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Tisková zpráva ze dne 31.5. 2011
Kraj Vysočina zná svou Studánku roku 2011

Studánkou Vysočiny roku 2011 se stala studánka U Kněžny nedaleko obce
Studený na hranicích okresu Pelhřimov a Benešov.
U příležitosti světového Dne vody vyhlásilo na jaře letošního roku občanské
sdružení Zelené srdce pátý ročník ankety Studánka Vysočiny roku 2011 o nejkrásnější,
nejlepší, nejmilejší, nejchutnější studánku kraje Vysočina. Vítěznou studánkou, kterou
vybrala porota ze sedmi navržených, se stala studánka U Kněžny u obce Studený na
hranicích okresů Pelhřimov a Benešov. „Rozhodování bylo v letošním roce jednoduché,
protože vítězný návrh byl prostě nejlepší,“ prozradil hlavní organizátor ankety Pavel
Koubek Studánku pramenící pod kaplí Panny Marie navrhl pan starosta Bohumil Bušek
a Studenský občasník. Podle pověsti se u této studánky uzdravila slepá kněžna a i dnes je
toto místo vyhledávané pro dobrou vodu a jako příjemné zastavení v lesním tichu.
Studánka bude označena tabulkou s textem Studánka Vysočiny roku 2011 a vítězný
návrh odmění pořadatelé knihou o studánkách.
Druhé místo získala dnes již skoro zapomenutá bezejmenná studánka na okraji
pole nad lomem u Ledče nad Sázavou, kterou navrhl pan Zdeněk Panský. Studánka u
cesty na vrch Melechov sloužila pro občerstvení například malíře Jaroslava Panušky.
„Umístění studánky třeba přispěje k tomu, že se dočká obnovy a i to je cíl ankety,“
vysvětluje Pavel Koubek.
Třetí místo získala studánka Na Skalce v Jihlavě, kterou navrhl pan Jaroslav
Kněžíček z Jihlavy. Studánka byla obnovena Městem Jihlava v roce 2010.
Cílem ankety, která bude pokračovat i v příštím roce, je upozornit na krásná
místa v kraji Vysočina, mezi které studánky bezesporu patří, ale také na jejich stav,
který je v některých případech žalostný. „Vzhledem k situaci s pitnou vodou, budeme
všechny studánky v budoucnu znovu potřebovat a i na tento fakt chceme anketou
upozornit,“ uzavírá Pavel Koubek

