
 
 
 

Vážení spoluobčané, chalupáři a přátelé Studeného a Petrovy Lhoty, 
 
      vítáme Vás u letního vydání našeho občasníku a přejeme Vám krásné prosluněné léto, příjemně strávené dny dovolených a prázdnin a plno 
pohodové nálady. 
 
  
ZPRÁVY ZE ZASTUPITELSTVA (3/2013): 

Zastupitelstvo schválilo: 
• rozpočtové opatření č. 2 
• navýšení pokladního limitu z 30.000,- Kč na 40.000,- 

Kč; důvodem je navýšení mezd ÚP 
• sepsání žádosti spoluvlastníkům lesa o provedení těžby 

stromů napadených kůrovcem s možností odprodeje 
dřevní hmoty 

• a pověřilo starostu Bohumila Buška k podpisu smlouvy 
se Stč. krajem – dotace z Fondu hejtmana na náklady 
spojené s oslavou 100 let založení SDH v obci 

• finanční pomoc na vypracování projektu na opravu 
kostela sv. Martina v Onšově ve výši 7.200,- Kč a 
podpisem darovací smlouvy pověřuje starostu  

• záměr provedení nutných oprav a rekonstrukce na 
kapličce v obci Studený (výměna střešní krytiny a 
zahnilých krovů a oplechování kapličky a elektrifikace 
zvonění) a najít možnost získání dotace na tuto akci obce 
a doplnění strategického plánu obce 

• změny stanov Mikroregionu Želivka 
• přihlášení do organizace MAS Blaník o. s. 
• odprodej ztraceného bednění za nákupní cenu 
• závěrečný účet obce za rok 2012, závěrečný účet 

Mikroregionu Želivka a závěrečný účet svazku obcí 
EKOSO 

• dohodu o spolupráci při obnově budovy hasičské 
zbrojnice v Těškovicích; body obsažené v dohodě budou 
ze strany obce  plněny 

• nákup nových prvků do dětského koutku v hodnotě cca 
20.000,- Kč; pro realizaci tohoto projektu byla vybrána 
firma Lesoservis Václav Kádner, ze  Starých Nespeřic  
Zastupitelstvo bere na vědomí: 

• informaci o stížnosti kácení dřevin  na parc. č. (808, 810 
a 811), stížnost řešil odbor životního prostředí Vlašim 
bez účasti obce 

• souhlas MěÚ Vlašim – odbor výstavby – odstranění 
stavby na parcele 99 a souhlas s provedením ohlášené 
novostavby provozní budovy na parcele 99 

• vyjádření k projektu D1 – modernizace 
• výši nákladů na školství – ZŠ Dolní Kralovice; doplatek 

25 680,- Kč 

• sdělení MěÚ, OŽP Vlašim k stížnosti ve věci zásahu do 
krajinného rázu a poškození krajinného prvku v k.ú. 
Studený; pozemky p.č. (808, 810, 811) 

• přislíbená dotace z Fondu hejtmana na náklady spojené 
s oslavou 100 let založení SDH obci nám  nakonec 
nebyla přiznána;  důvodem jsou rozsáhlé materiální 
škody po povodních, které postihly mnoho míst ČR 

Další informace: 
• několika zbývajícím chalupářům,  kteří stále neuhradili 

poplatek za komunální odpad, bude rozeslána písemná 
upomínka 

• 27. 4. 2013 proběhl výlov Širočiny a 4. 5. 2013 výlov 
Trnčíku;  hlavním důvodem bylo vytřídění ryb a jejich 
rovnoměrné rozdělení do všech rybníků 

• z důvodu častých problémů s internetovým připojením 
od Wifi Želivka  proběhlo jednání s panem Švejdou a 
panem Šotolou k zajištění lepší rychlosti internetu;   pro 
posilnění příjmu v obci bude na budově spolkového 
domu instalován přijímač 

• od 15. 3. 2013 k nám každý pátek v cca 12.15 hodin 
zajíždí pojízdná prodejna p. Noitra 

• v sobotu 8. 6. 2013 se v klubovně hasičské zbrojnice 
uskutečnila  humanitární sbírka na pomoc občanům z 
oblastí postiženými  letošními  ničivými povodněmi  

• od 1. 7. 2013 dojde z důvodu modernizace dálnice D1 k 
uzavření silnice mezi obcemi Studený a Děkanovice; 
objízdná trasa  bude značena přes obec Dunice, 
podjezdem pod dálnicí do Děkanovic a potrvá nejméně 
jeden rok 

• letošní oslavy Kněženské pouti se uskuteční  již v pátek 
5. července 2013 a v neděli 7. července  2013  (více 
informací na  konci tohoto vydání občasníku) 

• ve dnech 29. 7. a 30. 7. 2013 (pondělí a úterý) navštíví 
naší obec kominický mistr pan Zdeněk Dvořák 
z Pelhřimova; dohodnutá cena za vyčištění a vyhotovení 
zprávy je stejná jako v loňském roce – tj. 250,- Kč 

• 10. 9. 2013 se ve spolkovém domě ve Studeném 
uskuteční v 17.00 hodin valná hromada  organizace 
MAS Blaník o. s. 
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 OD POSLEDNÍHO VYDÁNÍ OBČASNÍKU PROBĚHLY DVĚ VELKÉ SPOLEČENSKÉ UDÁLOSTI 
   
DIVADELNÍ SEZÓNA 2013 
     Po loňském úspěšném představení „Pygmalion“ obnoveného 
Divadelního spolku Studený mnoho z nás pesimisticky předpovídalo, 
že vysoce nastavenou pomyslnou laťku již naši herci nemohou 
přeskočit. Opak je pravdou. Uvedení divadelní hry „Jak je důležité 
míti filipa“, kterou pod vedením režiséra pana Bohumila Buška 
nastudovali ochotníci pro letošní divadelní sezónu, předčilo všechna 
očekávání. Důkazem je pět plně vyprodaných plánovaných 
představení odehraných v našem spolkovém domě a žádosti mnoha 
kulturních referentů z okolních obcí o hostování v jejich kulturních 
střediscích. Bohužel ne všem žádostem šlo vyhovět a tak alespoň 
vystoupení v Dolních Kralovicích a v rehabilitačním středisku 
Kladruby potěšilo tamní diváky.  
     Herci se svých rolí zhostili se vší vervou a dali do nich opravdu 
mnoho. Troufáme si říct, že se nenašel nikdo, kdo by odešel bez 
sebemenšího zážitku. Slova chvály, uznání a obdivu přicházely ze 
všech stran a my bychom ještě jednou chtěli touto cestou poděkovat 
všem ochotníkům za krásné zážitky a příjemně strávené chvíle při 
představení. Opět se budeme opakovat, ale: „Jsme na Vás pyšní a 
jsme hrdí na to, že za Vás můžeme přijímat chválu, poděkování a 
obdiv od ostatních!“ Nutno ještě podotknout, že nemalý podíl na 
celkovém úspěchu měla též scéna, kulisy, masky, chuť pomoci 
mnoha zúčastěných a  kostýmy, s jejichž výběrem a úpravou nám 
stejně jako v loňském roce velmi ochotně pomohla paní Marie 

Kuchařová. 
    Divadelní sezóna byla ukončena derniérou 22.6.2013 ve 
Studeném. Sešlo se na ní velmi skvělé publikum (někteří přišli na 
představení již potřetí) a odměnilo naše umělce bouřlivým 
potleskem a poděkováním. Tím byla udělena poslední tečka za 
těmito letošními výtečnými hereckými výkony. 

Zleva: režisér Bohumil Bušek, Magdaléna Stavjarská, Filip Vopěnka, Petra Zelenková, Radek Vorel, Marie Dědičová, Radek Vopěnka, 
 Martina Karafiátová a Jakub Vopěnka 



100 LET VÝROČÍ HASIČŮ STUDENÝ 
Svatý Florián při nás 18. května opravdu stál a tak se překrásné počasí výrazně podílelo na vydaření a výborné atmosféře celé akce. Po úvodním 
nástupu a proslovu byla  panem farářem Dobranským slavnostně posvěcena hasičská zástava. Poté došlo k předání vyznamenání za věrnost a 
příkladnou práci hasičům: Václav Vopěnka, Josef Vošický, Karel Dědič, Bohumil Bušek, Jiří Malimánek, Josef Langer, Josef Bartůněk, Pavel 
Langer, Radek Vopěnka a zahájení soutěže. Utkat se o nejlepší výsledek  přijelo 18 družstev z okolních vesnic a hosté z Onšova nám připravili 
historickou podívanou v podobě hasičského útoku. Všechny týmy 
bojovaly skutečně zodpovědně a umístění bylo následující: 
KATEGORIE ŽEN: 1. Tomice 2. Dunice 3. Blažejovice 4.Studený 
KATEGORIE MUŽI NAD 35 LET: 1. Tomice 2. Studený 3. Dunice 
KATEGORIE MUŽI DO 35 LET: 1. Snět 2. Blažejovice 3. Dunice 5. 
Studený 
KATEGORIE JEDNOTLIVCŮ: 1. Tomáš Burian (Blažejovice) 2. Jiří 
Langer (Studený) 3. Marek Novák (Snět) 
Když byly poháry i medaile rozdány, všichni účastníci zaplnili parket a 
oslavy podpořeny skvělou kapelou Onšovankou, probíhaly téměř do 
svítání. Díky perfektní organizaci a  profesionálnímu týmu, který se na 
všech přípravách podílel, rozhodně nikdo netrpěl hladem či žízní a 
věříme, že se všichni v běhu všedních dní náležitě pobavili.  
Hasičům zdar a na příští okrskové soutěži ve Stříteži – NAZDAR!  
 

Dovolte mi ještě, abych prostřednictvím Studenského občasníku 
poděkovala všem statečným hasičkám: Majce Dědičové, Martině 
Karafiátové, Kláře Langové, Petře Mišoňové, Magdě Stavjarské a Míše Trojanové  za bezkonkurenční reprezentování obce při 100letých 
oslavách založení SDH Studený. Bohužel přes obrovskou sílu byly vyšší moci a hlasy soupeřek silnější než my! Přesto jsme dokázaly, že náš 
potenciál je obrovský a  především to, co se nepodařilo nikomu v posledních 100 letech – ženy SDH Studený jsou zde! Přes všechna trápení, 
závěrečné zkoušky, přijímací řízení na VŠ, pracovní povinnosti či „prosté“ ochuzení rodiny o teplý pokrm – jsou zde až  překvapivě a se 
vděkem ve všech studenských srdcích! A ještě jeden dík, kde bychom byly bez mužů… děkujeme těm svým a v neposlední řadě i našemu 
coachovi Jirkovi Langerovi. 
            Mgr. Petra Zelenková 

Společné foto všech soutěžících se starostou obce:  
nahoře zleva:Filip Vopěnka, Jakub Malimánek, Josef Langer, Tomáš Langer, Josef Vošický, Petr Čermák, Antonín Vít, Radek Vopěnka a Jiří 
Dědič 
uprostřed zleva:Zdeněk Bušek, Vít Bartůněk, Jiří Langer, Jakub Vopěnka, Antonín Dotlačil, Michaela Trojanová, Martina Karafiátová, Bohumil 
Bušek, Marie Dědičová a Ladislav Němec 
dole zleva: Petra Mišoňová, Magdaléna Stavjarská, Petra Zelenková a Klára Langová  
 

Tuto akci  podpořili:                                                                                        
⇒ Agrodružstvo Studený 
⇒ Hospodářské potřeby František  Moravec Studený 
⇒ Zemědělská farma Vošických Studený 
 

 
⇒ Pivovar Bernard Humpolec 
⇒ Reklamka Libor Dedera Pelhřimov 

Zastupitelstvo obce děkuje všem sponzorům a také občanům naší obce, kteří se podíleli na přípravě a zdárném průběhu této akce. Naše  
velké uznání si zaslouží také  všichni soutěžící, kteří s plným nasazením  reprezentovali naši obec. Děkujeme Vám! 

 



Ve druhém  čtvrtletí letošního roku  
oslavil významné životní jubileum 
 

Krčma Milan 
 

Oslavenci  přejeme pevné zdraví! 
                        

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

OBEC STUDENÝ A CHALUPÁŘI Z PETROVY LHOTY 
 VÁS SRDEČNĚ ZVOU  NA KNĚZENSKOU POUŤ 

      
    Studený  -  5. července 2013 (náves) 
 
 PÁTEK 
    od 15.00 hodin     
 
 
 

 

 
- hudební duo Anny a Josefa Doležalových          

z Jihlavy nabízí  více jak 1000 skladeb       
nejrůznějších žánrů pro všechny věkové      
kategorie                                          

                                      http://sadlovpohybu.ic.cz/ 
 

    Studený - 5. července 2013 (náves)
  
 PÁTEK        

 od 20.30 hodin        

 http://paraty.webgarden.cz/     
 
 

 
V PŘÍPADĚ NEPŘÍZNIVÉHO 

POČASÍ 
 SE PÁTEČNÍ  PROGRAM 

PŘESUNE 
 DO SÁLU SPOLKOVÉHO DOMU.  

    
      vstupné: odpoledne + večer: 60,- Kč 
                     večer: 80,- Kč         
 

          
    

 
 

Petrova Lhota - neděle 7. července  2013 

 
od 14.00 hodin   
 
 
 
 

bohoslužba na poutním místě U KNĚŽNY 
- sraz účastníků procesí ve 13.15 hodin 

 u kapličky ve Studeném                     
                           

 http://studenskyobcasnik.webgarden.cz/ 

    
 
 

Vydal OÚ Studený 27. června 2013. IČO 00232785. Náklad 60 ks. Povoleno pod evidenčním číslem MK ČR E 17290. Připravily: Stanislava 
Vopěnková a Hana Karafiátová. 

SBĚR ŽELEZNÉHO ŠROTU 
SDH Studený plánuje uskutečnit v naší obci  
sběr železného šrotu. Žádáme občany, kteří 
chtějí poskytnout železný odpad ve prospěch 
SDH, aby kontaktovali  některého z hasičů, 
nebo se obrátili na OÚ. Termín svozu bude 
včas oznámen.  Děkujeme Vám. 

 


