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OBECNÍ ÚŘAD
INFORMUJE
Vážení spoluobčané,
nejprve musím vyjádřit svoje nadšení ze solidarity, která se v naší
obci zvedla. Ihned po výzvě skrze
Infokanál k šití roušek začaly vrčet
šicí stroje v mnoha domácnostech.
A nešijí jen ženy. Dostávají se ke mně
informace, že za šicí stroje zasedli
i muži. Jako kontaktní místo k distribuci roušek jsme zvolili prodejnu
potravin ve Studnici, kam byla umístěna plastová krabice. Do ní „švadlenky“ i „krejčí“ nosí své výrobky
a ti, kteří naopak roušku potřebují,
si ji v ní mohou zdarma vyzvednout.
Jen apeluji na všechny spoluobčany,
aby byli ohleduplní a nehromadili
doma několik roušek. Je nutné, aby
každý občan měl alespoň jednu textilní roušku. Návod, jak se o roušku
správně starat, tak abychom ji mohli
používat opakovaně, je umístěn na
webových stránkách obce, vytištěný
si ho lze vyzvednout rovněž v obchodě ve Studnici. Většina roušek vzniká z materiálů, které jejich výrobci
posbírali doma či u příbuzných. Pokud však někdo chybějící materiál
nakupoval, nechť účtenku přinese na
obecní úřad, kde mu ji proplatíme.
Stejně tak pokud někdo ještě roušku
nemá a nemá možnost si ji vyzved-

nout v obchodě, ať zavolá na obecní
úřad, bude mu dovezena.
Věřím, že pozitivní myšlení nás
neopustí ani ve chvíli, pokud se
v naší obci onemocnění objeví. Je
nutné si uvědomit, že postižená domácnost potřebuje naši pomoc dvojnásob. A to jak fyzickou, tak morální.
Určitě není na místě jakékoli obviňování. Při dodržení nastavených pravidel lze i v takovém případě dalšímu
šíření nemoci v obci zabránit.
Společenský život v obci se nám
sice zastavil, ale nutná údržba obce,
některé investice a opravy musí pokračovat.
Zastupitelstvo na svém únorovém zasedání schválilo rozpočet
obce, který je zveřejněn na webových
stránkách obce. Vzhledem k současné situaci je však už nyní jasné, že
nebudou realizovány všechny naplánované investice. Na nejbližším možném zasedání se zastupitelstvo dohodne, co má prioritu a co lze v rámci
nutných úspor odložit na později.
V této chvíli pokračují práce na
přípravě výběrového řízení na dodavatele na rekonstrukci vnitřních pro2

stor v č. p. 31 ve Studnici, kde vzniknou dvě bytové jednotky – jedna
přeměnou ze zubní ordinace, jedna
rekonstrukcí stávajícího prázdného
bytu. Na tuto akci jsme podali žádost
o dotaci na Ministerstvo financí ČR.
Výzva byla otevřena pouhý měsíc, ale
díky obětavé práci pana projektanta
Miroše i přispění v podstatě všech
zaměstnanců obce, včetně pana místostarosty, se podařilo žádost včas
podat i s vyjádřením stavebního úřadu (což zvyšuje šanci na úspěch při
získání dotace).
Nutností bude i výměna oken
v sokolovně ve Starkoči, která svým
havarijním stavem už mohou ohrožovat uživatele sokolovny. I zde se
nyní připravují podklady pro výběr
dodavatele.
Dobrou zprávou je, že jarní údržba obce bude již probíhat za pomoci
multifunkčního komunálního traktoru. Traktor jsme koupili s následujícím příslušenstvím: vozík, posypové
rozmetadlo, zametací kartáč, radlice
pro zimní údržbu, ramenová sekačka a přední nakládací lžíce. Dodala
jej firma Stavis – Luboš Hlaváček
z České Skalice za nejnižší nabídnutou cenu 1 589 940 Kč včetně DPH.
Firma Stavis zároveň nabídla záruku
36 měsíců a rychlost servisu 8 hodin,
což bylo součástí hodnocení nejvýhodnější nabídky. Výběrového řízení
se zúčastnilo 5 firem. Do budoucna
lze k traktoru dokoupit další příslušenství, například štěpkovač. Na po-

řízení traktoru byla podána žádost
o dotaci ke krajskému úřadu v Hradci
Králové z programu „Program obnovy venkova“. Do stejného dotačního
titulu byla ještě podána žádost o dotaci na rekonstrukci hřiště u sokolovny ve Studnici. Dolní kurt bychom
chtěli upravit stejným způsobem,
jakým bude v průběhu jara dokončeno hřiště v Řešetově Lhotě – tedy
úpravou podloží a položením umělého povrchu.
V průběhu ledna došlo k rekonstrukci podlahy v obchodě potravin
ve Studnici. Jednalo se o nutnou
opravu, kdy se původní vrstvy podlahy vyboulily, v některých místech
vrchní vrstvy popraskaly a vydrolily se. Nová odlehčená konstrukce podlahy včetně položení krytiny
byla zhotovena firmou Vše pro stavby, s. r. o. z Náchoda za celkovou cenu
213 235 Kč včetně DPH.
Všem nám přeji, abychom současnou krizí propluli co možná nejklidněji a abychom voňavé májové dny již
mohli přivítat hlubokým nádechem
bez roušky.
Kristýna Kubínová
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PODĚKOVÁNÍ
Ve snaze sehnat dezinfekci pro všechny naše občany jsem oslovila spoustu
firem a nikde neuspěla. Trh s dezinfekcemi i vstupním materiálem na
jejich výrobu nestíhá pokrývat současnou poptávku, dezinfekce nikde
není. Oslovila jsem mimo jiné i našeho spoluobčana pana Lukáše Černého, jednatele firmy EURONA a.s.
Pouhé dvě hodiny po mém telefonátu
zastavila před Obecním úřadem ve

Studnici dodávka s nákladem 408
l dezinfekce. Tu pan Černý věnoval
všem našim občanům jako dar. Této
pomoci si velice vážím a myslím, že
mohu tímto poděkovat jménem všech
domácností v obci, pro které je dezinfekce určena a bude jim postupně
distribuována.
Kristýna Kubínová

ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ
Po rozpočítání nákladů na svoz a uložení komunálního odpadu v jednotlivých osadách podle počtu obyvatel
byla zastupitelstvem obce schválena úhrada za odpad za rok 2019 na
1 obyvatele takto:
Řešetova Lhota
400 Kč
Studnice
530 Kč
Starkoč
745 Kč
Majitelé objektů určených k rekreaci – poplatek na rok 2020
400 Kč
Informace ohledně termínů
a způsobu vybírání poplatků za odpady budou aktualizovány na webových
stránkách obce a rozeslány Infokanálem, jakmile dojde k znovuotevření
obecního úřadu.

Svoz bioodpadu
Svoz bioodpadu bude zahájen až po
uvolnění opatření zabraňujících šíření koronaviru. Zahájení svozu bude
oznámeno na webových stránkách
obce a Infokanálem. Svozový kalendář bude doručen každé domácnosti
do schránky.
Svoz nebezpečného odpadu
Tradiční jarní svoz nebezpečných odpadů pořádaný DSO 1866 byl rovněž
odložen. O jeho uspořádání budete
informováni.
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INFOKANÁL
Znovu nabízíme všem občanům, kteří se ještě neregistrovali do obecního
systému rozesílání informativních
sms zpráv, aby tak učinili. Zvlášť
v této době je dobré mít snadný přístup k důležitým informacím. Zaregistrovat se můžete on-line formulářem, který najdete na webových

stránkách obce, nebo vyplněním formuláře, jež je vložen do zpravodaje.
Vyplněný formulář lze vhodit do poštovní schránky obecního úřadu. Obyvatelé Starkoče jej mohou vhodit do
schránek původně určených pro náměty pro osadní výbor, které najdou
u nádraží a u hasičárny.

základní škola
a mateřská škola
ZPRÁVIČKY Z MATEŘSKÉ ŠKOLIČKY
Co jsme vše od ledna ve školičce prožili, než nás všechny přepadla a do
našich domovů uzavřela pandemie
koronaviru:
V měsíci lednu jsme se těšili na
sněhovou nadílku a plánovali hrátky
na sněhu. Jelikož nám letos nenachumelilo téměř nic, alespoň jsme si
školku sněhovými vločkami a sněhuláky vyzdobili. A protože děti mají
úžasnou představivost a fantazii,
vytvořili jsme si imaginární zimu.
V rámci našeho výukového programu „Cestování po planetě Zemi“ jsme
v sokolovně postavili překážkovou
dráhu a zahráli si na návštěvu u eskymáků. Děti prolézaly různé tunely,
chodily po zvýšené rovině - tedy po

hřebenech ledovců, vylézaly na sněhové kopce a sjížděly dolů, po sněhu
válely sudy a kotrmelce, skákaly po
ledových krách. Děti si také vyzkoušely bruslení (pomocí kusů papírů)
a nakonec se svezly na saních tažených sobíkem (paní učitelkou).
Nezapomněli jsme také podporovat ptáčky na školní zahradě. Opět
jsme se mohli setkat s Ing. Pavlem
Světlíkem a jeho spolupracovnicí ze
spolku A ROCHA v rámci poučné
a hravé besedy o ptáčcích a volně žijících zvířatech.
Dále děti navštívily poštu, obchod, knihovnu, obecní úřad a základní školu a seznamovaly se s prací
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dospělých. Prostřednictvím následujících námětových her měly děti
možnost se vžít do rolí jednotlivých
profesí.

30. 1. a 27. 2. se uskutečnila
„ŠKOLIČKA NANEČISTO“. Předškolní děti se sešly ve třídě základní
školy, aby se seznámily s panem ředitelem a paní učitelkou Kateřinou
Hankovou, která pro ně měla připravený velmi zajímavý program. Děti
tak měly možnost si hravou formou
vyzkoušet plnit různé úkoly zadané učitelkou a poznat tak prostředí
základní školy. Jelikož jsem byla na
obou setkáních přítomna, mohu napsat, že děti spolupracovaly s paní
učitelkou skvěle a byly nadšené. Škoda, že další setkání v měsíci březnu
se již nemůže uskutečnit.

Společně s dětmi ze základní školy jsme zhlédli ve školce profesionální divadlo „O stateční Hildě“. Asi
čtyřikrát do roka nás navštíví loutkoherci ze známého loutkového divadla
Drak v Hradci Králové. Přes agenturu divadla objednává pan ředitel.
Měsíc únor jsme zahájili četbou
pohádek Boženy Němcové a malováním ilustrací k těmto pohádkám.
Chtěli bychom letos u nás ve školce
vytvořit výstavku dětských prací na
počest 200 let od narození této naší
paní spisovatelky.

Dovolte mi, abych vám všem, za
celý náš školní kolektiv, popřála pevné zdraví a i když prožíváme neveselé období, neztrácejme optimismus
a úsměv na tváři. Budeme se těšit na
opětovné shledání.

Dále nás navštívila paní Iva Míková z České Skalice, která se věnuje
orientálnímu tanci. Dětem připravila
velmi hezký taneční zážitek.

Zapsala Ida Hejzlarová,
vedoucí uč. MŠ

Každý měsíc se setkáváme
v knihovně s paní Mílou Koncošovou
a skupinou dětí ze základní školy při
společném programu, který podporuje čtenářskou a předčtenářskou
gramotnost dětí.
Na konci února jsme si ve školce užili spoustu legrace v převlecích na tradičním masopustním
bále. I přes nepřízeň počasí se
několik rodičů a dětí ze školky zúčastnilo také odpoledního masopustního průvodu obcí.
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ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY VE STUDNICI
pro školní rok 2020 - 2021

Zápis do mateřské školy pro školní rok 2020 - 2021 by měl probíhat
v budově mateřské školy ve dnech:
Pondělí 11. 5. od 9,30 do 16,30 hod.
Úterý 12. 5. od 10,00 do 13,00 hod.

téria přijetí dítěte do mateřské školy
budou zveřejněna taktéž na webových stránkách www.zsstudnice.cz
pod záložkou mateřská škola - nástěnka.

Rodiče by se měli dostavit se
svým dítětem a vzít s sebou rodný list
dítěte, očkovací průkaz a vyplněnou
Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání, jejíž součástí je také
potvrzení lékařem.

Je pravděpodobné, vzhledem
k současné situaci, že zápis do mateřské školy bude probíhat v jiném režimu. Sledujte pak aktuální informace
na našich webových stránkách, na
vstupních dveřích škol a informační
tabuli obecního úřadu.

Tuto žádost bude možné si stáhnout z našich webových stránek. Kri-

V případě potřeby kontaktujte
pana ředitele ZŠ a MŠ: 491 435 256
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zájmové spolky
T. J. SOKOL STUDNICE
V prvním čísle zpravodaje roku 2020
se seznámíme s připravovanými projekty sportovišť a ohlédneme se za
uplynulým sportovním děním.
Hlavním bodem pro letošní rok
2020 je dokončení multifunkčního hřiště (Řešetova Lhota) a řešení
ostatních sportovišť, především ve
Studnici.
Pár informací od posledního
zpravodaje:
Kolektivní sporty
•
Volejbal muži a ženy (ženy
odehrály 4 zápasy zimního poháru,
ve kterých se těšily 3 výhrám a 1 prohře proti Broumovu, další kola jsou
v současné době nejisté).
•
Malá kopaná Kohouti Studnice, není znám začátek soutěže.
Jednotlivci
•

05. 01. 2020, Novoroční běh
v Červeném Kostelci, délka 11,5 km,
čas 0:57:39, 6. místo z žen.
01. 02. 2020, Skitour Orlický maraton v Deštném v Orlických horách,
z důvodu velké oblevy se závod na
běžkách přemístil na Velkou Deštnou
a trasa Volkswagen byla zkrácena
z 20km na 17,5km volně. Čas 1:13:23,
3. místo v kategorii.
22. 02. 2020, Skitour JelyMan
na Paprsku u Starého Města pod
Smrkem-rozhraní
Rychlebských
hor, Kralického Sněžníku a Hrubého
Jeseníku, závod na běžkách, trasa
Volkswagen 20 km volně (2x10km),
čas 1:27:21, 3. místo v kategorii. Moc
hezké místo a sněhu konečně dostatek.
01. 03. 2020, Úpická desítka
v Úpici (VC VČ), délka 10 km, čas
0:45:31, 2. místo v kategorii.

Jitka Kábrtová - výsledky:

31. 12. 2020, Silvestrovský běh
Havlovice (Zimní liga), délka 6,6 km,
čas 0:29:55, 4. místo v kategorii.
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Kroužky a aktivity (po skončení
současného stavu):

hodin, (Michal Svoboda, Pavel Martinec)

Šachový oddíl pro všechny věkové
kategorie v pondělí od 14 hodin nad
OÚ (František Sejval)

Malá kopaná děti pátek od 16:30
hodin, (Zdeněk Jiroušek, Josef Srkal)

Cvičení dětí školka úterý od 15:00
hodin, (Jará, Šejvl) – děti vyzvedávány ve školce,
Cvičení žen v pondělí od 19:00 hodin, ve středu od 19:30 hodin,
Volejbal ženy - středa od 18:00
hodin, registrované, (Vacková),
Volejbal matky – středa od 20:00
hodin, (starostka kubínová)

Malá kopaná muži pátek od 18:00
hodin, (Michal Bartoš, Tomáš Burdych)
Nohejbal muži pondělí od 17:00
hodin, (Marcel Bareš)
Florbal muži, úterý od 18:00 hodin, (Jiří Taclík)
Tenis děti, po dohodě - (Martin
Tylš)
S pozdravem, Tomáš Burdych

Volejbal smíšený, čtvrtek od 19:00

ŠACHISTÉ SOKOLA STUDNICE HRAJÍ
JIŽ OSMÝM ROKEM SOUTĚŽE POŘÁDANÉ
ŠACHOVÝM SVAZEM
Letošní sezonu jsme opět zahájili
dvěma družstvy dospělých a se čtyřmi žáky zdejší školy. Družstvo A opět
hrálo Krajskou soutěž a po loňském
drama se záchranou jsme letos tento
tlak tolik nepociťovali, protože ubyly
některé spolky, a tak sestup nehrozí
ani poslednímu celku. Přesto jsme
bojovali ze všech sil na každé šachovnici. Po několika prohrách se i na nás
konečně obrátilo štěstí a porazili
jsme velice silný Náchod s několika

hráči, kteří mají ligové zkušenosti. Poté do Studnice přijeli ostřílení
borci z Třebechovic pod Orebem,
nad nimiž se nám opět podařilo vyhrát. Po těchto bodových přídělech
jsme se vyhoupli na pěkné osmé místo a připravovali se na další zápas
s Kostelcem nad Orlicí. Na ten však
už bohužel nedojde a letošní sezonu
zřejmě předčasně ukončíme vzhledem k událostem v naší republice.
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Další soutěží, které jsme se účastnili, byl regionální přebor. Družstvo
B zde předvedlo nevyrovnané výkony a v nedokončené sezoně obsadilo
10. místo. Místo abychom soupeře
poráželi, dočkali jsme se pouze remízy a potřebné body na konci chyběly.

mi a bylo z toho vítězství v okresním
kole a postup na kraj. Tam se podařilo porazit několik silnějších škol,
čímž jsme si vysloužili krásné páté
místo. Rázem se rozšířila základna
dětí o dalších šest. Tak snad z nich
budou dobří následovníci.

VELKÁ RADOST u mládeže. Na
šachový kroužek chodily 3-4 děti. Jak
jsem avizoval v minulém zpravodaji,
nemohli jsme se s tímto počtem přihlásit do krajské soutěže. Z toho důvodu jsme doplnili řady netrénující-

Závěrem děkuji vedení obce za
podporu v naší činnosti a věřím
v další spolupráci.
Lesk Břetislav

ČINNOST KLUBU SK FOSP ŘEŠETOVA LHOTA
Královéhradecký kraj
2019/2020
Po roce stráveném účastí v divizi D
jsme se opět vrátili do Královéhradeckého kraje. Náš tým se umístil na
šestém místě soutěže s pěti výhrami
a sedmi prohrami. Tento ročník se
nevydařil podle našich představ. Bohužel během celé sezóny jsme měli
hodně hráčů z A-týmu na marodce,
a tudíž počet hráčů musel být často-

krát doplňován hráči B-týmu, kteří
nemají tak velké zkušenosti s Královehradeckým krajem. Celkový výsledek pro nás proto nebyl příliš uspokojivý. S trochou štěstí nám stačila
pouze jedna další výhra a mohli jsme
být na lepším čtvrtém místě. Samozřejmě každý rok je jiný a už teď se
těšíme na další ročník. Za celý tým
si budeme přát, ať se nám v následujícím roce marodka vyhne, a opět
budeme bojovat o místa nejcennější
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Okresní přebor futsal FIFA
2019/2020

Podzimní výsledky okresního
přeboru futsal FIFA:

Na druhé frontě jsme pokračovali
s podzimní částí soutěže okresního
přeboru futsal FIFA v okrese Náchod.
V polovině soutěže jsme zatím na třetím místě a uvidíme, jak se nám zadaří
v jarní části (pevně věříme, že se odehraje). Boj o titul nevzdáme a pokusíme se dohnat sedmibodovou ztrátu na
vedoucí tým Sokol Velký Dřevíč. Dále
bych rád vyzdvihl skutečnost, že poslední dvě podzimní kola s námi odehrál TOP FOSPÁK a legendární útočník
našeho oddílu Martin Tylš, který dal za
svou kariéru za SK FOSP více než 200
gólů! Jeho střelecká pověst byla naplněna již v prvním zápase, ve kterém
vsítil dva góly. Martinův comeback se
vydařil a uvidíme, jestli nás podpoří
svou účastí i na jaře, kdy nám může
pomoci zvládnout boj o titul. Tímto Martinovi moc děkujeme, že má
stále chuť jít si s námi zakopat, podpořit nás a ukázat všem jeho velké
střelecké dovednosti. Díky Martine!

FK Vernéřovice - SK FOSP 2:6 (1:2) –
Srkal Marek 3x, Bartoš Michal 3x,
SK FOSP – Orel Zbečník 7:2 (5:2) –
Koutský Antonín 3x, Burdych Tomáš
2, Srkal Marek 2x, So Žďárky – SK
FOSP 0:6 (0:4) – Tolda Dominik
3x, Donát Štěpán, Burdych Tomáš,
Koutský Antonín, SK FOSP – So V.
Dřevíč 2:4 (1:2) – Burdych Tomáš,
Malina Lukáš, SK FOSP – So V. Dřevíč 2:3(0:0) Donát Štěpán 2x, Orel
Zbečník - SK FOSP 3:5 (1:1) – Malina Lukáš 3x, Bartoš Michal, Donát
Štěpán, Sokol V. Dřevíč - SK FOSP
5:3 (3:0) – Donát Štěpán 3x, SK
FOSP – So Žďárky 3:2 (2:1) – Nývlt
Tomáš, Donát Štěpán, Malina Josef,
SK FOSP – So Žďárky 8:3 (5:1) –
Burdych Tomáš 2x, Donát Štěpán 3x,
Tylš Martin 2x, Koutský Antonín. FK
Vernéřovice – SK FOSP – 9:4 (4:1) –
Malina Lukáš 3x, Malina Josef.

Závěrem za SK FOSP přeji všem fandům, přátelům, rodinám a občanům
pevné zdraví a držte se! Ať nynější
výjimečný stav ohledně COVID-19
společně překonáme a ve zdraví se

brzy sejdeme.
Ing. Michal Bartoš
předseda spolku SK FOSP Řešetova
Lhota
11

CO JSME UŽ LETOS STIHLI V
SOKOLE STARKOČ
Tento rok byl zahájen první společnou akcí nazvanou „Novoroční
toulky přes hory a louky“ 4. ledna
jsme se v 8:30 sešli na vlakovém
nádraží ve Starkoči a o pár minut
později už nás vlak vezl na zastávku
Petříkovice. Odtud už jsme šlapali pěšky směrem k Jestřebí boudě,
kde nás čekal skvělý oběd a medovina na zahřátí, před tím jsme si
ale ještě vyšlápli několik desítek
schodů do nejvyššího patra rozhledny na Markoušovickém hřebeni.
Po odpočinku na stylové turistické
chatě děti čekalo milé překvapení.
Necelé dva kilometry chůze od chaty jsme využili krásné kryté ohniště
k opečení prvních letošních buřtů.
Posilněni touto svačinkou jsme už
lehce došli na zastávku do Velkých
Svatoňovic. To byl poslední bod naší
cesty, pak už následovala jen příjemná cesta vyhřátým vlakem zpět do
Starkoče. Tohoto vydařeného výletu
se zúčastnilo 11 dětí a 10 dospělých.

Další letošní akcí byla Sokolská taneční zábava, která se konala
22. 2. 2020 v sokolovně ve Starko-

či. Tento – v pořadí už 3.ročník navštívilo 100 platících hostů, kteří se
skvěle bavili za doprovodu hudební
skupiny Proradost. Připraveno pro
ně bylo bohaté občerstvení i dobře
zásobený bar a výčep. Vrcholem večera bylo losování tomboly. Ta i letos
skýtala víc než 300 hodnotných cen a
všichni, kteří si zakoupili losy odcházeli spokojeni. Velký dík patří všem
sponzorům, kteří do tomboly přispěli. Výtěžek z této akce měl být použit
na uskutečnění jarní víkendovky pro
děti. Současná situace nám s největší
pravděpodobností květnovou víkendovku nedovolí uspořádat, věříme
ale, že všem dětem vynahradíme na
té podzimní cyklistické.
No a zatím poslední akcí letošního roku byla zimní lyžařská víkendovka, která se, už vlastně tradičně,
konala na chatě Juráška v Orlických
horách. Měli jsme neuvěřitelné štěstí
na počasí, neboť v den příjezdu začalo chumelit a v noci dokonce mrznout, takže nás ráno čekala skvěle
upravená sjezdovka i okolí pro odpo12

lední „sjezd na čemkoliv.“ Na chatu
dorazilo 16 dětí a 20 dospělých, téměř všichni lyžovali a náležitě si celý
pobyt užili.

opět brzy scházet v tělocvičně, na závodech a pořádat další společné akce,
které máme tak rádi.
Za Sokol Starkoč
Iva Hurdálková

Dnes si přejeme jen jediné, abychom všichni překonali současnou
náročnou situaci ve zdraví a mohli se
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PODĚKOVÁNÍ SDH ŘEŠETOVA LHOTA
Děkujeme SDH Řešetova Lhota za
pomoc při odstraňování škod způsobených únorovými vichřicemi a také

za pročištění odtoku odvodnění příkopu ve Třtici.

dění kolem nás
Příležitost k navštívení kostela
sv. Jana Nepomuckého
Jelikož letos s největší pravděpodobností nebude možnost účasti na
velikonočních bohoslužbách (rádi

bychom se v tomto mýlili!), nabízí
farnost možnost navštívit kostel individuálně. Zájemci, hlaste se u pana
Netresty, který vám po dohodě kostel
otevře, na tel. 734 461 158.
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TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2020
Mnohokrát děkujeme všem, kteří
letos přispěli do kasiček Tří králů
a společně darovali 13 759,– Kč! Je
to náš nový rekord, kterého si velmi
vážíme.
A na co že jsou peníze použity?
Výtěžek zůstává zejména v regionu
konání sbírky, slouží osobám v nouzi,
pomáhá starým, nemocným a hendi-

kepovaným lidem a podporuje ohrožené děti a mládež. V Náchodě tyto
služby provádí Oblastní charita Náchod, která provozuje Charitní pečovatelskou službu, Domácí hospicovou
péči, Dům na půli cesty a Domov pro
matky s dětmi Sv. Anna.
Za Tři krále Terezie Netrestová

OKÉNKO
DO HISTORIE
POVÍDÁNÍ O JEDNOM
STARKOČSKÉM POMNÍKU
Před více než sto lety nečekaně otřásl
našimi předky, uvyklými pod vládou
stařičkého konzervativního mocnáře poklidnému životu, nejstrašnější
válečný konflikt, jaký do té doby svět
poznal. V červenci 1914 náhle zmizela z domovů většina bojeschopných
mužů, a přestože někteří prohlašovali „do švestek jsme doma“, nebylo
tomu tak. Někteří z nich brzy upadli
na dlouhý čas do nepřátelského zajetí, někteří se domů nevrátili vůbec.
Ve Starkoči přišly o tátu tři rodiny
už v roce 1915. Antonín Vlček z čísla
6 (35 let) zahynul 5. 5. , když byl za-

sažen přímo do srdce kulí vypálenou
omylem při čištění zbraní z pušky
jeho spolubojovníka. Cestář Adolf
Dvořáček z čísla 26 (40 let) padnul
7. 10. u Zábřehu v Srbsku. Josef Tolárek z č. 46 (30 let) se utopil 25. 11.
v mlýnském náhonu ve Štýrském
Hradci. Vlastně se z války nevrátil
ještě Josef Mareček, žijící v č. 7, který
beze stopy zmizel a byl tedy nahlášen
jako „nezvěstný“. Patrně také padl
a byl pohřben jako „neznámý vojín“.
Na památku každého ze tří padlých
vysadili starkočští zastupitelé při
smutečním shromáždění celé obce
15

3. dubna 1916 u silnice vedle rybníka
lípu. Dvořáčkova lípa byla zasazena
přímo proti jeho domu č. 26. Vedle,
směrem k hasičské zbrojnici, byla
zasazená lípa Tolárkova a ještě více
vpravo lípa Vlčkova. Starosta Prokop pronesl dlouhý projev a všichni
přítomní se nahlas třikrát pomodlili
Otče náš.
Po skončení války, 15. 3. 1919,
se starkočské obecní zastupitelstvo
usneslo, že bude vysázena podél cesty u rybníka lípová „Alej míru“ a že
bude na návsi postaven pomník padlým sousedům. Práce se ujali hasiči,
kteří hned posbírali po okolí velké
balvany a svezli je na místo stavby.
Poblíž čísla 44 kopali pro pomník
základ, ale přitom je překvapil nález lidské kostry bez hlavy a bez levé
ruky. Byla zjevně velmi stará a při
pokusu o její vyzdvižení se kosti
rozpadly v prach. Samotný pomník

vyzdil Jakub Vlček z č. 43, který do
pomníku zazdil láhev se vzkazem do
budoucnosti. Mramorovou desku se
jmény padlých Starkočáků zhotovil
František Sedláček z č. 44. Pak hasiči
vysadili vedle původních tří lip ještě lípu na památku Josefa Marečka
a lípu, kterou nazvali „Lípou svobody“. Na druhém konci doplnili ještě
pět lipek a všech deset stromků nazvali „Alejí míru“.
Už 1. června 1919 byl pomník
slavnostně odhalen za účasti asi
3000 lidí z celého širokého okolí.
Celá vesnice byla slavnostně vyzdobená a na každém domě vlál nový
československý prapor. U č. 38 byla
postavena brána s uvítacím nápisem.
Oba ostrůvky na rybníce byly posety
malebnými domečky, takže vypadaly
jako cizokrajná městečka. Na jednom
z nich navíc seděl Indián a na druhém kouřil dýmku vousatý trpaslík.
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Po rybníce plul vor s živým vodníkem. Tři lipky padlých vojínů byly
ozdobeny smutečními černými fábory, ale Marečkova fábory zelenými,
barvou naděje. Lípa svobody měla
fábory červeno-modro-bílé, zatímco
ostatní byly vyzdobeny bíle. Bohatě
zdobený byl i nový pomník.
Úderem druhé hodiny vyšel po
silnici od nádraží průvod. V jeho čele
šli sirotci po padlých mužích, nesoucí
věnec s nápisem „Našim tatínkům“.
Za nimi jely čtyři alegorické vozy,
tažené sokolskou mládeží. První byl
ozdoben černě. Stál na něm rytíř se
sklopenou hlavou a se zlomeným mečem a černě oděná Boženka Prouzová, představující „Žal“. Na druhém,
zeleně zdobeném voze, představovala Anička Kubínová, oděná v zelené
říze, „Naději“. Byla obklopená družinou malých lesních panen. Třetí vůz
v barvě bílé vezl „Anděla míru“, kterým byla Miládka Ruferová s mírovou ratolestí v ruce. U nohou jí seděli
čtyři trpaslíci. Na posledním voze,
voze „Svobody“, stála Jaruška Prokopová s červeno-modro-bílou šerpou. Její družinou byly malé dívenky
v národních krojích. Za vozy kráčelo
obecní zastupitelstvo a pak žáci ze
dvou škol, studnické a zličské, se svými učiteli. Následovalo 19 hasičských
sborů z celého okolí, sokolské jednoty, pěvecký spolek a pak 43 čtyřstupů
dívek v národních krojích. Za nimi se
valil nespočetný dav, takže když čelo
průvodu došlo k hasičské zbrojnici,
stále ještě byl jeho konec u nádraží.

Odhalení pomníku zahájil krátkým
projevem starosta starkočského hasičského sboru Vilém Ludvík Stolín
a po něm následoval dlouhý projev
starosty Starkoče, Jaroslava Prokopa. Sotva skončil, zazpívali všichni
přítomní spontánně hymnu „Kde domov můj“. Nakonec zapěl šestnáctičlenný sbor píseň „Padlým vojínům“.
Pomník stál pod svahem vedle
Holých 22 let. V roce 1939 bylo rozhodnuto o přenesení pomníku do Lešetína, ale zjevně se nikomu do toho
moc nechtělo. Důvodem přemístění
bylo plánované rozšíření silnice. Teprve v létě 1941 byl pomník rozebrán
a znovu postaven u sokolovny. Pamětní spis v láhvi byl vyjmut, doplněn a zazděn za mramorovou desku
pomníku. V Lešetíně stojí pomník už
bezmála osmdesát let a možná, že se
znovu bude stěhovat. Dnes se totiž
uvažuje o jeho návratu zpět do prostoru u hasičské zbrojnice.
Jiří Stach

17

ROK
V ZAHRADĚ
JARO NA TÉMA VODA
Vážení čtenáři,
tématem tohoto článku je voda
v krajině a na zahradě. A proč vlastně? Může se zdát, že vody v půdě je
v současnosti dost. To je pravda, ale
podzemní zásoby vody se ztrácejí,
a pokud nás opět čeká horké a suché
léto, ani půda vlhká nezůstane.
Jak voda z krajiny zmizela?
Vždyť ještě před sto lety jí bylo dost,
na pěstování pšenice až moc. Proto
lidé začali pole odvodňovat. Říkalo se tomu meliorace, což přeloženo
z latiny znamená zlepšení. Ve skutečnosti šlo ale o masivní odvodnění
polí systémem trub a kanálů, které
bylo prováděno zejména v 70. a 80.
letech minulého století. K tomu můžeme přidat narovnávání, zahlubování a betonování koryt potoků a řek,
a výsledek je tu: Naše republika, kam
žádná říční voda nepřitéká, ztrácí nejen spoustu vody z polí, ale spolu s ní
také živiny, které se do řek splavují.
Takže se vysušuje a chudne…
Co s tím? Tato kritická situace
nás nutí promýšlet, jak můžeme stav

napravit. Je to možné, například revitalizací vodních toků, kdy obnovíme jejich meandry neboli zákruty.
Když se průtok vody zpomalí a voda
se má kam rozlívat již na horních
tocích, zmenšíme tím riziko povodní. Rovná a hluboká koryta rychlost
průtoku zvětšují, což je pro povodně
ideální příležitost.
Co dál? Dále prospěje budování
malých tůněk, rybníčků nebo mokřadů, které spolu s vodou do krajiny
vrátí i život v podobě obojživelníků,
plazů a ptáků, kteří jsou dnes již
vzácní a často i chránění. Také výsadba zeleně mezi poli pomůže nejen
zlepšit mikroklima, ale také účinně
zabraňuje erozi. A nesmíme zapomenout na půdu samotnou, které je
potřeba opět začít dodávat organickou hmotu, protože umělá hnojiva
problém s úrodností pouze zhoršila.
Ale co s tím na zahrádce? Říkáte si, že je to problém politiků nebo
zemědělců, že se nás to netýká? Ale i my
můžeme na svém kousku půdy s vodou
hospodařit. Zahrada je taková naše
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malá krajina. Zde je několik tipů:
Bazény. Jestli nutně potřebujeme mít na zahradě bazén, snažme se
omezit ztráty odparem a netěsností.
Vodu v nejlepším případě nechávejme přes zimu. U nafukovacích bazénů ji použijme na zalévání, ale až po
době, kdy přestanou působit chemické látky na čištění vody. Jinak hrozí
poškození rostlin.

Dešťová voda. O sběru vody
z okapu a jejím využití na zálivku
jsme již psali v minulých číslech. Ale
je ještě jeden způsob, který vše dělá
za nás a jmenuje se dešťová zahrada.
Jejím základem je terénní prohlubeň,
kam je zavedena voda z okapu, chodníčku nebo jiné zpevněné plochy. Je
osázena jako záhon – trvalkami, keři
nebo menšími stromy, může být pro
lepší vsak doplněna štěrkem nebo ka-

čírkem. Voda se po vydatném dešti
v dolíku drží nanejvýš několik hodin,
postupně se vsakuje a je spotřebována rostlinami. Vysázené druhy nesmí
být ale příliš vlhkomilné, protože
i v této zahrádce bývá v létě sucho.
Malý vodní prvek. I drobná
vodní ploška zahradu oživí. Může to
být jezírko z folie nebo ze skořepinky,
fontánka, ale třeba i nádoba s leknínem nebo ptačí napajedlo. Část napajedla by měla být mělká, aby se
mohly napít také včely.
Stromy a keře. Výsadbou dřevin také zlepšujeme vodní režim,
rostliny působí jako klimatizace,
poskytují stín a ochlazují své okolí,
čímž působí proti přehřívání a vysušování půdy. Dřeviny podporují malý
koloběh vody - nejenže vodu povrchem svých listů odpařují, ale tím, že
jsou chladnější než jejich okolí, způsobují také kondenzaci vodní páry ve
formě rosy, při velkém množství zeleně i ve formě deště. To znamená, že
stromy dokážou k sobě „přitáhnout“
vodu. (Pro ilustraci si představme vychlazenou láhev v létě. Co se stane?
Bude orosená, protože na ní kondenzuje vodní pára z okolí.)
Vyšší tráva. Vzrostlá louka působí podobně jako dřeviny – ochlazuje a zvlhčuje půdu. Proto je vhodné
jednak snížit frekvenci sečení běžného trávníku, ale také vyčlenit část pozemku pro louku, kterou sečeme jen
2-3x ročně.
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Mulčování. O přikrývání půdy
vrstvou organického materiálu jsme
již také psali. Mulč mimo jiné užitečné působení také pomáhá udržovat
v půdě vodu.
Kompostování. A ještě jedno
opakování – matka moudrosti. Půda
s velkým množstvím živin v organické formě poutá obrovské množství
vody. Co z toho plyne? Kompostovat,
kompostovat a ještě jednou kompostovat. Kuchyňský odpad, plevel,
větvičky, trávu, listí… Všechno nám
může být k užitku a nemusíme se
toho zbavovat nebo házet do popelnice.
Koho téma zajímá více, zde jsou
užitečné odkazy:
www.pocitamesvodou.cz/destova-zahrada
www.intersucho.cz
www.nase-voda.cz

Na shledanou v letním vydání zpravodaje se těší Terezie Netrestová
Foto květin: Michaela Luňáková
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SPOLEČENSKÁ
KRONIKA
VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ
V pátek 7. 2. 2020 byli na obecním
úřadě přivítáni tři noví občánci:
Karolína Orjabincová ze Starkoče
Vojtěch Vaculka ze Studnice
Ella Ducháčová ze Studnice.

Karolína Orjabincová

O doprovodný program se postaraly
děti ze základní školy pod vedením
paní Renaty Řídké.

Vojtěch Vaculka

V lednu oslavili svá jubilea:
Taclík Jiří, Studnice, 70 let, Pristačová Růžena, Starkoč, 88 let, Vlček
Josef, Řešetova Lhota, 70 let, Vilímková Růžena, Řešetova Lhota, 84 let,
Flídrová Jitka, Studnice, 65 let, Vlčková Hana, Řešetova Lhota, 75 let,

Ella Ducháčová

Stehlíková Stanislava, Starkoč, 81 let,
Jung Miloš, Řešetova Lhota, 80 let.
V únoru oslavili svá jubilea:
Hanušová Miloslava, Starkoč, 75 let,
Sejval František, Studnice, 70 let,
Benešová Helena, Zblov, 65 let, Včín21

ská Anna, Starkoč, 86 let, Reichertová Olga, Zblov, 84 let, Herden Josef, Studnice 92 let, Bédiová Libuše,
Studnice, 65 let.¨

Narodili se:
Bartošová Veronika, Studnice
Zelinka Kryštof, Starkoč
Hanušová Ema, Řešetova Lhota

V březnu oslavili svá jubilea:
Vojtěch Jaroslav, Studnice, 75 let,
Rejzková Růžena, Řešetova Lhota,
81 let, Šafářová Vladimíra, Starkoč,
65 let, Mertlík Jiří, Zblov, 65 let, Vít
Jaroslav, Starkoč, 85 let, Mervart Libor, Studnice, 65 let, Žišťáková Jitka,
Starkoč, 65 let, Lelek Jaroslav, Studnice, 70 let.

Zemřeli:
Vacek Luděk, Studnice
Nyč Jiří, Třtice
Syrovátková Helena, Všeliby

zápisy
(anonymizované)
ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE
STUDNICE Č. 13/2020 ZE DNE 10.2.2020
Přítomno: 10 zastupitelů + 3 hosté
Nepřítomno: Jiří Stach - omluven
Zahájení jednání: 19:02 hod
Konec jednání: 21:01 hod
1.Zahájení a uvítání hostů
Zasedání ZO zahájila, zastupitele
uvítala, starostka Mgr. Kubínová.
Přítomno je 10 členů zastupitelstva.
ZO je usnášení schopné.

Prezenční listina viz. příloha č. 1.
Starostka obce vyjádřila poděkování SDH Řešetova Lhota za vzornou
přípravu a výbornou spolupráci při
likvidaci následků bouře Sabina.
2.Volba zapisovatele, ověřovatelů a návrhové komise
Zapisovatel: Aleš Jirouschek		
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Pro:10 Proti:0 Zdržel se:0
Ověřovatelé: Ludmila Kaněrová, Daniel Donát
Pro:10 Proti:0 Zdržel se:0
Návrhová komise: Helena Toldová,
Tomáš Burdych
Pro:10 Proti:0 Zdržel se:0
3. Schválení programu
ZO schválilo program zasedání dle
pozvánky
Doplněny budou body:
Rozpočtové opatření č. 10/2019
Schválení výzvy na výběrové řízení
na zhotovitele „Oprava cesty ke kostelu CČH Studnice“
Projednání nabídky SMSČR ohledně
autorských práv

Zástupce společnosti seznámil zastupitele s aktuálním stavem lesů obce
Studnice a s činností v roce 2019. Výsledky hospodaření v roce 2019 byly
ovlivněny jednak nízkými výkupními cenami a tudíž omezenou těžbou,
dále pak postupem kůrovce.
V roce 2019 bylo nahodilou těžbou
vytěženo celkem 1900 m3 dřeva. Došlo k realizaci zalesnění lesních pasek
k čemuž byla získána dotace od SZIF
na oplocenky, které slouží k výchově
vysázených kultur a k ochraně proti
zvěři.
Výsledky hospodaření viz. příloha
č. 2.
Pro:10 Proti:0 Zdržel se: 0

Pro:10 Proti:0 Zdržel se:0

6. Schválení rozpočtu na rok
2020

4. Kontrola zápisu z minulého
zasedání

ZO schválilo rozpočet na rok 2020
pro PO - ZŠ+MŠ

ZO schválilo zápis z minulého zasedání konaného dne 9.12.2019 bez připomínek

Rozpočet viz. příloha č. 3.

Pro:9 Proti:0 Zdržel se: Helena Toldová

ZO schválilo rozpočet obce Studnice
na rok 2020 jako schodkový s celkovými příjmy ve výši 20 115 100,-Kč
a výdaji ve výši 36 057 915,90 Kč.
Ke
krytí
schodku
rozpočtu
15 591 815,90 Kč a splátek úvěru ve
výši 351 000,- Kč budou použity finanční prostředky z minulých období
ve výši 15 942 815,90 Kč.

5. Schválení rozboru hospodaření v lesích obce Studnice
Společnost Lesy města Náchoda,
s.r.o. předložila rozbor hospodaření
za rok 2019 ve společném lese Kozlář
a v lesích Obce Studnice + les Kozlář.

Pro: 10 Proti: 0 Zdržel se: 0
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Rozpočet viz. příloha č. 4.
Pro: 9 Proti: 0 Zdržel se: Radek Novotný
ZO schválilo střednědobý výhled rozpočtu PO - ZŠ + MŠ na roky 2021 –
2022.
Rozpočet viz. příloha č. 5.
Pro: 10 Proti: 0 Zdržel se: 0
ZO schválilo střednědobý výhled rozpočtu obce Studnice na roky 2021 –
2022
Rozpočet viz. příloha č. 6.
Pro: 10 Proti: 0 Zdržel se: 0
7. Schválení pravomocí starostky k rozpočtovým opatřením
ZO stanovilo v souladu s § 102 odst.
2 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb.
o obcích (obecní zřízení), ve znění
pozdějších předpisů kompetenci starostky obce k provádění jednotlivých
rozpočtových opatření v následujícím rozsahu: do výše 100.000,- Kč,
jsou-li vyvolaná organizačními změnami na obecním úřadě, pokud tyto
změny nevyvolávají další nároky na
finanční prostředky obce (nezvyšuje
se celkový rozpočet výdajů obce)
Rozpočtová opatření v částkách vyšších může starostka obce samostatně
provádět jen v případech:

a) rozpočtového zapojení účelově přidělených finančních prostředků z jiných rozpočtů.
b) kdy zapojení výdaje vyžaduje nutný výdaj na zajištění chodu obce,
v případě havárií nebo stavu nouze,
výdaj k odvrácení možných škod,
dále když včasné provedení úhrady je
vázáno penalizací a dopady penalizací mohou výrazně překročit případná
rizika z neoprávněné úhrady
c) úhrady pokut, penále z rozhodnutí
nadřízených orgánů a dohledů a další
nutné výdaje, kdy schválení rozpočtového opatření je nezbytné a má jen
formální charakter, protože výdaj
musí být realizován
d) v příjmech neomezeně
Starostka by měla rozpočtová opatření dávat písemnou formou na vědomí
účetní obce a zastupitelstvu a číslovat je.
Např. takto: Starostka obce schvaluje
dne…… rozpočtové opatření č. ...:
Přesun paragrafu ….. na paragraf
….. ve výši ….. Kč
TERMÍN:
ZODPOVÍDÁ:
Podpis starostky:
ZO schválilo pravomoce starostky
k rozpočtovým opatřením
Pro: 10 Proti:0 Zdržel se: 0
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8. Schválení smluv na poskytnutí dotací z rozpočtu obce
– TJ Sokol Starkoč, TJ Sokol
Studnice, Florbal Studnice,
FOSP, náboženská obec CČSH,
římskokatolická farnost
TJ Sokol Starkoč
Kč 40tis.
Pro: 10 Proti:0 Zdržel se:0
TJ Sokol Studnice
Kč 40tis.
Pro: 10 Proti:0 Zdržel se:0
Kohouti Florbal Studnice		
Kč 20tis.
Pro: 10 Proti:0 Zdržel se:0
FOSP				
Kč 25tis.
Pro: 10 Proti:0 Zdržel se:0
Náboženská obce CČSH		
Kč 15tis.
Pro: 10 Proti:0 Zdržel se:0
Římskokatolická farnost		
Kč 15tis.
Pro: 10 Proti:0 Zdržel se:0

9. Schválení darovací smlouvy
– Městská knihovna Náchod,
Hospic
Městská knihovna Náchod zajišťuje
obměnu knižních titulů naší knihovny.
ZO schválilo darovací smlouvu
s Městskou knihovnou Náchod ve
výši Kč 25.000,Pro: 10 Proti:0 Zdržel se: 0
Hospic Anežky České zajišťuje péči
o těžce nemocné ve svém zařízení v
Červeném Kostelci, zároveň mohou
naši občané využít Mobilního Hospicu Anežky České pro péči v domácím
prostředí.
ZO schválilo darovací smlouvu s Oblastní charitou Červený Kostelec ve
výši 25 000,-Kč
Pro: 10 Proti:0 Zdržel se: 0
10. Schválení pachtu pozemků
v k.ú. Starkoč u Vysokova

Návrh smlouvy viz příloha č. 7. –
znění smlouvy je identické pro všechny výše uvedené organizace

Pacht pozemků v k.ú. Starkoč u Vysokova – jedná se o pozemky, které
dlouhodobě obhospodařuje AGROPROVODOV a.s.

ZO schválilo smlouvy na poskytnutí dotací z rozpočtu obce – TJ Sokol
Starkoč, T.J. Sokol Studnice, Florbal
Studnice, FOSP, náboženská obec
CČSH, římskokatolická farnost.

Zájem o pachtu, kromě AGRAPROVODOV, projevil pan xxx. Vzhledem k tomu, že nepředložil cenovou
nabídku, a vzhledem k tomu, že AGROPROVODOV a.s. obhospodařuje
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zmíněné pozemky dlouhodobě, rozhodlo ZO uzavřít smlouvu se společností AGROPROVODOV a.s.
Pacht byl řádně vyvěšen na úřední
desce, výše pachtovného je totožná
se smlouvami uzavřenými v loňském
roce, tedy 3000,-Kč/ha orné půdy,
tzn., že vzhledem k rozsahu obhospodařované půdy se jedná o Kč 519,-.
ZO schválilo záměr pachtu pozemků
v k.ú. Starkoč u Vysokova, smlouvu
uzavřít s AGROPROVODOV za cenu
Kč 519,- ročně.
Pro: 10 Proti:0 Zdržel se: 0
11. Schválení pronájmu části
nemovitosti na p.č. 316 v k.ú.
Studnice u Náchoda
Jedná se o skladovací halu ve Zblově.
Původní nájemní smlouva je uzavřená na celou budovu a pozemek. Aktuálně bylo domluveno s původním
pronajímatelem, že polovinu objektu
bude využívat obec pro garážování
nově pořízené komunální techniky.
Jedná se tudíž o změnu smlouvy
v části výše nájmu. Na základě toho
bude smlouva s pronajímatelem uzavřena znovu s tím, že nájemné i spotřebovaná energie bude dělena na
polovic.
Záměr pronájmu byl řádně vyvěšen
na úřední desce.
ZO schválilo změnu nájemní smlouvy části nemovitosti na č.p.316 v k.ú.

Studnice u Náchoda s pronajímatelem s tím, že nově bude hradit poloviční nájemné a polovinu spotřebované energie
Pro: 10 Proti:0 Zdržel se: 0
12. Projednání výše odměn zastupitelů
S účinností od 1.3.2020 dojde k navýšení platu místostarosty o 10 %,
u členů zastupitelstva a předsedů výborů necháváme odměny v původní
výši.
ZO schválilo, s účinnosti od 1.3.2020,
navýšení platu místostarosty o 10 %,
u členů zastupitelstva a předsedů výborů necháváme odměny v původní
výši.
Pro: 9 Proti:0 Zdržel se: Aleš
Jirouschek
13. Schválení smlouvy na stálý
stavební dozor
S ohledem na to, že se Smlouva na
stavební dozor s panem Červeným
osvědčila, zůstává nezměněna. Mění
se pouze odstavec 2 článku VI – automatické prodlužování smlouvy.
V případě, že jedna ze smluvních
stran bude požadovat odstoupení
od smlouvy je povinna toto oznámit
60 dní před ukončením její platnosti.
Návrh smlouvy viz. příloha č. 8
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ZO schválilo nové znění smlouvy
na stálý stavební dozor uzavřené
s Ing. Červeným.

úroků za jeho zápůjčku. Novým dodatkem se mění pouze termín vyúčtování úroků.

Pro: 10 Proti:0 Zdržel se: 0

Původní znění smlouvy: „Úroky bude
zapůjčitel účtovat ročně vždy k 31.10.
příslušného roku za rok předcházející.“

14. Projednání ukončení činnosti stavebního výboru
Vzhledem k tomu, že bude nově uzavřena smlouva na dobu neurčitou se
stálým stavebním dozorem, starostka obce navrhuje ukončení činnosti
stavebního výboru.

Nově je v dodatku změna termínu k 31.12. příslušného roku za rok
předcházející.

ZO schválilo ukončení činnosti stavebního výboru k 29.2.2020

ZO schválilo dodatek č.1 ke Smlouvě
o zápůjčce ze dne 14.3.2019 s VAK
Náchod a.s. jímž se mění termín
účtování úroků k 31.12. příslušného
roku za rok předcházející.

Pro: 10 Proti:0 Zdržel se: 0

Dodatek viz. příloha č. 9

Při obecním úřadu budou dále fungovat :

Pro: 10 Proti:0 Zdržel se: 0

Finanční výbor, jejímž předsedou byl
zvolen Ing. Pavel Řídký
Kontrolní výbor, jejímž předsedkyní
byla zvolena Štěpánka Kubová
Výbor pro životní prostředí, jejímž
předsedou byl zvolen Radek Novotný
Pro: 10 Proti:0 Zdržel se: 0
15. Schválení dodatku č.1 ke
Smlouvě o zápůjčce ze dne
14.3.2019 s VAK Náchod a.s.
Obsahem Dodatku ke Smlouvě o zápůjčce s VAK Náchod, a.s. je vodovod
na Skálu a s tím spojené účtování

16. Schválení Smlouvy o právu
provést stavbu a omezení užívání inženýrské sítě se Správou
silnic KHK – kanalizace Studnice – Zblov
Královéhradecký kraj je vlastníkem
silničních pozemků, které byly svěřeny do správy Správě silnic Královéhradeckého kraje, na kterých je připravována realizace stavby propojení
kanalizace obcí Studnice – Zblov. Za
tímto účelem je připravena smlouva,
která bude uzavřena mezi Správou
silnic Královéhradeckého kraje a obcí
Studnice a která upravuje podmínky, práva a povinnosti obou smluvních stran včetně vyčíslení vratné
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kauce za omezení užívání nemovitosti. Vratná kauce byla stanovena
na Kč 23.662,-, kterou obec uhradí
v plné výši. Následně, po splnění
smluvních podmínek a po protokolárním předání a převzetí stavby, bude
obci vráceno 50% kauce. Zbývajících
50% bude vráceno po uplynutí záruční lhůty a po odstranění případných
závad.
ZO schválilo znění Smlouvy o právu
provést stavbu a omezení užívání inženýrské sítě se Správou silnic KHK
– kanalizace Studnice – Zblov
Návrh smlouvy viz. příloha č. 10
Pro: 10 Proti:0 Zdržel se: 0
17. Schválení přijetí daru pozemků pod chodníkem v Řešetově Lhotě od Královéhradeckého kraje
Zastupitelstvo obce Studnice schvaluje bezúplatný převod (přijetí daru)
pozemku p. č. 690/3 (ostatní plocha – ostatní komunikace, o výměře
127 m²), který byl sloučen z oddělené části o výměře 32 m² z pozemku
p. č. 689 (o původní celkové výměře
1580 m²) a z oddělené části o výměře
95 m² z pozemku p. č. 690/1 (o původní celkové výměře 916 m²) geometrickým plánem č. 184-661/2019
ze dne 24. 1. 2020 (není dosud zapsán v katastru nemovitostí), v k. ú.
Řešetova Lhota a obci Studnice, okr.
Náchod; z majetku Královéhradecké-

ho kraje do vlastnictví obce Studnice.
Na pozemku se nachází těleso chodníku v majetku obce.
Zastupitelstvo obce Studnice zároveň souhlasí s uzavřením darovací
smlouvy s formulací zákazu zcizení:
„Dárce si vyhrazuje k tíži obdarovaného zákaz zcizení převáděné nemovité věci, které se zřizuje bezúplatně
mezi stranami na dobu 10 let ode dne
právních účinků vkladu vlastnického
práva do katastru nemovitostí. Po
tuto dobu nepřevede vlastnické právo k daru třetí osobě a o dar bude
řádně pečovat, užívat jej výhradně
jako pozemek pod chodníkem, v souladu s veřejným zájmem, tj. zejména
jej nebude využívat ke komerčním či
jiným výdělečným účelům a ani jej
k takovým účelům neposkytne. Obdarovaný může předmět daru zcizit
pouze po předchozím písemném souhlasu dárce“
Pro: 10 Proti:0 Zdržel se: 0
18. Projednání obsazení nájemního bytu Zblov č.p. 19
Jedná se o byt ve Zblově č.p. 19 –
předchozímu nájemníkovi byla, po
dohodě, ukončena nájemní smlouva.
Žádosti místních občanů:
Obecní úřad momentálně eviduje tři
žádosti místních občanů o přidělení
obecního bytu. PO jejich oslovení
projevil zájem pouze jeden žadatel –
rodina se třemi děti, která aktuálně
28

dostala výpověď od stávajícího pronajímatele. Jedno dítě chodí do naší
mš, druhé do školy. Obědy i školku
platí řádně. V obci Studnice bydlí jeden rok.

ZO schválilo koupi pozemku od pana
Lelka k vybudování cesty ke trafostanici za cenu: Kč 150,-/m2

Nově uzavřená nájemní smlouva
bude upravena tak, aby v případě nezaplacení dvou nájmů za sebou bylo
možno smlouvu vypovědět.

ZO schválilo záměr prodeje stavební
parcely 210/4 na Sedláčkově kopci
obálkovou metodou za vyvolávací
cenu: Kč 500,-/m2 + DPH.

ZO schválilo pronájem bytu ve Zblově č.p. 19 paní xxx.

Pro: 9 Proti: Radek Novotný Zdržel
se: 0

Pro: 10 Proti:0 Zdržel se: 0

20. Projednání zápisů z osadních výborů – Studnice, Řešetova Lhota, Starkoč

19. Projednání koupě pozemků
pro komunikaci na Sedláčkově
kopci a případného prodeje další stavební parcely
Proběhlo jednání s majiteli pozemků, které by bylo potřeba získat pro
budoucí výstavbu komunikace ze
Sedláčkova kopce směrem do středu
obce Starkoč. Vzhledem k tomu, že
nedošlo k dohodě, zůstává tématem
k diskuzi pouze budoucí prodloužení
cesty k trafostanici. V této souvislosti byl starostkou obce vznesen dotaz
na společnost ČEZ Distribuce, zda
by byla ochotna se na vybudování
komunikace k trafostanici finančně
podílet, bohužel bezúspěšně.
Došlo k dohodě s panem Lelkem,
majitelem pozemku navazujícím na
obecní cestu k trafostanici, kterou je
třeba rozšířit. Pan Lelek s prodejem
souhlasí.

Pro: 10 Proti:0 Zdržel se: 0

ZO vzalo na vědomí zápis z OV Řešetova Lhota. V souvislosti s opravou kanalizace v úseku brána Horvát č.p. 59 a potok, bude starostka
kontaktovat VAK Náchod s žádostí
o prošetření vedení. V souvislosti
se zamýšleným bouráním zastávky
Řešetova Lhota, byla starostka pověřena, aby zjistila možnost převodu
budovy na obec.
Zápis viz. příloha č. 11
ZO vzalo na vědomí zápis z OV Studnice, jehož součástí je seznam plánovaných kulturních akci. Na zasedání
OV byla přítomna starostka i místostarosta. Dotazy z diskuse byly na
místě zodpovězeny.
Zápis viz. příloha č. 12
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ZO vzalo na vědomí zápis z OV
Starkoč ze dne 29.1.2020. Ohledně
nástupiště na vlakovém nádrží ve
Starkoči oslovila starostka Královéhradecký kraj s dotazem, zda by
bylo možné vyměnit vagóny s nižším
nástupem tak, aby bylo možné bezpečně nastupovat a vystupovat. Odpověď Královéhradeckého kraje byla
zaslána na Osadní výbor Starkoč.

Obec Bublava se na nás obrátila s žádostí o příspěvek do veřejné sbírky.
Obec Bublava se dostala do potíží díky megalomanskému projektu
stavby akvaparku, respektive v důsledku porušení rozpočtové kázně
při čerpání dotací na jeho výstavbu
v letech 1999-2002. Původní dluh
byl ve výši Kč 31mil., k dnešnímu dni
činí Kč 12,9 mil

Revitalizace návsi ve Starkoči byla
konzultována s pí. Netrestovou, která má připravené návrhy. V této souvislosti bude domluvena schůzka za
účasti zástupců obce, pí. Netrestové
a Osadního výboru, na které budou
tyto návrhy představeny.

ZO neschválilo příspěvek do veřejné
sbírky obci Bublava

Zápis viz. příloha č. 13
21. Projednání žádosti o koupi
části pozemku 1238/65 v k.ú.
Studnice
Jedná se o pozemek ve Zblově, který sousedí s pozemky v soukromém
vlastnictví, na kterých jejich majitelé plánují výstavbu rodinných domů
a o předmětný pozemek by rádi své
parcely rozšířili. Vzhledem k tomu,
že se ale jedná o pronajatou ornou
půdu, která není určena územním
plánem k zástavbě, byla starostka
obce pověřena zjistit, jaká je bonita
půdy předmětného pozemku.
22. Projednání žádosti Obce
Bublava o příspěvek do veřejné
sbírky

Pro: 9 Proti:0 Zdržel se: Tomáš
Burdych
23.
Rozpočtové
č. 10/2019

opatření

Příjmy:
1) Navýšíme pol. 4116-Ost. neinvest. přijaté transfery ze SR o celkovou částku 64.160,- Kč. Ve výdajích o tuto částku navýšíme pol.
8115-Změna stavu krátkodob. prostř.
na bankovních účtech (25.120,- +
39.040,- dotace na hospodaření v
lesích).
2) Navýšíme kap. 3722-Sběr a svoz
komunálních odpadů pol. 2111-Příjmy z poskytování služeb a výrobků
o částku 2.000,- Kč. Ve výdajích
o tuto částku navýšíme kap. 3722Sběr a svoz komunálních odpadů pol.
5139-Nákup materiálu.
3) Navýšíme kap. 4359-Ostatní služ30

by a činnosti v oblasti soc. péče pol.
2324-Přijaté nekapitál. příspěvky
a náhrady o částku 10.000,- Kč.
Ve výdajích o tuto částku navýšíme
kap. 4359-Ostatní služby a činnosti
v oblasti soc. péče pol. 5139-Nákup
materiálu (provoz DPS Studnice).
4) Snížíme kap. 6330-Převody vlastním fondům v rozpočtech úz. úrovně pol. 4134-Převody z rozpočt. účtů
o částku 292.000,- Kč. Ve výdajích
o tuto částku snížíme kap. 6330-Převody vlastním fondům v rozpočtech
úz. úrovně pol. 5345-Převody vlastním rozpočt. účtům (převody z účtu
ČNB na BÚ).
Výdaje:
1) Snížíme kap. 1014-Ozdrav. hospodář. zvířat, polních a spec. plodin
a zvláštní veterin. péče pol. 5321-Neinvestiční transfery obcím o částku
3.000,- Kč. O tuto částku navýšíme
pol. 8115-Změna stavu krátkodob.
prostř. na bankovních účtech.
2) Navýšíme kap. 2341-Vodní díla
v zeměděl. krajině pol. 6121-Budovy,
haly a stavby o částku 5.000,- Kč.
O tuto částku snížíme pol. 8115-Změna stavu krátkodob. prostř. na bankovních účtech (revitalizace rybníka
ve Starkoči).
3) Navýšíme kap. 3341-Rozhlas a televize pol. 5171-Opravy a udržování
o částku 1.000,- Kč. O tuto částku
snížíme pol. 8115-Změna stavu krát-

kodob. prostř. na bankovních účtech.
4) Navýšíme kap. 4359-Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče
pol. 5169-Nákup ostatních služeb
o částku 7.000,- Kč. O tuto částku
snížíme pol. 8115-Změna stavu krátkodob. prostř. na bankovních účtech
(provoz DPS Studnice).
5) Navýšíme kap. 6112-Zastupitelstva
obcí pol. 5137-Drobný hmotný dlouh.
majetek o částku 3.000,- Kč. O tuto
částku snížíme pol. 8115-Změna stavu krátkodob. prostř. na bankovních
účtech.
Termín: 31.12.2019
Zodpovídá: Václava Wagnerová
24. Schválení výzvy na výběrové řízení na zhotovitele „Oprava
cesty ke kostelu CČH Studnice“
Předmětem výzvy je oprava stávající cesty ke kostelu CČH s výměnou
celé konstrukce a novým povrchem
ze žulových kostek, včetně sjezdů na
sousední pozemky a úpravy navazujících chodníků
ZO schválilo znění výzvy na výběrové řízení na zhotovitele „Opravy cesty ke kostelu CČH Studnice
Pro: 10 Proti:0 Zdržel se: 0
ZO schválilo výběrovou komisi ve
složení starostka, místostarosta, Ing.
Pavel Řídký, Ing. Kamil Červený
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Pro: 10 Proti:0 Zdržel se: 0
ZO schválilo jako stavební dozor
předmětné akce nabídku Ing. Červeného za Kč 15.000,Pro: 10 Proti:0 Zdržel se: 0
25. Projednání nabídky SMSČR
ohledně autorských práv
SMSČR nabídlo naší obci koupi cenově i administrativně zvýhodněného balíčku na pořádání akcí. Balíčky
jsou koncipovány vždy podle počtu
obyvatel, výši obvyklého vstupného
a počtu pořádaných akcí. Pro obec
naší velikosti, s pořádáním 14 akcí
za rok je roční cena stanoveny na
Kč 13.642,- bez dokládání dalších
formalit.
ZO schválilo nabídku SMSČR na
koupi cenově zvýhodněného balíčku
na pořádání 14 akcí za rok za cenu
Kč 13.642,- ročně.
Pro: 10 Proti:0 Zdržel se: 0
26. Revokace usnesení 12/2019

Usnesením 12/2019 bodem 12.14.
rozhodlo ZO o daru na rekonstrukci
podlahy v obchodě, s tím, že se majitelka nemovitosti zaváže po dobu
10 let nevypovědět nájemní smlouvu
na pronájem obchodu obci. Dar bude
ve výši konečné faktury včetně DPH
na rekonstrukci podlahy
ZO schválilo a revokuje Usnesení
12/2019 v bodě 12.14. tak, že provedené práce související s rekonstrukcí
podlahy v obchodě ve Studnici, budou fakturovány přímo na obec na
základě nájemní smlouvy.
Pro: 10 Proti:0 Zdržel se: 0
27. Různé
Radek Novotný upozornil, že k připravované akci revitalizace rybníku
ve Starkoči, která by měla být realizována pouze v případě získání dotace a k vydání stavebního povolení,
stále chybí stanovisko Povodí Labe
a kam budou ukládány odpady.
Ludmila Kaněrová tlumočila informaci - stížnost o neutěšeném hygienickém stavu toalet v restauraci
Králík

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE
STUDNICE Č. 14/2020 ZE DNE 2.3.2020
Přítomno: 11 zastupitelů
Nepřítomno: 0 zastupitelů
Zahájení jednání: 19:04 hod
Konec jednání: 20:16 hod

1.Zahájení a uvítání hostů
Zasedání ZO zahájila, zastupitele
uvítala, starostka Mgr. Kubínová.
32

Přítomno je 11 členů zastupitelstva.
ZO je usnášení schopné.
Prezenční listina viz. příloha č. 1.
2.Volba zapisovatele, ověřovatelů a návrhové komise
Zapisovatel: Aleš Jirouschek		
Pro:11 Proti:0 Zdržel se:0
Ověřovatelé: Ludmila Kaněrová,
Radek Novotný
Pro:11 Proti:0 Zdržel se:0
Návrhová komise: Bořivoj Červenka,
Pavel Řídký
Pro:11 Proti:0 Zdržel se:0
3. Schválení programu
ZO schválilo program zasedání dle
pozvánky.
Doplněn bude bod:
Schválení úhrady za odpady za rok 2019.
Pro:11 Proti:0 Zdržel se:0
4. Kontrola zápisu z minulého
zasedání
ZO schválilo zápis z minulého zasedání konaného dne 10.2.2020 bez
připomínek.
Pro:11 Proti:0 Zdržel se: 0
5. Schválení podání žádosti o
dotaci na rekonstrukci obecních bytů v č.p. 31 ve Studnici na

Ministerstvo financí
Ministerstvo financí vyhlásilo výzvu k předložení žádostí o dotaci
z programu Podpora výstavby, obnovy a provozování komunální infrastruktury. V rámci tohoto programu bychom rádi získali dotaci
na rekonstrukci obecního majetku
– dům č.p.31 ve Studnici. Dotace je
na rekonstrukci vnitřních prostor
pro nájemní bydlení, je ve výši 90%
uznatelných nákladů, udržitelnost
projektu je 10 let. ZO se již dříve
shodlo na celkové rekonstrukci nemovitosti č.p. 31 ve třech etapách
- první etapa - rekonstrukce bytu
a přeměna původní zubní ordinace
na další byt, druhá etapa - zateplení
budovy, třetí etapa – výměna střešní
krytiny.
ZO schvaluje investiční záměr rekonstrukce dvou bytů v č.p. 31, Studnice
dle projektu Jiřího Miroše, Atelier
Arcus, Borová 65, 547 01 Náchod
pod názvem „Stavební úpravy bytů v
č.p. 31, Studnice“ a pověřuje starostku podáním žádosti o dotaci z podprogramu 298D2230 – Podpora
výstavby, obnovy a provozování komunální infrastruktury u Ministerstva financí ČR.
Pro: 11 Proti: 0 Zdržel se: 0
6. Schválení způsobu pronajímání obecních bytů
Byla projednána směrnice, která
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upravuje proces pronajímání a obsazování bytových jednotek v bytech,
které jsou v majetku obce a bytech
v Domě seniorů Jarmila č.p. 35,
včetně všeobecných podmínek, které
musí splňovat zájemce o byt v majetku obce.
Směrnice viz. příloha č. 2.
ZO schvaluje směrnici č. 1/2020 –
„Hospodaření s byty v majetku obce,
uzavírání nájemních smluv a provádění oprav“, která upravuje podmínky a závazný postup pro pronajímání
obecních bytů, postup při podávání
žádostí o pronájem bytu, kritéria rozhodování o pronájmu bytu i způsob
určení výše nájemného.
Pro: 11 Proti: 0 Zdržel se: 0
8. Schválení návrhu nájemních
smluv
V souladu se Směrnicí č. 1/2020,
která upravuje způsob hospodaření
s byty v majetku obce, uzavírání ná-

jemních smluv a provádění oprav, byl
ZO předložen návrh nájemní smlouvy, který byl konzultován a odsouhlasen Judr. Svobodou.
Návrh smlouvy viz. příloha č.3
ZO schválilo návrh nájemní smlouvy
vypracované právníkem Judr. Svobodou.
Pro: 11 Proti:0 Zdržel se: 0
9. Schválení výše úhrady za odpady za rok 2019
Za rok 2019 byla rozpočítáním nákladů na svoz a uložení komunálního
odpadu stanovena úhrada za takto:
Studnice Kč 530,-/os
Starkoč Kč 745,-/os
Řešetova Lhota Kč 400,-/os
ZO schválilo výši úhrady za likvidaci
odpadů za rok 2019.
Pro: 11 Proti:0 Zdržel se: 0

TĚŠÍME SE
NA SHLEDANOU
V DALŠÍM ČÍSLE
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Autor fotografie: Matouš Kubín
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