studnický
zpravodaj
č. 2/2020

OBECNÍ ÚŘAD
INFORMUJE
Vážení spoluobčané,
úvodník minulého zpravodaje jsem
ukončila přáním, abychom májové
dny přivítali již bez nutných roušek
na ústech. Podařilo se, opatření k zamezení šíření nemoci COVID-19 jsou
postupně rozvolňována a život se téměř vrátil k normálu. K normálu se
sice vrátily naše každodenní činnosti,
návrat ke stavu na počátku letošního
roku z pohledu financí obce bude
podstatně delší. Současný odhad
ekonomů předpokládá propad v příjmech kolem 20 %, což pro naši obec
znamená cca 3,1 mil. korun do mínusu v příjmové části rozpočtu. Mínus
mohl však být ještě větší. Vláda, která
deklarovala, že obce a města se musí
stát motorem ekonomiky a že se na
jejich peníze sahat nebude, vzápětí
porušila svůj slib a rozhodla, že část
sumy na pomoc podnikatelům bude
vyplacena z peněz, které jdou právě
do obcí, měst a krajů. Díky apelu organizací sdružujících obce a města
České republiky (Svaz měst a obcí
ČR a Sdružení místních samospráv
ČR), jejichž je obec Studnice také
členem, potažmo senátu ČR, se podařilo přesvědčit vládu, aby obcím
toto rozhodnutí kompenzovala jednorázovým příspěvkem 1 200 Kč na

jednoho obyvatele. Přesto ztráta do
našich plánů zasáhne a je nutné počítat s tím, že výnos z daní se bude na
loňskou úroveň vracet i několik let.
Smutnou zprávou zároveň je, že
jsme neobdrželi ani jednu z dotací,
o které jsme žádali. Tedy dotaci z kraje na pořízení komunálního traktoru
a na rekonstrukci sportovišť ve Studnici ani dotaci z Ministerstva financí
ČR na rekonstrukci dvou bytových
jednotek v č.p. 31 ve Studnici (bývalá
zubní ordinace). Oba projekty jsou
připraveny, takže nyní stojíme před
rozhodnutím, zda počkat na další
vypsání vhodného dotačního titulu,
nebo zda se do akcí pustit z vlastního
rozpočtu. Vzhledem k výše popsané
situaci je asi vhodné počkat a upřednostnit akce, které jsou již rozběhnuté. Takovou akcí je „Cesta ke kostelu
CČH ve Studnici“, kde byl již vybrán
dodavatel. Z pěti firem přihlášených
do výběrového řízení byla s nejnižší
cenovou nabídkou 744 780 Kč včetně
DPH vybrána firma Radek Novotný,
Řešetova Lhota. Cesta bude vydlážděná žulou a měla by být hotová do
konce listopadu. Věřím tedy, že na
letošní adventní koncert již dojdeme s čistou botou. Do konce srpna
by měla být dokončena výměna oken
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v sokolovně ve Starkoči firmou DONAP s.r.o., Říkov. Ta zvítězila s nejnižší nabídnutou cenou 245 075 Kč
včetně DPH ve výběrovém řízení, ve
kterém bylo osloveno pět firem a nabídku podaly tři z nich.

Početná skupina malých dětí
v Řešetově Lhotě si snad ještě koncem léta užije nové herní prvky,
z nichž vznikne malé dětské hřiště
v prostoru vedle nedávno dokončeného hřiště multifunkčního. Tuto
zakázku získala firma B plus P, s.r.o.,
Červený Kostelec s cenou 165 298 Kč
včetně DPH ve výběrovém řízení
v konkurenci dvou dalších firem,
které z pěti oslovených podaly svou
cenovou nabídku. Léto budeme potřebovat trochu „natáhnout“ také ve
Všelibech. Pan Háze zde nyní dokončuje vybetonování koupaliště. Jako
povrchovou úpravu zvolilo zastupitelstvo po porovnání několika možností s ohledem na náročnost údržby
a životnost polaminování. Když vše
půjde dle plánu, mělo by být koupaliště připraveno pro první plavce
(možná spíš otužilce) v srpnu.
Krátící se podzimní dny nám ve
Studnici prosvětlí doplněné a kom-

pletně obnovené veřejné osvětlení.
Zastupitelstvo dalo na radu odborníků a zvolilo variantu klasických
světel, u nichž bude požadovaná
úspora energie zajištěna regulátorem
pro veřejné osvětlení. S jeho pomocí
bude možné řídit intenzitu osvětlení tak, aby v méně frekventovaných
částech dne byla intenzita světla ztlumena, a šetřila tak energii i životní
prostředí. Obnovu a doplnění veřejného osvětlení ve Studnici nám zajistí firma Jiří Šrůtek, Lhotky za cenu
735 367 Kč bez DPH. Jiří Šrůtek byl
jedinou firmou, která z pěti oslovených podala svoji nabídku do výběrového řízení.
Dalším plánem pro letošní rok
i roky nadcházející je postupná revitalizace návsi ve Starkoči. Paní
Netrestová zpracovala návrh, jak by
náves mohla vypadat, aby byla příjemným středem vesnice. Počítá se
s rozšířením zpevněné plochy před
hasičárnou, kde by vzniklo místo pro
odpočinek, s osázením břehu u dětského hřiště i okolí máchadla, opravou pomníčku Svatého Floriana či
umístěním laviček do břehu u fotbalového hřiště. První návrh byl konzultován se členy Osadního výboru Starkoč
a následně připomínkován z pohledu
stavebnětechnického stavebním dozorem panem Červeným. Nyní paní
Netrestová pracuje na konečné verzi.
V rámci příprav byly odstraněny pařezy z travnaté plochy vedle hřiště a je
objednána nová vývěska pro Sokol
Starkoč a výlep plakátů.
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Pokračují také projekční práce
na chodník ve Zblově, na chodník ve
Starkoči a vyjednávání souhlasů od
majitelů dotčených pozemků stavbou
kanalizace do Zblova. U všech tří akcí bychom měli rádi vydané stavební povolení
a byli tak připraveni podat žádost o dotaci do některého z dotačních titulů.
Na začátku psaní jsem měla pocit, že bude toto úvodní slovo poslem
špatných zpráv, že nemám celkem
nic pozitivního, co bych sdělila. Když

si teď napsané řádky pročítám, zjišťuji, že je toho pozitivního vlastně
dost. A ještě třešinka na dortu – v sobotu 1. 8. se uskuteční ve Studnici za
sokolovnou promítání letního kina.
Promítat se bude nový český film
3Bobule. Film samotný bude jistě lákadlem, avšak možnost, že se po delší
době mohou sousedé sejít a společně
posedět, bude zážitkem snad ještě
hodnotnějším.
Kristýna Kubínová

KOMPOSTÉRY
Jistě už i ti, kteří nejsou registrováni k zasílání sms prostřednictvím
Infokanálu obce Studnice, zaznamenali probíhající průzkum zájmu
o zahradní kompostéry. V případě
dostatečného zájmu bychom rádi zažádali o dotaci z Ministerstva životního prostředí ve výši 85 %. Zbylých
15 % uhradí obec ze svého rozpočtu.
Kompostér o objemu 1 600 l z kvalitního recyklovaného plastu je opatřen
víkem a mechanismem výsuvných
tyčí po stranách tak, aby šel otevřít
spodek kterékoli boční stěny k ode-

brání hotové půdy. Žádost o dotaci
musí být podána do konce července.
Pokud nám bude dotace přidělena,
předpokládáme, že kompostéry budou distribuovány během léta 2021.
S každým, kdo nyní vyjádřil zájem
o kompostér, bude uzavřena smlouva
o výpůjčce na dobu 5 let. Následně se
kompostér stane majetkem žadatele.
Více o výhodách kompostování najdete v tomto čísle zpravodaje v článku Terezie Netrestové Rok v zahradě.
Kristýna Kubínová

ODPADY
Prosíme občany, kteří ještě nemají
zaplacen poplatek za odpad za rok
2019, aby tak učinili na Obecním
úřadě ve Studnici v době úředních
hodin.

Opětovně prosíme občany, aby do
kontejnerů na plast nevhazovali polystyren. Lze jej odevzdat ve sběrném
dvoře, odkud bude odvezen k dalšímu zpracování. Děkujeme.
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základní škola
a mateřská škola
ZPRÁVIČKY Z MATEŘSKÉ ŠKOLIČKY
Jako i v ostatních školách a školičkách v tuto prazvláštní dobu i my
jsme museli většinu naplánovaných
akcí pro děti před koncem školního roku zrušit (např. výlety, besedy,
exkurze, návštěvy ZŠ, knihovny…).
Také rozloučení s našimi předškoláčky a jejich členy rodiny jsme museli
přesunout až na poslední srpnový
týden. Věříme, že se v této době budeme už moci všichni bez obav sejít.
S dětmi si nyní užíváme nově
upravené zahrady. Většina rostlin,
stromů a keřů má jedlé plody. V této
době zrovna mlsáme jahody a těšíme
se na borůvky a jablíčka. Z listů máty
a meduňky nám paní školnice vyrábí limonády. Velké poděkování patří
panu Radku Nesvadbovi ze Studnice
za výrobu nových dřevěných biozahrádek (5 ks), ve kterých pěstujeme
zeleninu. Pan Nesvadba nám je vyrobil zcela zdarma jako sponzorský dar.
Moc děkujeme za materiál, skvělou
práci a čas nám věnovaný. Další novinkou je parádní přístřešek nad pískovištěm od pana truhláře Petra Bergera ze Starkoče. Už se nemusíme za
velmi horkých slunečných dnů s dětmi schovávat do lesa. Pod přístřeš-

kem pěkně ve stínu si můžeme vesele
hrát a sluníčko nás nespálí. V příštím
roce, bude-li to možné, bychom rádi
pořídili na zahradu dětské mlhoviště.
Ve verandě školky jsme si vytvořili malou výstavku dětských prací na
téma „Pohádky Boženy Němcové“.
V letošním roce si připomínáme 200
let od jejího narození. Některé kratší
lidové pohádky jsme i zdramatizovali. Děti si oblíbily pohádku „O neposlušných kůzlatech“. V knížce od paní
spisovatelky je konec pohádky smutný, liška sežere všechna neposlušná kůzlata. Ale děti mají rády konce
veselé, kde vše dobře dopadne, a tak
v té naší verzi kůzlátka zvítězí nad
zlou liškou – vlkem. V pohádkách
obecně se ukrývá spousta moudrých
ponaučení. Děti baví je vyhledávat
a povídat si o nich, vyprávět zážitky,
příběhy a diskutovat s paní učitelkou o podobných situacích ze života
v současné době. Učí se tak vhodnou
formou za pomoci paní učitelky rozeznávat dobro a zlo, učí se, jak se
zachovat v podobně nebezpečných
situacích, které by je mohly potkat,
anebo jak takovým situacím předcházet. Můžete děti doma vyzkoušet
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matovat krizové telefonní číslo a kdy
a jak ho použít.

(především ty starší). Měly by vědět,
co udělat, když se ztratí např. v zoologické zahradě nebo v neznámém
městě či někde v přírodě. Co dělat,
když jsou samy doma a cizí člověk se
dožaduje vpuštění dovnitř. Co udělat, když je neznámý člověk osloví na
ulici a chce je vlákat do auta nebo jim
dát pamlsek. Jak se zachovat, když
najdou na dětském hřišti injekční
stříkačku nebo jiné nebezpečné předměty apod. Proč je důležité si zapa-

Děkujeme všem rodičům za spolupráci a sponzorům za věcné či finanční příspěvky. Přejeme vám všem
krásné a klidné léto plné radostných
zážitků a pohody.
Za celý kolektiv mateřské školy
zapsala Ida Hejzlarová,
vedoucí uč. MŠ.
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ZPRÁVY ZE ŠKOLY
Červen. Rozdat vysvědčení a hurá
na prázdniny. Jaký byl letošní školní
rok? Výjimečný, neobvyklý, náročný,
jedinečný. Proč? Covid 19 převrátil
svět vzhůru nohama. Ze dne na den
byly školy zavřené. Nastala situace,
na kterou nebyl nikdo předem připraven.
V září jsme se sešli ve dvou třídách. Na začátku školního roku jsme
byli odhodlaní, natěšení a přesvědčení, že všechno zvládneme. Ve škole
se rozjela výuka, plavání, zájmové
kroužky a spousta mimořádných aktivit. Ve školní družině byl letos pro
děti připraven program „Od podzimu do jara, čeká na nás pohádka“.
A tak jsme chodili na houby, kuchtili
z dýní, cestovali za poznáním, pekli
martinské rohlíčky, báli se čerta, slavili Vánoce v kostele nebo na návsi,
spali ve škole, rejdili při masopustu,
programovali roboty, chystali se na
Velikonoce. Druhý týden v březnu
jsme se rozešli na jarní prázdniny. Na
tyto prázdniny asi nikdo z nás jen tak
nezapomene. Jeden týden volna se
proměnil na více než dva měsíce domácího pobytu. Ze dne na den jsme si
s rodiči vyměnili role. My jsme plnili
domácí úkoly a rodiče učili své děti.
Z počátku jsme doufali, že to bude
na pár dní. Ale situace se stále horšila, a tak jsme museli jednat. Začali
jsme vysílat. S velkou pomocí všech
rodičů, s jejich trpělivostí a ochotou,
se podařilo téměř všechny děti zapo-

jit do on-line výuky. Potíže s technikou nebo připojením, které se nám
nevyhýbaly, jsme zvládli překonat.
A každý den se s dětmi viděli. I když
na dálku, přes monitor, telefon nebo
tablet, jsme mohli zase učit. Výuku
jsme zaměřili na stěžejní předměty,
tedy český jazyk a matematiku. A jak
jsme se všichni (my, děti i rodiče)
zdokonalovali v práci s moderní technikou, přidali jsme i anglický jazyk,
přírodovědu, vlastivědu a prvouku.
Pokud rodiče hledali inspiraci
pro volné chvilky dětí, mohli využít
náměty paní vychovatelky. V tomto
období vznikla spousta zajímavých
fotek, které nám děti posílaly. Fotky
s úkoly, fotky při práci nebo při hraní a tvoření. A tak jsme vysílali, fotili, pracovali, každý den se alespoň
chvíli viděli a pomalu se chystali na
návrat dětí do školy. 25. května jsme
se z virtuálního světa vrátili do reálného. Konečně. Do školy se vrátili
téměř všichni. Bohužel, během domácího pobytu došlo k několika zraněním, a tak jsme využili své nově
nabité zkušenosti a zapojili jsme děti,
které musely zůstat doma, do výuky
ve třídách on-line. Tento školní rok
byl výjimečný až do posledního dne.
Co nám Covid 19 dal a vzal?
Vzal nám spousty dní, kdy jsme
nemohli být s dětmi. Vzal nám
spousty společných zážitků. Vzal
nám možnost tradičně oslavit Veli7

konoce. Vzal nám polovinu běžného
školního roku.

Přesvědčil nás, že máme v rodičích
oporu a partnery.

Dal nám zkušenost. Dal nám
možnost, strávit čas s rodinami. Dal
nám prostor vzájemně si pomoci.
Ukázal, co je v životě důležité. Dal
nám příležitost zpomalit nebo se i zastavit a zamyslet se.

Tímto bychom chtěli poděkovat
všem rodičům, kteří s námi spolupracovali. Děkujeme, bez Vás bychom to nezvládli.

Ukázal naši práci v jiném světle.
Odhalil nedostatky a nastínil možnosti, kam se můžeme ještě posunout a kde se můžeme zdokonalovat.

Doufáme, že prožijete klidné léto,
plné odpočinku, pohody a zdraví.
Kateřina Hanková
učitelka ZŠ Studnice.

DĚTI HODNOTÍ VÝUKU
Ve škole je to lepší než doma, protože
jsem se nudil. Ale zase jsem se naučil
více na počítači.
Při online hodině jsme mohli jíst
a pít.
Jediná výhoda byla, že když jsme
něco nevěděli, mohli jsme se seknout.
Alespoń že jsme se vrátili do školy na
poslední měsíc. Je to poprvé co jsem
se tak moc těšila do školy!!!
bylo to těžké ale, spolu jsme to zvládli.
Měli jsme videohovory, ale
ve škole to je lepší.Mám tam kamarády
avidím se tam s učiteli. samuel zítka

byla nuda.Hraní video her byl můj
koníček.
Na školu jsem si moc nevspoměl. Ale
chyběly mně kamarádi. Doma to
bylo peklo peklo, mama do mě furt
rvala učení
Se všemi učiteli to bylo super. A hlavně jsem mohla spát dlouho, když
jsem neměla vyučovací hodinu.
dva týdny jsme mněli jen češtinu
a matematiku potom už jsme mněli
vidohovory se všemi učiteli.

PÁŤÁCI ZE STUDNICKÉ ZÁKLADNÍ ŠKOLY SI
VYSÁZELI SVOU ALEJ
Týden před rozdáváním vysvědčení
se pátá třída sešla ještě k jedné příle-

žitosti, a to výsadbě nové aleje. Je to
deset stromů jako 1. část stromořadí
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u polní cesty spojující Bakov (u zahradnictví) a Řešetovu Lhotu. Navazujeme tak na novou tradici výsadeb
alejí v katastrech našich obcí – roku
2016 bylo založeno stromořadí slivoní a višní od Všelib k Olešnici, v roce
2018 to byla lipová Alej svobody ve
Zblově a loni habrová Alej demokracie ve Všelibech, obě poslední vysazené k důležitým výročím spojeným
s naší republikou.
Letos se jedná o trochu menší
událost, a to odchod žáků páté třídy
z naší školy. Pro ně je to ale důležitý
zlom, na který budou mít živou památku v podobě vlastnoručně vysazených stromů. A ne ledajakých! Jsou
to takzvané Tatarovy hrušně, což je
přirozený mezidruhový kříženec
hrušně a jeřábu nazvaný hruškoje-

řáb ouškatý. Stromy věnovala firma
DLNK s.r.o.
Na podzim budeme pokračovat
dalšími dvěma úseky tohoto stromořadí, každá část z jiného druhu stromu. Všechny navržené druhy budou
spíše menšího vzrůstu, protože travnatý pás není příliš široký, a s plody
lákajícími zejména ptactvo. Druhově
rozmanitou výsadbou s produkcí plodů podporujeme biodiverzitu neboli
pestrost krajiny, která nás bezprostředně obklopuje.
K založení těchto dalších částí aleje pozveme opět veřejnost. Těšíme se,
že se společné výsadby zúčastníte!
Terezie Netrestová
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SOUTĚŽ „VODA A KLIMATICKÁ ZMĚNA“
V soutěži pro žáky základních škol
a nižších ročníků víceletých gymnázií „Voda a klimatická změna“ se na
5. místě v kategorii „koláž“ umístil
Tomáš Žďárský ze ZŠ a MŠ Studnice.

V pondělí 15. června 2020 rozhodla odborná porota složená ze
zástupců pořadatele o výsledcích
dětské soutěže pro letošní rok.

„V rámci letošní dětské soutěže ke
Světovému dni vody 2020 ‚Voda a klimatická změna‘ jsme obdrželi řadu
krásných výtvorů. Velice nás potěšila
hojná účast i přes komplikované podmínky. Všem účastníkům soutěže děkujeme za jejich účast v soutěži a za
originální díla. Velký dík patří rovněž
všem školám a především učitelům,
kteří se dětem v rámci vyhlášené soutěže věnovali, objasnili téma a podpořili je v účasti.
Vzhledem k situaci ovlivněné koronavirem došlo k posunutí termínů
jak odevzdání prací, tak i vyhlášení
vítězných děl ani se nekonala vodohospodářská konference s vernisáží
prací. Od 15. 6. bude většina prací,
které jste zaslali, vystavena v Národním zemědělském muzeu v Praze,
a to až do konce prázdnin. Budeme
rádi, když se přijdete na tuto výstavu
podívat,“ říká k celé akci pořadatel.
Renata Řídká
vychovatelka ŠD Studnice
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zájmové spolky
T. J. SOKOL STUDNICE
V druhém čísle zpravodaje roku 2020
vás opět seznámím se sportovními
výsledky našich sportovců.
Proběhlo dokončení a předání
multifunkčního hřiště (Řešetova
Lhota), které je už hojně obsazeno
sportovci.
Pár informací od posledního
zpravodaje:
Kolektivní sporty
•
Volejbal muži – na jaře se
nepřihlásili do poháru (toto mě velmi
mrzí)• Malá kopaná Kohouti Studnice, není znám začátek soutěže.
•
Volejbal ženy – hrají letní
pohár, zápasy se silným Náchodem
1:3 a 2:3, proto budou hrát dvojzápas
o třetí místo s Novým Městem nad
Metují, kdy první doma vyhrály 3:1.

•
Malá kopaná – Kohouti
Studnice již začali hrát soutěž, ve
které odehráli 6 zápasů. V těch 4x
vyhráli a 2x remizovali. Dále odehráli Ligový pohár v Havlovicích,
kde z 8 týmů nakonec skončili na 3.
místě. Viz. tabulky na konci článku.
Jednotlivci
•

Jitka Kábrtová - výsledky:

07. 03. 2020 – XXX. Mistrovství České republiky atletiky veteránů v hale, Jablonec nad Nisou, běh
na 1500 m – 1. místo, čas 6:07.93
(5:20.47), běh na 3000 m 2. místo,
čas 13:00.04 (11:26.52). Dosažené časy se přepočítávají příslušným
WMA ročním koeficientem věku závodníka a dle upravených výkonů
(v závorkách) je stanoveno pořadí
v disciplínách. Jitky premiéra v hale.
Po koronavirové pauze Jitka zvolila velice těžký začátek.
13. 06. 2020 Horský dálkový běh
Krakonošova 25, Vrchlabí, běh na 25
km, převýšení 903 m, čas 2:28.22,
2. místo v kategorii.
14. 06. 2020 (VC VČ), Přespolní
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běh areálem zdraví Chábory, délka
3,33 km, čas 0:17:14, 4. místo v kategorii.
Kroužky a aktivity (po skončení
současného stavu):
Šachový oddíl pro všechny věkové
kategorie v pondělí od 14 hodin nad
OÚ (František Sejval)
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),

hodin, (Michal Svoboda, Pavel Martinec)
Malá kopaná děti pátek od 16:30
hodin, (Zdeněk Jiroušek, Josef Srkal)
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 matky – středa od 20:00
hodin, (starostka kubínová)
Volejbal smíšený, čtvrtek od 19:00
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Foto tabulky Havlovické ligy: V tabulce chybí výsledek s Ležákem Česká Skalice 4:3 a 2:2. Kohouti Studnice se dělí o první místo se 14 body a 2 zápasy
k dobru.

Foto výsledků Ligového poháru z 14. 06. 2020.
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ŠACHY JSME NEDOHRÁLI
Letošní ročník šachových soutěží, ve
kterých jsme měli zastoupení, nebyl
dohrán. Poslední dvě kola byla zrušena a platí tedy pořadí, na kterém
se účastníci před přerušením umístili. Náš oddíl hrál krajskou soutěž
a skončil na pěkném osmém místě.
Za sebou nechal Kostelec nad Orlicí,
Třebechovice pod Orebem a Červený
Kostelec. Druhou soutěží byl regionální přebor. Tam je umístění horší.
Po několika nevydařených zápasech
a zbytečných ztrátách jsme obsadili
předposlední desáté místo. Je třeba
to v příští sezoně zlepšit.

slav Leskovi, Franta Sejval a David Línek. V roce 2017–2018 ve čtvrté sezoně
se nám povedlo tuto soutěž vyhrát
a vybojovali jsme si tak právo postupu
do kraje. Bylo to i díky vhodnému doplnění družstva o kvalitní hráče Jirku Kubece
(devět zápasů, osm bodů) a Pepíka Šretra
(šest zápasů, čtyři a půl bodů). Možnost
zahrát si vyšší soutěž jsme přijali a na
podzim zahájíme třetí rok.

V mém posledním příspěvku ve
zpravodaji jsem popsal naši hru před
přerušením. Od té doby se nic nezměnilo, a tak Vám nabídnu trochu
historie z naší činnosti.

Martin Lesk
57 partií, 24.5 bodů

Oddíl byl zaregistrován u Šachového svazu v roce 2014. Dva roky
předtím už pracoval s místními dětmi
ze ZŠ pan František Sejval v šachovém kroužku. Když jsem se k němu
připojil, dohodli jsme se, že zkusíme
dát dohromady pár lidí a zahrajeme si
soutěžně. V té době měla blízká Česká
Skalice problémy, někteří hráči chtěli
odejít a nám se podařilo je přemluvit,
aby to zkusili ve Studnici. V roce 2014
jsme se přihlásili do Regionálního
přeboru a hned z toho bylo nečekané
páté místo. Raritou se stalo, že jsme
celou soutěž odehráli v pěti lidech
v sestavě: Šroll Boris, Martin a Břeti-

Franta Sejval
56 partií, 19bodů

Nyní trochu statistiky: Za Sokol
Studnice nastoupilo alespoň do jednoho zápasu 35 hráčů. Jejich bilance
je následující. Nejvíce odehráli:

Břetislav Lesk
57 partií, 28,5 bodů

Boris Šroll
51 partií, 28.5 bodů
Jirka Kubec
28 partií, 14 bodů
David Línek
24 partií, 11,5 bodů
Pepa Šretr
22 partií, 12 bodů
Lukáš Drašnar
14

19 partií, 11 bodů, host z N.M.
Pavel Drašnar
19 partií, 7.5 bodů, host z N.M.
Filip Lesk, žák
15 partií, 9 bodů
Petr Čechovič
13 partií, 3.5 bodů
Šrůtek Václav
13 partií, 4,5 bodů, host Č. Skal.
Jirka Vondráček
7 partií, 6 bodů

Ještě pár vět k mládeži. Po velkém
úspěchu na přeborech škol odcházejí ze ZŠ Studnice opory Línek David,
Jiroušek Kuba a Gilanová Adéla do
jiných škol. Stále jsou však našimi
členy a po prázdninách je opět, pokud jim to čas dovolí, na šachách
přivítáme. Rádi bychom opět hráli
dětskou krajskou soutěž, ale to by
bylo možné pouze za pomoci odcházejících dětí. Jinak musíme začínat
od znova s novými adepty šachové
hry a když ti se něco naučí, opět ze
Studnice odejdou.
Závěrem chci poděkovat všem
hráčům za jejich výkony a přístup
k zápasům, Frantovi Sejvalovi nejen
za práci s dětmi a představitelům
obce za skvělou podporu naší činnosti. Těším se na další spolupráci.

Petr Lesk
6 partií, 1 bod
Jarda Česánek
5 partií, 3.5 bodů

Lesk Břetislav

Petr Horáček
4 partie, 0 bodů

SOKOL STARKOČ
DEŠŤOVÝ POCHOD
V sobotu 20. 6. 2020 se konal již
45. ročník pochodu „Po stopách bojů
roku 1866“, který pořádal tradičně TJ
Sokol Starkoč – oddíl turistiky pod
taktovkou Jaroslava Rufera. Počasí
s pořadateli vůbec nespolupracovalo,
lilo jako z konve a dalo by se i říct, že
by psa nevyhnal. O to obdivuhodnější je, že se prezentovalo 157 účastníků. Po řádném občerstvení a rozcvičení na startu se vydali účastníci na

trasy 10 km a 20 km, a dokonce se
našlo i 8 opravdových fanoušků cyklistiky, kteří absolvovali 33km trať.
I přes nepřízeň počasí všichni došli
do cíle s dobrou náladou a za svou
odvahu byli odměněni krásným pamětním listem a tatrankou. K tanci
a poslechu jim zahrála skupina LSD.
Velký dík kromě účastníků patří také
všem pořadatelům za přípravu tras
a organizaci pochodu. Samozřejmě
nelze opomenout také sponzory po15

chodu, kterými byl Pivovar Primátor
a Tiskárna LD.PRINT. A co si přát do
dalšího ročníku? Hlavně pevné zdraví, protože, jak jsme si ověřili, tento
pochod se koná za každého počasí.

I když pokud by bylo počasí příští rok
trochu shovívavější, nikdo z pořadatelů a účastníků by se určitě nezlobil.
E. Vavřinová

DANIELA VACKOVÁ
V neděli 21. 6. 2020 se konal ve Svitavách Krajsky přebor žáků a žákyň.
Daniela vyhrála a stala se tak přebornicí kraje v běhu na 100 metrů

překážek a v disciplínách 60 metrů
a 150 metrů skončila na krásném
3. místě, dovezla si tak domů 3 medaile.

ČINNOST KLUBU SK FOSP ŘEŠETOVA LHOTA
Otevření nového multifunkčního hřiště v Řešetově Lhotě
Naše mužstvo uspořádalo 5. června 2020 futsalovou akci na novém
multifunkčním hřišti v Řešetově
Lhotě, kde se sešli hrající i nehrající
členové klubu, aby si společně zahráli na domácím zrekonstruovaném
hřišti. Podíváme-li se do historie,

zjistíme, že počátky SK FOSP sahají až do roku 1992, kdy byl založen.
V té době byly futsalové domácí zápasy vždy hrány na hřišti v Řešetově
Lhotě. Bohužel již přibližně před 10
lety se na tomto hřišti přestalo hrát
z důvodu nezpůsobilého terénu pro
futsal. Nově se začalo hrát na travnatém hřišti ve Studnici, kde se hrálo
stále až do dnešních dní. Otevřením
16

„futsalového“ hřiště v Řešetově Lhotě se všem členům, kteří se přijeli
zúčastnit naší akce, vracely nostalgické vzpomínky na domácí zápasy
v potoční lize, a posléze i v okresním
přeboru. Od založení klubu uběhlo
neuvěřitelných 28 let a zakládající
členové klubu (Josef Malina, Tomáš
Merta, Petr Bureš, Daniel Donát atd),
jsou otcové současných hráčů, kteří nastupují místo nich do dnešních
zápasů futsalových soutěží v Královéhradeckém kraji. Akce byla oficiálně zahájena a začala zápasem mezi
legendami FOSPU, kdy se na jedné
straně sešli hráči v černém a na druhé straně hráči v modrém.
Černý tým tvořili hráči: Josef Malina (trenér), David Linek, Marián
Tolda, Milan Bartoš, Tomáš Kaněra,
Tomáš Merta, Fečo Julek, Tomáš Jirka a brankář Jiří Gross.
Modrý tým tvořili hráči: Hašek
Petr (trenér), Michal Tylš, Jaroslav
Kubec, Jiří Petr, Josef Srkal, Marcel
Bareš, Martin Tylš, Zdeněk Jiroušek
a dva brankáři František Danihel
a Petr Tylš.
Hrálo se 4+1 a 2x15 minut. Zápas
skončil po 30 minutách výsledkem
6:6, kdy za černé skórovali Tomáš
Merta 2x, Tomáš Jirka 2x, Tomáš
Kaněra, Fečo Julek a za modré Martin Tylš 2x, Michal Tylš 2x, Marcel
Bareš, Jaroslav Kubec. Jelikož zápas
skončil remízou, o vítězi se rozhodovalo v penaltovém rozstřelu. Byli vy-

bráni vždy 3 hráči z obou týmů (černý tým – Marián Tolda, Fečo Julek,
David Linek; modrý tým – Marcel
Bareš, Martin Tylš, Josef Srkal). První sérii proměnili oba exekutoři penalty Marián Tolda a Marcel Bareš.
Ve druhé sérii se nepodařilo ani Feču
Julkovi, ani Martinu Tylšovi vstřelit
branku z penalty, tudíž celý zápas
musel vyvrcholit posledními dvěma
penaltami, které měly rozhodnout,
kdo tento zápas legend vyhraje. Lepší taktiku použil David Linek, který
svým klasickým bodlem nedal brankářovi šanci a vstřelil nemilosrdně
branku. Technická střela Josefa Srkala bohužel jen orazítkovala tyč, tudíž o vítězi bylo rozhodnuto. Vítězem
se po krásném zápase legend stalo
mužstvo v černém. Akce dále pokračovala sestavením tří týmů z aktivních hráčů FOSPU a odehrálo se 6
zápasů bez zapsání výsledku jednotlivých zápasů.
Povedené futsalové odpoledne vyplnily přibližně 3 hodiny usilovného
běhání a všichni hráči si to náramně
užili. Během zápasů i po nich, proběhl nejeden rozhovor o fospácké
historii. Vzhledem k zájmu a vysoké
účasti hráčů i fanoušků, by stálo za to
příští rok akci najisto zopakovat. Děkujeme za rekonstrukci „futsalového“ hřiště obci a také divákům, kteří
se přišli podívat a fandit jednotlivým
týmům. FOSP FOREVER!
Ing. Michal BARTOŠ
Předseda SK FOSP Řešetova Lhota
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Foto legend z černého a modrého týmu.

Foto aktivních hráčů.
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NOVÉ HŘIŠTĚ
V Řešetově Lhotě bylo dokončeno
a slavnostně otevřeno nové multifunkční hřiště, a tak se k nám může
vrátit sport v mnoha různých podobách. Na novém sportovišti si můžete
dopřát fotbal, volejbal, tenis, nohejbal, streetball a věřím, že obyvatelé
Řešetovy Lhoty a okolních vesnic
najdou mnoho dalších, účelných využití. Nové hřiště je zkrátka opravdu
multifunkční.
Chápeme, že nové sportoviště
představuje nemalou investici z rozpočtu obce a moc si tohoto rozhodnutí zastupitelů vážíme. Chtěli bychom proto touto cestou poděkovat
vedení obce a všem zastupitelů, kteří
stavbu podpořili.

Za Osadní výbor Řešetovy Lhoty
můžeme slíbit, že se budeme snažit,
aby hřiště dlouhodobě sloužilo ke
svému účelu a aby sloužilo všem, kteří se rozhodli věnovat pohybu.
Hřiště není určeno pouze obyvatelům Řešetovy Lhoty, ale všem ze
svazku „sedmi vesnic“, a tak zveme
všechny na novou umělou trávu ke
sportovním výkonům. Zároveň žádáme všechny o důsledné dodržování
provozního řádu a stanovených pravidel, aby nám hřiště dlouho vydrželo.
Sportu, a zvlášť tomu v Řešetově
Lhotě, ZDAR.
OV Řešetova Lhota
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dění kolem nás
Okolo kostela aneb zpráva
o dvou událostech ve Studnické
farnosti

Letošní Velikonoční svátky na jaře
pro někoho možná ani nebyly, pro
někoho se odehrály především v rodinném kruhu. Jinak tomu však bylo
v měsíci červnu. Po zamlklém čase
posledních měsíců se nesměle probouzely k životu i sváteční události,
které dříve se samozřejmostí probíhaly v každoročním rytmu. Ve čtvrtek 11. června 2020 to byl dávný církevní svátek Těla a Krve a Páně, tedy
Boží Tělo. Jeho význam je na první
pohled možná méně srozumitelný. Za

průvodem po obci ke třem oltářům,
knězem nesoucím monstranci, zpěvy
a modlitbami s doprovodem dechové
hudby, dětmi sypajícími okvětní lístky, lze vytušit i něco velmi prostého.
Věřící oslavují Dárce za jeho štědrost a děkují i prosí za vše dobré, co
je k životu třeba. Průvod naznačuje,
že jako lidé putujeme, jsme na cestě
životem se spoustou zatáček, klopýtnutí, ale také velké míry dobrých
a krásných věcí.
Hned následující den proběhla
Noc kostelů. Volně otevřený kostel,
nebo koncert netradičně pojatých
lidových písní ze sbírky věhlasného
Františka Sušila v podání rodinného
souboru Calidus fons z České Skalice. Potom, kdo během večera chtěl,
mohl strávit chvilku nikým nerušen
v tichém prostoru kostela pro malé
zastavení. Noční čas nakonec patřil
společnému zpěvu jednoho z Žalmů,
těchto starobylých modliteb. Zazněl
jako poděkování za vše dobré, co
jsme mohli dostat navzdory nelehkým posledním měsícům. Na letošní
Noci kostelů se zastavilo také několik
poutníků z blízkých i vzdálenějších
koutů naší vlasti a byli potěšeni půvaby Studnice a příjemnou atmosférou večera.
Marek Netresta
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ROK
V ZAHRADĚ
LÉTO NA TÉMA PŮDA
Vážení čtenáři,
tématem letního článku je půda.
V předchozích vydáních jsme o ní již
psali, a tak tentokrát téma podrobněji rozvineme. Jednou z nejdostupnějších možností zlepšování půdních
vlastností je kompostování.
Proč kompostovat?
1. z ekonomických důvodů.
Biologicky rozložitelné zbytky tvoří
přibližně 40 % komunálního odpadu,
a to pouze z domácností. To znamená, že vytříděním bioodpadu výrazně
snížíme množství materiálu, který
putuje na skládku, čímž ušetříme na
poplatcích za vývoz popelnic. Ale nejen to. Výrobou vlastního kompostu
ušetříme také na nákupech substrátů
pro pěstování rostlin.
2. z ekologických důvodů, kterých je hned několik a souvisí s těmi
ekonomickými. Co se stane s bioodpadem na skládce? Při jeho rozkladu
bez přístupu vzduchu dochází k úniku skládkového plynu s velkým obsahem metanu, který má výrazný podíl
na změně klimatu. Lepší to není ani

s kupovanými pytli substrátů, které
prostředí zatěžují plastovými obaly
a automobilovou přepravou. Pokud
jsou na bázi rašeliny, jedná se navíc
o neobnovitelný zdroj, jehož těžbou
je ekosystém rašelinišť nenávratně
ničen.
3. čistota a kvalita jsou dalším
dobrým důvodem, proč spoléhat více
sami na sebe. Nejlépe si pohlídáme,
že jsme na kompost dali jen nezávadný materiál, který si pak přeměněný
v krásnou zeminu s klidným svědomím použijeme na pěstování zeleniny a ovoce. Domácí kompost je (na
rozdíl od kupovaného v pytli) také
plný života, což je předpokladem
zdravé půdy. Všichni známe užitečné
žížaly, ale v úrodné půdě žije mimo
jiné neuvěřitelné množství mikroorganismů – v jednom gramu půdy najdeme asi 40 milionů bakterií.
Jak kompostovat?
1. vhodné materiály z domácnosti jsou například zbytky
zeleniny a ovoce, brambor, skořápky
z vajec, kávová sedlina, vylouhovaný
čaj včetně sáčku, pokud je z papíru
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(pozor – vyskytují se např. pyramidové sáčky, které jsou z plastu!), ale
i ruličky od toaletního papíru apod.
Nevhodné jsou zbytky masa a kosti,
ale také slupky z tropického ovoce
jako jsou banány a pomeranče, které
jsou chemicky ošetřené a zbytky chemikálií pak zůstávají v kompostu.
2. vhodné materiály ze zahrady asi všichni známe: listí, posečená tráva, plevel, větvičky a podobně. Je zde ale jedno pravidlo, kterého
bychom se měli držet. Zelená hmota
jako například tráva je dusíkatý materiál a hnědá hmota jako například
větve je materiál uhlíkatý. Tyto dva
typy bychom měli udržovat v rovnováze například tím, že posekanou
trávu prosypáváme hoblinami nebo
dřevní štěpkou. Samotná tráva je pro
kompostování nevhodná.

ré dát čerstvou trávu na hromadu,
kde slehne do hutné hmoty, kam se
vzduch nedostane. Pokud kompostujeme trávu, je dobré ji nechat alespoň
uschnout, ale hlavně ji nedávat do
velké vrstvy. Co se týká vlhkosti, tak
hmota pro kompostování nesmí být
ani přeschlá, ani podmáčená. Toho
docílíme například tím, že se slupkami z kuchyně vylijeme i použitou
vodu, nebo třeba při dešti otevřeme
zavírací kompostér a podobně.
Ještě nekompostujete a chtěli byste začít?
Právě teď je nejlepší příležitost.
Obec Studnice kompostéry s přispěním dotace zajistí a zdarma poskytne
občanům. Podporuje tím zmenšování objemu komunálního odpadu
a větší zodpovědnost občanů při nakládání s odpady.

3. vzdušnost a vlhkost – základem správného kompostování je přístup vzduchu. Také proto není dob-

Na shledanou v podzimním
vydání zpravodaje se těší
Terezie Netrestová

22

Teorie kompostování.

PŘÍRODA A SVĚTLO KOLEM NÁS
Že po noci přijde zase den, to je jedna
z mála jistot, kterou na tomto světě od
nepaměti máme. Když světlo vychází,
den pro většinu z nás začíná, příchod
tmy poté ohlašuje, že se blíží čas jít spát.
Život v ulicích však neutichá ani v nočních hodinách. Až do konce 19. století
dělal lidem po setmění společnost jen
měsíc a hvězdy, poté vzal člověk “světlo”
do vlastních rukou a na cestu si začal
svítit sám. Ve městech a na vesnicích
nás tak dnes na každém kroku doprovází síť veřejného osvětlení, která nám

s orientací v potemnělém prostředí pomáhá. Kromě kladů s sebou však tento
lidský vynález nese také řadu negativních jevů, které je třeba zvážit.
Jak se říká, nic se nemá přehánět.
A to platí i co se umělého světla týče.
Na jedná straně stojí naše pochopitelná potřeba lepší orientace ve tmě,
na straně druhé poté bliká pomyslná
červená kontrolka upozorňující na
rizika světelného znečištění. Veřejné osvětlení přispívá ke snížení do23

pravních nehod v důsledku snížené
zrakové schopnosti a podobný efekt
má také ve vztahu ke kriminalitě.
Světlo však může zároveň narušovat
po miliony let zažitý životní cyklus
a nést s sebou řadu negativních jevů.
Jakých?
S ohledem k přírodě
Nejen lidé, ale také živočichové
a rostliny mají pravidelný denní cyklus zakořeněný hluboko v sobě a jejich život se mu přizpůsobil. Pokud
jsme v noci vystavení nadměrnému
světlu, může utrpět náš spánkový režim, což vede k únavě, snížení pozornosti, výkonnosti a později i k vážnějším zdravotním komplikacím.
A jinak to není ani u dalších živých
tvorů. Také oni se během života přizpůsobili životu ve tmě, na které bývají mnohdy závislí. Dnes však hmyz
vábí umělé zářící objekty, kvůli kterým opouští svůj přirozený domov,
ptáci mohou být dezorientovaní.
Díky tzv. “světelnému smogu” se taky
ochuzujeme o pohled na hvězdnou
oblohu, která skrze umělou zář nezvládá prosvítat v celé své kráse.

Sviťme bezpečně
Světla do ulic lidstvo nainstalovalo kvůli větší bezpečnosti, při nevhodném zacházení nám však v tomto směru prokazuje spíše medvědí
službu. Pokud jsou světla nainstalovaná špatně, mohou nepříjemně
oslňovat a vytvářet nebezpečné situace při přechodech mezi intenzivním
světlem a hlubokými stíny. Stejně tak
není radno brát na lehkou váhu barvu světla, které k nám z lamp vyzařuje. Ostré bílé světlo z LED lamp škodí
nejvíce, barva by se naopak měla blížit oranžové barvě, která se podobá
ohni.
Pokud navíc zavedeme svítidla
i do míst, kde být nemusí, je to jako
bychom vyhazovali peníze za energii do koše. Umělé světlo může být
dobrým sluhou, ale zlým pánem. Je
proto třeba s ním zacházet co nejvíce
ohleduplně vůči přírodě a zbytečně
s ním nehýřit ve chvílích, kdy jej nepotřebujeme.
Karolína Jirouschková

literární okénko
PROČ SI PŘEČÍST KNIHU SLEPÉ SKVRNY
Každý, kdo není úplně uzavřený
v bublině svého vlastního života

a alespoň částečně se zajímá o dění
a lidi kolem sebe, má tušení, že
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s dnešním světem a vývojem společnosti to nevypadá úplně optimisticky. Stačí se podívat na televizi,
přečíst noviny, zasurfovat po internetu nebo se zaposlouchat do hospodských hovorů. Já vím, ty byly,
jsou a budou vždycky specifické…
ale dnes jako by se staly obrazem
české rozdělené společnosti. Vyostřují se a rozumný kompromis a smír
je v nedohlednu. A nejen u nás není
situace příliš růžová. Celým světem
dnes rezonují klimatické změny, terorismus, radikalismus, extremismus, rasismus, populismus, chudoba, nevzdělanost, krize demokracie,
rozpínavost Číny a Ruska, Trumpova
Amerika a mnoho dalších ne příliš
veselých témat.

menšiny, radikalismus, populismus
a jiné. Poutavě, ale zároveň erudovaně ve své knize vysvětluje příčiny
a následky různých negativních jevů
ve společnosti a složité sociální a politické dění. Zároveň však, a to je velmi cenné, ukazuje cesty, kterými by
se dnešní společnost mohla či měla
ubírat.
Co napsat na závěr? Pokud bych
těmito řádky alespoň jednoho člověka motivovala k přečtení Slepých
skvrn, byla bych šťastná, protože už
tím bych se podílela na malých změnách k lepšímu. Jen ještě jedno upozornění: Čtení to nebude věru veselé.
Jana Línková

Obyčejný smrtelník aby se v tom
chaosu vyznal! Navíc rozlišit propagandu od pravdy dnes není opravdu
jednoduché.
Pro všechny obyčejné smrtelníky,
kteří by dnešnímu vývoji rádi porozuměli a chtěli by se zorientovat ve
složitém politickém a společenském
dění, protože jim není osud společnosti lhostejný a rádi by alespoň
malými skutky přispěli ke spravedlivějšímu a příznivějšímu světu, je
ideálním průvodcem a návodem kniha sociologa Daniela Prokopa: Slepé
skvrny, Host 2020.
Autor se v jejích sedmi kapitolách
zabývá už výše nastíněnými tématy,
jako jsou chudoba, školství a inkluze,
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mazlíčci
MOKRÉ KRMIVO: DODEJTE JÍDELNÍČKU
VAŠEHO PSA ŠŤÁVU
Zdravá strava plná tělu prospěšných
živin by měla tvořit jídelníček nejen
každého z nás, ale také našich čtyřnohých přátel. A protože oni si obsah
vlastní misky sami vybrat nemohou,
je na nás, abychom jim zajistili krmivo, které je chutné a zároveň pozitivně působí na jejich zdraví. Jednou
z cest, jak stravu našich psích parťáků zpestřit, jsou masové konzervy. Ty
mohou sloužit nejen jako chutný doplněk granulí, ale také jako pomocníci při řadě specifických problémů.
Jak zajistíte psímu parťákovi důležité živiny v poměru, který potřebuje s ohledem na svůj věk, velikost či
fyzickou kondici? Odpověď zní: kvalitními granulemi. Pokud váš chlupáč
na vybraném krmivu prospívá – což
lze snadno poznat podle toho, jak vypadá i co z něho “vychází” – a chutná
mu, není žádný důvod krmivo měnit. Chcete-li i tak psovi obsah misky
ozvláštnit, sáhněte namísto nových
granulí raději po mokrém krmivu,
tedy konzervách, kapsách nebo psích
salámcích. Ty skvěle poslouží jako lákavý “topping” na granule.
Pomocník proti nechutenství
Mokrá krmiva však nemusí slou-

žit pouze jako zpestření jídelníčku.
Pokud váš pes nebo fenka prodělává
zdravotní obtíže, je březí, nebo má
před či po porodu, může se dostavit
nechutenství. V takových případech
lze vyjít chlupatému marodovi vstříc
a stravu mu přizpůsobit tak, aby
pro něho byla voňavější, chutnější,
a tedy více atraktivní. Sledujete-li
u psa dlouhodobější nezájem spojený s úbytkem váhy, konzultujte raději problém s veterinářem.
Při servírování konzerv dbejte na
to, aby je pes chápal jako zpestření,
o kterém rozhoduje páníček. Pokud
si váš chlupatý parťák začne odmítáním potravy vynucovat obměny
jídelníčku, dejte mu jasně najevo, že
tudy cesta nevede. „Ukažte pejskovi,
že potravu dostává za odměnu, že to
vůbec není samozřejmost. Nenechávejte proto misku s krmivem volně
přístupnou, ale v určenou hodinu ji
naplňte granulemi (je důležité, aby to
pejsek viděl) a nechte chlupáče sednout před sebe. V té chvíli by se měl
dívat na misku nebo vám do očí. Následně zadejte povel ‚můžeš‘ a poté
mu misku předložte. Pokud nezačne
jíst nebo se ‚ofrňuje‘, misku mu asi za
minutu vezměte, dejte ji mimo jeho
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dosah, ale tak, aby ji viděl, a začněte
ho ignorovat. Točte se k němu zády,
žádný pohled, žádné oslovení. Toto
‚vyloučení ze smečky‘ je pro pejska
vážný trest a signál, že se páníček
zlobí. Asi po dvou, třech minutách
zopakujte předchozí ‚rituál‘ s miskou
a povelem. Pokud chlupáč i nadále
nechce jíst, opět ho asi pět minut ignorujte. Poté vezměte před zraky pejska granulku z misky, dejte mu povel,
který splní, a následně jej onou granulí odměňte.” radí Martin Kváš, výživový odborník značky Brit.
Kvalita na prvním místě
“Stejně jako při výběru běžného
granulovaného krmiva záleží i u konzervy na kvalitě jejího obsahu. Proto
se raději zcela vyvarujte všem ‚dobrotám‘, které obsahují nevhodné suroviny, jako je třeba sója, chemická
dochucovadla nebo antioxidanty
jako BHT a BHA,” říká Martin Kváš.
Samozřejmostí poté je, že pokud kupujete masovou konzervu, mělo by
většinu jejího obsahu tvořit maso či
svalovina vnitřností. Zvíře bude po
chuťové i zdravotní stránce rozdílně

reagovat na konzervu za pár korun ze
supermarketu, která má hodnotově
podobný efekt jako zbytky jídla od
stolu, a jinak na superprémiové šťavnaté maso konzervované pro snadnější uchování.
Na trhu je k dostání celá řada
druhů i konzistencí, jemným masovým paté s vnitřnostmi počínaje,
čerstvě zpracovaným masem se zeleninou konče. Konzervy s čerstvým
masem se poté vyznačují ještě větší
chutností – maso, které je před zpracováním pouze chlazeno (ne mraženo) a do několika hodin zpracováno,
si totiž uchovává svou přirozenou
šťávu, a tedy i lepší chuť. Do tohoto
segmentu spadají například holistické konzervy Brit Fresh, které čerstvé
maso kombinují se starými kulturními plodinami, jako je pohanka, topinambur nebo proso, ovocem, zeleninou a dalšími zdraví prospěšnými
surovinami. Jedná se o nový chuťový
zážitek, který váš pes určitě ocení.
Karolína Jirouschková

společenská
kronika

Narodili se:
Kasnar Sebastian, Všeliby
Hubka Vojtěch, Starkoč
Blahopřejeme novopečeným rodičům i všem, kteří v uplynulých měsících oslavili životní jubilea!

Navždy nás opustili:
Kabát Karel, Studnice
MUDr. Tibor Pindeš, chalupář Studnice
Přijměte upřímnou soustrast.
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okénko
do historie
VZPOMÍNÁNÍ ZDEŇKA LÍNKA NA CESTY
PO EVROPĚ
V dnešní době není záhodno cestovat po celé Evropě, tak pár postřehů
z mých dřívějších cest možná čtenáře
Studnického zpravodaje osloví.
Dnes bych chtěl vyprávět o prvním zájezdu, který se uskutečnil
s cestovní kanceláří Čedok v roce
1991 do Anglie, do Londýna. Vzala nás tam paní Jirmanová, učitelka německého jazyka, ke které jsem
s kamarádem Tomášem Mertovým
chodil na kurzy německého jazyka.
Paní Jirmanová zjistila, že v cestovní kanceláři, kde dělala, je velice výhodná nabídka čtyřdenního zájezdu
do Londýna. Chtěla, abychom s ní
jeli. Velice mě to lákalo, protože se
zajímám o vojenskou historii a věděl
jsem, jaké památky bych tam mohl
navštívit.
První a krátká zastávka byla v Německu v Kolíně nad Rýnem. Když
jsme stáli před rozbombardovanou
katedrálou a poslouchali výklad paní
Jirmanové, připojili se k nám dva
místní kluci a začali se nám posmí-

vat, byly to nějaké narážky na Čechy. Paní Jirmanová se na ně otočila
a brilantní němčinou jim důrazně
vysvětlila, že takhle tedy ne. Klukům
spadla brada – tohle nečekali.
Další zastávka byla v Belgii v Bruselu u Atomia. Když se dnes dívám
na fotky, které jsem si cestou dělal,
v pohledu na Brusel zcela ještě chybí
paláce Evropské unie. Samozřejmě
jsme se byli podívat i na čurajícího
chlapečka.
Pak jsme spěchali směr kanál LaManche, abychom stihli noční trajekt
do Anglie. V Ostende mě fascinovaly
hospůdky na nábřeží osvětlené neonovými trubicemi a maják, který svítil na konci vlnolamu. Ráno jsme se
probudili pod Dowerskými útesy.
Z Doweru jsme vyjížděli směr
Londýn, na který jsem se moc těšil, protože jsem věděl, co všechno
tam uvidím. V zájezdu byli ještě dva
účastníci, kteří měli stejně jako já zájem o vojenskou historii. Jeden uměl
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precizně anglicky. Druhý, jehož bratr
za války pracoval u RAF (u letectva),
měl plné kapsy liber, a tak nám mladým klukům finančně pomohl. Byl
vděčný, že mu děláme průvodce.
Celý autobus společně navštívil hlavní rarity velkého Londýna:
Buckingenský palác a Trafalgarské
náměstí. Dále bylo na programu muzeum voskových figurín Madame Tussaud, ale naše trojice se po domluvě
s průvodkyní oddělila od hlavní skupiny a šli jsme po památkách na naše
letce a na britské námořnictvo.
Navštívili jsme kostel sv. Klementa, patrona letců – zde se, když
zemřel letec, sloužily za zemřelého
mše. V kostele na zemi jsou dlaždice
ve znacích všech perutí, které létaly
na obranu Anglie – v polovině lavic
jsme objevili čtyři kachle, které patřily čtyřem československým perutím. Polští letci mají v levé části kostela velikou černou kachli z černého
mramoru, o kterou se postaral Jan
Pavel II. Na stěnách kaple visely vitríny, v nich byly umístěny artefakty
věnované obráncům Londýna, v paměti mi utkvěl kordík od Stalina.
Kapli z venku hlídají ti, kteří se podíleli na velení britských sil – baron
Hugh Dowding (velel stíhačům) a sir
Arthur Harris (velel bombardérům).
Pak jsme po nábřeží řeky Temže
běželi k Toweru, protože na druhé
straně byl zakotven nejtěžší z lehkých
křižníků Belfast, významná památka

z druhé světové války. Účastnil se potopení německé bitevní lodi Scharnhorst, a to díky radarové výzbroji,
která tehdy byla novinkou. Na lodi
je v operační místnosti tato bitva pro
turisty nahraná. Po palubě pobíhal
kocour připomínající svého dávného
kolegu – maskota námořníků Belfastu. Největší atrakcí pro mě bylo oživení děl. Byl jsem jak v Jiříkově vidění, když se protiletadlový kanón dal
do pohybu a začal simulovat střelbu. Pro nás jako suchozemce byla
návštěva lodi velkým zážitkem, obzvlášť pro mě, když jsem byl lodním
modelářem. Měl jsem kapesné stěží
na vstupenku, a tak jsem byl vděčný
staršímu kolegovi, že nám dal libry,
abychom si tuto významnou památku mohli prohlédnout důkladně.
Dvanáct minut chůze od křižníku
je komplet Imperial War Museums,
před kterým stojí kanóny ráže 406
mm (z pobřežní baterie Lindeman).
Toto muzeum ukazuje návštěvníkům
mnoho artefaktů z různých bitev.
Třeba dar od Američanů kokpit stíhačky Zero sestřelené v Pearl Harboru nebo model atomové bomby
shozené na Hirošimu, ve druhém patře byly vystaveny různé části z britských bombardérů, jako střelecké
věže, navigační kabiny, kusy motorů.
V celém prostoru hlavní haly od stropu viselo velké množství stíhacích letounů Spitfire (bristký), Focke-Wulf
190 (německý), Mustang P51 (americký). Dole byly uskladněny letouny
z první světové války, např. Sopwith
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Camel (anglický), Fokker (německý).
V muzeu se mi podařilo zakoupit synovcům slibovaná anglická autíčka –
a byl jsem bez liber.
Po prohlídce tohoto nádherného
muzea jsme se vydali směr seřadiště,
kde nás nabral náš autobus. Šli jsme
po nábřeží, kde je velké množství
námořních děl z francouzských lodí.
Nastoupili jsme do autobusu a vydali
jsme se k celnici v Doweru.
Zpátky jsme se vraceli přes Holandsko a německý Dusseldorf. Tam
nás zaujal krámek s potřebami pro
indiány, kde nabízeli čelenky z peří,
náčelnické fajfky, luky, vigvamy.
Posledním zastavením byla plastika
původního Dusseldorfu. Pak už jsme

ujížděli přes noc směr naše domovina.
Tehdy jsem netušil, že Anglii navštívím ještě dvakrát. Při dalších
návštěvách jsme viděli základnu Duxford, ze které operovali naši letci –
v současné době je tam velikánské
letecké muzeum. Navštívili jsme tankové muzeum Bowington a prohlídli
jsme si přístav Portsmes, kde jsme
navštívili Nelsonovu vítěznou loď
Viktorii a také ponorkové muzeum.
Cesta do Anglie byla začátkem
mých pravidelných výprav po celé
Evropě.
Zapsala Marcela Lhotská

zápisy
(anonymizované)
ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE
STUDNICE Č. 15/2020 ZE DNE 27. 4. 2020
Přítomno: 9 zastupitelů
Nepřítomno: Jiří Stach – omluven,
Štěpánka Kubová - omluvena
Zahájení jednání: 19:02 hod
Konec jednání: 20:05 hod
1.Zahájení a uvítání hostů

Zasedání ZO zahájila, zastupitele
uvítala, starostka Mgr. Kubínová.
Přítomno je 9 členů zastupitelstva.
ZO je usnášení schopné.
Prezenční listina viz. příloha č. 1.
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2.Volba zapisovatele, ověřovatelů a návrhové komise
Zapisovatel: Aleš Jirouschek
Pro:9 Proti:0 Zdržel se:0
Ověřovatelé: Helena Toldová, Tomáš
Burdych
Pro:9 Proti:0 Zdržel se:0
Návrhová komise: Ludmila Kaněrová, Bořivoj Červenka
Pro:9 Proti:0 Zdržel se:0
3. Schválení programu
ZO schválilo program zasedání dle
pozvánky.
Doplněny budou body:
Rozpočtové opatření č. 2/2020
Přijetí dotace od Královéhradeckého
kraje na hospodaření v lesích
Projednání žádosti bezúplatného
převodu pozemků v majetku obce
Studnice pod tělesy silnic KHK
Pro:9 Proti:0 Zdržel se:0
4. Kontrola zápisu z minulého
zasedání
ZO schválilo zápis z minulého zasedání konaného dne 2. 3. 2020 bez
připomínek
Pro:9 Proti:0 Zdržel se:0
5. Schválení dokumentu „Program rozvoje obce Studnice na
období 2019 – 2028“

Panem Turkem byl zpracován dokument Program rozvoje obce Studnice na období 2019-2028, na kterém
dlouhodobě pracovala ve spolupráci
s ním místní pracovní skupina. Na
jeho tvorbě se rovněž podíleli občané obce na veřejné schůzce, kde
byly projednány jednotlivé kategorie
plánu rozvoje obce na příští období.
Dokument je vyvěšen na webových
stránkách obce. Tento dokument
musí být zpracován, z důvodu případných budoucích žádostí o dotace.
ZO schválilo dokument „Program
rozvoje obce Studnice na období
2019 – 2028“
Pro:9 Proti:0 Zdržel se:0
6. Schválení zařazení území
obce do územní působnosti
MAS Mezi Úpou a Metují na období 2021-2027
Obec Studnice je již řadu let součástí
Místní akční skupiny Mezi Úpou a Metují. Tato organizace umožňuje obci samotné, jejím organizacím, neziskovým
organizacím, fyzickým a právnickým
osobám z území obce, využívat čerpání dotací EU určených pro komunitně
vedený místní rozvoj. K zařazení území naší obce do působnosti MAS Mezi
Úpou a Metují na období 2021-2027, je
třeba vyjádřit souhlasné stanovisko.
ZO Studnice schválilo zařazení území obce do území působnosti MAS
Mezi Úpou a Metují na období 20212027
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Pro:9 Proti:0 Zdržel se:0
7. Schválení dodatku ke smlouvě o nájmu prostoru sloužícího
k podnikání
Paní Jana Beránková, jako nájemce
prostor č.p. 19 (hostinec Na Králíku),
byla nucena s ohledem na vládou vyhlášený nouzový stav a sním spojených nařízení uzavřít provoz pohostinství.
Starostka obce navrhla, s ohledem
na výše uvedené, odpustit nájem za
období 4-12/2020 formou dodatku
ke smlouvě. Důvodem je ušlý zisk
v období nejvyšších tržeb a nejistá
výše tržeb po znovuotevření. Znění
dodatku bylo konzultováno s JUDr.
Svobodou.
ZO schválilo dodatek ke smlouvě
o nájmu prostor sloužících k podnikání v hostinci „Na Králíku“, kde
bude uvedeno, že se pronajímatel
a nájemce dohodli, že pronajímatel
nájemci promíjí platbu nájemného za
měsíce 4-12/2020
Pro:9 Proti:0 Zdržel se:0
8. Schválení výsledků výběrového řízení na akci „Cesta ke kostelu CČH Studnice“
Vzhledem k tomu, že v zadávací dokumentaci k VŘ na akci vybudování
cesty ke kostelu CČH Studnice nebyla do výzvy uvedena správná koneč-

ná verze rozpočtu, bylo VŘ zrušeno
a bude vypsáno po opravě znovu.
ZO schválilo zrušení VŘ na akci
„Cesta ke kostelu CČH Studnice“
a jeho opětovné vypsání za stejných
podmínek s konečnou verzí rozpočtu
Pro:8 Proti:0 Zdržel se: Radek Novotný
9. Schválení standardů veřejného osvětlení na období 20202025
V souvislosti se záměrem realizovat
obnovu a doplnění veřejného osvětlení v obci, byly Společností ATRMETAL Jiří Tesař, s.r.o. vypracovány
standardy veřejného osvětlení obce
na období 2020-2025. Na základě
této studie budou obcí Studnice vydány závazné standardy veřejného
osvětlení obce Studnice u Náchoda
pro roky 2020-2025. Jedná se o závazný materiál, podle kterého bude
probíhat realizace obnovy VO v následujících letech.
ZO schválilo standardy veřejného
osvětlení na období 2020-2025
Pro:9 Proti:0 Zdržel se:0
10. Schválení zadávací dokumentace pro výběrové řízení
na akci „Obnova a doplnění VO
v obci Studnice“
Jako první akcí, související se zpra33

covanými standardy veřejného osvětlení v obci zpracovanými společností
ATRMETAL Jiří Tesař, s.r.o., bude
v letošním roce realizována obnova
a doplnění VO v obci Studnice. Jednatel společnosti, Jiří |Tesař, připravil projekt včetně zadávací dokumentace. K realizaci projektu bude
osloveno alespoň 5 firem.
ZO schválilo zadávací dokumentaci
pro výběrové řízení na akci „Obnova
a doplnění VO v obci Studnice“ s tím,
že bude osloveno alespoň 5 firem.
Pro:9 Proti:0 Zdržel se:0
ZO schválilo výběrovou komisi ve
složení: Kristýna Kubínová, Aleš Jirouschek, Jiří Tesař
Pro:9 Proti:0 Zdržel se:0
11. Projednání žádosti o odkup
části pozemku p.č. 1297/1 v k.ú.
Studnice u Náchoda
Xxxxxx si podali žádost o koupi části
obecního pozemku. Jedná se o část
obecního pozemku p.č.1297/1 o výměře 45,9 m2 ve Zblově. Pozemek
bezprostředně navazuje na pozemek
patřící k nemovitosti č.p. 30. Získaný
pozemek hodlají využít k parkování
osobního vozidla. Vzhledem k tomu,
že se připravuje výstavba chodníku
v obci Zblov a v již rozpracovaném
projektu s touto změnou není počítáno, bude o záměru prodeje pozemku
dále jednáno po realizaci chodníku.

ZO schválilo odložení projednání
prodeje části obecního pozemku p.č.
1297/1 v k.ú. Studnice u Náchoda
Pro:9 Proti:0 Zdržel se:0
12. Projednání zápisu z OV Všeliby
ZO bere na vědomí zápis OV Všeliby
ze dne 14. 2. 2020. Zároveň bere na
vědomí změnu předsedy OV, kterým
byla zvolena Lucie Hanušová.
Ohledně břehu od RD Česenků podél
potoka k mostu, informovala paní
starostka, že byla oslovena paní Netrestová, která provede osázení břehu vhodným plazivým porostem.
13. Seznámení s rozpočtovým
opatřením č. 1/2020
Výdaje:
1) Navýšíme kap. 6330-Převody vlastním fondům v rozpočtech
územní úrovně pol. 5345-Převody vlastním rozpočtovým účtům
o 6.000.000 Kč. V příjmech o tuto
částku navýšíme kap. 6330Převody
vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně (převod fin. prostředků
z II. běžného účtu u České spořitelny
na spořící účet).
Termín: 29. 2. 2020
Zodpovídá: Václava Wagnerová
ZO bere na vědomí rozpočtové opat34

ření č. 1/2020 ze dne 29. 2. 2020
14. Seznámení s rozpočtovým
opatřením č. 2/2020
Výdaje:
1) Navýšíme kap. 6330-Převody vlastním fondům v rozpočtech
územní úrovně o 3.700.000 Kč.
V příjmech o tuto částku navýšíme
kap. 6330-Převody vlastním fondům
v rozpočtech územní úrovně (převod
fin. prostředků z běžného účtu u České spořitelny na spořící účet).
2) Navýšíme kap. 5213-Krizová opatření o 1.000 Kč. O tuto částku snížíme pol. 8115-Změna stavu krátkodob.
prostř. na bankovních účtech (nákup
materiálu na šití roušek).
Termín: 31. 3. 2020
Zodpovídá: Václava Wagnerová
ZO bere na vědomí rozpočtové opatření č. 2/2020 ze dne 31. 3. 2020
15. Schválení přijetí dotací od
Královéhradeckého kraje na
lesy
Jedná se o fin. příspěvky:
- ekologické a k přírodě šetrné tech-

nologie při hospodaření v lesích 38 640 Kč
- obnova, zajištění a výchova lesních
porostů do 40 let věku - 11 520 Kč
- zmírnění dopadů kůrovcové kalamity v lesích za období od 1. 10. 2017
do 31. 12. 2018 - 213 162 Kč
- ekologické a k přírodě šetrné technologie při hospodaření v lesích 9 440 Kč
Pro:9 Proti:0 Zdržel se:0
16.Projednání žádosti bezúplatného převodu pozemků v majetku obce Studnice pod tělesy
silnic KHK
Odborem majetkové Správy silnic
Náchod, na základě jejich šetření,
bylo zjištěno, že některé pozemky
v majetku obce Studnice se nachází
pod tělesy silnic v majetku Královéhradeckého kraje. V zaslané žádosti
žádá ZO, zda by bylo možné dotčené
pozemky bezúplatně převést.
K odsouhlasení dojde na základě zaslaných geometrických plánů dotčených pozemků.

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE
STUDNICE Č. 16/2020 ZE DNE 18. 5. 2020
Přítomno: 11 zastupitelů
Nepřítomno: 0

Zahájení jednání: 19:01 hod
Konec jednání: 19:35 hod
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1.Zahájení a uvítání hostů

Pro:11 Proti:0 Zdržel se:0

Zasedání ZO zahájila, zastupitele
uvítala, starostka Mgr. Kubínová.
Přítomno je 11 členů zastupitelstva.
ZO je usnášení schopné.

5. Schválení výsledků výběrového řízení na akci „Cesta ke kostelu CČH Studnice“

Prezenční listina viz. příloha č. 1.
2.Volba zapisovatele, ověřovatelů a návrhové komise
Zapisovatel: Aleš Jirouschek
Pro:11 Proti:0 Zdržel se:0
Ověřovatelé: Jiří Stach, Radek Novotný
Pro:11 Proti:0 Zdržel se:0
Návrhová komise: Štěpánka Kubová,
Pavel Řídký
Pro:11 Proti:0 Zdržel se:0
3. Schválení programu
ZO schválilo program zasedání dle
pozvánky.
Doplněny budou body:
Žádost o finanční příspěvek na dětský den ve Starkoči
Rozpočtové opatření č. 3/2020
Pro:11 Proti:0 Zdržel se:0
4. Kontrola zápisu z minulého
zasedání
ZO schválilo zápis z minulého zasedání konaného dne 27. 4. 2020 bez
připomínek.

Do výběrového řízení bylo osloveno celkem 5 firem (Radek Novotný,
Green4plan s.r.o., Alprim CZ s.r.o.,
STAVIBET, ElisaTex s.r.o.). Všichni
oslovení předali svoji nabídku v termínu a v souladu se zadávací dokumentací. Jako vítězná byla výběrovou
komisí vyhodnocena nabídka pana
Radka Novotného, jehož cenová nabídka činí Kč 744.779,36 včetně DPH.
ZO schválilo jako vítěze VŘ na dodavatele a uzavření smlouvy na
akci Cesta ke kostelu CČH Studnice
s uchazečem s nejnižší cenovou nabídkou - firmu pana Radka Novotného.
Cena díla Kč 744.779,36 včetně DPH
Pro:10 Proti:0 Zdržel se: Radek Novotný
6. Schválení výsledků výběrového řízení na akci „Obnova a doplnění VO v obci Studnice“
Do výběrového řízení bylo osloveno celkem 5 firem (TELKABEL CZ
s.r.o., ELTYM HRONOV, spol. s r.o.,
ENERGOLAND spol. s.o., ELEKTO-COMP spol. s r.o., Jiří Šrůtek). Dvě
společnosti se z VŘ omluvily, dvě
společnosti nabídku nepodaly. Výběrová komise, jejíž jedním ze členů byl
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p. Tesař, jednatel společnosti ATRMETAL Jiří Tesař, s.r.o., který celý
projekt připravil, zkontrolovala formální, odbornou i finanční stránku
nabídky a na základě zjištění vyhlásila jako vítěze jedinou předloženou
nabídku, kterou podala firma pana
Jiřího Šrůtka, jehož cenová nabídka
činí Kč 735.367,– bez DPH.
ZO schválilo jako vítěze VŘ na dodavatele a uzavření smlouvy na akci
Obnova a doplnění VO v obci Studnice s uchazečem s nejnižší nabídkou –
firmu pana Jiřího Šrůtka.
Cena díla Kč 735.367,– bez DPH
Pro:11 Proti:0 Zdržel se:0
7. Schválení smlouvy o zřízení
věcného břemene s ČEZ Distribuce propoj VN Starkoč na Vysokov
Smlouva o zřízení věcného břemene
je uzavírána na základě dříve uzavřené Smlouvy o smlouvě budoucí,
schválené ZO dne 9. 10. 2017.

ného břemene – služebnosti č. IE-122005733/VB/7 Vysokov – kvn propoj
VB2351 do VN2352 za jednorázovou
náhradu ve výši Kč 19.100,– bez DPH
Pro:11 Proti:0 Zdržel se:0
8. Projednání žádosti města
Česká Skalice o transfer části
přijatých dotací na lesní hospodářství.
Město Česká Skalice podalo žádost
o transfer části přijatých dotací na
lesní hospodářství. Jde o zohlednění
dotací. V ročním zúčtování hospodaření v lese Kozláři, kde je Česká
Skalice majitelem 60% se obdržené
dotace nezohledňují. Doposud se jednalo o zanedbatelné částky, tak o ně
město nežádalo. Nyní s kůrovcovou
kalamitou jsou dotace v řádu desítek tisíc, proto město Česká Skalice
žádá o jejich zohlednění. Z naší obdržené dotace pro les Kozlář za rok
2019 ve výši 43 760,– Kč je nárokový
podíl města Česká Skalice 60%, tzn.
26 256,– Kč.

Obec Studnice jako vlastník pozemků parc.č. 366, 720/1, 790/1 v k.ú.
Starkoč u Vysokova tímto zřizuje věcné břemeno ve prospěch společnosti
ČEZ Distribuce, která je vlastníkem
kabelového vedení VN, které zasahuje na uvedené pozemky v rozsahu-délce 191 m, za jednorázovou náhradu ve výši Kč 19.100,– bez DPH.

ZO schválilo žádost města Česká
Skalice o transfer 60% přijatých dotací na hospodaření v lese Kozláři ve
výši 26 256,– Kč.

ZO schválilo smlouvu o zřízení věc-

Pořadatelem dětského dne ve Starko-

Pro: 10 Proti:0 Zdržel se: Jiří Stach
9. Žádost o finanční příspěvek
na dětský den ve Starkoči
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či byla podána žádost o příspěvek
na pořádání akce ve výši Kč 7.000,–
s tím, že část ve výši Kč 3.500,–
bude použita na loutkové divadlo
a část ve výši Kč 3.500,– na šermíře.
V loňském roce byla tato akce velice
úspěšná a navštívilo ji celkem 150
dětí.

v lesích)

ZO schválilo finanční příspěvek na
dětský den ve Starkoči ve výši Kč
7.000,– .

11. Různé

Pro:11 Proti:0 Zdržel se:0
10. Seznámení s rozpočtovým opatřením č. 3/2020
k 30. 4. 2020
Zavedeme pol. 4116-Ost. neinvest.
přijaté transfery ze SR v částce
272.762,– Kč. Ve výdajích o tuto částku navýšíme pol. 8115-Změna stavu
krátkodob. prostředků na bankovních účtech (dotace na hospodaření

Termín: 30. 4. 2020
Zodpovídá: Václava Wagnerová
ZO bere na vědomí rozpočtové opatření č. 3/2020 k 30. 4. 2020

Starostka seznámila zastupitele s aktuálním stavem rekonstrukce požární nádrže ve Všelibech, kterou realizuje pan Háze. Nádrž je vyšalována
a připravena na betonování. Následně bude třeba vybrat vhodný povrch
na vnitřní stěny a dno nádrže. V této
souvislosti byl osloven pan Semerák, který pracuje a má zkušenosti
s nátěrovými hmotami firmy Mapei.
K posouzení byla předložena nabídka pana Petra Jakubů ze společnosti
Abazény na polaminování betonového bazénu.

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE
STUDNICE Č. 17/2020 ZE DNE 8. 6. 2020
Přítomno: 11 zastupitelů
Nepřítomno: 0
Hosté: 7
Zahájení jednání: 19:06 hod
Konec jednání: 21:12 hod
1.Zahájení a uvítání hostů
Zasedání ZO zahájila, zastupitele
uvítala, starostka Mgr. Kubínová.
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: Pavel Řídký, Štěpánka
Kubová
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Pro:11 Proti:0 Zdržel se:0
Návrhová komise: Daniel Donát, Tomáš Burdych
Pro:11 Proti:0 Zdržel se:0
3. Schválení programu
ZO schválilo program zasedání dle
pozvánky.
Doplněny budou body:
Projednání finanční účasti obce na
rekonstrukci místní komunikace
v Řešetově Lhotě
Projednání způsobu úpravy koupaliště ve Všelibech
Projednání možnosti získání dotace
na nákup zahradních kompostérů
Pro:11 Proti:0 Zdržel se:0
4. Kontrola zápisu z minulého
zasedání
ZO schválilo zápis z minulého zasedání konaného dne 18. 5. 2020 bez
připomínek.
Pro:11 Proti:0 Zdržel se:0
5. Schválení závěrečného účtu
Obce Studnice za rok 2019
Všechny dokumenty závěrečného účtu, včetně zprávy o výsledku
přezkoumání hospodaření, byly řádně vyvěšeny na úřední desce po dobu
15 dnů.
1. ZO schválilo závěrečný účet Obce

Studnice za rok 2019 bez výhrad
a zároveň vyjadřuje souhlas s celoročním hospodařením obce.
Pro:11 Proti:0 Zdržel se:0
2. ZO schvaluje účetní závěrku Obce
Studnice za rok 2019.
Pro:11 Proti:0 Zdržel se:0
6. Schválení účetní závěrky
a odpisového plánu příspěvkové organizace Základní škola
a Mateřská škola Studnice, okr.
Náchod.
Příspěvková organizace ZŠ a MŠ
Studnice žádá ZO o schválení účetní
závěrky za rok 2019 s výsledkem hospodaření ve výši Kč 30.621,91. S tím,
že Kč 26.034,91 je z hlavní činnosti
a Kč 4.587 je z hospodářské činnosti.
Zároveň žádá o převod do rezervního
fondu.
1. ZO schválilo účetní závěrku příspěvkové organizace Základní a Mateřská škola Studnice, okr. Náchod.
Pro:11 Proti:0 Zdržel se:0
2. ZO schválilo odpisový plán příspěvkové organizace Základní a Mateřská škola Studnice, okr. Náchod.
Pro:11 Proti:0 Zdržel se:0
3. ZO schválilo výsledek hospodaření příspěvkové organizace Základní
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a Mateřská škola Studnice, okr. Náchod -30 621,91 Kč a jeho převod do
rezervního fondu
Pro:11 Proti:0 Zdržel se:0
7. Schválení přijetí darů pro
příspěvkovou organizaci ZŠ
a MŠ Studnice.
Jedná se o dva dary. První od firmy
TF Press, s.r.o. ve výši Kč 5.000,– .
Druhý od firmy NOVOPOL, a.s. ve
výši Kč 5.000,–
ZO schválilo přijetí darů pro příspěvkovou organizaci ZŠ a MŠ Studnice
od firem TPRES ve výši Kč 5.000,–
a NOVOPOL ve výši Kč 5.000,– .
Pro:11 Proti:0 Zdržel se:0
8. Schválení prodeje stavebního pozemku p.č. 210/4 v k.ú.
Starkoč u Vysokova.
Prodej výše uvedeného pozemku
a výměře 1246 m2 byl realizován
obálkovou metodou, s minimální
nabídkovou cenou Kč 500,– / m2 +
DPH. Do předem stanoveného termínu byla předána jedna obálka, kterou
podali xxx. Zájemci nabídli cenu Kč
532,– / m2 + DPH.
ZO schválilo prodej pozemku
p.č.210/4 o výměře 1246 m2 v k.ú.
Starkoč u Vysokova xxx za cenu Kč
532,– /m2 + DPH.

Pro:11 Proti:0 Zdržel se:0
9. Schválení zadávací dokumentace pro výběrové řízení na
„Stavební úpravy č.p. 31 Studnice“ a schválení stavebního
dozoru.
V této souvislosti je aktuálně podána žádost o dotaci na rekonstrukci
č.p. 31 přičemž doposud nebylo rozhodnuto, zda dotaci získáme. K vyhotovení zadávací dokumentace
k výběrovému řízení na zhotovitele
stavebních úprav v č.p. 31 byla oslovena firma Profesionálové z Hradce
Králové, která zadávací dokumentaci
vypracovala.
1.ZO schválilo zadávací dokumentaci
na stavební úpravy č.p. 31 vypracovanou firmou Profesionálové.
Pro:11 Proti:0 Zdržel se:0
2.ZO schválilo jako stavební dozor
k realizaci stavebních úprav č.p.31
Ing. Červeného za cenu Kč 40.000,– .
Pro:11 Proti:0 Zdržel se:0
3.ZO schválilo výběrovou komisi na
akci stavební úpravy č.p. 31 ve složení Kristýna Kubínová, Ing. Červený,
zástupce firmy Profesionálové.
Pro:11 Proti:0 Zdržel se:0
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10. Schválení vydání obecně závazné vyhlášky č. 1/2020 o nočním
klidu.
S ohledem na současnou situaci
dochází k projednání této vyhlášky o nočním klidu až nyní s tím, že
termíny ve vyhlášce uvedené mohou být nejisté. B. Červenka vyjádřil
obavy, jak bude postupováno v případě změn nařízení vlády týkající
se změn u pandemie a zda nebude
nutno tuto vyhlášku měnit. Dle vyjádření starostky obce je nařízení vlády nadřazeno místním vyhláškám.
Dále pak upozornila, že dle bodu 3.
této vyhlášky je pořadatel veřejnosti
přístupných akcí povinen tyto akce
ohlásit obecnímu úřadu Studnice
nejméně 15 dnů před konáním akce.
Na základě aktuálního stavu pandemie bude OÚ rozhodovat o případném konání, či nekonání akce, v souladu s aktuálním nařízením vlády. Š.
Kubová vyjádřila nesouhlas s počtem
konaných kulturních akcí na koupališti Starkoč a s dobou nočního klidu
od 3:00 hod. – 6:00 hod. Na základě její připomínky navrhla starostka
obce dobu nočního klidu prodloužit.
Doba nočního klidu se vymezuje na
dobu od 2:00 do 6:00 hodin. Seznam
akcí se stanovenými výjimkami
z doby nočního klidu uvedenými ve
Vyhlášce č. 1/2020 je uveden v příloze č. 2 zápisu.
ZO schválilo vydání obecně závazné
vyhlášky č. 1/2020 o nočním klidu
s tím, že doba nočního klidu se vy-

mezuje na dobu od 2:00 do 6:00 hodin.
Pro:8 Proti: Bořivoj Červenka, Štěpánka Kubová Zdržel se: Jiří Stach
11. Projednání žádosti o podporu linky bezpečí
.
Jako každoročně nás ředitelka Linky bezpečí, z.s. požádala o finanční
podporu na pokračování provozu
krizové linky, tentokrát ve výši Kč
7.500,– (v loňském roce bylo schváleno Kč 5.000,– ). Ing. Řídky podal
protinávrh na poskytnutí příspěvku
ve výši Kč 2.000,–
ZO schválilo protinávrh Ing. Řídkého
na poskytnutí podpory lince bezpečí
ve výši Kč 2.000,–
Pro:8 Proti:0 Zdržel se: Kristýna
Kubínová, Jiří Stach, Tomáš Burdych
12. Delegování zástupce na
účast na valné hromadě VAK
Náchod a.s.
ZO schválilo jako delegáta na účast
na valné hromadě společnosti VAK
Náchod a.s. Kristýnu Kubínovou,
starostku obce Studnice
Pro:11 Proti:0 Zdržel se:0
13. Schválení převodu pozemků
pod silničními tělesy do majetku Královéhradeckého kraje.
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Na zasedání ZO dne 27. 4. 2020
byla předběžně projednána žádost
o bezúplatném převodu pozemků
v majetku obce Studnice pod tělesy
silnic KHK, kdy odborem majetkové
Správy silnic Náchod, na základě jejich šetření, bylo zjištěno, že některé
pozemky v majetku obce Studnice se
nachází pod tělesy silnic v majetku
Královéhradeckého kraje. Na základě dříve vyjádřeného souhlasného
stanoviska ZO, byla Správou silnic
Královéhradeckého kraje podána
oficiální žádost o bezúplatný prodej.
Žádost o bezúplatný převod, kde jsou
dotčené pozemky a jejich výměry
uvedeny viz. příloha č. 3 zápisu.

kancelář premiéra, kancelář prezidenta, ombudsmana, krajskou hygienickou stanici, T-mobile…) Odevšad
zní však stejná odpověď – vyzařovaný výkon umístěných antén na stožáru je zcela v souladu s limity schválenými pro Českou republiku, stožár
je stavbou dočasnou (není v souladu
s územním plánem obce Studnice,
proto je stavbou dočasnou) a postupné navyšování výkonu nepodléhá novému schválení stavebním úřadem.
Zastupitelstvo obce Kramolny mělo
tento bod již na jednání a usnesení
zní: „obec bere oba dopisy na vědomí a zašle autorčin dopis MÚ Náchod
a KÚ a požádá o jejich stanovisko.“

ZO schválilo převod pozemků pod
silničními tělesy do majetku Královéhradeckého kraje.

ZO bere dopis pisatelky ze Lhotek,
týkající se základnové stanice umístěné v k.ú. Studnice u Náchoda na
vědomí s tím, že společně s obcí Kramolna požádají MÚ Náchod a Krajský úřad o jejich stanovisko

Pro:11 Proti:0 Zdržel se:0
14. Projednání dopisu občanky
Lhotek ohledně základnové stanice umístěné v k.ú. Studnice
u Náchoda.
Autorka dopisu ze Lhotek, která již
řadu let bojuje za odstranění vysílače, žádá o projednání jejího dopisu,
adresovaného Ing. Pacákovi, vedoucímu odboru územního plánování
Krajského úřadu. Celá problematika
se táhne několik let. Pisatelka, potažmo obec Studnice a obec Kramolna
již obeslaly veškeré možné instituce
(stavební úřad v Náchodě, Krajský
úřad, Ministerstvo pro místní rozvoj,

Pro:11 Proti:0 Zdržel se:0
15. Projednání zápisu OV Řešetova Lhota.
Zasedání OV Řešetova Lhota se konalo dne 6. 5. 2020. Jeho hlavním
tématem bylo provozování nového
multifunkčního hřiště. Z jednání
vyplynulo, že zřizovatelem hřiště je
Obec Studnice, odpovědnou osobou
jsou členové OV ŘL, kontaktní osobou pak pan Aleš Antoš a jeho zástupce pan Radek Novotný. Pan Antoš bude v období od dubna do října
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hřiště odemykat a to ráno v 9:00 hod
a zavírat večer v 21:00 hod. Mimo
dané období bude možno hřiště využívat po dohodě s kontaktní osobou.
Na hřiště bude umístěna tabule, kde
budou uvedeny všechny pravidelné
akce. OV provede úklid hřiště dvakrát ročně formou brigády. Každý,
kdo bude hřiště využívat, jej následně uvede do stavu jeho převzetí.
ZO berou na vědomí zápis OV ŘL.
16. Schválení smlouvy o technickém dozoru na doplnění
a obnovu veřejného osvětlení v části Studnice + příprava
Starkoč.
V rámci připravované akce doplnění
a obnovy veřejného osvětlení v části Studnice a přípravy pro Starkoč,
kterou projektově připravoval pan
Tesař a jejíž realizaci vysoutěžila
firma pana Šrůtka, je třeba vybrat
technický dozor, který bude zajišťovat bezproblémový průběh celé
akce. Vzhledem k tomu, že pan Tesař se na celém projektu významně
podílel a připravil jej, byl osloven,
zda by se i tohoto úkolu zhostil. Pan
Tesař představuje jednoho z největších odborníků v dané oblasti a dá
se předpokládat, že bude schopen
zkoordinovat všechny zúčastněné
složky, které se budou na akci podílet
(ČEZ, Elektrocomp, ČEZ Distribuce,
projektant připravovaného chodníku ve Starkoči). Na základě oslovení
předložila společnost pana Tesaře

návrh smlouvy o odborné, technické a organizační pomoci pro obnovu
a rekonstrukci veřejného osvětlení.
Za plnění požadovaných služeb bude
účtována pravidelná paušální platba
ve výši Kč 1.000,– bez DPH měsíčně.
Termín zahájení činnosti je stanoven
po podpisu smlouvy, termín ukončení činnosti k 31. 12. 2021
ZO schvaluje smlouvu o technickém dozoru na doplnění a obnovu
veřejného osvětlení v části Studnice
+ příprava Starkoč uzavřenou s firmou ARTMETAL Jiří Tesař s.r.o. za
měsíční paušální platbu ve výši Kč
1.000,– .
Pro:11 Proti:0 Zdržel se:0
17. Projednání záměru pachtu
části pozemku 1082/34 v k.ú.
Studnice u Náchoda.
Paní Martincová si podala žádost
o propachtování části pozemku za
jejich zahradou. Mají psa a pozemek
by si rádi provizorně oplotili, aby na
něm dcera mohla cvičit agility. Provizorní oplocení nebude bránit přístupu zemědělské technice. Jedná se
o výměru 161 m2.
ZO schvaluje záměr pachtu části pozemku 1082/34 v k.ú. Studnice u Náchoda.
Pro:11 Proti:0 Zdržel se:0
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18. Projednání finanční účasti obce na rekonstrukci místní
komunikace v Řešetově Lhotě.
Jedná se o cestu od xxx pod mostem
k nemovitosti pana xxx. V současné době jsou v uvedené nemovitosti
občané přihlášení k trvalému pobytu. Pan xxx cestu zrekonstruoval.
Materiál na opravu cesty a doprava
materiálu byla vyčíslena částkou Kč
29.900,– bez DPH, kterou již pan
xxx uhradil. Finanční účast obce by
spočívala v úhradě samotné práce na
odvodnění a materiálu na odvodnění
cesty, předběžně vyčíslené částkou
Kč 35 tis. bez DPH. Skutečná částka
bude vyčíslena po ukončení stavební
akce.
ZO schvaluje finanční účast obce
na rekonstrukci místní komunikace
v Řešetově Lhotě ve výši skutečně
vynaložených nákladů samotné práce na odvodnění a materiálů na odvodnění cesty.
Pro:11 Proti:0 Zdržel se:0
19. Projednání způsobu úpravy
koupaliště ve Všelibech.
V této souvislosti byl osloven pan Semerák s naceněním povrchové úpravy. Jako hydroizolační vrstvu navrhl Mapelastic cena cca 105 000,– .
Vrchní nátěr 5 vrstev Bisil – cena cca
39 000,– . Vrchní nátěr není nátěrem
od firmy Mapei. Pokud bychom chtěli použít vrchní nátěr Mapei, musela

by být zvolena zcela jiná technologie
a celé dílo by se tím dostalo do úplně jiné cenové hladiny. S kombinací
těchto dvou materiálů má pan Semerák zkušenost, ovšem vrchní nátěr
musí mít nejméně oněch pět vrstev.
Jako další varianta byla posuzována
nabídka firmy A bazény, s.r.o., která
se zabývá a má zkušenosti s polaminováním vodních nádrží. Vzhledem k nevelkému cenovému rozdílu
u nátěru a polaminování a vzhledem
k náročnosti na údržbu (u nátěru
pochopitelně vyšší), se jeví nabídka
na podminování jako výhodnější,
zejména s ohledem na údržbu a řešení případných poškození, nepropustnost a životnost. Společnost
A bazény, s.r.o. nabídla celkem tři
varianty řešení. Jako vhodná se jeví
varianta prostřední, tedy záruka na
nepropustnost 5 let, životnost cca
50 let a cena cca 174 000,– . V této
souvislosti byla oslovena ještě jedna společnost, která se podobnou
technologií zabývá. Tato společnost
zaslala jednoduchou nabídku, ze které nebylo patrné, zda se dají obě nabídky správně porovnat a posoudit,
která je výhodnější. Proto byla znovu
oslovena s žádostí o doplnění dalších
informací a obě firmy byly zároveň
požádány o reference z již realizovaných projektů.
ZO schvaluje jako vrchní úpravu
koupaliště ve Všelibech formou podminováním s tím, že oslovíme firmu
A bazény, s.r.o., a vybereme nabídku
v prostřední variantě - záruka na ne44

propustnost 5 let, životnost cca 50 let
a cena cca 174 000,– . Zároveň bude
firma vyzvána s žádostí o zaslání referencí z již realizovaných projektů.
Pro:11 Proti:0 Zdržel se:0
20. Projednání možnosti získání dotace na nákup zahradních
kompostérů
Obec byla obeslána nabídkou na pořízení zahradních kompostérů do
domácností na ukládání bio odpadů s možností využití dotace z EU

ve výši 85% nákladů. Spoluúčast
obce 15%. Součástí dotace je i bonus
v získání štěpkovače se stejnou výší
dotace pro obec při splnění určitého
počtu pořízených zahradních kompostérů.
Termín ukončení průzkumu by byl
realizován do konce června 2020,
termín podání žádosti o dotaci je do
konce července a realizace projektu
je stanovena na rok 2021.
ZO se shodlo na provedení průzkumu zájmu.

TĚŠÍME SE
NA SHLEDANOU
V DALŠÍM ČÍSLE
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STUDNICE Z PTAČÍ PERSPEKTIVY
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