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S T U D N Y v otci SOEÍŇCň 

Mimo studní, snad u 

měla název:' V&vrova. 

každého stavení, byly studně obecní. Jedda 

Nac t ou to studnou bylB pěkná střecha s ple-
chovou krytinou, s parádní �pící na vrcholku. S tř·í [ ka byla jak vr.:.. 

chole k nějaké zvoničky. Dcstudny vedlo 5- 6 schodu z opukového ka

mene, aby uživatelé mohli studr:u vybírat, jak voda ub;ývala, až ke 
dnu. Nebyla hlub o ká , jen asi dva metry, ale prostorná. Tarásek kolem 

ní a na něm pr ostorná stavba, dobř·e zhotovena z trórnů dávala mo žno st 

klukům se tam skr;:,'vat, nebo jak se říkalo- ve studni blbnout- dělat 

alotr�. Na trámy se čmáraly různá pořekadla, ohlá�ky , zprávy, nqří

�lad: Olda Josků je kamenář! /Házel d obře kamerdm./ Karel Kubů je 
syčák. Franta Matulů miluje Mařenu� Kdo tady čmárá je vul! Jména hlou
p;ý ch na všech sl oupích . A. dal8í a další nápisy, kresbičl--y postupně 
léty př:ib;ývaly. 

Druhá studna u "obecňáku" rybníčka, měla taky pěknou střechu, 
ale pod ní bylo nebezpečí lézt, studna byla hluhčí a kostru jinou 

nežli Vá:v;rova. Dalo se však v době zimní po střeše sjíždět, klouz��t 

a když se před ní postavila sněhové barikáda stávala se pevností, 

nebot za studnou byl v�sokj plot a za ní louka, po které se dalo 

v případě přepadu silr..ějč.ích a odváždějších chlapců z tvrze ustoupí t. 

Tvrz se polévDla vodo�, aby se na ni utvořil led a tím ztížil ú.tok. 

Jednu takovou zimrd porážku u studny jsem prožil. Naše skupina 

12- 14 let�: ch chlapců se u studny op e vni la . Tvrz se z.d.S.la nedobytnti, 

nebot hráze byly tvrdé a jednolitě sli té jak nám je zpracoval mráz 

ze sobot�l na neděli. v.; 8kabyla taky velikťi, okénka pro pozorování 

rr.:2lá, jimiž se nedalo vlézt a koulí byla velká hromsda •. Ted07 tvrz 

v nedělí odpoledne patřila nám. Kdo· šel po silnici byl zasypán kou

lemi. Jeden zásah tak:' dostal Jarouš Ždímalů- kovář:J.. Byl to chlap 

jako hora a b�'lo mu už přes dvac et leL Oklepal se, zab..r o zil pěstí 

ale šel dál. Naše BBělos t uhasínala . Asi za hodL;.u né.hle jsme za

hlé dli v blízké uličce tlupu dospělých v;Yrcstků. pr'ipravili jsme se 

k boji. Když proti n&m prudce zaútočili, zasypali jsme je hrudamib 

.... le chlapci, i kd;yž zasahováni se smčle drápali pc hladkých stěnách, 

po ramene ch s�jch druh:J. a nakonec v Dí prorazili otvor, kterým vnikli 

do tv��- .Byl�0:ež! -�r�k�lika z nás se poda :i�o pr�nou: přes 
,
p�o � , 

ale tl '-soJovnlc l br&mcl se doposledka byll o ez ffil..Lostl strhavam 

s náspů, váleni ve sněhu, sníh jim cp.S.n za ko6ile. J& jsem vylezl 

na vrchol studny a díval se na pranic i. .b.le všimr�ul si mě dlouhán 

Henzl, natáhl sv:J.j dlou�� pařát a se střechy mě srazil� Jak jsem 

letěl do s tal jsem ještč bytelnou facku, kterou jsem cítil až do 

\�eše�aa 

., 



-1JC. 
·:irek Zvolánků zůstal viset za kalhoty na plotě a musel jsem mu 

:�omoci. 

Tlupa dospěláků naší pevnost rozbiia- tak jako Rusi té/- s vítě

zoslavně odtáhla. "Ranění" a ustoupivší bojovníci naší posádky se 

pomalu navrBceli do zničené pevnosti._ Nálada bylc tatam a po krátké 
chvíli jsme se rozešli do sv;;ch domovů,abychom se usušili a nzahojili" 

utržené rány v nelítostném ooji,,u'!:.?:.n''>:aé.. 

·Třetí obecní studna byla u čp. L8, u Jelínků- Kubátů. Nac'l. ni 

rozklédala vě tve rozloží tá lípa. E;yla sotva deset kroků od silnice. 

U této s tudny se schézela ve večerní·době dospívající mlédež a tady 
zpívala a bavila se. Stříška nad stud...r10u by la nízků, takže

. 
ani tady 

.. � 

se do D.Í nede.lo vlézt a pak byla taky pod dozorem kolem bydlících 
občanů. 

V dolní čá.sti ob c e v Ncvé Vsi - Huti byla jen jedna obecní 

studna -Kančí. Byla taky prostorD2, měla stanovou střechu a schody � 

Proudil do ni siln;j pramen , takže se dalo čekat, až zase vybraná 

voda na teč e . To se stávalo , když někter; hospodář vy bral vodu ze 

studny na povoz se sudy, nebo s lejtou. 

Nějaká hygiena se u studny nedodržovala. V záblácenj ch botách, 

nebo dřevákách se stupova1o do studny po schodech a když voda s tou

pla, opláchla špinavé schody. A pak koně a krávy zapřažené do vozu 

se sudy si v blízkostí studny dělaly svou potřebu s při deĚti vše-
cnny splašky se splachovaly do studny. Lidé vE.ak v Sobíňově byl· 

odolní, jen .jak říkéval doktor Bazal z Chotěroře, lidovy člověk-
, 

hodně jich mé vole, z nedostatku jodu a potřebn,-ých minert.lu Ye vodě .. 

Dobrou prameD.i tou vodu měla studna v osadě Zvoláno v, hlídaná 

lidmi ze dvou statku . V době sucha i tady si mohli další občané vodu 

nabírat., a to už brzy ráno� aby mohl pramen zase natéci a studnu 

naplní t • .  Chodilo se do ní zase po schodech a těch bylo ji s tě deset. 

Byly i studny neštastné.V soused.ní vesnici v Bílku spadla do 
"dd B�l " ko � -· ..:1 vl t 1 Ji':: -, • v  '' v •  s t, ny e.LOUE:. ,..u.m ma.L& �_,cerusKa a u onu a. LJE J.. eznl clll.no zrlzence 

Prá5ka C.ospělá dcera šla s dvěma putnami pro vodu a již se nevrátila. 

Nat:li ji mrtvou ve studni. Vyprávělo se že ji nechal chlapec a proto 

tam skočila4 Mohla však sklouznout, bylo to v zimě� 

�ianželka Miroslava Valenty taky nalezla smrt ve stddni.. 

Zp�coval - v lednu 1986 Karel Janáček Sobíňov 31. 




