrovolných hasičů byl u nás založen 1. 6. 1913. Při něm 
současně i Hasičský ochotnický spolek, který zřejmě vedl pan 
Vlasák ze Studeného.    Jestli se u nás hrálo divadlo i dříve – v 19. 
století – to už asi nezjistíme.  Ze zmíněné pokladní knihy nám 
kronikářka hasičů Marie Dědičová poskytla zápisy, které se týkaly 
divadla až do roku 1936. 
    Od roku 1913 do roku 1930 se hrálo v průměru jedno divadelní 
představení za rok. Od roku 1931 se nejspíše zájem o divadelní 
činnost rozrostl, takže se hrála v průměru 2-3 představení za rok. 
Zajímavostí je např. rok 1935, kdy se odehrálo celkem 5 her: „Horo, 
horo vysoká jsi“, „Breburda“, „Stíny války“, „Ferdinand spí“ a 
„Furiant“. Rokem 1936 zápisy v pokladní knize končí a dále 
pokračujeme citací z Pamětní knihy obce: 
    „Ve válečných letech 1939 – 1945 byla osvětová činnost 
nepatrná. Až za působení ředitele školy p. Radka Hořínka  (1950 – 
1954) se v obci plně rozvinula divadelní činnost. P. Radko Hořínek 
získal pro divadlo mnoho občanů a nacvičoval i operety. Místní 
ochotníci sehráli tyto hry:   Z českých mlýnů,   Fidlovačka, Lucerna, 
Strakonický dudák, Muzikantská Liduška, Hrátky s čertem, 
Tvrdohlavá žena a další. Jelikož soubor trpěl malým zájmem žen o 
divadlo, musel režisér vybírat hry, ve kterých hrály nejvíce 2 ženy.  
Divadelní představení byla tak úspěšná, že byli ochotníci zváni i do 
okolních vesnic: Čechtice, Křivsoudov, Košetice, Želiv, Zahrádka, 
Hněvkovice, Strojetice, Senožaty, Tomice. K zájezdům ochotníci 
používali auta JZD.  
     Pro zajímavost vám uvedeme osoby a obsazení z divadelní 
veselohry V. Kl. Klicpery: „Zlý jelen“, která byla sehrána v roce 
1958. Myslibor, polesný: Josef Slavětínský, Jaromír, jeho syn: 
Frant. Slavětínský, Růžena, schovanka: Milada Slavětínská, Vítek, 
mysl. mládenec: Frant. Moravec, Ivan: Miloslav Langr, Ivana: 
Marie Závorková, Barnabáš, písař: Antonín Tutr, Strachoš, hajný: 
Jiří Šlehuber, Lelek, dřevař: Jaromír Vacík, Mrňák, dřevař: Jan 
Vácha, Zapotil, dřevař: Josef Čech, Prokop, kočí: Jan Kamarýt. 
Nápověda: Václav Vít, na harmoniku hrál: Josef Vošický, technicky 
pomáhal: Bohumil Slavětínský, režisér: Jiří Šlehuber, vstupné 
vybíral: Josef Černý.   Pro velký úspěch bylo představení hráno 
doma 3x a dalších 5 představení bylo sehráno v okolních vesnicích. 
Čistý zisk, který činil cca 4.000,- Kč byl věnován na zakoupení 
nového promítacího přístroje.“  V šedesátých letech se v kronice 
každý rok opakuje informace, že se divadlo nehrálo, protože byl sál 
mimo provoz. 
     V druhé polovině sedmdesátých let činnost opět ožila pod 
vedením pana Bohumila Buška (dnešního starosty obce). Hrálo se 
do roku 1982 a byly to hry: Ostrov splněných přání – rok 1977, 
Vládkyně dešťů – rok 1979 - 1980 a poslední hra se jmenovala Z 
pekla štěstí - rok 1982. V této etapě divadla se na hudbě podílel 
Bohumil Vaňkát z Tomic (nyní člen pražské filharmonie), s 
návrhem scén pomohl Radko Bílek (referent tehdejšího kulturního 
střediska v Benešově), osvětlení zajišťoval Karel Zíka z 
Křivsoudova, masky Josef Chmel z Tomic, nápovědu Marie 
Vopěnková, kulisy Josef Bartůněk ml., Josef Langer, Milan Trojan 
a zahráli si: Bohumil Bušek (také režisér), Jitka Vopěnková, 
Jaroslava Získalová, Pavel Langer, Antonín Hála, Josef Urbánek, 
Josef Vošický st., Květa Kovaříková, Irena Mojžíšová, Miluše 
Moravcová, Josef Říha, Antonín Křivánek st., Radek Vopěnka a 
Miloslav Bušek.  
Ze začátku byl spolek založen při hasičích a později (v padesátých a 
šedesátých letech) hrál pod osvětovou besedou. Ještě později - pod 
vedením pana Bohumila Buška, hrál pod SSM. 
    Téměř 30 let se divadlo ve Studeném nehraje. Vrátit se k 
ochotničení ve Studeném je velký sen pana Bohumila Buška. Zatím 
však není kde hrát. Bývalá hospoda, kde byl sál, byla prodána. 
Jedinou šancí, jak získat prostory ke kulturním účelům, je sehnat 
finanční prostředky na celkovou rekonstrukci budovy bývalé školy 
na víceúčelový spolkový dům. Kdoví, třeba někdy, možná…           
V roce 2009 jsme byli požádáni o poskytnutí informací o 

amatérském divadle v obci pro umístění do databáze českého 
amatérského divadla (www.amaterskedivadlo.cz) a takto v tu dobu 
byla naše zpráva ukončena. Dnes bychom tam připsaly toto: Co se 
zdálo v počátku jako nemožné, je dnes skutečností. Na podzim roku 
2009 byla zahájena rekonstrukce budovy bývalé školy na spolkový 
dům a dnes se její dokončení blíží k závěru. V říjnu roku 2011 byl 
založen pod vedením Bohumila Buška Divadelní spolek Studený. 
Svou první hrou Pygmalion od George Bernarda Shawa, kterou se 
nám představí,  nacvičují na počest chystaného slavnostního 
otevření spolkového domu, které je plánováno na duben letošního 
roku. Zároveň se pokouší obnovit a navázat na dřívější ochotnickou 
tradici v obci a přispět tak k oživení kulturního a společenského 
života ve Studeném a okolí. 
    Našim ochotníkům děkujeme za jejich odvahu, čas a 
trp ělivost a  přejeme jim, aby jim jejich hraní přinášelo  radost, 
hodně diváků, elánu a držíme jim palce. K tomu divadelní tfuj, 
tfuj, tfuj a zlomte vaz! A Vy si jejich první p ředstavení určitě 
nenechte ujít! 
 

 

 

 

 

 

 

VÁS ZVE NA  
 

VLASTNÍ ZPRACOVÁNÍ DIVADLENÍ HRY 
  GEORGE BERNARDA SHAWA 

 
 

        
 

VE SPOLKOVÉM DOMĚ VE STUDENÉM 
    

I. PŘEDSTAVENÍ: 
PÁTEK 4. KVĚTNA  2012: OD 19.30  HODIN 

 

II. PŘEDSTAVENÍ: 
SOBOTA 5. KVĚTNA 2012:  OD  14.30 HODIN  

 
III. PŘEDSTAVENÍ: 

SOBOTA 5. KVĚTNA 2012:  OD 19.30  HODIN    

 
HRAJÍ: 

LÍZA DOOLITTLEOVÁ – MAGDALÉNA STAVJARSKÁ 
PROFESOR HIGGINS – JAKUB VOPĚNKA 

PLUKOVNÍK PICKERING -  FILIP VOPĚNKA 
PANÍ HIGGINSOVÁ - PETRA ZELENKOVÁ 
ALFRÉD DOOLITTLE - RADEK VOPĚNKA 
PANÍ PEARCEOVÁ - MARIE DĚDIČOVÁ 

PANÍ EYNSFORD-HILLOVÁ – KLÁRA LANGOVÁ 
JEJÍ DCERA KLÁRA - MARTINA KARAFIÁTOVÁ 

 JEJÍ SYN FREDY – RADEK VOREL 
KOMORNÁ - MARKÉTA BURDOVÁ 

ČUMIL – MILAN TROJAN 
IRONIK – PETR BURDA 

    

REŽIE: BOHUMIL BUŠEK 
 

TĚŠÍME SE NA VAŠI NÁVŠTĚVU! 
 

                              

 

 



SVÁTEK SVATÉ LUCIE 
Mnozí nevěřili vlastním očím,  "kdo"  
to je, "co" to stojí za dveřmi? Byly to 
Lucie. Jejich návštěva každého domu 
podle tradice, která je v některých 
místech udržována a jinde už ji 
neznají, byla ve Studeném velkým 
překvapením. 

V prvním čtvrtletí letošního roku oslavili 
nebo oslaví  významné životní jubileum 
 
Kovaříková Božena 
Dušková Miloslava 
Dušek Jaroslav 
Dědičová Jarmila 
Dvořáček Jan  
Cacák Jaroslav  
 
 
Všem oslavencům přejeme pevné zdraví! 
                        

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

SILVESTROVSKÝ POCHOD 
31. 12. 2011  po poledni vyrazilo 34 osob 
různého věku na 2. silvestrovský pochod ke 
„Kněžně“. Zelenkovi  připravili  stejně jako 
vloni několik úkolů pro zpestření  trasy, které 
překvapivě dělaly některým dospělým trochu 
problémy . Počasí nám přálo, takže taková 
malá odpolední vycházka, která se nesla podle 
známého rčení „ve zdravém těle zdravý 
duch“,   byla příjemným zpestřením  
posledního  dne v roce. 

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 
Dne 7. 1. 2012 se v naší obci podruhé 
uskutečnila Tříkrálová sbírka pod záštitou 
charity Pelhřimov. Tří Králové rozdávali 
lidem kalendáříky, kadidlo, cukry a na domy 
napsali požehnání. Bylo vybráno 3029 Kč a 
peníze budou použity na dofinancování těchto 
služeb: pečovatelská služba (20%), osobní 
asistence (20%), domácí hospicová péče 
(20%), občanská poradna (20%) a KLÍČ - 
sociálně aktivizační služby pro rodinu (20%). 

                           Markéta Burdová 
VÁNOČNÍ ZPÍVÁNÍ  
Dne 29. 12. 2011 proběhlo vánoční 
zpívání za plánované zpívání u 
stromečku ze dne 25. 12. 2011. Tato 
akce se konala v klubovně HZ a 
nebyla nijak zvláště prezentována. I 
přesto se sešlo 14 občanů s dětmi. Za 
doprovodu fléten a kláves si všichni 
zazpívali vánoční koledy. Program 
mimo vánočních koled zahrnoval 
také hudební hádanky, kde se děti 
snažily uhodnout názvy písniček. 
Dle projevu posluchačů se akce 
všem líbila.                                        

Markéta Burdová 

DĚTI MALOVALY OBRÁZKY 
Děti malovaly obrázky na téma „Co byste si 
přály ve spolkovém domě ve Studeném.“ 
Nejčastěji to byla posilovna nebo tělocvična a 
divadlo. Všem malířům děkujeme. 

JARNÍ SETKÁNÍ ŽEN 
10. 3. 2012 se u příležitosti MDŽ  sešly 
v klubovně HZ ženy. Společná fotografie byla 
pořízena při  prohlídce spolkového domu. 

Rozloučení:Rozloučení:Rozloučení:Rozloučení:    
    

František Šereda 
� 1932 

�  19. 1. 2012 

Vydal OÚ Studený  19.  března 2012. IČO 00232785. 
Náklad 60 ks. Povoleno pod evidenčním číslem MK 
ČR E 17290. Připravily: Stanislava Vopěnková a 
Hana Karafiátová.  

KNĚŽENSKÁ POUŤ 
Ta letošní  připadá na 7. a 8. července. Program  připravujeme. 

 

 
 
 
 
 
VÝZVA 
VÝSTAVA OBRAZ Ů U PŘÍLEŽITOSTI KN ĚŽENSKÉ POUTI 
     Naše výzva je určena všem, kteří rádi malují, fotografují nebo vytváří 
jakákoliv jiná výtvarná díla a rádi by je představili veřejnosti. Zájemci nechť 
se prosím ozvou na níže uvedené kontakty. Díla budou vystavena u 
příležitosti kněženské pouti na plotech jednotlivých stavení v Petrově Lhotě. 
Podobná akce se konala již loni v Otavožatech u Senožat a setkala se 
s velkým úspěchem. Někteří z tamních vystavujících již přislíbili účast i na 
akci v Petrově Lhotě. 
    Dále bychom rádi vyzvali majitele starých fotografií a jiných materiálů 
týkajících se obcí Petrovy Lhoty, Studeného a jejich širšího okolí. Zajímají 
nás jakékoliv snímky, nebo obrazy zachycující stavby, lidi a krajinu, rodinné 
i veřejné události – svatby, pouti, pohřby a jiné. Materiály, které jakýmkoliv 
způsobem zachycují a dokumentují krajinu a její obyvatele. Vybrané 
dokumenty budou také vystaveny u příležitosti kněženské pouti konané letos 
v červenci a jejich majitelé odměněni drobnou pozorností. Zasílete je na: 
marie@vjem.info, pro telefonickou domluvu pak použijte 604 86 83 84. 
     Na Vaše výtvarná díla a fotografie se těší Marie a Jan Kučerovi (Petrova 
Lhota čp 1 „U Lejčků“).  


