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Jednání zastupitelstva Obce Studená
24. zasedání zastupitelstva se
konalo 24. 11. 2008
Zpráva o èinnosti orgánù obce 
jednání s firmou povodí Vltavy se
týkalo oprav hráze rybníka Karhov,
uskuteènilo se vítání obèánkù, byla
provedena revize lyaøského vleku,
s MUDr. Pauovou a p. aboukovou
byl projednán pronájem místností
v dìtském oddìlení zdravotního
støediska.
Èinnost výborù  výbor kulturní
a zahranièní se zabýval pøípravou
akcí na období Vánoc a zaèátek roku
2009, výbor finanèní doporuèil ke
schválení kontrolu rozpoètu a
rozpoètovou zmìnu.
Se znìním Obecnì závazné
vyhláky Obce Studená è. 3/ 2008
k zajitìní udrování èistoty ulic a
jiných veøejných prostranství a
ochranì ivotního prostøedí, zelenì
v zástavì a ostatní veøejné zelenì
seznámil pøítomné místostarosta
Mgr . J. Kejval, nebylo k ní
pøipomínek a byla schválena.
Dalí jednání se týkalo pøijetí
pøeklenovacích úvìrù na akci
Rekonstrukce komunikací a
námìstí sv. J. Nepomuckého a na
akci Relaxaèní centrum Studená.
V rámci aktualizace Místního
programu obnovy venkova na rok
2009 a 2010 byla schválena výmìna
støení krytiny na budovì osadního
výboru a hasièské zbrojnice
v místní èásti Svìtlá a oprav kaple
v místní èásti Horní Bolíkov.
Inventarizaèní pøíkaz k provedení
inventarizace majetku obce pro rok
2008 a inventarizaèní komise byly
schváleny.
25. zasedání zastupitelstva se
konalo 15. 12. 2008
Zpráva o èinnosti orgánù obce 
uskuteènilo
se
jednání
s technickým øeditelem Maso Planá
ohlednì odbìru pitné vody a

mnoství odpadní vody na ÈOV,
dalí jednání se zástupci HZS J.
Hradec se týkalo zøízení jednotek
zásahového drustva od r. 2010,
s firmou Uchytil Daèice byla
projednána spolupráce pøi provozu
sanitky, jednání s firmou LEDAX se
týkalo provozu DPS a zároveò s tím

Dalí jednání zastupitelstva
schválilo výbìrovou komisi na
dodavatele projektu rekonstrukce
støech na budovì Z ve Studené.
Byl schválen pronájem nebytových
prostor na zdravotním støedisku
spolu s cenou za pronajatý 1m2
MUDr. R. Pauové a na Domácí

Masopust v Sumrakovì
se uskuteènilo setkání s obyvateli
DPS, ohlednì ceny vodného a
stoèného probìhlo jednání s ing.
Kasperem.
Èinnost výborù  výbor kulturní
a zahranièní na své tøinácté schùzi
projednával pøípravu Vánoèního
koncertu a upøesnìní akcí pro rok
2009, výbor finanèní projednal a
doporuèil ke schválení rozpoètovou
zmìnu spolu s rozpoètovými
opatøeními, výbor investièní a
ivotního prostøedí posoudil ádosti
o kácení stromù a pøedal je
k vyøízení.

zdravotní péèi p. M. aboukové.
Dále byla schválena cena vodného
od 1. 1. 2009  36,20 Kè + DPH, cena
stoèného od 1. 1. 2009 35,30 Kè +
DPH.
Pronájem nebytových prostor
v DPS firmì LEDAX È. Budìjovice
pro provozování peèovatelské
sluby byl zastupitelstvem
schválen.
26. zasedání zastupitelstva se
konalo 12. 1. 2009
Zpráva o èinnosti orgánù obce 
byla uzavøena smlouva s ÈS na
pøeklenovací úvìr na akce:
(pokraè. na str. 3)

2

STUDENSKÝ

TEP

Slovo starosty
Váení obèané,v nastávajícím
období budeme provádìt úklid po
zimním období. Bude se jednat
hlavnì o úklid zimního posypu.
Vìøím, e budete nápomocni naim
pracovníkùm a podle moností
pøispìjete ke zlepení vzhledu obce.
Jetì pár slov k zimnímu období.
Snahou pracovníkù obce je co
nejrychleji provést úklid snìhu na
místních
komunikacích
a

V zimním období probíhají
výroèní èlenské schùze zájmových a
spoleèenských organizací. Radost
mám z toho, e jsou jetì
spoluobèané, kteøí jsou ochotní
vìnovat svùj volný èas pro radost a
potìení druhých, za co vem
srdeènì dìkuji.
V minulém èísle zpravodaje jsem
Vás informoval o snaze získat
finanèní prostøedky na akce, které

Myslím, e z výètu toho, co chceme
letos øeit na úseku rozvoje obce, je
jasné, e to bude nároèné nejen na
organizaci práce, ale hlavnì na
finanèní prostøedky. Realizace výe
uvedených akcí si vyádá èástku
cca 110 mil. Kè. Mimo tyto velké
akce budeme pokraèovat v dalích
akcích údrby. Vìøím, e hlavnì pøi
rekonstrukci námìstí najdeme
pochopení v omezeném pohybu.

Start Studenské patnáctky
chodnících v centru obce. Døíve se o
zimní údrbu staraly dva traktory
obce jak ve Studené, tak i
v místních èástech. Ji nìkolik rokù
se o zimní údrbu místních èástí
starají firmy Stagra, Jistuza a
Agrodos a traktory obce uklízejí
sníh pouze ve Studené. Jaké je ale
zdìení, kdy by nìkdo pøed svojí
garáí mìl vzít lopatu a odházet
trochu snìhu. Jistì, s drtivou
vìtinou obèanù problém není, ale
tìch pár dokáe podstatnì
znepøíjemnit ivot. A kdy nastane
období tání snìhu a voda teèe
z kopce dolù, to teprve zaènou pro
nìkteré hrozné starosti a
telefonáty, e na místní
komunikaci je 5 cm vody apod., to
je pro nìkteré obèany neøeitelný
problém.
Ale to jsem si jenom trochu
postìoval a ulevil.

pøispìjí k rozvoji obce a místních
èástí. V tomto èísle ji mohu
s jistotou øíci, e v jarním období
zapoènou následující práce:
- rekonstrukce námìstí ve Studené
- rekonstrukce místní komunikace
v Marovì
- rekonstrukce místní komunikace
v Sumrakovì  Skrýchovì
- rekonstrukce místní komunikace
v Horním Poli
- rekonstrukce støechy na dvou
pavilonech Z
- výstavba odradonovacích zaøízení
vodních zdrojù v Marovì a
Olanech (v rámci pozemkové
úpravy v Olanech bude do konce
èervna
vybudovaná
nová
komunikace od Marovského dvora
pøes Olany do Jalovèí)
- získali jsme dotaci na
rekonstrukci èistírny odpadních
vod ve Studené.

Zvlá velkou míru pochopení
budeme potøebovat od obèanù
Olan a Jalovèí, kde bude po urèitý
èas nutné úplné uzavøení stávající
místní komunikace. Odmìnou
vech bude pìkná místní
komunikace, na kterou jsme
vichni dlouho èekali. Stejný
problém budou muset vyøeit
obèané ze Skrýchova a Sumrakova.
Nejvìtím problémem, který
negativnì ovlivòuje celý region
Studené, je podstatné omezení
výroby v Masnì ve Studené, co
mìlo za následek citelné zdraení
vodného a stoèného. Dále pak
zvýení poètu nezamìstnaných ve
Studené a okolí.
V následujícím období budeme
usilovat o získání dotací na
zateplení a výmìnu oken vèetnì
fasády základní koly a mateøské
koly.
(pokr. na str. 3)
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Jednání zastupitelstva

(dokonèení)
Rekonstrukce komunikací a
námìstí sv. J. Nepomuckého a na
Relaxaèní centrum, za úèasti
2070 úèastníkù platících startovné
se uskuteènil 31. 12. 2008 Výstup
na Javoøici, 7. 1.2009 byl zahájen
provoz v interní a diabetologické
ordinaci ve Studené, vítìzem
výbìrového øízení na dodavatele
prací akce Rekonstrukce Z 
støecha je Øemstavo PSV s. r. o.
Daèice.
Èinnost výborù  výbor finanèní
se zabýval dodatkem rozpoètové
zmìny a provedl kontrolu èerpání
rozpoètu,
obojí
doporuèil
zastupitelstvu ke schválení. Dalí
jednání se týkalo poøádání
Studenské patnáctky, na kterou
uvolnili zastupitelé èástku 10 000
Kè. ádosti FK Studená o
pøíspìvky na poøádání turnaje
v kopané miniákù a na úèast
v zimním turnaji v kopané okresu
J. Hradec byly schváleny.
Mgr. J. Kejval
PODÌKOVÁNÍ
Sbor dobrovolných hasièù ve
Studené dìkuje vem sponzorùm za
vìcné dary vìnované do tomboly pøi
tradièním hasièském plese
konaném 28. 2. 2009 v kulturním
domì v Horních Nìmèicích.
Dole - lyaøský kurs Z 7. a 8.
roèníkù a závìreèné závody ve
slalomu. V kategorii chlapcù
zvítìzil Jan Vrátil a z dívek byla v
cíli nejrychleji Dagmar Straková.
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Slovo starosty

Dále o zlepení vybavení Z a M
nábytkem a novou výpoèetní
technikou a dalími novými
výukovými prostøedky.
Jsem rád, e se nám podaøilo
vyøídit potøebnou dokumentaci pro
provozování lyaøského vleku.
Uskuteènil se závod v bìhu na
lyích 45. roèník Studenské
patnáctky, který byl zaøazen do
soutìe Bìec Vysoèiny. Základní

kola uspoøádala zdaøilé lyaøské
závody ve sjezdu a v bìhu na lyích.
Vyuívám této pøíleitosti a dìkuji
vem, kteøí se podíleli na organizaci
výe uvedeného závodu.
Vìøím, e v nastávajícím
období budeme mít Vai podporu
a pomoc pøi realizaci uvedených
akcí, které pøispìjí ke zlepení
ivota
naich
obèanù
a
návtìvníkù naí obce.
J. Rod

Silvestrovský výstup na Javoøici 2008
Poøadatelé výstupu na Javoøici,
Obec Studená, Klub èeských
turistù Telè a novì i Mìstys
Mrákotín, mohou být s úèastí opìt
spokojeni. Na 2500 turistù (moná i
více) ocenilo moností setkat se se
známými, popøát si tìstí v novém
roce a prospìt svému zdraví.
Zakoupený ètyølístek bude vem
pøipomínat, e i on pøispìl na
handicapované obèany.

Akce se urèitì vydaøila. Spokojení
starostové ze Studené - J. Rod, z
Telèe - R. Fabe a z Mrákotína - M.
Poár pøi spoleèném pøípitku
slíbili, e za rok se zase sejdou.
Podìkování patøí také SDH
Studená a KÈT Telè za zajitìní
obèerstvení pro úèastníky.
Mgr. J. Kejval
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Studená a okolí - známé i neznámé osudy hrádkù a tvrzí
V pøedloòském Vlastivìdném
sborníku Daèicka, Jindøichohradecka
a Tøeboòska vyla první èástí práce
autorù V. Buriana a J. Nováka
pøibliující soupis hrádkù a tvrzí na
území naeho regionu. Jednalo se o
mení opevnìná sídla z období
støedovìku a novovìku, vèetnì dvou
hrádkù a dvou opevnìných kostelù,
které se nalézaly v bývalém
politickém okrese daèickém. Také
druhá èást práce, bývalý politický
okres teleèský a jemnický,
pøedstavuje sídla drobných zemanù
a meních vesnických rodù. Ta ve
vìtinì pøípadù postupem století
zanikla, v lepím pøípadì byla
pøestavìna na modernìjí zámky,
sýpky èi obytné domy.
Oba sborníky è. 19/2007 a è.
20/2008 lze zakoupit v Muzeu
Jindøichohradecka, pøípadnì
objednat na èísle: 384 363 661.
Prvotní spoleènou prací autorù je:
Vladislav BURIAN - Jaroslav
NOVÁK, Soupis zaniklých vesnic z
13.
a
20.
století
na
J i n d ø i c h o h r a d e c k u .
Jindøichohradecký vlastivìdný
sborník, è. 13, 2001, s. 1-36. (Více
ne 70 lokalit, vèetnì okolí Studené).
Tvrze plnily dùleitou funkci
mocenskou, kdy byly významným
fortifikaèním bodem urèité oblasti a
dominantou v té dobì pøevánì
døevìné zástavby vesnic. Jedná se o
téma na jihu Èech publikaènì
doposud opomíjené, které si vak
bezesporu zaslouí naí pozornost.
Práce je zaloena pøedevím na
studiu odborné literatury, dále na
pøíleitostném prùzkumu v terénu a
s tím související fotodokumentací.
Následný soupis je výbìrem
informací zamìøených na Studenou
a její nejblií okolí, ve sborníku è.
20/2008 vyda ném Muzeem
Jindøichohradecka vak naleznete
celkem dvacet míst. Studie
pøedstavuje hlavní název lokality,
v pøípadì obmìn pak jeho dalí
známé podoby, tj. èeské, nìmecké èi
latinské. V textu se vyskytují citace
z literatury, pøíleitostnì doplnìné o
poznatky z terénního bádání.
Základem pøíspìvku je ètenáøùm
pøiblíit konkrétní datace,
názvosloví a dalí nezbytné
informace k jednotlivým lokalitám.
Doufáme, e právì tím se podaøí

pøedstavit nejen zajímavost této
tématiky, ale pøedevím èetnost
opevnìných sídel v naem regionu a
s nimi související pestrobarevnost
osudù jejich majitelù i v soupisu
uvedených historických objektù.
Studená (Studein)
Vladykové ze Studené, kteøí
ozdobný køí na títu nosili na
znamení, e jejich pøedek mezi
køiáky do Palestiny el. Studená je
staré sídlitì, které se dostalo
v neznámé dobì do majetku pánù
z Hradce. Jindøich mladí z Hradce
vloil r. 1365 ves do zemských desek
Dìtøichovi z Obrataò. Potom
patøila Studená rùzným majitelùm
a byla støedem meního statku.
V letech 1445 - 1558 náleela
vladykùm Studenským ze Studené
a za jejich vlády se stala mìsteèkem.

Roku 1558 patøí tvrz a mìsteèko
Jáchymovi a Zachariái z Hradce.
A od té doby je spojeno s teleèským
panstvím. Od r. 1365 Studená, kde
byla r. 1378 tvrz náleící pánùm
z Hradce. V letech 1445 - 1558 dreli
Studenou Studentí ze Studené.
Roku 1580 k teleèskému panství.
Nejstarí zpráva o tvrzi je z r. 1378,
kdy na ní sídlil Detøich ze Studené.
Tvrz stávala v místì dneního
zámku. Roku 1378 Dìtøich ze
Studené prodal Studenou s tvrzí
Domoslavovi z Olené. Roku 1446

koupil Studenou Václav ze
Sedlejova, který se nazýval
Studenským ze Studené. Na listinì
nadace pitálu hradeckého jsou
podepsaní bratøi Jan a Voldøich
starí z Hradce, Petr a Jan bratøi ze
Stráe, ... slovutní muové
Domaslav ze Studené ... Studená
náleela pùvodnì pánùm z Hradce,
ale Jindøich mladí z Hradce ji
postoupil r. 1365 Dìtøichu
z Obrataò, který tu postavil pøed r.
1378 tvrz. V první polovinì 15.
století dreli Studenou páni
z Milièína, mezi nimi také knìz
Pavel z Milièína, v letech 1434 1450 olomoucký biskup. V druhé
polovinì 15. století vlastnili zboí
Studentí ze Studené, z nich Jan
Studenský prodal v r. 1558
mìsteèko i s tvrzí, s dvorem,
sladovnou, pivovarem a mlýnem

Jáchymu a Zachariái z Hradce,
kteøí je pøipojili k svému teleèskému
panství. Koncem 16. století
pøebudoval Zachariá z Hradce tvrz
v malý jednoposchoïový renesanèní
lovecký zámek... V r. 1941 upraven
v rodinné sídlo, dnení dùm èp. 10.
Skrýchov (Skrejchau)
Skrýchov náleel od r. 1407
k Studené. V letech 1547 - 1685
dreli ves s tvrzí Babkové
z Meziøíèka, pak z Telèe. Poprvé
uvádí se Skrýchov jako majetek
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Jana z Hradce. Tý prodal
Skrýchov r. 1487 Pavlovi z Milièína.
V rodì Babkù z Meziøíèka je od r.
1542 témìø pùldruhého století.
Roku 1676, zadluené otcovské
zboí skrýchovské podìdili synové
Babkovi a nabídli i s tehdejím
rytíøským sídlem, dvorem,
pivovárkem, ovèínem, ... Janu
Jáchymovi Slavatovi. První zpráva
o skrýchovské tvrzi pochází a z r.
1547, kdy zdejí statek koupili
Babkové z Meziøíèka. Vznikla vak
u døíve, snad pøed r. 1407, kdy ves
dreli vladykové ze Skrýchova. V r.
1685 prodal Jiøí Ondøej Babka
z Meziøíèka Skrýchov s tvrzí,
dvorem, pivovarem a s pustým
mlýnem teleèskému panství. Od té
doby se tvrz nepøipomíná a stopy po
ní mizí. V 17. století zde tvrz.
Olany (Wolschau)
Ves se pøipomíná v r. 1351, kdy ji
dreli místní vladykové z Olan /r.
1351 Jeneè z Olan/. Snad ji v té
dobì zde byla vybudována tvrz, o
které vak máme první písemnou
zprávu a z r. 1521 pøi pøevodu
majetku na Babky z Meziøíèka.
Stávala v místech dnení fary a
zanikla asi v 16. století, nebo
Babkové v Olanech nesídlili.
Ned ochovaly se z ní ádné
pozùstatky. V 16. století tvrz.
Severní køídlo bývalého zámku na
místì tvrze. Tvrz pøipomínaná r.

1629 stávala v místech dvora.
V Olanech býval svobodný dvùr
s tvrzí jetì r. 1620 pøipomínané.
Roku 1350 psali se z Olan Otto a
Dìtrich, r. 1464 darovány Olany
pánùm z Vydøí. Roku 1622 prodána
tvrz a ves manelce Oldøicha Babky.
Roku 1434 sedìl zde Mikulá ze
títného, r. 1514 Mikulá
Hodìjovský z Hodìjova, r. 1611
Ondøej Hodìjovský, r. 1619 Jan
Babka z Meziøíèka, je prodal r.
1629 Olany s tvrzí. Bývalá tvrz se
stala souèástí fary pøi olanském
kostele, která má rozmìry 15,77 x

9,3 m. Pùvodnì se jednalo o
pùdorysnì obdélníkový objekt tvrze
o rozmìrech 12,40 x 9,30 m, na jeho
východní stìnì je díky odpadnutí
fasádní omítky doposud viditelná
sgrafitová psaníèková výzdoba a
stavební spára oddìlující pùvodní
kamenné jádro tvrze od nové
pøístavby fary. Objekt je vyuíván
skauty. Díky ne zcela utìené
architektonické podobì by si budova
zaslouila zvýenou pozornost
pracovníkù památkové péèe a
pøedevím majitelù objektu.
Vladislav Burian, archeolog
Muzea Jindøichohradecka

Studenská patnáctka 2009
45. roèník závodu v bìhu na
lyích 1. závod Lyaøského poháru
Bìce Vysoèiny 2009.
P o d v o u nepovedených zimách se
letos podaøilo obìtavým
poøadatelùm tohoto
závodu s dlouhou
tradicí pøipravit tratì.
Nízká vrstva zmrzlého
snìhu ale nedovolovala
pøipravit stopu pro
klasiku, a tak bylo v
pøedveèer jeho konání
r o z h o d n u t o
nepøedepisovat zpùsob
techniky bìhu. Pro ty
ménì zdatné ranní
snìhové pøeháòky tra
pocukrovaly. Kdo se

tedy odhodlal k úèasti, urèitì
nelitoval. Závod probìhl 31. 1. 2009.

Závodù se zúèastnilo 29 muù, 8
en, 3 junioøi a 7 ákù.
Absolutním vítìzem se
stal Pavel Bartoò z
Dlouhé Brtnice.
Novinkou b ylo pøeloení závodu z tradièního místa konání
ve Studené do obce
Horní Pole. Bylo
získáno jednak zázemí
v pøíjemnì vytopeném
místním pohostinství a
jednak lepí dispozice
pro tra, zejména pro
prostory startu a cíle,
umoòující hromadné
starty.
Mgr. J. Kejval
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Je jen jedna skupina lidí, kteøí myslí na peníze více ne bohatí
Jsou to chudí! Tak zní citát
Marka Twaina a kadý jistì uzná,
e je to bez pochyb pravda. Jak
z toho ven? Vichni nemùeme být
bohatí, ale vichni mùeme slunì
ít! Ani èlovìk, který splácí pùjèku,
nemusí být chudý, jen musí vìdìt,
jak s tímto pracovat. Spousta z nás
se snaí nìjakou tu korunu uetøit a
dostáváme se k základní otázce:
KDE? Nabídka bank, spoøitelen,
fondù, ale i pojioven je obrovská.
Kde je ale takové spoøení
nejvhodnìjí? Tak to je otázka, na
kterou není jednoznaèná odpovìï, a
záleí na spoustì dalích faktorù.
V kadé bance Vám øeknou, e
spoøení u nich je právì tím
vhodným zpùsobem pro Vás. To
samé Vám vak øeknou ve stavební
spoøitelnì, kde navíc dostáváte
státní podporu, i v pojiovnì Vám
budou tvrdit, e spoøení s nimi je
pro Vás velice výhodné. Jeden fakt
tyto spoleènosti spojuje. Snaí se o
to, abyste svoje peníze svìøili právì
jim. Slouí k tomu velice dobøe
propracované reklamní kampanì a
prokolení zástupci, kteøí vìdí, e
jejich potenciální klient se v nabídce
jen tìko vyzná, e nemá s èím
porovnávat, respektive, e si
nabídky porovnat neumí! Vdy
chtìjte vidìt propoèet vývoje
hodnoty Vaich vloených penìz.
Ale pozor na nereálná zhodnocení,
na která nìkteøí prodejci lákají! Dle
AFIZ (Asociace finanèních
zprostøedkovatelù a finanèních
poradcù) u dynamického portfolia
(investice pøedevím do akcií)
mùeme poèítat s prùmìrným
zhodnocením 8% roènì ne více,
pøiè em pøedpokládaná doba
takovéto investice by mìla být více
jak 5, èi spíe více jak 10 let!

V minulých mìsících jsme byli
svìdky asi nejvìtí vlny boje o
klienty
konèících
smluv
stavebního spoøení uzavøených
pøed rokem 2004. (Nutno
podotknout, e smlouva stavebního
spoøení konèí výpovìdí úèastníka,
nikoliv uplynutím doby 5 èi 6 let od
zaloení). Tento boj prohráli klienti
stavebních spoøitelen na plné èáøe.
Pøijít i o desítky tisíc korun v rámci
jedné rodiny na tak jednoduchém
produktu jako je stavební spoøení,
nebyl v minulých mìsících vùbec
ádný problém. A to ve jenom díky
tomu, e lidé byli vmanipulovaní
k provedení zmìn, o kterých si
dosud myslí, e jsou pro nì výhodné.
Bohuel tyto zmìny bývají nevratné
a na ztracené peníze mùeme jen
bezmocnì vzpomínat. V závìru
roku
byly
tyto
ztráty
nejmarkantnìjí a pøitom nemìly
nic spoleèného s právì probíhající
ekonomickou krizí, ale pouze
s nevìdomostí dùvìøivých klientù.
Co se stalo, zpìt nevezmeme, ale je
dùleité vìdìt, jak se podobným
patným rozhodnutím vyhnout do
budoucna!
Jistì také vìtina z nás
zaznamenala boj pojioven, které
se pøedhánìly v nejlevnìjím
povinném ruèení, pøièem drtivá
vìtina z nich zdraila a ty, které to
dosud neudìlaly, k takovému kroku
pøistoupí v brzké dobì. K tomu
mohu poznamenat snad jen to, e
pro kadé auto a pro kadého øidièe
jsou sazby velice individuální a
výbìrem vhodné pojiovny se dá
uetøit i nìkolik tisíc korun roènì,
popøípadì za stejné peníze získat
dalí sluby navíc, jako rùzná
pøipojitìní, èi technické a právní
asistenèní sluby. Dle údajù Axa

Nehtové studio  Lenka Jantaèová
umìlé prodlouení nehtù pomocí UV gelu
doplnìní nehtù UV gely (i barevnými)
zpevnìní pøírodních nehtù UV gely
lakování (francouzská manikúra)
zdobení nehtù (flitry, obrázky, nálepky, kamínky

V Kolotoèi 507
378 56 Studená

mobil: 723 485 784
e-mail: jantac@jhnet.cz

)

.

pojiovny je zhruba 50%
dopravních prostøedkù pojitìno
nevýhodnì, tedy pro klienta draze.
(Napø. pro nai obec, koda Octavia
1.9TDI, 66kW, r. v. 2004, mu 30
let, bez bonusu, u jedné pojiovny
za 6700 Kè roènì, u jiné témìø
11 500 Kè roènì pøi stejném
zajitìní).
Protoe minulý èlánek mìl ohlas
a je zøejmé, e máte zájem o
aktuální, pøesné a hlavnì nezávislé
informace z finanèního trhu (banky,
stavební spoøení, vekeré pojitìní,
úvìry, investice...), nadále
vyuívejte mùj e-mail nebo mobil
722 582 279 k dotazùm, které Vás
trápí, popøípadì vyuijte bezplatné
konzultace. Ti, kteøí to ji zkusili,
nelitují
Bc. David Fogl

Ze ivota koly
První pololetí ubìhlo a na naí
kole jsme ho slavnostnì ukonèili.
Na 1. stupni pøipravili uèitelé
tradièní sportovní soutì  letos ji
11. roèník. Cílem této soutìe je
rozvíjet rychlost, vytrvalost,
obratnost, sílu, zdravou soutìivost
a hlavnì zájem o sportování.
Slavnostnì zakonèi li první
pololetí i áci 2. stupnì poøadem
Tøída baví tøídu. áci a tøídní
uèitelé jednotlivých tøíd si pøipravili
rùzné scénky, tance, zpìv a jiná
krátká vystoupení, ve kterých
nechybìl humor a hodnì zábavy.
Poøad ji tradiènì koordinovali áci
9. tøíd a jejich tøídní uèitelky.
Pololetní období je také ve
znamení olympiád. kolní kola ji
probìhla a okresní probíhají. Zatím
jsme se zúèastnili 17. února
okresního
kola
olympiády
v anglickém jazyce, kde nae ákynì
Aneta Havlová ze 7. B v mladí
kategorii obsadila první místo 
BLAHOPØEJEME. kolní kolo
recitaèní soutìe probìhlo 16.
února. Recitovalo 41 soutìících
pøedevím z prvního stupnì. áci se
uèí kultivovanému projevu a
vystupování. Na okresní pøehlídku
recitátorù postupují vítìzové
kolního kola.
Do dalích soutìí a olympiád,
kterých se nai áci zúèastní, pøeji
vem hodnì úspìchù a co nejlepí
umístìní.
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V nedìli 22. února pøipravili
pedagogiètí pracovníci naí koly
na vleku ve Studené dìtské
lyaøské závody. Pøihlásilo se
celkem 38 závodníkù. Soutìilo se
v bìhu na lyích a ve slalomu.
Soutìící byli rozdìleni do 8
kategorií. Nejmladímu závodníkovi
byly tøi roky. První tøi obdreli
medaili, diplom, od Obce Studená
permanentku na jedno odpolední
lyování a nechybìla ani èokoláda.
Vichni
závodníci
dostali
obèerstvení od sponzorù Masny z
Krahulèí a Pekaøství ze Zahrádek.
Dìkuji pedagogùm, kteøí závody
organizovali, pøipravovali a také
dìkuji dobrovolníkùm, kteøí
pomáhali. Podìkování patøí také
studenským hasièùm a Obci
Studená za technickou pomoc.
Vichni zúèastnìní si uili pøíjemné
nedìlní odpoledne na zdravém
vzduchu a dìttí závodníci jetì
radost ze soutìení a vítìzství.
Na závìr naeho pøíspìvku chci
veøejnost informovat, e na
zaèátek kvìtna pøipravujeme

kolní akademii a na nedìli
31. kvìtna oslavu Dne dìtí.
Mgr. Libor Hrbek

Památník padlým vojínùm z 1. svìtové války
Pomník byl v Horním Poli
odhalen 29. srpna 1926. Vytesal jej
Emanuel Antoòù z è.32 pod
vedením mistra Jeka z Poèátek.
Sokol na vrcholu pomníku byl
objednán z Jindøichova Hradce.
Starostou v té dobì byl Frantiek
ára z è. 29, øídícím ve kole Josef
Rùièka.
O jednotlivých vojínech, na
pomníku napsaných, vyprávìl Josef
Novotný nar. r. 1883 a Jan Svoboda
narozený r. 1890, kteøí celou válku
proili na frontì. Také pozùstalí o
svých pøíbuzných vyprávìli. Ve
zaznamenala a zpracovala
Boena Sadílková v roce 1981 k
padesátému pátému výroèí
postavení pomníku.
Frantiek Èech
narodil se asi r. 1891 a pocházel z
èísla 13. Slouil jako aktivní vojín, a
tak el hned do války. Padl v
Srbsku. Jeho otec se jmenoval
Michal Èech, matka Kateøina
Èechová, rozená Vejvodová. Podle
køestního jména dìda a otce se u
nich øíkalo u Michálkù. Jeho sestra
Marie se provdala za Frantika
Hrbka. Hrbkovi v roce 1953 prodali

dùm Samborskému, ten pak
Miláèkovi.
Václav Bína
pocházel z è. 17, syn Bíny tabáèníka. Otec Jan Bína, matka
Frantika Pechová. 4. øíjna 1914 v
Jihlavì oveden jako rekrut a 26.
øíjna nastoupil na vojnu, asi
dvacetiletý. Byl zajat v Srbsku, ale
zemøel ve Francii. Byl vyuèen
kameníkem. Byl to bratr Josefa
Bíny, zajatého v Rusku, který tam
zùstal a pracoval jako vec. Domù
Josef psal, tedy nebyl nezvìstný.
Do Horního Pole se vrátil s
manelkou - Ruskou v roce 1945.
Jejich mìsto Nìmci vypálili a je
hnali na práci do Nìmecka.
Manelka v nemocnici v
Poèátkách zemøela roku 1947 a
mìla tam státní pohøeb. Mìl jetì
sestru Fanu, která se odstìhovala
do Slavonic, Aneku, která ila v
Praze, a Marii provdanou v
Jihlávce. Na místì jejich domu je
nyní bytovka è. 17.
Frantiek Kadlec starí
narozen 1888 a
Frantiek Kadlec mladí

narozen r. 1894 byli strýc a
synovec z è. 11. Frantiek Kadlec
ml. byl syn Josefa Kadlece a
Frantiek Kadlec st. byl bratr
Josefa Kadlece z è. 11 a Jana
Kadlece z è. 47. Frantiek ml. byl
odveden jako rekrut 20. srpna 1914.
Vyuèil se zedníkem, pracoval i ve
Vídni a jeho otec øíkal, e byl
pøihláen na prùmyslovku v È.
Budìjovicích. Bojoval na ruské
frontì a hned na zaèátku války
zemøel. Prý se utopil v bahnì, jak
øíkal tefl, potmistr v Poèátkách.
Frantiek st. byl vyuèen
truhláøem nebo koláøem a pracoval
ve Vídni a Kromìøíi. Za války se
vrátil do Horního Pole a bydlel u
bratra Jana v è. 47. Na vojnu
nastoupil v èervnu 1916. Padl prý
na ruské frontì u Tomska, ranìn do
bøicha.
Pavel Janák
narozen roku 1897 pocházel z è.
34, kde jsou nyní garáe. Otec
pocházel z Kali, matka byla
rozená Zedníková. Pavel byl vyuèen
tesaøem. Byl odveden jako
osmnáctiletý rekrut. Padl asi v
Rusku. Mìl bratra a sestru Stázinu,
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která s manelem Janem
Matoukem bydlela také v è. 34.
Josef Janák
narozen 1892 v è. 25 na Drahách.
Nebyl vyuèen, slouil jako èeledín u
Sadílkù è. 35. Mìl jetì bratra
Václava a Emana, sestry Fánu a
Stázinu. Byl právì asi jako aktivní
vojín, proto el hned do války.
Frantiek Pekárek
z èísla 30, narozen r. 1894
nastoupil jako rekrut 21. èervna
1915. Byl nejstarím synemFrantika
Pekárka a Antonie, rozené Eliáové.
Pracoval v pivovaøe ve Studené jako
sladovník.Padl na Ukrajinì u
Bøean. Byl tam s Novotným.
Novotný øíká: Kdy jsme útoèili u
Bøean, byli jsme vedle sebe. Uvidìl
jsem díru od dìla tøicítky. Øekl
jsem: Hop do ní a jdem zpátky.
Utíkáme zpìt, ale on se mi v tom
hluku støel ztratil. Víc jsem ho
nevidìl.Zùstal na ruské frontì
jako nezvìstný. Mìl bratra
Ladislava, Jaroslava v è. 30 a sestra
Marie byla v Praze.
Rudolf Bína
narozen r. 1889 a
Antonín Bína
narozen r. 1886 byli bratøi z è. 36,
synové Josefa Bíny a Antonie,
rozené imánkové. Nastoupili
vojenskou slubu hned za
veobecné mobilizace 2. srpna 1914.
Rudolfovi bylo 25 let a byl vyuèen
zedníkem. Antonínovi bylo 28 let a
byl u enat v Telèi. Oba padli na
ruské frontì. Rudolf prý u Lvova.
Byli to bratøi Josefa Bíny 
strámistra a Frantika Bíny potmistra, který domek è. 36
uíval jako rekreaèní. Vichni ètyøi
bratøi byli za války odvedeni.
Rudolf a Antonín se u nevrátili.
Jejich sestra byla provdaná
Tichánková z è. 42.
Josef Jech
z èísla 39 byl bratrem Frantika
Jecha, který se z války vrátil. Josef
byl vyuèen kameníkem a pracoval
ve Foitovì skále. Na vojnu el 2.
srpna 1914 a padl v Srbsku 29.
srpna jako první z Horního Pole.
Frantiek pièka
rolník na è. 9 byl odveden a k
posledu, a u nebylo z èeho vybírat.
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Zemøel v nemocnici v Jihlavì, a tak
hospodáøství
zùstalo
bez
hospodáøe. Na obdìlávání pozemkù
byl urèen sekvestor (pøechodný
správce), který po válce na návrh
syna Frantika ve prodal. Kdy se
starí syn Josef vrátil z Ruska,
musel jít slouit za èeledína. Pozdìji
prý se pøienil na chalupu.
Václav Zedník
narozen r. 1896 na è. 4. Byl
odveden jako osmnáctiletý hned v r.
1914. Byl bratrem Nechvátalové,
rozené Zedníkové. Vyuèen byl
evcem. Na ruské frontì byl s
Novotným. Na vojnì dostal
souchotiny, vrátil se, ale na
tuberkulosu brzy zemøel. Chalupu

è. 4 koupil od Nechvátalových
Lumír Sníek, jejich pøíbuzný.
Frantiek Sníek
narozen r. 1897 z hospody è. 28,
bratr Václava Sníka. Na vojnu
nastoupil 17. bøezna 1917. Brzy po
návratu z války zemøel.
Frantiek Matouek
narozen 1896 na è. 10, syn Josefa
Matouka a Frantiky, rozené
Barták ové, bratr Stanislava
Matouka z è. 10. Na vojnu byl
odveden 17. bøezna 1917. Z vojny se
vrátil, ale brzy zemøel.
Vichni tøi poslednì jmenovaní 
Václav Zedník, Frantiek Sníek a
Frantiek Matouek byli odvedeni
jako mladí rekruti a z váleèných
útrap a hladu dostali tuberkulosu.

Vrátili se po válce, ale doma brzy
zemøeli.
Josef ára
z è. 29, byl strýcem Jana áry,
bratrem jeho otce. Oenil se s
Køíovou ze Drah a koupili si
chalupu v Sumrakovì. Domovskou
obcí byl jetì pøísluný do Horního
Pole, proto je i on na pomníku
napsán.
Antonín Sadílek
narozen r. 1879, syn Matìje
Sadílka a Kateøiny, rozené Lisové.
Narodil se v è. 10, ale pozdìji jeho
bratr Vojtìch koupil è. 35, odkud
odeel do Budkova u Strmilova, kde
byl enat. Antonín el na vojnu
hned r. 1914. Padl, nebo zemøel na
zaèátku války v Rusku. Mnoho
vojákù po pøíchodu do zajetí
zemøelo, podle vyprávìní Jana
Svobody. Zprvu leeli jen na holé
zemi, a tak jich vdy ráno bylo
nìkolik mrtvých. Pozdìji si udìlali
palandy a na nì rohoe z trávy,
take bylo tepleji. Domovskou obcí
byl jetì pøísluný do Horního Pole.
Po válce byl jako nezvìstný
prohláen za mrtvého.
Stanislav imánek
pocházel z è. 7, který v r. 1905 v
drabì koupil Josef Novotný.
Polovinu domu hned prodal
kamenickému mistru Vojtìchu
Foitovi. imánkovi u zde
nebydleli. Hospodáøství museli
prodat, ale dosud sem patøili
domovskou obcí. Stanislav byl
odveden hned v r. 1914.
Jan Kryzan
pocházel z è. 35. Byl bratr Josefa
Kryzana, který dùm è. 35 v Horním
Poli prodal a koupil dùm ve
Studené. Jan Kryzan se pøienil do
Rácova a odtud narukoval a zpátky
se z války nevrátil.
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Hornopolské mistrovství ve stolním tenise aneb tamgasti sobì
U dvakrát se nám podaøilo
uspoøádat turnaj ve stolním tenise.
I letos, take potøetí, jsme se
domluvili, e ivot není jenom o

tréninku. Zapomnìla jsem napsat,
co bylo hlavním impulsem pro
uspoøádání tohoto turnaje, øekla
bych, e to bylo zakoupení nového

jídle a pití a e by nikomu z nás
nekodila trocha pohybu. Po chvíli
domlouvání byl stanoven termín 7.
února. Vichni tamgasti byli
s tímto termínem seznámeni a
zaèalo nenápadné scházení se
v sále kulturáku za úèelem

stolu na stolní tenis, které
zafinancovali hornopoltí hasièi ze
své kasy. Musím øíct, e se na nìm
hraje opravdu dobøe.
Zaèátek turnaje byl vyhláen na
tøináctou hodinu. Pomalu se
zaèínali sjídìt borci a nervozita

DNA a genetika
v kriminalistice

Dne 6. 3. 2009 se v zasedací
místnosti Obecního úøadu ve
Studené konala beseda s RNDr.
Krátkým na téma DNA a genetika
v kriminalistice. Besedu pøipravila
knihovnice obce paní Soòa Jírová.
Pan doktor Krátký na toto téma
vyprávìl velmi zajímavì a poutavì.

Uzávìrka pøítího
èísla TEPu je 15. 5. 2009.

také nezùstávala bez povimnutí.
Nakonec se sjelo a selo 24 borcù a
borkyò. Hrálo se na tøech stolech ve
tøech skupinách po osmi hráèích.
Úèast ve skupinách urèoval los,
který nemilosrdnì rozdìloval hráèe
bez ohledu na vìk a pohlaví.
Jednotlivé zápasy mìly velmi
dobrou úroveò a mnozí byli
pøekvapeni, s jakým nasazením se
do tohoto turnaje nakonec
nastoupilo. K vyhláení vítìzù
dolo a kolem 21. hodiny, take u
toho hlavnì finalisté mìli dost. Ale
pøi koneèném hodnocení byla slyet
jen slova chvály a spokojenosti.
Protoe vichni bez rozdílu, jestli
vyhráli, nebo ne, byli rádi, e trochu
potrápili svá tìla, a to rozhodnì
nikomu neukodilo. Vdycky nás
tìí, kdy se takhle spontánnì
uskuteèní a zdaøí nìjaká akce, a to
bez ohledu na finanèní zisk,
vìtinou je to spí naopak.
O to víc mì potom mrzí
hospodské øeèi, které vedou
vìtinou ti, kteøí navíc nehnou
brvou, kde se rozebírá kadá akce
poøádaná vdycky dobrovolníky a
v pøeváné vìtinì v místních
èástech. Ráda bych vem tìmto
rejpalùm a vìèným nespokojencùm
osvìtlila jeden podstatný fakt. Tyto
akce jako byla tato, ale i dalí napø.
Sumrakovský masopust, Setkání
Marovákù, Okrskové hasièské
soutìe a dalí, dìlají vesmìs
dobrovolní hasièi a vìtinou jejich
drahé polovièky, a to dobrovolnì a
ZADARMO. A to je fakt, který vy,
vìèní rejpalové, nemùete pochopit,
tak se s tím prostì smiøte!
Lenka Horká
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Letecké muzeum V. Getha v Daèicích
Dovoluji si poádat váené
obèany Studené o nìjakou
informaci, jestli neznají nìkoho ve
svém okolí, který se vìnoval nebo
jetì vìnuje letectví. Jde o období ji
pøedváleèné a doposud. Provozuji v
Daèicích letecké muzeum, které
pátrá po tìch, co mají nìco
spoleèného s letectvím. Podobná
ádost mìla úspìch v Telèi, kde se
podaøilo zjistit, e jejich rodák 
Josef Koèvárek, pøísluník slavné
311. bombardovací perutì u RAF
v Anglii, mìl za enu známou
pøedváleènou hereèku Adinu
(Jarmilu) Mandlovou.
Jistì víte, e po osvobození v
kvìtnu 1945 náleela Studená pod
Okresní národní výbor v Daèicích a
Okresní soud v Telèi. Pøi územní
reorganizaci v r. 1949 zùstala
souèástí správního okresu Daèice a
v jeho rámci novì vzniklého
Jihlavského kraje. Pøi dalí územní
reorganizaci v polovinì roku 1960
byla pøipojena s moravskými
obcemi pod správní okres
Jindøichùv Hradec a Jihoèeský kraj
a do zruení Okresního úøadu v J.
Hradci r. 2002. Je proto povinností
muzea zmapovat i okolí Studené.
Dovolte mi, abych alespoò zèásti
letecké muzeum pøedstavil. Bylo

zaloeno v roce 2004 s cílem
pøedstavit nejirí veøejnosti
osobnosti z Daèic a okolí, které
spojily svùj osud s letectvím.
Prezentuje piloty, kteøí pùsobili za
II. sv. války v øadách RAF, ale i
piloty, kteøí létali v aeroklubech
nebo jsou pøísluníky naeho
vojenského letectva. Èást expozice
je vìnována první a jediné enì své
doby, paní Jankù  Vojtíkové, která
létala
na
prvním
tehdy
èeskoslovenském proudovém
letounu L  29 Delfín.
V muzeu jsou vystaveny letecké
modely v mìøítku 1:72 a 1:10 a
také rùzné èásti letounù, jako
napøíklad vystøelovací sedaèka z
letadla SU  7 BM nebo ná první
proudový motor M  701C. K vidìní
je i pilotní výstroj poèínajíc rùznými
typy pøileb, ukázkou uniforem,
pøevánì z 80. let 20. století, a
konèíc anti-g oblekem. Své místo
má v muzeu i civilní dopravní
letectvo. K nejvìtím exponátùm
patøí, a muzeu vévodí, pøední èást
letadla L  29R. Muzeum ovem
nepøedstavuje jen leteckou oblast.
Návtìvníci si mohou udìlat mj.
pøedstavu a srovnání mezi bojovou
dávkou potravin pouívanou v naí
armádì u pozemního vojska a

dávkou pro pøísluníky armády
Spojených státù amerických. Dalí
zajímavostí je vlajka z dìlového
èlunu T. G. Masaryk. Tento dìlový
èlun
náleel
k
naemu
pøedváleènému èeskoslovenskému
námoønictvu pùsobícímu na
Dunaji.
Letecké muzeum V. Getha v
Daèicích je ivoucí a stále se
rozvíjející organismus. Prùbìnì
doplòuje a aktualizuje svou expozici
a vyhledává dalí a nové informace.
Kadá sezona je v nìèem objevná, a
proto i návtìvník, který ho ji v
minulosti navtívil, má monost
dovìdìt se opìt nìco nového.
Pokud byste nìkdo mohl pomoci
s informací, prosím, ozvìte se na tel.
èíslo 777 335 755.
Jestli budete mít bìhem
prázdnin cestu pøes Daèice, tak
nezapomeòte muzeum navtívit.
Jak je otevøeno? O prázdninách
dennì kromì pondìlí 9:00  12:00,
13:00  17:00 hod., mimo prázdniny
sobota a nedìle v tu samou dobu. Po
telefonické domluvì lze dohodnout i
jiný termín. Vstupné dobrovolné.
Vlastimil Kolomazník
Letecké muzeum V. Getha
v Daèicích

Zápis dìtí do 1. tøídy pro kolní rok 2009/ 2010
Zápis dìtí do 1. tøídy probìhl dne
12. 2. 2009 od 13. 30  16. 00 hodin.
V pùl druhé zaèali pøicházet první
pøedkoláci.
U vchodu do koly je pøivítali áci
4. tøídy, kteøí se pøevlékli za
pohádkové postavièky, které je
odvedly do tøíd na 1. stupni Z.
Tam u je oèekávaly paní uèitelky.
Budoucí prvòáèci plnili rùzné
úkoly, napø. vystøihovali ptáèka,
pøednesli báseò, napodobovali
kresbu, ukázal i, jak se umí
orientovat. Nakonec dìti dostaly
záloku, knoflík s nápisem Jsem
kolák" a mohly si vybrat dárky,
které vyrobili áci ve kolní
druinì.
Zápisu se zúèastnilo 35 dìtí.
Zapsáno bylo 22 dìtí a 13 dìtí bude
na ádost rodièù vyetøeno
v Pedagogicko-psychologické
poradnì.
Mgr. M. Høavová
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Nová tradice
Tradièní  to je slovo nìkterými
chápané
jako
zastaralé,
konzervativní. Ale mùe mít
význam opaèný  nìco nového se
zaèalo a stává se to tradièním. A to
my mùeme øíci o silvestrovském
výstupu na Èeloudùv vrek. Na
konci minulého roku se nás selo
kolem sta. I kdy poèasí bylo kruté,
vem se líbilo potkat sousedy
z okolních vesnic, popovídat si a
ochutnat domácí ivotabudièe. Opìt
se opékaly buøty, pil èaj a vichni
kolem sebe rozdávali úsmìvy a
dobrou náladu.
Kadopádnì pøítí rok toto
setkání budeme smìøovat k tomu,
abychom plynule navázali na
veèerní silvestrovskou zábavu pro
veøejnost. Ta se tentokrát nekonala,
ale Marováci se veèer v kulturním
domì seli, zatancovali si a
spoleènì pøivítali nový rok.
Dùleité je, e máme potøebu obèas

Tøída baví tøídu
Tradicí posledního dne prvního
pololetí je kromì vydávání
vysvìdèení také zábavný program
Tøída baví tøídu, do kterého se
zapojují áci druhého stupnì. Jako
kadý rok mìli organizaci a
uvádìní na starosti áci z devátých
tøíd. Kadá tøída si pøipravila program pro své spoluáky, byly to
scénky, soutìe, zpìv, módní
pøehlídky a tanec.
Letos se pøiel podívat i pan
starosta Josef Rod. Doufáme, e se
s námi pobavil a program se mu
líbil.
Moderátoøi Jakub Mare a
Tereza vandová vtipnì uvádìli
kadé èíslo. Jako zlatý høeb Tøída
baví tøídu vystoupili áci devátých
tøíd s tancem, jím se rozlouèili se
svými spoluáky a pøedali ezlo
uvádìní tohoto programu pøítím
deváákùm.
Myslíme, e program se povedl,
vichni se skvìle bavili a dlouho
budou vzpomínat. Dìkujeme vem,
kteøí nám pomáhali s pøípravou
programu.
Petra Bartoòová
Dana Dolealová, 9. B

setkat se, zastavit se a spoleènì nìco
proít.

Za osadní výbor a SDH Marov
H. Novotná

Blahopøejeme k významným ivotním výroèím
Duben
Bodlák Jaroslav, Studená
Havlíková Rùena, Studená
Felix Jaroslav, Studená
Budíèková Marie, Studená
Kainová Boena, Studená
indeláøová Marie, Studená
Douda Jaroslav, Studená
Mièková Boena, Studená
Èekal Jaroslav, Studená
Køikavová Eva, Studená
Plchová Anna, Studená
imánková Jiøina, Studená
Rodová Marie, Studená
Jírová Antonie, Olany
imerová Blaena, Studená
Kvìten
Buzková Jarmila, Studená
Dubská Jarmila, Studená
Syrovátková Ilona, Studená
tìpán Antonín, Studená
Baèáková Dagmar, Studená
Chutná Kvìtoslava, Studená

Èekalová Stanislava, Studená
Ryne Antonín, Studená
Nováková Eleonora, Studená
teflová Julie, Domaín
Lisa Karel, Studená
Filip Stanislav, Sumrakov
Plch Ferdinand, Studená
Bartuková Marta, Studená
Dubská Kamila, Studená
Dvoøák Oldøich, Studená
Kopøivová tìpánka, Studená
Èerven
Jiøíková Marie, Sumrakov
Filipová Marie, Sumrakov
Felix Miroslav, Studená
Adamcová Aneka, Studená
Koláøová Marie, Skrýchov
Drechslerová Jindøika, Studená
Geistová Boena, Studená
Soukup Jaroslav, Velký Jeníkov
Mítasová Zdeòka, Studená
Marková Boena, Studená
Mitasová Jiøina, Studená
Pracnerová Kvìta, Studená
Daniová Boena, Svìtlá
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O soe sv. J. Nepomuckého a jejím restaurování
Barokní socha J. Nepomuckého
ve Studené se øadí mezi hodnotná
díla. Svìtec zde není zobrazen zcela
obvyklým zpùsobem, socha
vznikala bezprostøednì po jeho
svatoøeèení, a nepatøí proto do
pozdìji ustále ného okruhu
zobrazování. Doba vzniku spoleènì
s neobvyklým zpùsobem zobrazení a kvalitním sochaøským
zpracováním tvoøí hodnotu díla.
Figurální èást celku je provedena
z køemenného pískovce, ostatní
èásti jsou ulové.
Socha byla postavena pravdìpodobnì v r. 1730 (pøípadnì
v následujících letech, nejpozdìji
ale do roku 1745). Okolnosti vzniku
sochy popisuje v obrysech velmi
pìknì latinský text na soklu, který
se podaøilo doplnit a pøeloit. Text
je dìlen na tøi èásti (tøi strany
soklu), jeho pøeklad zní:

Na vyplnìní slibu úctyhodnému
Nepomukovi, ochránci, Jan Samson sladovník (pivovarník)
studenský ve zbonosti zapoèal
/Vavøinec
Himel
vroucnì
pokraèoval/ tìdrostí vìøících
vztyèil.
Takovéto latinské texty
zpravidla obsahují chronogramy,
Studenský

co jsou dalí (vìtinou èíselná)
sdìlení, vyjádøená zvýraznìním
písmen, která jsou souèasnì

øímskými èíslicemi. Chronogram
pøední - první textové strany se
nepodaøilo rozeèíst. Chronogramy
obou boèních stran shodnì uvádí
èíslo 1730, pravdìpodobnì jde o
letopoèet postavení - vztyèení sochy,
nebo právì tyto dvì strany textu
hovoøí o jejím dokonèení a vztyèení.
Vavøinec Himel, který sochu nechal
dokonèit, pùsobil ve Studené do r.
1745.
Restaurování, které probìhlo
v letoním roce, má pro památku
pøedevím velký konzervaèní
význam. Socha se soklem stojí na
pùvodním barokním základì a
podle materiálové jednoty maltovin
základu a spár jednotlivých dílù
byla demontována poprvé od svého
postavení. To bylo nutné pro
srovnání a usazení posunutých
schodù pod soklem. Pøestoe kámen
zpravidla nedegraduje rychle, u
mìkèích hornin pouívaných
v sochaøství se na jeho povrchu,
s rùznou hloubkovou intenzitou,
odehrávají destrukèní procesy,
které nenápadnì naruují

vzájemné pojivo zrn, a tím dochází
ke smývání tvaru. Hlavní obranou
je dùkladné oèitìní, tzn.
odstranìní ivné pùdy biotických
destrukèních procesù a zamezení
vsakování srákové vody, která je
významným nástrojem v pùsobení
destrukèních procesù. Odebrané
vzorky potvrdily vysoký obsah
síranových solí, do kamene
zanesených z vnìjího prostøedí. Ty
pomocí vlhkosti migrovaly
porézním systémem, pøi vysychání
krystalizovaly a velkou mìrou se
podílely na jeho destrukci. Dalí
rozbor vzorkù odebraných
z povrchu sochy prokázal
pøítomnost podkladu barevných
olejových vrstev a zbytkù zlacení.
To dokládá v baroku zcela bìné
barevné provedení. Tyto olejové
vrstvy tvoøily ve své dobì souèasnì
ochrannou konzervaèní úpravu.
Neobvyklé bylo na soe provedení
tìla z pískovce a hlavy z vápence.
Dùvod tohoto øeení neznáme.
Ovem kromì estetické odlinosti je
prokázaný negativní dopad této
kombinace, nebo alkalizovaná
voda stékající z vápence chemicky
naruuje
pojivo
pískovce.
Památkový ústav doporuèil
nahrazení vápencové hlavy kopií
z umìlého pískovce shodného
sloení
s
originálem.
Originál vápencové hlavy zùstal
v majetku obce. Nyní po
restaurování je celek oèitìný,
odsolený, zpevnìný, pevnost pojiva
zrn byla posílena syntetickým
køemenem a je oetøený proti
vsakování srákové vody do
hloubky kamene. Tímto zpùsobem
je degradace na èas zastavena a
oddálena.
Soe je bezmála 280 let a
opotøebení daná staletími jsou na ní
patrná. Úkol restaurování obecnì
spoèívá v co nejvyím zulechtìní
památkového objektu, nesmí ale
mazat znaky starobylosti, ty jsou
viditelnými a obdivovanými
doklady historie naí spoleènosti,
v tomto pøípadì naí obce.
MgA. Tomá Tichý
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