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OBECNÍ ÚŘAD
INFORMUJE
Vážení spoluobčané,
ocitli jsme se v době, ve které se dá
jen těžko orientovat. Následujících
pár řádků bude jednoduché povídání
o tom, co se v naší obci za poslední
tři měsíce událo.
Pro mě tou nejlepší zprávou posledních tří měsíců je nečekaně velká
účast na prvním studnickém promítání letního kina. To se konalo v sobotu 1. 8. ve Studnici za sokolovnou.
Přípravu veškerého zázemí, které
udělalo akci tak příjemnou, si na svá
bedra vzali členové Osadního výboru
Studnice, HC Studnice a další dobrovolníci. Všem tímto mnohokrát děkuji. Zvládnout občerstvit popcornem,
palačinkami, steaky a rozličnými
nápoji téměř 350 diváků bylo velmi
náročné. K výborné atmosféře možná
nepřispěl ani tak samotný film, jako
krásná letní noc prozářená měsícem,
a především možnost se po dlouhé
době společně sejít se sousedy, známými a kamarády. Prostě možnost
si na chvíli jen tak v klidu posedět,
zastavit se a zapomenout na starosti
všedních dní.
Další příjemnou novinkou (řadím ji
však až na druhé místo) je nečekané

získání dotace z Ministerstva financí
ČR na opravu dvou bytových jednotek v č. p. 31 ve Studnici (bývalá zubní ordinace). Po původní informaci,
že jsme s žádostí o dotaci neuspěli,
byly finanční prostředky v dotačním
titulu navýšeny a my se mohli spolu s dalšími desítkami obcí radovat.
V tomto týdnu proběhlo výběrové
řízení na dodavatele rekonstrukce,
v němž podala nabídku vzhledem
k časové tísni (vše musí být hotové
do konce roku) pouze jedna firma
z pěti oslovených. Tou je firma Vše
pro stavby, s. r. o. z Náchoda s nabídkovou cenou 1 442 949 Kč bez DPH.
S touto firmou máme již dobré zkušenosti z rekonstrukce podlahy v obchodě začátkem tohoto roku. Věřím
tedy, že vše, ještě za dohledu našeho
stavebního dozoru pana Ing. Kamila Červeného, proběhne bez větších
problémů a dotace nám bude proplacena.
Ve spolupráci s paní Netrestovou
jsme podali žádost o příspěvek do
Nadace ČEZ na dosázení aleje „Na
Průhoně“, tedy od zahradnictví směrem k Řešetově Lhotě. První část, jak
jsme v minulém čísle informovali, si
zasadili žáci pátého ročníku Základní
školy ve Studnici. Z Nadace ČEZ nám
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byl schválen grant 36 100 Kč. Během
podzimu se tedy společně sejdeme
a alej zasadíme. Více informací najdete dále ve zpravodaji v článku paní
Netrestové.
Prostor sokolovny ve Starkoči se rozzářil díky novým oknům a pokud to
situace v dohledné době dovolí, uskuteční se zde oslavy 100letého výročí
Sokola Starkoč.

Poslední slunné dny již mohou lhotecká dítka trávit u herních prvků
v novém dětském koutku u multifunkčního hřiště v Řešetově Lhotě.

Zde je možná dobré připomenout,
že hřiště ve Lhotě je otevřeno pro
všechny naše občany a bližší informace najdete na webových stránkách
obce v záložce Život v obci/Spolky
a sportovní areály/Hřiště Řešetova
Lhota.
Radostnou zprávou je rovněž fakt, že
se opět našly aktivní maminky, které
se pustily do znovuotevření MC Vydrýsek v půdních prostorách obecního úřadu. Více informací najdete dále
ve zpravodaji nebo na Facebooku MC
Vydrýsek.
Opozdila se nám konečná fáze rekonstrukce koupaliště ve Všelibech, kde
čekáme na firmu, jež zajistí polaminování. Poslední verze je dokončení
koncem září. Tak uvidíme.
Přeji Vám všem pevné zdraví, jak tělesné, tak duševní.
Kristýna Kubínová
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zájmové spolky
T. J. SOKOL STUDNICE
V třetím čísle zpravodaje roku 2020,
vás opět seznámím se sportovními
výsledky našich sportovců.

ké republiky atletiky veteránů v hale,
Jablonec nad Nisou, běh na 1500 m –
1. místo, čas 6:07.93 (5:20.47)

Pár informací o sportovním
dění v obci:

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.

Kolektivní sporty:
Volejbal muži – na jaře muži
2 x prohráli a 1 x vyhráli. Výsledky:
Červený Kostelec – Studnice 3:0,
Studnice – Jezbiny A 3:1, Broumov –
Studnice 3:0
Volejbal ženy – mají zatím odehrané 3 zápasy a bohužel samé prohry,
což je zcela naopak, než v loňském
roce, kdy byly žena na 1. místě. Výsledky: Studnice – VK Hronov JU
2:3, Studnice – Sokol V. Dřevíč 1:3,
VoCe nad Metrují – Studnice 3:0
Malá kopaná – Kohouti Studnice již hrají druhou polovinu soutěže
a prozatím se daří držet s čelem tabulky.
Jednotlivci:
Jitka Kábrtová – výsledky:
07. 03. 2020 - XXX. Mistrovství Čes-

Po koronavirové pauze zvolila Jitka
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
běh areálem zdraví Chábory, délka
3,33 km, čas 0:17:14, 4. místo v kategorii.
21. 06. 2020 (VC VČ) Hradecký
kros Biřička, délka 10 km, 0:47:02,
2. místo v kategorii.
04. 07. 2020 Běh Náchod – Dobrošov memoriál Josefa Koliska, délka
8,9 km, čas 0:49:43, 2. místo v kategorii.
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11. 07. 2020 Běh na Kralický Sněžník – potichu, Heřmanice, délka
14,5 km, čas 1:56:14, 2. místo v kategorii, celý závod v dešti a brodění se
potůčky vody, po loňských kroupách,
nevím, zda to Jitka pojede pokoušet
po třetí.
12. 07. 2020 Běh na Jeřáb, Červená Voda, délka 11 km, čas 1:09:10,
2. místo v kategorii, únava po předchozím dnu na Jitce byla znát.
19. 07. 2020 Žernovský bajk ROAD
na Hořičkách (DP), závod silničních
kol v délce 56,6 km (3,5 okruhu), čas
2:01:45, 1. místo v kategorii.
26. 07. 2020 Hradecký terénní triatlon – plavání 400 m, horské kolo
19 km, běh 4 km, Jitka běžela,
2. místo v mixových štafetách.
01. 08. 2020 Holba běh na Šerák,
délka 9,5 km, čas 1:08:52, 2. místo
v kategorii.
08. 08. 2020 Triatlon Litomyšl,
plavání 1 km, silniční kolo 50 km,
běh 10 km, Jitka běžela, 2. místo
ve štafetách, v tropických teplotách
to byl těžký závod.
09. 08. 2020 Dobrušský pohár (DP)
silniční časovka v Pohoří v délce
10 km, 0:17:16, osobní rekord stačil
„jen“ na 3. místo v kategorii.
16. 08. 2020 KVOK – půlmaraton Kolín‑Velký Osek‑Kolín, délka

21,1 km, čas 1:40:01, 1. místo v kategorii.
23. 08. 2020 Duatlon Pohoří –
běh 7 km, kolo 20 km, běh 3,5 km, čas
1:27:50 – 1. místo v kategorii.
30. 08. 2020 Běh Teplickými skalami (VC VČ), délka 11 km, čas 0:52:16,
1. místo v kategorii (6. místo celkově
z 53 žen).
05. 09. 2020 L21 – Lupenický půlmaraton, délka 21,1 km, čas 1:45:46,
1. místo v kategorii.
Kroužky a aktivity:
Šachový oddíl – pro všechny věkové
kat. v pondělí od 14:00 hodin nad OÚ
(František Sejval).
Cvičení dětí školka – úterý od
15:00 hodin, (Jará) – děti vyzvedávány ve školce.
Cvičení žen – pondělí od 19:15 hodin
(cvičí: Leona Lukášová).
Cvičení žen – středa od 19:30 hodin
(cvičí Hana Čápová).
Volejbal ženy – středa od 20:00 hodin (Kristýna Kubínová).
Volejbal smíšený – čtvrtek od
19:00 hodin (Michal Svoboda, Pavel
Martinec).
Malá kopaná děti – pátek od
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16:30 hodin (Zdeněk Jiroušek, Josef
Srkal).

Florbal muži – úterý od 18:00 hodin,
(Jiří Taclík).

Malá kopaná muži – pátek od
18:00 hodin (Michal Bartoš, Tomáš
Burdych).

Tenis děti – po dohodě (Martin Tylš).

Nohejbal muži – pondělí
17:00 hodin (Marcel Bareš).

S pozdravem,

od

Tomáš Burdych

Tabulka: Volejbal muži

Tabulka: Volejbal ženy

Tabulka: Malá kopaná
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ŠACHOVÁ SEZÓNA SEDMÝ ROK
VE STUDNICI!
Šachisté Sokola Studnice nastoupí
18. 10. k prvnímu soutěžnímu utkání. Zahájí tak již sedmou sezónu za
šachovnicemi. Do soutěží jsme přihlásili zatím dvě družstva dospělých.
V krajské soutěži to bude třetí ročník
s naší účastí, a i když se minulá sezóna z důvodu koronavirové krize nedohrála, výsledky jsou platné a naši
hráči v nabité konkurenci obsadili
střed tabulky a skončili na sedmém
místě. Toto postavení bychom chtěli přinejmenším udržet. Podařilo se
nám posílit o kvalitního hráče z České Skalice, který odehrál nemálo
kvalitních zápasů a určitě bude přínosem pro náš oddíl.
Sedmou účast v regionálním přeboru
bude hrát béčko, které je letos oslabeno o hráče první šachovnice, který
ve stejném termínu odehraje zápasy
krajského přeboru v Hronově. Také
zde bychom chtěli sehrát kvalitní zápasy a určitě vylepšit předposlední
místo z loňska.
Samostatnou kapitolou je další aktivita našeho oddílu, a to práce s mlá-

deží. Vzhledem k tomu, že zkušenější děti odešly ze ZŠ Studnice jinam,
musíme začínat znovu. Přebor škol
nám určitě nepřinese takový úspěch
jako minulý rok, kdy Studničáci vyhráli. Chtěli bychom na tomto úspěchu postavit další práci s dětmi, ale
záleží hlavně i na pomoci rodičů. Já
a pan Franta Sejval začínáme s tréninkem 15. 9. od 13 hodin a pak každé úterý ve stejný čas. Pomoc od rodičů bychom přivítali hlavně v tom,
že by odvezli děti na případné turnaje – sami budeme totiž téměř každou
neděli hrát zápasy, a pokud by v sobotu byla nějaká dětská akce, byla by
to pro nás velká pomoc. Zvažujeme
postavit družstvo do Krajské soutěže, zde je však potřeba, aby děti, které jsou na jiných školách, obětovaly
tři soboty a tuto soutěž odehrály. Pro
nováčky je to náročné. Přece jenom
úroveň je vyšší.
Závěrem děkuji představitelům obce
v čele s paní starostkou za podporu
naší činnosti.
Břetislav Lesk

SOKOL STARKOČ NEZAHÁLÍ
I sokol Starkoč postihla nucená jarní
koronavirová přestávka, ale nezaháleli jsme ani v době, kdy společné
sportování nebylo možné. Zorgani-

zovali jsme dětem cvičení na dálku.
Děti doma, na zahradě, v lese nebo
na louce cvičily, rodiče je při tom natočili na mobilní telefon a podařená
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videa sdíleli na sociálních sítích. Někdy se do cvičení zapojily celé rodiny, což bylo opravdu skvělé. K vidění
byly po domácku vytvořené překážkové dráhy, plavání, cyklistika, gymnastika i posilování.
Společně jsme začali cvičit hned, jak
nám to bylo dovoleno, to znamená
v květnu. Okamžitě jsme se dali do
pilné práce a na uklizeném hřišti
jsme trénovali základy atletiky, míčových her i cyklistiky až do konce
školního roku. Museli jsme sice vynechat jarní víkendovku na Kokořínsku, což nás moc mrzelo, ale vynahradili jsme si to poslední červnový
víkend na koupališti, kde proběhla
letní víkendovka pod stanem na
téma „Tajný úkol na Medvědí stezce.“
Děti za dva dny stihly vyjet na tajný
výlet, plnit záludné úkoly, naučily se
pádlovat na lodi, střílet z luku i lovit
ryby. Odměnou jim bylo krásné plyšové medvídě, které jim může dělat
parťáka ve spacáku na dalších podobných akcích, jako je nadcházející cyklovíkendovka, která se koná
11.–13. 9. již tradičně v Hostinném.
I tento víkend je tematický, tentokrát
se octneme na sokolské cyklopouti,
takže nebudou chybět pouťové atrakce, na kterých budou děti získávat
drahé kameny, které následně utratí
v prodejním stánku za drobné pouťové hračky, perníky a balónky. Naučíme se zdobit pouťová perníková srdce
i vyrobit křídy ze sádry, budeme se
všichni trošku bát na stezce odvahy,
zapálíme společný táborák, ale hlav-

ně budeme jezdit na kole, plnit úkoly a zazávodíme si o medaile v jízdě
zručnosti. Vše je připraveno, zbývá
jen doufat v příznivé počasí.
A poslední podzimní akcí bude víkend pro dospěláky i celé rodiny na
chatě Housenka v Českém ráji. Navštívíme krásná zákoutí Českého
ráje, skalní města a na kole zdoláme
místní cyklostezky. Určitě nebude
chybět společná grilovačka a výšlap
na rozhlednu Kozákov.
Moc nás těší, že obě zmíněné akce
jsou už plně obsazené.
S pravidelným cvičením dětí začneme ve čtvrtek 17. 9. v 17:00. Pokud
nám to počasí dovolí, budeme cvičit
na hřišti a během podzimu dojde i na
společnou drakiádu.
Těšíme se na všechny děti ze Starkoče a okolí, které se rozhodnou s námi
sportovat a trávit prima víkendy
v přírodě.
Iva Hurdálková
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SKVĚLE PROŽITÉ ODPOLEDNE NA
DĚTSKÉM DNU PLNÉM HER
NA KOUPALIŠTI STARKOČ
Tak takto by se dala stručně charakterizovat sobota 18. 7. 2020, kterou
uspořádal areál koupaliště společně
s TJ Sokol Starkoč. Všichni, jak děti,
tak rodiče, určitě neprohloupili, když
na koupaliště ve Starkoči dorazili.
Děti se určitě moc těšily, protože nakonec jich pořadatelé napočítali přes
220. Na začátku se děti rozpohybovaly v rytmu disko, ticho nastalo až
při prvním zvonění loutkového divadla, které předvedlo příběh „O chytré
princezně“. Po jeho skončení začalo
to pravé zápolení o sladké odměny.
Běhalo se, shazovaly se plechovky,
lovily se rybičky, chodilo se na chůdách, střílelo ze vzduchovky, překonávala se opičí dráha a mnoho dal-

ších her. Děti se po zápolení mohly
také vydat na dobrodružnou plavbu
loďkou na vlnách koupaliště nebo
prozkoumat svět z koňského hřbetu.
Dobrodružství je neopustilo ani při
šermířských soubojích spolku Antares. Obavy o počasí byly na místě, ale
tentokrát stálo při pořadatelích štěstí. Pršet začalo až při bohaté tombole,
ale to už nikomu nevadilo, protože se
všichni soustředili na losování a své
výhry. Velký dík patří všem sponzorům a pořadatelům, kteří obětovali
svůj volný čas, aby dětem pomohli
vykouzlit úsměvy na tvářích.
E. Vavřinová

Z ČINNOSTI HASIČŮ ŘEŠETOVY LHOTY
Letošní činnost byla z důvodu koronaviru poměrně dosti omezena. Na
jaře se 3 členové účastnili školení na
motorové pily. Většina dalších školení i taktických příprav byla odložena
a nyní jsou všechny aktivity v této oblasti přesunuty na podzim. V plánu je
školení velitelů a výjezdové jednotky.
I přes omezení se věnujeme údržbě
zásahové techniky. Zásahový vůz je
nyní na větší opravě a poté bude provedena technická kontrola.

I soutěžní činnost byla v jarních měsících omezena, ale přesto se většina
ligových soutěží v létě opět rozběhla.
Do této sezóny jsme šli s novou výzvou a místo Náchodské hasičské ligy
jsme začali běhat Podorlickou ligu.
Soutěže této ligy se běhají na užší hadice a s vyššími výkony strojů, takže
je to daleko rychlejší a technicky náročnější než ostatní ligové a pohárové
soutěže. To znamená i intenzivnější
tréninky a lepší fyzickou přípravu.
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Někteří naši členové hostovali i na
soutěžích Východočeské ligy, a dokonce Extraligy v požárním útoku,
což je vůbec nejvyšší soutěž u nás.
V lepších výkonech nás nyní limituje
výkon stroje. I přesto, že jsme tento
rok opět vylepšili motor, tak při zachování stávajícího objemu už je to
maximum výkonu. Na nejlepší časy
nám chybí vteřinka, kterou dohání
právě výkon stroje. V současné době
soutěžíme se strojem o objemu 1600
ccm a pro ligy, které jsme začali bě-

hat, se běžně používají motory 1900
až 2100 ccm. Proto jsme se dali do
shánění finančních prostředků a pokud se povede, tak postavíme další
závodní stroj a stávající si necháme
pro nižší ligy, kde je naopak objem
motoru omezen.
Naše soutěžní družstvo letos zúčastnilo již 11 soutěží, přičemž nejlepší
umístění bylo 2. místo. Momentálně
jsme na 3. místě v Podorlické lize.
Antonín Koutský
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NOHEJBALOVÝ TURNAJ
O POHÁR ŘEZNÍKA VACKA
Sobota 12. 9. přinesla krásný slunečný den, a tak se plánovaný nohejbalový turnaj mohl uskutečnit za těch
nejlepších podmínek. Byl to již 29.
ročník turnaje O POHÁR ŘEZNÍKA
VACKA. Sešlo se 9 týmů, což bylo
oproti loňskému roku výrazné zlepšení. Každý si odnesl domů pěkné
ceny, největší radost měl však vítězný tým „Co dům dal“, který obdržel
poukaz na kýtu na rožeň. Zvláštní

poděkování patří pánům Němečkovi, Rinnovi, Tylšovi a panu Srkalovi,
kteří každý rok bravurně zvládají
organizaci turnaje a věnují mu svůj
volný čas. Také vás srdečně zveme na
30. ročník turnaje, který je plánován
s doprovodným programem a jehož
datum včas zveřejníme.
Iva Vacková
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dění kolem nás
POZVÁNÍ DO KNIHOVNY VE STUDNICI
Knihovna je otevřena pravidelně ve
čtvrtek v době od 15.00 do 17.00 hodin.
V případě potřeby je možné si dohodnout jiný termín na mailové adrese:
studniceknihovna@gmail.com
Na čtenáře v knihovně čekají knihy
z vlastního fondu i z výměnného fondu
náchodské knihovny, který je pravidelně
obnovován. Pokud je potřeba vypůjčení konkrétní knihy, která ve studnické
knihovně není, lze ji objednat prostřednictvím náchodské knihovny.

V knihovně jsou připraveny pohádky pro nejmenší, knížky pro děti,
literatura pro dospělé - detektivky,
romány pro ženy, válečné příběhy…
a časopisy (100+1, Zdraví, Maminka,
Apetit, 100+1 historie, Matřídouška,
Časostroj…)
Přijďte se podívat a staňte se dalším
aktivním čtenářem.
Na setkání s vámi se těší
Míla Koncošová, knihovnice

ZNOVUOTEVŘENÍ MC VYDRÝSEK
Dne 9. 9. 2020 proběhlo znovuotevření MC Vydrýsek ve Studnici. Maminek
a tatínků s dětmi se k naší radosti sešlo
opravdu hodně. Děti si pohrály, rodiče se seznámili a prohlédli si prostory.
Také byli informováni o předběžném
plánu akcí. Mateřské centrum se nachází v prvním patře budovy městského úřadu ve Studnici. Je krásně vybaveno již z předešlých let fungování. Kromě
spousty hraček je zde také bazének
s balónky, kde si mohou děti zadovádět.
Mohou se také pohoupat na houpačce
nebo si pohrát v malé kuchyňce se vším
potřebným vybavením. Rodičům rádi

uvaříme kávu nebo čaj a poskytneme
drobné občerstvení, které zde bude
také pro děti. Na chod mateřského centra budeme vybírat 20 Kč za vstup. Peníze využijeme jak na občerstvení, tak
i na pomůcky. S dětmi bychom se chtěli
učit básničky s pohybem, občas něco
vyrobit, vše se samozřejmě přizpůsobí
věku dítěte. Pro rodiče dle zájmu zařídíme přednášky jako např.: Kurz první
pomoci u dětí, Kurz znakování, Jak na
bezodpadovou domácnost nebo Prezentaci kosmetiky. Za příznivého počasí jistě podnikneme i nějaký výlet. Všichni,
kdo budete mít chuť, můžete dorazit,
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a to každou středu od 9:00 do MC Vydrýsek ve Studnici. Pro bližší informace nás můžete kontaktovat na FB (MC
Vydrýsek) nebo na tel. čísle 777 336 579.

(Lucie Orjabincová) Budeme se těšit!
MC Vydrýsek

ALEJ NA PRŮHONĚ
V minulém čísle zpravodaje jsme informovali o stromořadí Tatarových
hrušní, které vysázeli žáci ZŠ Studnice při opouštění této školy v páté
třídě. A nyní máme možnost Na
průhoně mezi Bakovem a Řešetovou
Lhotou pokračovat, protože obec dostala grant od Nadace ČEZ na výsadbu stromů.
Co tedy letos na podzim zasadíme?
Budou to jednak listnaté stromy –
jasany, hlohy a lípy, ale také stromy

ovocné – slivoně a třešně. Celkem
jich bude 22 ks. Jako keřové patro
přibydou ke stávajícím lískám ještě
tři nové.
Na konci října vás, milí občané, pozveme k účasti na výsadbě. Těšíme
se, že společně vytvoříme zase kousek krásnější, zdravější a chutnější
krajiny našeho domova.
Terezie Netrestová
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ROK
V ZAHRADĚ
PODZIM NA TÉMA PERMAKULTURA
Vážení čtenáři,
tentokrát se seznámíme s pojmem
permakultura. Jak zjistíme dále,
mnohé z toho na svých zahradách
nevědomky děláme. Ale co toto
zvláštní slovo znamená? Když ho
blíže prozkoumáme, najdeme v něm
anglické výrazy „permanent“ (trvalý) a „agriculture“ (zemědělství). Jde
tedy o trvale udržitelné zemědělství,
ale v širším slova smyslu o kulturu,
která vede člověka ke změně myšlení ve vztahu k okolnímu prostředí.
A protože jde o propracovaný systém,
má i svá etická pravidla.

řit tak, aby za námi nebyly jen kupy
odpadků a zničená krajina, ale něco
trvalého, co zanecháme svým potomkům.
2. Péče o lidi

Zásady permakulturního přístupu

Permakultura se ale nezaměřuje
pouze na přírodu, zajímá se také
o lidi. Neříká, že lidé pouze škodí
a bylo by lepší, kdyby vyhynuli. Proto
se například snaží vytvářet návody
na to, abychom se na zahrádce nedřeli zbytečně a z velké části nechali pracovat samotnou přírodu. To
zvládneme, když přestaneme s přírodou bojovat a začneme s ní více
spolupracovat – vypozorujeme, co
na pozemku funguje a to podpoříme.

1. Péče o Zemi

3. Spravedlivé dělení

Jak název napovídá, jedná se o pečování – to znamená, že se snažíme
zmírňovat naše negativní dopady na
přírodu a rozvíjet ty pozitivní. Když
si budeme z přírody jen brát a nebudeme jí nic vracet (například vodu
a živiny), ochudíme ji a tím ochudíme i sebe. Snažme se tedy hospoda-

Snaha o spravedlnost se týká nejen
lidí mezi sebou, ale také mezi lidmi
a přírodou. Toto pravidlo se zaměřuje na přerozdělování přebytků, ať
už jsou to výpěstky ze zahrady, které
můžeme nabídnout sousedům, nebo
kterákoli jiná věc, která nám doma
překáží a jinému by se hodila. Ale
14

ostatním můžeme nabídnout i svůj
čas, který je dnes skoro tím nejvzácnějším zbožím.
Tak to je základ, na kterém je permakultura postavena. A dále se podíváme na konkrétnější tipy, které můžeme zkusit použít i na své zahradě.
Principy tvorby permakultury
1. Pozoruj a jednej neboli dvakrát
měř, jednou řež. Než se rozhodneme
udělat nějaký krok, měli bychom nejdříve pozorovat, zkoumat a zjišťovat,
až potom jednat. Příklad: Když si
chceme založit záhon, hledáme na
zahradě takové místo, které odpovídá požadavkům vybraných rostlin –
na slunce nebo stín, vlhčí nebo sušší
půdu, závětří nebo průvan atd. Podmínky můžeme také vhodně upravit
a přizpůsobit.
2. Zachycuj a uchovávaj energii ve všech jejích formách, ať už je
to přímo teplo ze slunce nebo plody,
které energii do sebe naakumulovaly.
Příklad: kameny se při slunečném
dni nahřejí a potom přes noc energii
vyzařují. Můžeme toho využít tak,
že teplomilné trvalky zasadíme na
skalku nebo je zamulčujeme kameny. Pro teplomilnou zeleninu můžeme vybudovat tzv. sluneční past, to
je záhon exponovaný na jih, nejlépe
svažitý a doplněný kameny pro akumulaci tepla.

vynaloženou práci. To asi chápeme
všichni. Dnes se po určitém odklonu
od užitkových rostlin zase vracíme
k tomu, že si rádi vypěstujeme vlastní ovoce a zeleninu a nespokojíme se
pouze s jehličnany a anglickým trávníkem.
4. Usměrňuj sebe sama a přijímej zpětnou vazbu. To znamená,
že se nejen na zahradě poučíme ze
svých chyb a příště to uděláme lépe.
Nebudeme se zlobit, když nám někdo řekne, že by něco udělal jinak.
Zkusme být otevření novým podnětům a posouvejme svou zahradu blíže
přírodnímu stylu, bude nám vděčná
a odmění se nám pestrostí, kterou
můžeme pozorovat a nechávat se jí
okouzlit.
O dalších osmi principech si povíme
v příštím vydání. Ale pokud vás téma
zaujalo, podívejte se třeba na tyto odkazy:
https://cs.wikipedia.org/wiki/Permakultura
https://www.permakulturacs.cz/article/14/co-je-permakultura
https://www.potravinovezahrady.
cz/co-je-permakultura-cast-prvni/

Na shledanou v zimním
vydání zpravodaje se těší
Terezie Netrestová

3. Získávej výnos, tedy odměnu za
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okénko
do historie
PĚTKRÁT V NORMANDII
O Normandii jsem moc četl a moc
jsem toužil ji osobně navštívit. Díky
upozornění paní Jir-manové jsem se
dozvěděl, že prohlídku Normandie –
místa vylodění Spojenců – organizuje ces-tovní kancelář Praděd. Paní
Jirmanová osobně nejela, ale aspoň
jsem jí měl přivézt nějaké letáky. To
bylo v roce 1992. S cestovní kanceláří Praděd jsem se pak účastnil
mnoha zájezdů za poznává-ním vojenské historie. Do Normandie jsem
se s Pradědem podíval ještě čtyřikrát: v roce 1994, tedy na 50. výročí, v roce 2004 na 60. výročí, v roce
2009 na 65. výročí a v roce 2019 na
75. výročí vy-lodění. Přitom jsme byli
svědky postupných proměn těchto
míst i proměn organizace oslav vylo-dění. Při prvních návštěvách jsme
se mohli podívat i do nebezpečných
úseků, které už byly při dal-ších návštěvách pro turisty uzavřeny. Při 50.
výročí se účastnilo nejvíc válečných
veteránů a pů-vodní techniky – historických vozidel. Při 75. výročí už
na každém vyloďovacím úseku bylo
posta-vené muzeum a na každém
vyloďovacím úseku byly samostatné
oslavy.

Samozřejmě jsme viděli všechny vyloďovací pláže. Největší dojem na mě
udělala pláž Omaha, kde je k vidění
Jehla – skalnatý poloostrov, strmý
sráz, Cesta vítězství, po které vojáci, kteří přežili vylodění, běželi dál,
a velký hřbitov. Jedině při první návštěvě a ještě na 50. výročí bylo možné se na pláži Omaha dostat až ke
strmým břehům, na které se v roce
1944 američtí Spojenci dostávali po
lanech. Udělali jsme si představu,
jak těžký terén útočníky čekal. Mám
fotku, jak sto-jím u ostnatého drátu
kousek nad srázem – a za tím drátem
běhali divocí králíci. Tehdy jsme také
směli sejít až k vodě. V moři jsme
díky odlivu (příliv je asi 4 metry)
mohli dobře vidět zbytky beto-nových kesonů, které si Spojenci přivezli na vytvoření umělého přístavu.
Dnes už turisti z bezpeč-nostních
důvodů tak daleko nesmějí. Při 75.
výročí jsme se na Omahu nedostali
vůbec – byla celá pro turisty uzavřena, protože ji navštívil americký prezident Donald Trump.
Jak známo, Atlantský val nebyl dostavěn, bunkry nebyly dovybaveny.
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Plzeňská Škodovka měla vyrábět
těžkou techniku, ale nestihla to. Na
pobřeží jsou k vidění jen čtyři velké
zabetonované kanóny, z toho jeden
dostal od britského křižníku Alex
přímý zásah, takže je totálně zničený.
Navštívili jsme mnoho muzeí. Zpočátku v místě vylodění byla jen dvě
muzea: hlavní mu-zeum vylodění
v Arromanches a muzeum na pláži
Omaha. Později přibyla další muzea, takže už jsou na každé pláži, na
Omaze dokonce dvě. Známé je také
muzeum výsadkových sil Airborne
v St. Mére Eglise. Symbolem tohoto městečka i Dne D se stal americký parašutista, který uvízl na střeše
kostela – hrál mrtvého a tím se zachránil, Němci po něm nestříleli.
Při 65. výročí se otvíralo výsadkové
muzeum Pegasus u Pegasus Bridge.
Z mostu se stal ex-ponát muzea. Výstavbu muzea financovala britská
královská rodina, protože princové
William a Harry sloužili v armádě. V muzeu jsou k vidění britské
kluzáky i tanky. Při otvírání muzea
jsem se málem sešel s britským princem Charlesem oblečeným do kiltu
a s britskou královnou ve světle-fialovém kloboučku! Královská rodina
přijela autobusem a náš autobus byl
hned před nimi!
Ve spoustě muzeí jsme našli odkaz na
naše letce a vojáky i československé
exponáty – spoustu těžkých zbraní
z plzeňské Škodovky. V Arromanches

mezi spojeneckými vlajkami vlaje i ta
československá.
Na normandském pobřeží je mnoho
pietních míst posledního odpočinku
všech hrdinů, kteří padli při dobývání normandského pobřeží. Velký
hřbitov je u pláže Omaha, další ve
městě Bayeux, které bylo osvobozeno
jako první. Tam jsem vyhledal hrob
jednoho Náchoďáka – Jiřího Bauera.
Jirka se do Anglie dostal i se svým
mladším bratrem ve vlaku, který
z protektorátu vyvezl židovské děti.
Pracoval v zemědělství, jezdil s traktorem. Jakmile dosáhl plnoletosti,
hlásil se do českoslo-venské armády.
Protože byl nedostatek letců, přijali ho k letectvu. Lítal u 310. stíhací
skvadrony – No. 310 (Czechoslovak)
Squadron RAF, na spitfiru, což bylo
tehdy nejmodernější letadlo. Bohužel měl jen patnáct odlítaných hodin
a už ho sestřelili, uhořel v letadle.
Našel jsem jeho hrob, na hrobě jsem
mu zapálil svíčku a fotku hrobu jsem
dal jeho bratrovi, který se po válce
vrátil na Náchodsko a pracoval jako
veterinář.
Při každém výročí se za padlé slouží
slavnostní polní mše. V loňském roce
zařídil Military Car Club z Plzně mši
za české hrdiny, letce i pěšáky. Bylo
přítomno asi šest veteránů. Mše byla
sloužena česky před muzeem v Arromanches, živá hudba zahrála českou
hymnu. Bylo to velmi dojemné.
Největším zážitkem vždy bylo vidět
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na vlastní oči válečné veterány. Ne
všichni mají na cestu do Francie –
zdravotně nebo finančně. Nejvíc bývalých účastníků vylodění přijíždí
z USA či z Kanady, i někteří Čechoslováci. Možnost vyfotit se s některým z těch dědoušků ověšených čet-nými medailemi je velkou ctí.
Při 50. výročí bylo setkání s veterány
nejsrdečnější. Vítali je místní, připravili pro ně pohoš-tění. Asi ještě žilo
hodně vděčných pamětníků.
Při 60. výročí dorazilo veteránů ještě
několik set. Loni už to bylo jen třicet
čtyřicet mužů, mnozí s chodítkem
nebo na kolečkovém křesle. Dědové
hrdě pochodovali na plac u muzea,
aby si převzali pamětní medaili. Pořadatelé nám rozdali papírové francouzské vlaječky, abychom ty hr-diny
jaksepatří přivítali.
Nezapomenu na 65. výročí, kdy byl
přítomen legendární britský dudák
Bill Millen, bylo to vlastně rok před
jeho smrtí. Byl na vozíku, měl s sebou psa. Billa vyvezli na Pegasus
Bridge, tam, kudy v létě 1944 ve skotském kiltu a zeleném baretu přivedl
posily britským výsadkářům. Staré
dudy ležely na zemi a mladí dudáci
v kiltech a medvědích čepicích hráli
těmto dudám i starému dudákovi na
počest. Byla to velmi silná chvíle.
Vždycky jsme při cestě do Normandie navštívili ještě další památky. Při
každém zájezdu jsme se stavili v In-

validovně v Paříži. Je tam muzeum
vojenské výzbroje a výstroje – je tam
k vi-dění rytířské brnění i současná
technika. Je tam hrob Napoleona –
má tam žulový sarkofág. Jsou tam
pochováni i další významní Francouzi, např. maršál Sébastien Vauban,
geniální stavitel pev-ností, osobnost
17. století. V Invalidovně dožívají vojáci cizineckých legií, kteří hájili zájmy Fran-cie ve světě, starají se o ně
řádové sestry; turisté se s nimi nesetkají, mohou je zahlédnout za plotem,
v parku. Cizinecké legie a takové zařízení pro vojáky z cizineckých legií
mají jen Francouzi.
Při padesátém výročí jsme v oceánském přístavu Cherbourg navštívili
vrtulníkovou výsad-kovou loď, kterou jsme si do detailu prohlédli, to už
je ale vojenská historie druhé poloviny 20. sto-letí.
Nejpůsobivější je muzeum ve Verdunu. Je věnované událostem první
světové války. Je po-staveno v místě,
kde je dochován zákop, kde byli zaživa pohřbeni francouzští vojáci po výbuchu Tlusté Berty – jak se chystali
vyrazit na zteč ze zákopů, nad hlínou
zůstaly vidět jen špičky bodáků jejich
zbraní.
Během zájezdů jsme přespávali v hotelech F1. Je to levné, ale pobyt v hotelu má svá pravi-dla. Naštěstí nám
je objasnil Aleš Horák. Byl to učitel,
zakladatel klubu vojenské historie.
Dokonce se mu díky kontaktům
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podařilo sehnat kanón na Březinu.
Všechno nám ukazoval – věděl, znal
a uměl, rádi jsme ho poslouchali.
Při 50. výročí se mi jednou v hotelu
stalo, že když jsem vycházel ze záchoda, dveře mi z ruky vytrhl jeden
turecký řidič – měl tuze naspěch.
Evidentně neprošel instruktáží pana
učitele Horáka, jinak by věděl, že
když zaklapnou dveře, spustí se automatický proces očisty. Milý Turek začal řvát, vyběhl ven a prchal čapími
kroky pryč ve své bílé dlouhé noční
košili a ve vietnamkách, za ním vlál

oblak páry. Litoval jsem ho, ale nemohl jsem zadržet smích.
Jsem rád, že jsem Normandii mohl
vidět osobně. Oslava vylodění je
vždycky rušná akce, všude je spousta
techniky, vojenských stanů, turistů
i motorkářů, pořádají se seskoky parašutistů. Ale to hlavní – přítomnost
přímých účastníků – už nebude. Zůstanou mi jen na fotografiích.
Zdeněk Línek,
zapsala: Marcela Lhotská
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mazlíčci
POMOZTE KOČIČÍM BŘÍŠKŮM
OD CHLUPOVÝCH CHOMÁČŮ
Když si kočky čistí svou srst, spolykají velké množství chlupů. Ty mohou
na cestě trávicím traktem tvořit chomáče, které mnohdy vedou k zvracení, dávení či zácpě. Jak našim kočičím parťákům od smotků chlupů
pomoci? Častým česáním i funkčními pastami.
Problém s chlupy, které se hromadí
v žaludku a tvoří chomáče (neboli trichobezoáry), trápí kočky s dlouhou,
ale i krátkou srstí. Abychom našim
šelmám se smotky pomohli, měli bychom jejich kožíšek pravidelně vyčesávat. Kočku proto ideálně už od kotěte navykejte na pravidelné česání,
které ji přebytečných chloupků zbaví.
Tento „rituál“ je obzvláště důležitý
u dlouhosrstých koček, kterým může
srst bez větší péče plstnatět.
Aby se česání nestalo pro kočku nepříjemný zážitkem, postupujte něžně
a pomalu. Začít můžete například
s česací rukavicí, kdy chvíli budete
česat a chvíli si s neposednou kočičkou hrát. Na trhu je k dispozici
spousta druhů kartáčů a hřebenů,
mezi kterými můžete vybírat nejen
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na základě typu srsti vaší kočky, ale
také podle toho, co vám oběma vyhovuje. Pokud začne být kočička při
česání neklidná, udělejte pauzu a pokračujte později. Celý proces prokládejte hlazením, pochvalami a klidně
sáhněte i po chutném úplatku.
Frekvence česání by se měla odvíjet
od typu kožíšku. Krátkosrsté kočky
stačí vyčesávat jednou až dvakrát
týdně, u těch dlouhosrstých poté sahejte po kartáči ideálně každý den.
Při kartáčování postupujte vždy
od hlavy až po konec ocasu a nikdy
nepracujte proti směru růstu srsti.
Snažte se, aby česání netahalo. Zvýšenou pozornost věnujte chloupkům
na zadních nohách a v okolí uší – zde
se totiž srst cuchá nejvíce.
Pravidelný česací rituál je poté ideální příležitostí ke kontrole zdraví kočičky, nezapomeňte se proto podívat
na oči, zuby, tlapky a uši. Zaměřte se
také na stav kůže a prověřte, zda se
na ní nenachází poranění nebo parazité. Co se koupání týče, kočky ho
zpravidla nemají rády a nepotřebují.
Pokud se však vaše šelma při pohybu

v přírodě ušpinila, napusťte do vany
trochu vody a šamponem určeným
kočkám zvíře umyjte.
Pochoutka a pomocník v jednom
Dalším krokem při prevenci proti
trichobezoárům je pravidelné podávání funkčních past, které mají
za úkol podpořit přirozený průchod
spolknutých chlupů a zabránit tak
tvorbě právě zmíněných smotků. Zde
mohou být velice účinným pomocníkem nové pasty Brit Care Cat. Jejich
hlavní funkční složkou je slad, který
je zdrojem zdravé vlákniny, a navíc pomáhá zvýrazňovat chuť. Tyto
zdraví prospěšné pochoutky zajišťují
bezpečný průchod již vzniklých trichobezoárů trávicím traktem kočky
a podporují jeho přirozené čistění.
Žádné smotky tak vašeho kočičího
parťáka dále trápit nebudou.
Kromě sladu obsahují Brit Care Cat
pasty také rostlinné oleje a tuky, mi-

nerály a vitamínové doplňky, jako
jsou taurin, probiotika i omega 3
mastné kyseliny, které dodají tělu
vašeho kočičího miláčka všechny
potřebné látky. Díky jemné textuře
a lahodné chuti navíc neslouží pouze
jako zdraví prospěšný doplněk stravy, ale také jako lákavá pochoutka
i pro extrémní vybíravky. Vhodné
jsou i pro koťátka.
Funkční pasty servírujte buď denně
ke krmivu, případně kočku nechte,
ať si doporučenou dávku olízne přímo z tubičky. Vybírat můžete ze čtyř
různých receptur – sýrového krému
s probiotiky, antihairball varianty
s taurinem, multivitaminové pasty
nebo lososového krému. A protože
Brit na zdraví kočičích parťáků skutečně dbá, ve složení nenajdete žádná
umělá dochucovadla, cukry ani konzervanty.
Karolína Jirouschková

společenská
kronika
V červenci oslavili svá jubilea:
Česenek Bedřich, Studnice, 82 let;
Vítek Zdeněk, Starkoč, 65 let; Fábry
Hana, Všeliby, 82 let; Maierová Jana,
Studnice, 75 let; Kejzlarová Danuše,
Řešetova Lhota, 87 let; Linhart Josef,
Starkoč, 94 let; Hejnyšová Maruše,
Starkoč, 70 let
V srpnu oslavili svá jubilea:
Ruferová Oldřiška, Starkoč, 70
Kosař Petr, Řešetova Lhota, 70
Vitásková Helena, Starkoč, 75
Antoš Aleš, Řešetova Lhota, 92
Posnar Luděk, Studnice, 70 let

let;
let;
let;
let;

V srpnu oslavili svá jubilea:
Malinová Božena, Řešetova Lhota, 86 let; Rýdlová Mária, Studnice, 81 let; Klimešová Věra, Řešetova Lhota, 65 let; Votřesová Helga,
Starkoč, 81 let; Línková Libuše, Řešetova Lhota, 88 let; Malina Josef,
Řešetova Lhota, 86 let

V sobotu 3. července 2020 bylo
na Obecním úřadě ve Studnici
přivítáno pět nových občánků:
Veronika Bartošová ze Studnice
Kryštof Zelinka ze Starkoče,
Ema Hanušová z Řešetovy Lhoty,
Vojtěch Hubka ze Starkoče
a Sebastian Kasnar ze Všelib.
Dále se narodili:
Matyáš Rinn, Všeliby
Zoe Kabátová, Studnice
Viktorie Bartošová, Studnice
Blahopřejme novopečeným rodičům
i všem, kteří v uplynulých měsících
oslavili životní jubilea.
Zemřeli:
Jaroslav Lelek, Studnice
Miluše Wagnerová, Řešetova Lhota
Přijměte upřímnou soustrast.
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Veronika Bartošová

Kryštof Zelinka

Ema Hanušová

Vojtěch Hubka

Sebastian Kasnar
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zápisy
(anonymizované)
ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE
STUDNICE Č. 18/2020 ZE DNE 13. 7. 2020
Přítomno: 8 zastupitelů
Nepřítomno: 3 zastupitelé – Tomáš
Burdych, Daniel Donát, Pavel Řídký
Hosté: 0
Zahájení jednání: 19:01 hod
Konec jednání: 19:34 hod

ZO schválilo program zasedání dle
pozvánky.
Doplněny budou body:
Rozpočtové opatření č. 4/2020

1.Zahájení a uvítání hostů

4.Kontrola zápisu z minulého
zasedání

Zasedání ZO zahájila, zastupitele
uvítala, starostka Mgr. Kubínová.
Přítomno je 8 členů zastupitelstva.
ZO je usnášení schopné.

Pro:8 Proti:0 Zdržel se:0

ZO schválilo zápis z minulého zasedání konaného dne 8. 6. 2020 bez
připomínek.

Prezenční listina viz. příloha č. 1.

Pro:8 Proti:0 Zdržel se: 0

2.Volba zapisovatele, ověřovatelů a návrhové komise

5.Schválení podání žádosti
o dotaci na zahradní kompostéry do Operačního programu
Životní prostředí

Zapisovatel: Aleš Jirouschek
Pro:8 Proti:0 Zdržel se:0
Ověřovatelé: Bořivoj Červenka, Ludmila Kaněrová
Pro:8 Proti:0 Zdržel se:0
Návrhová komise: Jiří Stach, Helena
Toldová
Pro:8 Proti:0 Zdržel se:0
3.Schválení programu

Na základě informace z minulého
zastupitelstva, týkající se nabídky na
pořízení zahradních kompostérů do
domácností na ukládání bio odpadů s možností využití dotace ve výši
85% nákladů, se spoluúčastí obce
15% a zároveň možnosti využití dotace k získání štěpkovače se stejnou
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výší dotace pro obec při splnění určitého počtu pořízených zahradních
kompostérů, byl realizován průzkum
ve všech našich obcích. Výsledek je
takový, že k datu 30. 6. 2020 (pevně
daný termín pro realizaci průzkumu)
bylo na OÚ předáno celkem 206 žádostí. K dnešnímu dni bylo podáno
218 žádostí o kompostér.
Termín podání žádosti o dotaci je do
konce července a realizace projektu
je stanovena na rok 2021.

vě budoucí s ČEZ Distribuce –
přípojka NN k pozemku 221/1
v k.ú. Řešetova Lhota
Obec Studnice, jako vlastník pozemku č. 682/3 v k.ú. Řešetova Lhota,
schválením této smlouvy dává souhlas s Věcným břemenem o rozsahu
4,35 m2 společnosti ČEZ Distribuce
za účelem zřízení distribuční soustavy kabelového vedení nn k pozemku
221/1 v k.ú. Řešetova Lhota.

Na základě projeveného zájmu ZO
schválilo podání žádosti o dotaci na
zahradní kompostéry do Operačního
programu Životní prostředí.

ZO schválilo smlouvu o smlouvě budoucí s ČEZ Distribuce – přípojka
NN k pozemku 221/1 v k.ú. Řešetova
Lhota za jednorázovou náhradu Kč
2.000,–.

Pro:8 Proti:0 Zdržel se:0

Pro:8 Proti:0 Zdržel se:0

6.Schválení pachtu části pozemku 1082/34 v k.ú. Studnice
u Náchoda

8.Projednání zápisu OV Starkoč

Paní xxx si podala žádost o propachtování části pozemku za jejich
zahradou, kterou by ráda využívala
k výcviku psa. Provizorní oplocení
nebude bránit přístupu zemědělské
techniky. Jedná se o výměru 161 m2.
Záměr pachtu byl řádně vyvěšen na
úřední desce.
ZO schvaluje pacht části pozemku
1082/34 v k.ú. Studnice u Náchoda
za cenu Kč 5,– / m2.
Pro:8 Proti:0 Zdržel se:0
7.Schválení smlouvy o smlou-

ZO bere na vědomí zápis z Osadního
výboru Starkoč.
-průjezd přes pozemek od Mydlárny
přes kopec do Starkoče musí zůstat
průjezdný s tím, že bude navrženo
omezení velké techniky s tonáží do
2,5t
-pomník padlých v l. světové válce je
třeba nejprve rozebrat, opravit a teprve potom jej přestěhovat na nějaké vhodné místo – doporučení z OV
Starkoč
-starostka obce přislíbila provést
prohlídku mostku přes potok u Fáro25

vých, na základě zjištění bude navrhovat řešení
-na financování prvků dětského hřiště bude vypsána dotace v rámci MAS
Mezi Úpou a Metují. Jedná se umístění laviček a tří dětských herních
prvků. Aktuálně čekáme, kdy bude
dotace vypsána.

Výdaje:
2) Navýšíme kap. 5213-Krizová opatření o 9.000,– Kč. O tuto částku snížíme pol. 8115-Změna stavu krátkodob. prostř. na bankovních účtech
(nákup dezinfekce Anti-COVID).
Termín: 31. 5. 2020

9.Schválení podání žádosti
o dotaci na úpravu koupaliště
ve Starkoči na MAS mezi Úpou
a Metují z programu Rozvoje
venkova

Zodpovídá: Václava Wagnerová
ZO bere na vědomí rozpočtové opatření č. 4/2020

ZO schválilo podání žádosti o dotaci
z výzvy Místní akční skupiny Mezi
Úpou a Metují z programového rámce Program rozvoje venkova na výměnu laviček a nové herní prvky na
koupališti ve Starkoči.

Paní starostka informovala přítomné
zastupitele o nutnosti uzavření dodatku ke smlouvě s Hauckovými na
projekt na chodník ve Zblově. Posunutí termínu vyplývá z odsouhlasení
rozšíření projektových prací zastupitelstvem (prodloužení chodníku
od zastávky autobusu k odbočce na
místní komunikaci), dále pak z důvodu realizace kamerových zkoušek.

Pro:8 Proti:0 Zdržel se:0
10.Rozpočtové opatření č. 4/2020

11.Různé

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE
STUDNICE Č. 19/2020 ZE DNE 14. 9. 2020
Přítomno: 10 zastupitelů
Nepřítomno: 1 zastupitel – Jiří Stach
- omluven
Hosté: 4
Zahájení jednání: 19:00 hod
Konec jednání: 20:15 hod

Zasedání ZO zahájila, zastupitele
uvítala, starostka Mgr. Kubínová.
Přítomno je 10 členů zastupitelstva.
ZO je usnášení schopné.

1.Zahájení a uvítání hostů

2.Volba zapisovatele, ověřovate-

Prezenční listina viz. příloha č. 1.
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lů a návrhové komise
Zapisovatel: Aleš Jirouschek
Pro:10 Proti:0 Zdržel se:0
Ověřovatelé: Tomáš Burdych, Daniel
Donát
Pro:10 Proti:0 Zdržel se:0
Návrhová komise: Helena Toldová,
Bořivoj Červenka
Pro:10 Proti:0 Zdržel se:0
3.Schválení programu
ZO schválilo program zasedání dle
pozvánky.
Doplněny budou body:

V souvislosti s rekonstrukcí distribuční soustavy nízkého napětí v obci
Starkoč, byla uzavřena smlouva
o budoucí smlouvě o zřízení věcného
břemene a dohoda o umístění stavby
týkající se následujících pozemků ve
vlastnictví Obce Studnice:
parc.č.31, č.44, č.76/10, č.76/7,
č.121/2, č.133, č.232 v k.ú. Starkoč
u Vysokova
Předpokládaný rozsah omezení dotčených nemovitostí věcným břemenem činí 13m2/13m délkových vrchního vedení a 49 m2/75m délkových
zemního vedení.

Schválení smlouvy o smlouvě budoucí ČEZ Distribuce – přeložka distribuční soustavy

Za zřízení věcného břemene bude
Obci Studnice vyplacena jednorázová náhrada ve výši Kč 8. 800,– plus
DPH.

Schválení výběru dodavatele „Studnice - stavební úpravy objektu čp. 31“

ZO schválilo smlouvu o smlouvě budoucí s ČEZ Distribuce.

Pro:10 Proti:0 Zdržel se:0

Pro:10 Proti:0 Zdržel se:0

4.Kontrola zápisu č.18 ze dne
13. 07. 2020

6.Schválení plánovaných odpisů příspěvkové organizace MŠ
a ZŠ Studnice

ZO schválilo zápis z minulého zasedání konaného dne 13. 7. 2020 bez
připomínek.
Pro:10 Proti:0 Zdržel se:0
5. Schválení smlouvy o smlouvě
budoucí s ČEZ Distribuce (rekonstrukce nn ve Starkoči)

Jedná se o odpisy nově pořízeného
majetku v roce 2020 – přístřešek nad
pískoviště v MŠ Studnice. Vstupní
cena přístřešku činí Kč 128.500,– ,
která bude odepisována rovnoměrně
po dobu 20 let ročním odpisem tak,
že v roce 2020 částkou Kč 3.748,– ,
v roce 2021-2.039 částkou Kč 6.425,–
a v roce 2040 částkou Kč 2.677,– .
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ZO schválilo plánované odpisy nově
pořízeného majetku příspěvkové organizaci ZŠ a MŠ Studnice.
Pro:10 Proti:0 Zdržel se:0
7.Projednání nabídky DSO
Úpa – investiční záměr nový
varovný systém
Jedná se o nabídku mikroregionu
Úpa, týkající se modernizace a inovace stávajícího varovného systému,
který je součástí integrovaného záchranného systému sloužícího k napomáhání řízení vzniklých mimořádných událostí. Předložená nabídka
na modernizaci stávajícího varovného systému počítá s investicí ve výši
Kč 2.000.000,– s tím, že spoluúčast
obce by bylo ve výši Kč 600.000,–
Stávající analogový systém předávání informací občanům, který díky
malému množství instalovaných
amplionů není příliš efektivní, byl
v minulém roce doplněn a z části nahrazen modernějším a efektivnějším
způsobem předávání informaci, a to
prostřednictvím infokanálu, kde má
obec možnost velice rychle a cíleně
potřebné informace občanům předávat.
ZO nedoporučuje připojení se k nabídce DSO Úpa jejíž součástí je investiční záměr modernizace stávajícího
varovného systému.
Pro:10 Proti:0 Zdržel se:0

8.Projednání žádosti o odkup částí pozemků 1082/34
a 1080/10 v k.ú. Studnice u Náchoda
Žádost spolu s nákresem o odkup
části pozemků 1082/34 a 1080/10
v k.ú. Studnice předložil xxxx – novostavba rodinného domu.
S ohledem na plánovaný záměr výstavbu dalších rodinných domů
a vzhledem k tomu, že stále není dořešena kanalizace včetně obslužných
komunikaci, není v zájmu obce prodej jakýchkoliv částí pozemků v dané
lokalitě.
ZO neschválilo prodej částí pozemků
1082/34 a 1080/10 v k.ú. Studnice
u Náchoda.
Pro:9 Proti:0 Zdržel se: Tomáš Burdych
9.Schválení smlouvy o poskytnutí nadačního příspěvku na
„Alej Na průhoně“ (Nadace
ČEZ)
Obec Studnice podala žádost o nadační příspěvek Nadaci ČEZ o dotaci na
realizaci projektu výsadby Aleje Na průhoně. První část výsadby byla již realizována na cestě od zahradnictví směrem
k Řešetově Lhotě. Na základě žádosti byl
obci Studnice poskytnut nadační příspěvek ve výši Kč 36.100,– k úhradě nákladů na schválený projekt.
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ZO schválilo smlouvu o poskytnutí nadačního příspěvku na „Alej Na
průhoně“ (Nadace ČEZ).

úhradu nákladů na zajištění výstavy,
hodnotné dary, propagaci a pozvánky.

Pro:10 Proti:0 Zdržel se:0

ZO schválilo protinávrh o příspěvku
na uspořádání oslav 100let Sokola ve
Starkoči ve výši Kč 22.000,–

10.Projednání žádosti o příspěvek na uspořádání oslav 100 let
Sokola ve Starkoči
V souvislosti s připravovanými
oslavami 100 let Sokola ve Starkoči
byla Tělovýchovnou jednotou Sokol
Starkoč předložena žádost o příspěvek na konání oslav s datem konání
3. 10. 2020. Předpokládaný rozpočet
na akci činí Kč 55.000,– až 60.000,–
s tím, že požadavek představuje příspěvek ve výši Kč 30.000,–
Rozpočet akce, na kterou je pozváno
cca 300 bývalých i aktivních člen.:
Propagace, pozvánky - Kč 2.000,–
Zajištění výstavy - Kč 5.000,–
Občerstvení - Kč 22.000,–
Čestná ocenění - Kč 1.000,–
Hodnotné dary - Kč 15.000,–
Živá hudba - Kč 5.500,–
Ostatní náklady - Kč 8.000,–
Přítomní zástupci Sokola Starkoč seznámili zastupitelstvo s činností především v oblasti aktivit s dětmi a akcemi, které sokol pravidelně pořádá.
Na návrh pana Burdycha přispět
v požadované výši Kč 30.000,– ,
Radek Novotný podal protinávrh
s příspěvkem Kč 22.000,– zahrnující

Pro:9 Proti:0 Zdržel se: Tomáš Burdych
11.Projednání umístění dopravního značení na místních
komunikacích ve Všelibech a ve
Starkoči
V první řadě byla ZO řešena komunikace Všeliby – Žernov přes Popluží.
Vzhledem k tomu, že ze strany od
Žernova byla cesta vyasfaltována,
došlo k výraznému navýšení provozu
na této komunikaci. Z hlediska vedení obce Žernov je naopak komplikovaný úsek ve směru Žernov – Všeliby
(kolem rybníka). Vzhledem k neustále sílícímu provozu na obou těchto
komunikacích je zvažována možnost
umístění zákazových značek k těmto
komunikacím pro motorová vozidla,
s výjimkou vjezdu pro majitele a pachtýře přilehlých nemovitostí.
ZO pověřilo starostku obce Studnice zjistit, zda tento problém již řeší
projekt výstavby komunikace Žernov – Všeliby v rámci komplexních
pozemkových úprav, a zároveň doporučilo počkat na jednání zastupitelstva obce Žernov, jak se k této situaci
vyjádří ve svém usnesení.
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Co se týče omezení průjezdu soukromé místní komunikace p.č.
341/1 341/2 v k.ú. Starkoč u Vysokova, kde majitelé dotčených pozemků
požadují omezení zákazu vjezdu pro
vozidla nad 2t, rozhodlo ZO nepodávat návrh na omezení provozu z důvodu, že příslušné pozemky nejsou
v majetku obce.
Pro:10 Proti:0 Zdržel se:0

zpracování případné žádosti o přidělení dotace na tento dlouho zamýšlený, z hlediska bezpečnosti pro místní
obyvatele potřebný projekt. Nabídková cena za vypracování této studie
činí Kč 29.400,– . V případě, že bude
realizace chodníku na základě studie
proveditelná, lze předpokládat, že
tyto vynaložené prostředky budou
zohledněny ve zpracovaní finálního
projektu.

12. Projednání nabídky na
zpracování studie chodníku ve
Studnici ve „Starkočské ulici“

ZO schválilo zpracování studie chodníku ve Studnici ve „Starkočské ulici“
firmou TODIM s.r.o.

Ing. Cvrček, jednatel společnosti
TODIM s.r.o. oslovil paní starostku
s nabídkou vypracování studie na
vybudování chodníku v obci Studnice v úseku od obchodu ve směru
Starkoč kolem ordinace praktického
lékaře. Jedná se o poměrně složitý
úsek, kde není v některých místech
mnoho prostoru pro stavbu chodníku a je nutné přesvědčit a najít kompromis se všemi dotčenými orgány
veřejné správy (policie ČR, Správa
a údržba silnic, stavební úřad). Studie by měla obsahovat napojení na
stávající chodníkovou infrastrukturu
z důvodu celistvosti chodníkové sítě.
Součástí nabídky by bylo vypracování podkladů a poptávkových listů na
výběr zhotovitele a zároveň místní
šetření, zapracování studie chodníku pro projednání a inženýrskou
činnost. Výsledkem studie by byla vizualizace celého projektu, která bude
sloužit jako zásadní podklad pro

Pro:9 Proti:0 Zdržel se: Radek Novotný
13.Projednání zápisu z OV Řešetova Lhota
ZO bere na vědomí zápis č. 4/2020
z OV Řešetova Lhota ze dne
12. 8. 2020.
Co se týče lávky přes potok – lesní
cesta na Špinku. Byl osloven a lávku
si prohlédl pan Berger, ve spolupráci
s Radkem Novotným domluvili dvě
možná řešení. Aktuálně se čeká na
cenovou nabídku k oběma variantám, kterou připraví pan Berger.
14.Schválení smlouvy o smlouvě budoucí ČEZ Distribuce –
přeložka distribuční soustavy
V souvislosti s připravovanou výstavbou chodníku ve Zblově je třeba po30

sunout sloup VN. Sloup bude v místě
chodníku ve Zblově přeložen - posunut. Předpokládané náklady na přeložku jsou Kč 174.000,– .
ZO schválilo smlouvu o smlouvě budoucí ČEZ Distribuce – přeložka distribuční soustavy.
Pro:10 Proti:0 Zdržel se:0
15.Schválení výběru dodavatele
„Studnice – stavební úpravy objektu čp. 31“
V pondělí 14. 9. 2020 proběhlo Hradci Králové v prostorách společnosti
Pofesionálové výběrové řízení na dodavatele stavby – stavební úpravy objektu čp. 31 ve Studnici (bývalá zubní
ordinace a sousední byt).
Z oslovených pěti společností (in-

STAVex spol. s r.o., Jiří Lelek - stavitelství, Vše pro stavby, s.r.o., Stako,
s.r.o., Machstav s.r.o.) podala svoji
nabídku pouze společnost Vše pro
stavby, s.r.o. s nabídkovou cenou za
dílo ve výši Kč 1.442.949,– bez DPH.
I v této jediné nabídce bylo zjištěno
několik nedostatků (např. doložení
odborné kvalifikace stavbyvedoucího, kterou však doložil již dříve při
realizaci jiné zakázky), které však
nebyly natolik závažné, aby nemohla
být nabídka společnosti vyhodnocena jako vítězná.
ZO schválilo jako vítěze VŘ společnost Vše pro stavby, s.r.o. s nabídkovou cenou ve výši
Kč 1.442.949,– za předpokladu, že
doplní a odstraní nedostatky zjištěné při výběrovém řízení, které firmě
byly zaslány formou výzvy.

TĚŠÍME SE
NA SHLEDANOU
V DALŠÍM ČÍSLE
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VYDALA OBEC STUDNICE V ZÁŘÍ 2020 JAKO CELKEM 145. ZPRAVODAJ (28. ROČNÍK ČÍSLO 3)
ZPRAVODAJ JE REGISTROVÁN MINISTERSTVEM KULTURY ČR POD
EVID. Č. MK ČR E 21609
REDAKČNÍ RADA: ALEŠ ANTOŠ, MGR. KRISTÝNA KUBÍNOVÁ,
KAROLÍNA JIROUSCHKOVÁ
STRÁNKY OBCE STUDNICE: WWW.OBECSTUDNICENA.CZ
STRÁNKY „SVAZKU OBCÍ 1866“: WWW.SVAZEKOBCI1866.CZ
ZASÍLÁNÍ PŘÍSPĚVKŮ: URAD@OBECSTUDNICENA.CZ DO 15. 12. 2020
REDAKČNÍ RADA NEODPOVÍDÁ ZA OBSAH
AUTORSKÝCH PŘÍSPĚVKŮ.
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