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POPISNÁ ČÍSLA VE STUDEŇANECH
ČÍSLO 3 – MARIE VÍCHOVÁ
V polovině devatenáctého století zde žila rodina Vincence Tůmy, která sem přišla z Peklovse
(lomnický okres). V roce 1908 chalupu převzal František Tůma (1886) s manželkou Antonií, rozenou
Řezáčovou ze Dřevěnice. Když se tato rodina rozpadla (Fr. Tůma odešel do Soběraze), koupil toto menší
hospodářství František Grof, zedník z Doubravice. Po druhé světové válce se s rodinou odstěhoval do
pohraničí a vše po něm převzal jeho švagr Antonín Rudiš z č.p. 2. Nynější majitelkou je jeho dcera Marie
Víchová (1938), která se sem přistěhovala na důchod.
Další tři čísla popíšeme v září, pokud nám chcete s některými údaji pomoci, kontaktujte náš
autorský kolektiv: 603346410 (V. Nidrle ml.), 493597343 (V.Nidrle st.) a 602128177 (B.Koudelková) či
na e-mailové adrese : nidrlovi@wo.cz

VOLEJBALOVÁ Dřevěnice – „Jsem tu zase po dvou letech. Brodím se a kloužu tentokrát
bahnem, ale ani to mi neubírá na radosti. Kdysi jsem to už někde napsal: ke jménu vaší obce by do
map měli nakreslit velkou volejbalovou mičudu, aby svět věděl…Aby svět věděl, co všechno se dá
udělat, když nechybí nadšení." Začínáme listovat v jedné z dřevěnických volejbalových kronik.
Takových poklon týmu organizátorů a všem, kteří se podílejí na zdárném průběhu srpnových
turnajů v malé vísce s více jak dvou stovkou obyvatel, je tu mnoho. V neděli k nim přibyla i pochvalná
slova Michala Krause, poradce předsedy České unie sportu.
Představili zde projekt Sportuj s námi, který je speciálně věnován podpoře neorganizované
tělovýchovy. Po celé republice tak bude probíhat celá řada akcí podporujících masové sportování. Cílem
projektu je přivést ke sportu co nejvíce dětí, mládeže i seniorů.

Jako doma
„Dřevěnice má svůj význam, je to jedna z mála
akcí, která funguje ve velkém měřítku přes šedesát let.
Poprvé jsem tu byl jako hráč. Je to moje srdeční
záležitost a já se ve Dřevěnici cítím jako doma. Je vidět,
že turnaje už mají něco za sebou, a že zkrátka
organizátoři vědí co a jak, umí přesunovat zápasy, aby
soutěž běžela. Všechno to tu zkrátka šlape tak, jak má,"
hodnotí masovou akci Michal Kraus .
I já tu jsem po několika letech. S nostalgií
vzpomínám, když jsme jako děti při úvodním nástupu
rozdávaly hráčům kytičky květin. Mnozí z nás vyrostli
do úlohy zapisovatelů, stali se nadšenými volejbalisty.
A jak jsme rádi lítali každý večer na hřiště, kde se pořád něco dělo a když nic, sešla se tam alespoň naše
parta a honila balón. Turnaje v té době řídili Olda Lukavec, Josef Bucek, Jiří Štál, Jiří Šimánek, Josef
Kraus, Karel Syřiště… Ti už se na antukové kurty dívají někde ze shora a možná, že si říkají, že ti kluci
dole, co to dnes řídí, to nedělají vůbec špatně.
Dřevěnické turnaje zajišťuje ansámbl 250 lidí. Každá ruka, každá hlava je tu potřeba a všichni
pomáhají zdarma od ředitele, vedoucích soutěží, technického úseku po zapisovatele, ženy za pultem…
„Měli jsme strach z malé účasti hráčů, volejbal stagnuje, ale týmy na rozdíl od jiných turnajů do
Dřevěnice stále jezdí, což nás těší," přiznal po nedělním zakončení ředitel Luboš Kraus. Prozrazuje, že
pořadatelé by chtěli dřevěnickým turnajům vrátit mezinárodní punc.

-2„Cením si všech, kteří nám pomáhají. Mám obrovskou radost, že dokážeme dát dohromady tak
velký ansámbl lidí. Dokonce se nám někteří dobrovolníci sami hlásí, a to je úžasné. Naši budoucnost
nevidím vůbec špatně," oceňuje Kraus, který byl před jednašedesáti lety jako čtrnáctiletý na samotném
začátku turnajů.
„My to zvládneme, jen mám obavy o hráče. Manšaftů ubývá. Měli jsme sice krizi, ale díky mladým
se všechno oživuje, takže v současné době nemám obavy o budoucnost turnajů," vidí další roky Luboš
Kraus a dodává. „Já jsem se vlastně narodil na hřišti a pořád jsem tady u toho," vtipkuje. Už ve svých
jednadvaceti letech se totiž stal předsedou místních sokolů.
„My si tady na nic nehrajeme. Jsme dobrá parta," vysekává všem poklonu.

Šedá eminence
Ministrem přes finance je dlouhá léta František Polák. Šedá eminence, která není téměř vidět, ale
o všem má dokonalý přehled. Na něm leží od roku 1972 veškeré účetnictví, střeží každou korunku.
„Začínal jsem vlastně v roce 1972 s tužkou, pak jsem musel kvůli zaměstnání vztahy s Dřevěnicí přetrhat.
Vrátil jsem se zpět v roce 1982. Pak jsem se vrhl na počítač. Není to legrace a předloni jsem dokonce
musel začít povinně vést podvojné účetnictví. Dá to zabrat," přiznává asi jeden z nejstarších účetních
v tělovýchově na Jičínsku. Letos je mu 78 let.
Význačné sportovní setkání se neobejde bez dokonalé občerstvovací sítě. Zásobování má na starosti
Alena Kopecká i s přesným rozpisem, kdy dobrovolnice nastoupí do směn. Šéfuje tu po Haně Lukavcové a
Jarče Paříkové už pěknou řádku let. „Na začátky hrozně ráda vzpomínám, to jsem jenom prodávala, nyní
mám už patnáct let na starosti zásobování, " ohlíží se zpět.
Jednou z dominantních specialit turnajů jsou vyhlášené dřevěnické obložené chleby. Za oba
víkendy jich zdejší ženy připraví více jak pět tisíc. „Stále vylepšujeme sortiment, podáváme párky
v rohlíku i hamburgry, smažíme langoše, máme v nabídce šopský salát, ohřívané klobásy i párky,
prodáváme polévku, koláče, podmáslí, máme tu i nanuky," vyjmenovává část nabízeného sortimentu Alena
Kopecká.
„Dřevěnice, ty jsou nezapomenutelné. Vždycky se těším nejen na kvalitní volejbal, ale také na
známé, se kterými se tu pravidelně potkávám a taky na samotné Dřevěňáky. Ty obdivuji a děkuji jim,"
vzkazuje volejbalista Jirka.
Citací jsem začínali a také ji skončíme. „Díky za Dřevěnici těm, kteří ji založili a především těm,
kteří ji udrželi, rozšířili a vedou ji dál."
Autor: Iva Kovářová zdroj Jičínský deník

TUŽÍNSKÉ SOCHY
Mezi pamětihodnosti v naších obcích patří také sochy, které si v dřívějších dobách nechali na svých
pozemcích postavit naši předkové. Dvě takové dodnes stojí v části obce Tužín, kde se již léta říká na
Krchově. Jedná se o sochu Panny Marie a sochu Svaté Anny. Zub času se na nich již podepsal, tak byly
v roce 2008 renovovány, upraveno jejich okolí, osázena
zeleň, a tyto památky tak znovu doplňují tužínskou
přírodu v plné kráse.
Socha "Panny Marie" stojí na rozcestí proti čp.
9. Na čelní straně má nápis: "Pod ochranu Tvoji
utíkáme se sv. Boží rodičko". Byla postavena
nákladem Josefa a Františky Havlových - (čp. 19)
roku 1894.
Další socha "Svaté Anny" byla postavena
nákladem Josefa a Anny Fuflíkových čp. 10.
Stojí v části obce "Krchov" proti čp. 12. Nápis
na čelní straně: "Sv. Anno, oroduj za nás".
V našich obcích rovněž stávaly dva dřevěné kříže s ukřižovaným Kristem, první u cesty z Malého
kopečku k dolenímu mlýnu, druhý byl v Podhájí vedle cesty vedoucí od čp. 10 k lesu. Sešlé stářím byly
odstraněny, obnoveny nebyly.
Kronikář Miroslav Říha (fota z 1.8.2014)
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STUDEŇANY A JEJICH MILNÍKY
Podařilo se nám shromáždit některá klíčová data o studeňanské historii, uvádíme je tedy :
-1672 - postavena Boží muka (u Schreierových)
-1694 - rychtářem byl Jiří Červený, konšely pak Václav Nožička,
Jiří Ruml a Pavel Sobotka
-1702 - vystavěna zadní kaplička (u bývalého úvozu do Radimi)
-1704 - postavena statue (socha) Panny Marie před hospodou,
později se poškodila, rozlomila na dva kusy
-1718 - na stejném místě postavena kaplička Panny Marie Sněžné
(svátek 5.8.)
-1786 - větší část (západní) Studeňan patřil k jičínské osadě
-1817 - rychtářem byl Václav Nožička, konšelé Jan Sedláček a
Jan Bayer, obecním Václav Macek
-1826 - přemalovány obrazy čtrnácti „spomocníků“ v zadní
kapličce, rychtářem byl Václav Nožička, konšelem
Jan Sedláček, obecními Josef Macek a Jan Laňar
-1869 - se obec Studeňany „vykoupila“ od vodovodu ke škole a
faře za 125 zlatých
-1892 - kaplička byla pobita plechem
-1896 - obnova vnitřku kapličky – nový oltář a zvonek
-1905 - založen sbor dobrovolných hasičů
-1924 - změna názvu obce ze „Studňany“ na „Studeňany“
-1927 - změna termínu pouti na první neděli v červenci ze dne 5.8. ( ten podle svátku Panny Marie Sněžné) a
to zejména kvůli vrcholícím žním začátkem srpna.
A ještě jedna zajímavost, počty obyvatel radimské farnosti v jednotlivých letech a jsou to skoro neuvěřitelná
čísla ! Studeňany, protože jsou aktuálním tématem, dáváme do prvního sloupce :
Rok
1871
1890
1900
1910
1921
1930
2013

Studeňany Radim Dřevěnice Dolánky Soběraz Lháň Tužín Podhájí
337
569
524
80
337
108
265
177
360
465
552
59
360
97
246
97
287
362
519
93
307
92
213
86
301
399
497
81
286
93
207
74
278
384
414
87
269
78
194
67
232
309
358
63
232
71
137
62
69
271
234(dohromady)
99
5
45
15

ZE ZÁPISNÍKU ROSNIČKY
rok

teplota
ráno

teplota
odpoledne

2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014

+ 15°C
+ 12°C
+ 16°C
+ 12°C
+ 12°C
+ 18°C
+ 8°C
?

+ 24°C
+ 23°C
+ 31°C
+ 28°C
+ 27°C
+ 30°C
+ 21°C
?

jaké počasí bylo na Tužíně 21. srpna
v noci déšť, pak oblačno až polojasno
celý den polojasno
po dvou jasných dnech navečer přeháňka a ochlazení
jasný den (ze tří), 23.8 bouřka s přívalovým deštěm
polojasný den po bouřce s větrem a vydatným deštěm
jasné dny vystřídalo polojasno s bouřkou a přeháňkou
polojasné dny bez deště
Zaznamenal kronikář M. Říha
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Nezapomeňte!!!
Po Jirkově turnaji
následuje na hřišti

POSVÍCENSKÁ
ZÁBAVA.

Výročí v našich vískách
Září
Hátle Čestmír
Křesáková Vlasta

Pranostika
Když je v srpnu ráno hodně rosy, mají z toho radost vosy.
Redakce: J. Šuková, Z. Stříbrná, M. Říha, V. Nidrle, J. Adolfová, P. Macáková, kolektiv ZŠ
Kontakt: obecnizpravodaj@centrum.cz, www.obec-radim.cz
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