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OBECNÍ ÚŘAD
INFORMUJE
Vážení spoluobčané,
deštivý podzim plynule přešel do
v letošním roce obzvláště pochmurného adventu. Nekonají se adventní
trhy, setkání u rozsvěcení stromů,
koncerty. Ve Studnici jsme vloni zahájili setkávání u stromku o první
adventní neděli a slibovali si, že jde
o založení další příjemné tradice.
Mýlili jsme se. Současná situace sotva založenou tradici přetrhla hned
u jejího zrodu. Abychom stromky
v jednotlivých obcích o letošní první adventní neděli nejen rozsvítili,
ale zároveň si tu sváteční chvíli vychutnali, nabídla se Eliška Lelková
ze Starkoče, že nám alespoň nazpívá několik vánočních písní. V neděli 29. 11. se tedy ve všech místních
částech obce z rozhlasu rozezněly
čtyři vánoční písničky a na Bakově,
ve Starkoči, ve Studnici i v Řešetově
Lhotě se rozsvítil vánoční strom. Ve
Všelibech si stromek nazdobili a rozsvítili již v sobotu. Kouzlo společného
setkání tato událost sice postrádala,
ale o příjemnou adventní atmosféru se postarala nejen hudba a zářící
stromky, ale i poletující letošní první sněhové vločky. Myslím, že mohu
mluvit za nás za všechny, když řeknu, že pevně doufám, že příští setká-

ní o první adventní neděli proběhne,
jak se patří, se vším všudy – se svařákem, štrúdlem, vánočkou a vzájemným přáním s podáním ruky.
Kulturní dění se sice téměř zastavilo, ale ostatní práce na úřadě pokračují. Výbornou zprávou je, že nám
byla přiznána dotace z Ministerstva
životního prostředí na pořízení zahradních kompostérů. Na únorovém
zasedání zastupitelstva bychom tedy
rádi odsouhlasili zadávací dokumentaci pro výběr dodavatele kompostérů a následně vyhlásili výběrové
řízení. Termín dodání bude záležet
na kapacitách vybraného dodavatele,
nicméně předpokládám, že bude dodržen původně avizovaný termín cca
koncem léta.
Za přispění dotace tentokrát z Ministerstva financí je realizována rekonstrukce dvou obecních bytů ve Studnici v č. p. 31 (bývalá zubní ordinace).
Rekonstrukce dospěla do závěrečné
fáze. Po Novém roce budou byty ještě dovybaveny kuchyňskými linkami
a spotřebiči a následně zastupitelstvo
obce rozhodne na základě podaných
žádostí a na základě Směrnice k hospodaření s byty v majetku obce o nových nájemnících.
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Pokračují projekční práce na chodník
ve Starkoči. Chodník bude rozdělen
na dva úseky – první část od odbočky k nádraží k č. p. 109, druhá část
od č. p. 109 směrem k Vysokovu, kde
se chodník napojí na vysokovskou
část chodníku. Z důvodu rozdělení
chodníku na dvě části nebude možné žádat o dotaci na celek, ale pouze
na jednu z částí. Stavebně složitější
a nákladnější je prví část, tudíž je
pochopitelné, že bychom chtěli její
výstavbu uskutečnit za použití dotace. Žádosti o dotace jsou přijímány
v průběhu ledna a musí k nim být
již vydané platné stavební povolení.
To nejsme schopni stihnout, protože
jsme nejprve nuceni vyprojektovat
přeložku plynu, kterou si vlastník
plynového vedení vyžádal. Tím pádem musíme celou realizaci nákladnější, i když potřebnější, části chodníku odsunout až na rok 2022. Kratší
část by mohla být z vlastního rozpočtu realizována již v průběhu příštího
roku. Vše samozřejmě záleží na sestavení rozpočtu, kdy lze nyní těžko
predikovat příjmy, a na prioritách,
které určí zastupitelstvo.
Téměř totožný problém je u přípravy
chodníku ve Zblově. Do konce roku
se nám podaří zažádat o stavební
povolení, pokud získáme vyjádření
všech dotčených orgánů. V současné chvíli veškerá jednání na úřadech
trochu váznou. Ovšem do termínu
podání žádostí o dotaci nebudeme
zcela jistě mít pravomocné stavební
povolení.

O stavební povolení na hlavní řad
kanalizace propojující neodkanalizovanou část Studnice se Zblovem
bylo rovněž požádáno. Ovšem předpokládané náklady na stavbu jsou
ve výši 10 mil. Kč. V současné chvíli
není otevřen žádný dotační titul na
výstavbu kanalizací. Uvidíme, co přinese příští rok.
Byla dokončena projektová dokumentace na obnovu stávajícího
sportoviště Studnice – dolní kurt.
Předpokládané náklady na jeho rekonstrukci – odvodnění, pevný asfaltový povrch, umělý trávník, opěrné zídky včetně oplocení, jsou ve výši
2,5 mil. Kč. Nyní v prosinci byla podána žádost o dotaci na Ministerstvo
pro místní rozvoj, která by v případě
získání pokryla 80 % uznatelných
nákladů.
Během měsíce října byla dokončena
oprava cesty ke kostelu CČH ve Studnici. Termín dokončení byl určen tak,
abychom mohli na letošní školní vánoční koncert dojít po nerozbahněné
zpevněné cestě. Žulová cesta zhotovená firmou Radek Novotný se povedla, jen na ten koncert jsme se po
ní neprošli. Tak ji zkuste třeba cestou
na mši o vánočních svátcích (termíny
dále ve zpravodaji).
Všem přeji, pokud možno, klidné
prožití vánočních svátků a do nového
roku zdraví a optimismus.
Kristýna Kubínová
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ZRUŠENÍ KONTEJNERU NA KOMUNÁLNÍ
ODPAD VE STARKOČI
Zastupitelstvo obce rozhodlo o zrušení kontejneru na komunální odpad
ve Starkoči. Argumentem pro toto
rozhodnutí je malé množství domácností využívající kontejner (cca 30
ze 100), vysoké náklady na svoz (za
loňský rok nejvyšší ze všech obcí 700
Kč na osobu), nutnost výměny nevyhovující a nebezpečné rampy a v neposlední řadě estetické hledisko, kdy

hodláme revitalizovat náves a toto
zákoutí nám tam příliš nezapadá.
Kontejner bude ve Starkoči přistaven
minimálně do konce měsíce ledna,
aby všichni, kdo jej využívají, měli
dostatek času k nákupu popelnice
a svozové známky. Popelnice lze zakoupit na Obecním úřadě ve Studnici, stejně jako svozovou známku.

PRODEJ ZNÁMEK NA POPELNICE
Prodej známek na popelnice na
rok 2021 bude zahájen ve středu
13. 1. 2021 v době aktuálních úředních hodin Obecního úřadu ve Studnici. Pokud se nám vše podaří, bude

již v té době možné známku na úřadě
zaplatit přes platební terminál platební kartou. Sledujte webové stránky obce, kde bude informace o této
možnosti zveřejněna.

CENÍK VODNÉHO A STOČNÉHO
PRO ROK 2021
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zájmové spolky
Z ČINNOSTI HASIČŮ ŘEŠETOVY LHOTY
I naši činnost ovlivnila opatření proti šíření Covid-19. Byla zrušena nebo
omezena veškerá plánovaná školení,
taktická cvičení i kulturní akce pro
tento rok. Přesto se nám podařilo
v lednu uspořádat tradiční hasičský
ples, ale výlet do Hlinska do Pekla
Čertovina jsme již museli zrušit.
V únoru jsme zasahovali na několika
místech při odklízení stromů po vichřici.
Poté bylo využívání jednotek DH k zásahům omezeno, proto jsme nezasahovali
ani u blízkých událostí. Zato jsme mohli
odstavit zásahový vůz a provést na něm

větší údržbu včetně STK.
Soutěžní tým se letos poprvé účastnil celé série Podorlické hasičské ligy
a vybojoval celkově 3. místo.
Doufáme, že se stávající situace brzy
uklidní a budeme se moci naplno věnovat naší činnosti jak hasičské, tak
sportovní i kulturní. Všem členům
děkuji za jejich práci, ostatním za
podporu a přeji vám vše nejlepší do
nového roku.
Antonín Koutský, velitel SDH

ZAČALA TOPNÁ SEZÓNA. VÍTE, JAK SE
STARAT O KOMÍN?
Nejvíc požárů vznikne přímo v komíně, kde se vznítí nevyčištěné saze.
Mezi další příčiny požárů patří nevhodná konstrukce komína, zazděný
trám v komíně a špatné spáry v komíně.
Jasně tedy vyplývá, že nevyčištěný
komín může za převážnou většinu
požárů komínových těles a tuto skutečnost by lidé rozhodně neměli podceňovat. Zvláště když uvážíme, že dvě
třetiny úmrtí při požárech jsou právě

při požárech v domácnostech.
Stejně tak je potřeba mít v pořádku
samotné topidlo. Nejčastější příčinou požárů je špatná instalace topidla nebo jeho nesprávné umístění.
Dále pak technická závada na topidle
a jeho špatný stav.
Jak často kontrolovat a čistit
komín?
Základními lhůtami pro čištění spotřebiče paliv do 50 kW při celoroč5

ním provozu: je 3x ročně u spotřebiče
na pevná paliva, 3x ročně na kapalná
paliva a 1x ročně na plynná paliva.
Nové nařízení vlády je benevolentní
v tom, že umožňuje občanům, pokud
jsou toho schopni, si čištění provést
i sami. Minimálně jednou do roka by
ale měl komín prohlédnout kominík.
Kontrolu, čištění a příp. revizi spalinové cesty by měla provádět odborně
způsobilá osoba, která je držitelem
živnostenského oprávnění v oboru
kominictví. Kontrolou spalinové cesty se rozumí posouzení konstrukčního provedení spalinové cesty včetně
připojení spotřebiče paliv, posouzení
provozuschopnosti komína, posouzení přístupu ke komínu, posouzení
stavebně technického stavu spalinové
cesty a zajištění požární bezpečnosti
stavby.
Čištěním spalinové cesty se provádí
odstraňováním pevných usazenin ve
spalinové cestě. Pokud není možné
dehtové usazeniny odstranit z průduchů jinak, tak se smí použít způsob
tzv. vypalování komína. Tuto činnost
provádí pouze držitel živnostenského
oprávnění v oboru kominictví a činnost je nutné nejméně 5 pracovních
dnů před zahájením nahlásit příslušného HZS kraje.
Co mohu zkontrolovat sám?
Je kouřovod řádně upevněn?
Není spotřebič nebo kouřovod propálený?

Fungují uzávěry komínových dvířek?
Jsou funkční přívodní šňůry a zásuvky u kotle?
Je dimenzování pojistek v případě
elektrických spotřebičů dostatečné?
Je komín celistvý, neprodyšný, bez
spár a omítnutý?
Je zařízení domácnosti v dostatečném odstupu od tepelného zdroje,
příp. je použita tepelná a nehořlavá
izolace?
Co dělat, když začne v komíně hořet?
Urychleně odstraňte veškerý hořlavý
materiál z blízkosti komínového tělesa. Zavolejte na linku 150 nebo 112.
Požár v komíně nikdy nehaste vodou,
mohlo by dojít k jeho popraskání
nebo i výbuchu. Do příjezdu hasičů
je možné krotit plameny vhazováním
písku vymetacími dvířky nebo ze
střechy do komína.
Jak podchytit požár včas?
Základem požární bezpečnosti je
dodržování bezpečnostních pravidel a opatření, které omezují riziko
vzniku požáru v domácnostech. Každý vlastník objektu by měl pečovat
o řádný technický stav stavby a jejich
technických zařízení. Ke včasnému
zjištění vzniklého požáru je dobré
si domácnost vybavit autonomními
hlásiči požáru a detektory plynu.
K dnes již nezbytným pomůckám
domácností patří prostředky pro
hašení, jako jsou přenosné hasicí
přístroje a spreje. Přesné informace
týkající se vybavení stavby hasicími
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přístroji a zařízením autonomní detekce a signalizace podává Vyhláška
č. 23/2008 Sb., o technických pod-

mínkách požární ochrany staveb.
Antonín Koutský, velitel SDH

PODZIMNÍ AKCE SOKOLA STARKOČ
Letošní školní rok jsme cvičení v sokole zahájili hned první zářijový týden. Chtěli jsme využít hezkého počasí i dočasného rozvolnění vládních
opatření.
Větší akcí letošního podzimu byla
víkendovka pro děti a jejich rodiče
v Hostinném na téma: „SOKOLSKÁ
CYKLOPOUŤ“, které se zúčastnilo 14
dětí a 11 dospělých.
Děti si užívaly především jízdy na
kole, ale nechyběly ani soutěže ve
střelbě ze vzduchovky, stezka odvahy
a zdobení pouťových srdcí z perníku, či výroba kříd ze sádry. Všechny
děti si za své snažení odvezly hezké

ceny – tentokrát papírové létací draky.
Až do poloviny října jsme pokračovali v pravidelném cvičení převážně
venku na hřišti. Věnovali jsme se
hlavně atletice a hrám zaměřeným
na spolupráci v týmech.
Ve chvíli, kdy se zdravotní situace
opět zhoršila a přišla nová omezení
jsme hledali způsob, jak dětem pravidelné cvičení vynahradit a přitom
dodržet veškerá nařízení.
Zrodil se nápad na pravidelné rodinné procházky s úkoly – takové sobotní šipkované. V sobotu 12. 12. 2020
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proběhne již 8. týdeník této, nejen
dětmi hodně oblíbené hry. Pravidelně na trasu vyráží až 13 rodin s 20
dětmi.
Pravidla jsou velice jednoduchá.
Každý týden je připravena cca 4
km dlouhá trasa lesem, je vyznačena barevnými fáborky, na trati jsou
různé sportovní i vědomostní úkoly
a na konci poklad a něco dobrého na
posilněnou. Rodiny dostanou písemný časový rozpis a na trať vyrážejí
jednotlivé rodinky v patnáctiminutových intervalech, aby se na trati
nepotkaly s nikým dalším. Je tím
dodržena jakási pravidelnost sportování a děti si můžou v lese vyzkoušet
spoustu nových dovedností, ke kterým by se ani v tělocvičně nedostaly,
a navíc stráví moc fajn čas jen se svými rodiči, což je určitě milá přidaná
hodnota.
Dokonce roku plánujeme ještě večerní Vánoční šipkovanou, trasa bude

značena světýlky, na konci stromeček
a drobné dárečky pro všechny děti.
Hned na začátku roku následujícího
plánujeme 2. ročník celodenního výletu nazvaného NOVOROČNÍ TOULKY PŘES HORY A LOUKY. Loňský –
zkušební – měl velký úspěch, tak
letos zopakujeme v podobném stylu.
V únoru nás čeká lyžařský víkend
v Orlických horách na chatě Juráška,
přihlášených je rekordních 50 lidí,
z toho 22 dětí.
A v březnu tradiční sokolská zábava
se skupinou Proradnost.
Doufáme, že nám epidemiologická
situace nezhatí naše smělé plány.
Všem rodičům a dětem děkujeme
za perfektní přístup k pravidelnému
cvičení a přejeme nádherné Vánoce
a šťastný rok 2021.
Za Sokol Starkoč Iva Hurdálková
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dění kolem nás
ALEJ NA PRŮHONĚ JE VYSÁZENÁ
Máme pro vás jednu špatnou zprávu: vzhledem k současné situaci
jsme vás, občany, nemohli pozvat ke
společné výsadbě stromů. Ale mám
i zprávu dobrou: Alej je vysázená!

obzvláště obrovský. Když se ostatní
pomocníci divili, proč místo pro výsadbu prostě neposunul, odpověděl,
že pod kamenem očekával nějaký
poklad.

Dne 10. listopadu jsme se v omezeném počtu sešli Na průhonu, kde
nás čekal připravený travnatý pás
a stromy – lípy, jasany, hlohy, slivoně a třešně. Všech 22 ks se nám podařilo zasadit, a to přesto, že v zemi
občas čekalo nepříjemné překvapení v podobě velkých kamenů. Jeden
z nás při kopání narazil na balvan

Žádná truhlička ani hrnec tam nebyly. Odměnou nám ale byla radost
z toho, jak to nově upravenému a osázenému Průhonu sluší.
Výsadbu podpořila Nadace ČEZ.
Terezie Netrestová

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2021
Možná vás také napadla otázka,
jestli Tříkrálová sbírka v lednu vůbec bude. Měla by se konat ve dnech
1. – 14. ledna 2021. V nějaké formě
se určitě uskuteční: v ideálním případě tak, jak ji známe (tváří v tvář),
ale může se stát, že koleda proběhne
stejně jako řada jiných aktivit virtuálně.
Ve Studnici Tři králové v uplynulém
roce vybrali téměř 14 000 Kč. Ty byly
použity zejména v regionu konání
sbírky, slouží osobám v nouzi, po-

máhají starým, nemocným a hendikepovaným lidem a podporují ohrožené děti a mládež. V Náchodě tyto
služby provádí Oblastní charita Náchod, která provozuje Charitní pečovatelskou službu, Domácí hospicovou
péči, Dům na půli cesty a Domov pro
matky s dětmi Svatá Anna.
Kromě této již tradiční pomoci
vznikla v letošním roce i nová Sbírka pro Česko: Na vlně pomoci proti
bezmoci! Veřejná sbírka je určena na
přímou finanční pomoc lidem, kteří
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kvůli onemocnění covid-19 a s tím
spojenými vládními opatřeními přišli o peníze nutné k zajištění základních životních potřeb. Vybrané peníze budou použity na přímou pomoc
lidem v nouzi, v kritické životní situaci, dětem a matkám s dětmi, těžce
nemocným, lidem bez domova a bez
přístřeší, opuštěným nebo starým lidem – zkrátka všem, kteří se v této

výjimečné situaci ocitli v tísni. Více
informací najdete zde:
https://www.charita.cz/jak-pomahame/doma/koronakrize/
Doufáme, že se situace bude zlepšovat a setkáme se osobně při koledování!
Za Tři krále Terezie Netrestová

VÁNOČNÍ BOHOSLUŽBY VE STUDNICI
SBOR CÍRKVE ČESKOSLOVENSKÉ HUSITSKÉ
24. 12. 2020 od 15:00 hod
– Vánoční setkání se zpěvem koled
KOSTEL SV. JANA NEPOMUCKÉHO
24. 12. 2020 od 16:00 do 17:00 hod
– Otevřený kostel k návštěvě Betléma
24. 12. 2020 od 24:00
– Půlnoční mše, před ní čtvrt hodiny
zpěv koled

25. 12. 2020 v 8:00 hod
26. 12. 2020 v 8:00 hod
27. 12. 2020 v 8:00 hod
Vánoční bohoslužby se budou odehrávat, pokud nebudou v rozporu s vládními nařízeními. AKTUÁLNÍ INFORMACE NA VÝVĚSCE KOSTELA!
V čase bohoslužeb je možné shlédnout
nový vyřezávaný betlém. Neváhejte se
přijít podívat! Do betléma přibývají
postavičky! Také vy můžete nechat
vyřezat nějakou studnickou osobnost
a tím betlém finančně podpořit. Zájemci, hlaste se v kostele. Děkujeme.

ROK V ZAHRADĚ
ZIMA NA TÉMA PERMAKULTURA
2. ČÁST
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Vážení čtenáři,
v minulém čísle jsme se seznámili
s pojmem permakultura. Základními rysy tohoto přístupu jsou Péče
o Zemi, Péče o lidi a Spravedlivé dělení. Také jsme již nastínili, jak můžeme začít svou vlastní permakulturu tvořit:
1. Pozoruj a jednej neboli dvakrát
měř, jednou řež.
2. Zachycuj a uchovávej energii
ve všech jejích formách.
3. Získávej výnos, tedy odměnu za
vynaloženou práci.
4. Usměrňuj sebe sama a přijímej zpětnou vazbu.
A nyní už se podíváme na další zásady tvorby:
5. Využívej obnovitelných zdrojů a služeb a važ si jich. Slovo obnovitelný dnes slýcháme častěji než
dřív. Co vlastně znamená? Jedná se
zkrátka o věci přírodního původu,
které se po dosloužení mohou zase
do přírody vrátit. A služby? To je třeba doprava a elektřina, které mohou
také z obnovitelných zdrojů pocházet. Příklad: vybíráme si materiál
na terasu. Můžeme zvolit dřevo, kámen, dlažbu… Každý materiál vznikl
jinde a některý se obnoví rychle (dřevo z místního lesa), některý je neobnovitelný (tropické dřevo). Různá je

také náročnost na přepravu, která
vždy znamená znečištění.
6. Nevytvářej odpad, tedy zejména ten směsný putující na skládku.
Než něco vyhodíme do popelnice,
přemýšlejme, zda jsme se tomuto odpadu nemohli vyhnout (zamítnout),
zmenšit jeho množství (zredukovat),
využít k výrobě něčeho (zužitkovat),
zkompostovat nebo roztřídit (zrecyklovat). Těchto „5Z“ si více rozvineme v jednom z příštích článků. Příklad: plastovou láhev můžeme buď
vůbec nekoupit, nebo z ní vyrobit třeba krmítko, nebo vyhodit do plastu.
7. Navrhuj od vzorů k detailům,
neboli nejdříve se podívej na zahradu jako na celek, až potom se zabývej
nějakou její částí. Nejdříve vidíme
pozemek jako z výšky – vypadá jako
nějaký vzorovaný koberec – až pak
rozeznáme jednotlivé rostliny a věci.
Nejprve si rozmyslíme, k čemu má
pozemek sloužit, co tam budeme
dělat. Až podle toho prostor vyplníme živými nebo neživými prvky.
Příklad: lepší je nejdříve vyčlenit
prostor pro květiny a teprve pak si je
sehnat, než koupit si květinu a hledat
pro ni místo.
8. Dej přednost začleňování
před oddělováním, využívej vhodných kombinací. Rostlinám se dobře
daří ve skupinách, kde se jednotlivé
druhy navzájem podporují v růstu.
V přírodě to známe ve formě symbiózy stromů a hub. Ale i rostliny
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na zahradě si pomáhají – odpuzují
škůdce nebo naopak lákají opylovače, kypří a obohacují půdu nebo dokonce zlepšují chuť plodin. Příklad:
severoameričtí indiáni pěstovali trojkombinaci kukuřice – fazole – dýně,
známou jako „tři sestry“. Kukuřice
funguje jako opora fazolím, fazole
pomocí hlízkových bakterií poskytují dusík pro výživu ostatních a dýně
stíní půdu, udržují ji vlhkou a brání
růstu plevelům.

Pokračování příště. A další zajímavé
odkazy:
https://www.potravinovezahrady.cz/
co-je-permakultura-cast-druha/
https://www.potravinovezahrady.
cz/permakulturni-zahradniceni-v-dobe-klimaticke-zmeny/
Na shledanou v jarním vydání
zpravodaje se těší Terezie Netrestová

VÁNOCE
KOLEM NÁS
VÁNOCE U SOUSEDŮ
Vánoční svátky patří v křesťanském
světě k největším událostem každého kalendářního roku; oblibu získaly
nejen pro svůj náboženský význam,
ale také jako svátky pohody a míru,
doba, kterou rodiny tráví společně
a snaží se alespoň na pár svátečních
dnů vymanit z celoročního shonu.
Zatímco v severní Americe voní nadívaný krocan a Santa Claus se prodírá
čerstvě napadaným sněhem, v Brazílii vrcholí léto; lidé po sváteční večeři
vyrazí do ulic a v Riu třeba na pláž
Copacabana. Podobně je tomu u protinožců v Austrálii. Když se vrátíme

do Evropy, což je na mapě světa „takový náš malý dvoreček“, tak zjistíme, že i zde jsou ve způsobu trávení Vánoc rozdíly. Dárky nosí nejen
Ježíšek, ale také Weihnachtsman,
Father Christmas, Pere Noël, Babbo
Natale a mnoho dalších; tak, jak je
to v tom kterém regionu zvykem už
odpradávna. Jak skutečně tráví čas
Vánoc moderní lidé v současnosti?
Jak moc se dodržují obyčeje? Tuto
otázku jsme položili několika rodinám v našem blízkém okolí; evropským sousedům. Zde je několik odpovědí:
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Rodina Liaci, Fossacesia, region Abruzzo, Itálie:
Na Štědrý den se celá rodina schází
u toho, kdo má největší dům. Hrajeme karty a deskové hry, pak následuje slavnostní večeře. Začíná se
vývarem s plněnými těstovinami
Tortellini, následují Ravioli nebo
Lasagne. Jako dezert se podává Panettone, sladký vánoční chléb plněný
sušeným ovocem, bez kterého si neumíme Vánoce představit. To ovšem
není vše, každý přináší ještě další
různé pochoutky, takže hodujeme až
do půlnoci a zpíváme různé popěvky o narození Ježíše. Nechybí malý
Betlém s Marií, Jozefem a zvířátky.
O půlnoci do Betlému přidáme sošku
malého Ježíše a teprve pak začneme
rozbalovat dárky. Po celé Vánoce je
rodina spolu; vaříme bohaté obědy,
hrajeme hry a zpíváme. Na druhý
vánoční svátek přichází také přátelé
a tím se ukončují oslavy narození Ježíše Krista.
Rodina paní Budzisz, Jastarnia, Hel, Polsko:
V naší domácnosti si potrpíme na
tradiční oslavu Vánoc. Nejméně
dva týdny dopředu připravujeme
klobásu „Kolbos“. Je to specialita,
která se dělá jen v Jastarnii v čase
Vánoc a může se jíst až po návratu z půlnoční mše. Náplň tvoří na
kostky nakrájené vepřové maso
a slanina, cibule, majoránka a sůl.
Může se udit, ale je lahodná i jen

vysušená.
Na Štědrý den se setkává celá rodina;
za soumraku jdeme na večerní bohoslužbu Nešpory a po návratu usedáme k večeři. Na stole máme hlavně
ryby; uzený losos a úhoř uzený baltickým způsobem, sledě v různých
formách, pirohy se zelím a houbami,
boršč s knedlíčky nadívanými houbami, další houbová polévka a zeleninový salát.
Po večeři je čas na dárky, následuje
káva s tradičním koláčem se sušeným ovocem, ořechy a mákem. Společně odejdeme na půlnoční mši a po
návratu jíme Kolbos.
První sváteční den se navzájem navštěvujeme s vánočním přáním. Na
snídani je opět Kolbos, obědváme
hovězí řízky. Takto jsme Vánoce vždy
slavili a budeme slavit i nadále.
Rodina paní Janovové z obce
Vernár pod Kráľovou hoľou,
Slovensko:
Na Štědrý večer dodržujeme některé
křesťanské zvyky. Obvykle večeříme
v 17 hodin, kdy se ozvou zvony v našem kostele. Můj manžel (jsme svoji
už 41 roků) dává pod ubrus peníze,
abychom netrpěli nouzí, před večeří
se pak krátce pomodlíme, připijeme
si, a zavzpomínáme na naše zesnulé
rodiče. Manžel nám stroužkem česneku udělá křížek na čelo, abychom
byli zdraví. Naše večeře je klasická,
na stole máme zelňačku s klobásou
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a houbami, smažené rybí filé, bramborový salát, vánoční oplatky s medem, kompot vařený ze sušených
švestek, fíky, datle, vanilkové rohlíčky, medovníky, laskonky a bobaľky,
což jsou kynuté pečené kuličky přelité horkým mlékem, máslem, cukrem
a mákem. Po večeři vybalujeme dárky, díváme se na pohádky v televizi
a pak jdeme na půlnoční mši.
Rodina paní Marie Anagnostra,
Ormos Panagias, Řecko:
Jelikož naše rodina patří k ortodoxní církvi, probíhají oslavy Vánoc
trošku jinak. Jméno Krista oslavujeme 25. prosince a jméno Manolis
(Emmanuel) o den později. Dárky si
vyměňujeme obvykle 1. ledna, zdejší Agios Vasillis, což je obdoba Santa Clause, přichází až po Vánocích.
Slavnostní vánoční večeře začíná
kuřecí nebo krůtí polévkou, někdy
děláme také vegetariánskou z mrkve
a tykve. Hlavní chod tvoří vepřové
maso pečené více způsoby, doplněné kdoulemi a švestkami, přílohou
je rýže a grilované brambory. Velkou
část menu tvoří různé koláče, jejichž
náplní je například špenát, žampiony, nebo Pastourmas, což je speciálně
kořeněné sušené hovězo maso. Také
sladkosti jsou bohatě zastoupeny,
náš oblíbený dezert je Melomakarona – těsto ve tvaru vajíčka, máčené
v medu. Dále Kourabiedes, což jsou
mandlové sušenky, nebo Diples,
smažené těstové závitky plněné medem a sekanými ořechy. Právě pří-

prava Diples je velmi náročná, proto
je vždy naše matky a babičky připravovaly ve větším množství předem;
dnes je už raději kupujeme.
Rodina paní Sabiny Grižon ze
Strunjanu, Portorož, Slovinsko:
Vánoce jsou příležitostí pro naši
rodinu abychom se sešli, společně
se pobavili u jednoho stolu a samozřejmě také svátečně hodovali. Ve
Slovinsku jsou zvyky rozdílné podle jednotlivých regionů, a to se týká
i svátečních jídel. Slavnostní večeře
se chystá dlouho, celý den se peče
a vaří… V naší rodině večeře začíná
netradičně – jako předkrm už 20 let
podáváme tatarský biftek; bez něho
si už Vánoce neumíme představit.
Pokračujeme polévkou a následují hlavní chody – vepřová pečeně,
klobásy, zelí, pečené brambory, doma
čerstvě upečený chléb a také francouzský salát, který máme také rádi,
i když není typicky vánočním jídlem.
Jako dezert máme tradiční slovinskou roládu Potico plněnou vlašskými ořechy a pečeme sladký chléb
Pinco – to je skutečně mňam :-) Po
jídle zůstáváme u stolu a dlouho do
noci besedujeme a bavíme se.
Rodina paní Jeleny Stamenkovič z Leskovace, Srbsko:
Patříme k pravoslavné (ortodoxní)
církvi, a proto Vánoce slavíme každý
rok 7. ledna. Den předtím, 6. ledna
slavíme „Badnji dan“, kdy mužská
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část rodiny chodí do lesa na dubové větve, které se pak doma dávají
na slavnostní oheň. Večer se podává
kromě dalších chodů Česnica, což je
sladký chléb, který se trhá na kusy.
V Česnici je zapečená mínce; ten kdo
ji najde, bude mít velmi šťastný rok.
Na Štědrý den, který nazýváme
„Božič“, se navzájem zdravíme slovy
„Hristos se rodi“ (narodil se Kristus), odpovídá se „Vaistinu se rodi“
(opravdu se narodil). Rodina se shromažďuje na společný oběd, na který
se podává pečené vepřové a jehněčí
maso, mnoho sladkostí a děti dostávají dárky.
Rodina pana Michała Świetlaka, Częstochowa, Polsko:
V době Adventu navštěvujeme kostel,
obdivujeme se Betlémům a vánoční
výzdobě.
Na Štědrý den se schází celá rodina
ke slavnostní večeři. Večeře začíná
odlamováním oplatku, který nabízí
nejstarší člen rodiny jako symbol narození Ježíše Krista každému z pří-

tomných, doplněný osobním přáním.
Zpíváme koledy a navzájem si přejeme k Vánocům. Večeře se skládá
z celkem 12 chodů, nechybí houbová
polévka, smažený kapr, zelí s hrachem a pirohy s houbami. Po večeři
dostávají děti dárky, které jim pod
stromeček dal Św. Mikołaj. Všichni pak jdeme na půlnoční mši. Také
další sváteční dny navštěvujeme své
blízké.
Rodina Pilárova z obce Habovka, Roháče, Slovensko:
Vánoční stromek zdobíme týden před
Vánoci a na Štědrý den připravujeme
sváteční večeři. Večer se nejdříve
společně pomodlíme, sníme oplatky
s medem a česnekem abychom byli
zdraví, připijeme si a usedneme k večeři. Obvykle bývá zelňačka, smažený kapr nebo filé a bramborový salát. Po večeři rozbalíme dárky a pak
chodí děti po vesnici dům od domu
zpívat koledy, za což dostávají peníze.
Půlnoční mše pak ukončí náš Štědrý
večer.
Zpracoval Petr Hanáček

Domáci Betlém rodiny Liaci (foto rodina Liaci)
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Mandlové sušenky Kourabiedes (foto rodina Anagnostra)

Sváteční stůl rodiny Stamenkovič (foto rodina Stamenkovič)

mazlíčci
JAK PEČOVAT O PSÍHO KÁMOŠE
MALÉHO VZRŮSTU?
Život se psím parťákem malého
vzrůstu má bezesporu celou řadu
výhod: můžete ho brát všude s sebou, v posteli nezabere mnoho místa
a ke štěstí nepotřebuje velký dům se

zahradou ani několikakilometrové
procházky třikrát denně. Jeho společnost si můžete klidně užívat v kavárně, na gauči u televize nebo při
pracovním obědě. Aby s námi naši
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drobní přátelé zvládli držet krok,
musíme jim ovšem lásku a věrnost
oplácet náležitou péčí. Jak se o malé
psíky starat? Máme pro vás několik
tipů.
Respektujte jejich specifické
potřeby
Ať už do naší domácí smečky přivítáme toy (do 3 kg váhy) nebo mini (do
10 kg) plemeno, musíme vzít v potaz
jeho specifické potřeby. Tou první
je ochrana organismu. Když se tito
psíci zrovna nenesou v našem náručí, musí běhat po svých v přízemní
vrstvě plné prachu a dalších škodlivin. Vypořádat se se všemi nástrahami okolí je stojí spousty energie
a stresu, špína navíc ohrožuje jejich
zdraví. „Organismus malých psů
pracuje naplno, aby se ubránil nečistotám z okolního prostředí, je proto
zbytečné ho navíc zatěžovat krmivem s obsahem obilovin, po kterých
pejsek může tloustnout. Ideální jsou
tedy krmiva bezobilná,” radí Martin
Kváš, odborník na výživu a výcvik
psů značky Brit.
V boji proti škodlivinám přízemní vrstvy je nejlepším pomocníkem
dobrá imunita. Abychom ji podpořili, musíme se zaměřit na střeva
a zdraví jejich mikroflóry. Zdravotní
stav trávicího traktu se navíc projevuje na stavu kůže, která musí být
v pořádku, aby mohla účinně bránit
tělíčko psa proti vlivům vnějšího prostředí. „Abyste podpořili rovnováhu

střevní mikroflóry, sahejte po psích
dobrotách, které obsahují probiotika,
jsou kvalitní a lehce stravitelná. Do
této kategorie spadá například řada
granulí a kapsiček Brit Care Mini,
která je malým plemenům šitá na
míru. Toto krmivo navíc obsahuje
také řadu dalších nástrojů na podporu imunity, například rakytník,”
uvádí Martin Kváš.
Malý psíci jsou také více náchylní na
problémy se zoubky a často se potýkají s paradontózou či záněty dásní.
Je proto důležité o chrup pravidelně
pečovat, a to i prostřednictvím krmiva. „Mezi velmi účinné nástroje
na ochranu zoubků malých psů patří
například šalvěj, hřebíček nebo rakytník. Vybírejte pro svého pejska takové krmivo, které tyto bylinky obsahuje a pokrývá tak specifické potřeby
drobných plemen,” radí Martin Kváš.
Rozmazlujte, ale s mírou
Naši mini parťáci bývají velcí gurmáni. A protože je mnohdy vnímáme
jako rovnocenné parťáky, kteří jsou
všude s námi, máme tendenci jim
dopřávat podobné dobroty, jako dopřáváme sami sobě. Lidské jídlo však
nedělá psím bříškům dobře, a kromě
obezity jim může způsobit také řadu
zdravotních problémů.
„Pokud chcete svému čtyřnohému
příteli dopřát zpestření jídelníčku,
sáhněte po dobrotě určené speciálně
pro jeho bříško. Snažte se volit takové
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pochoutky, které splňují výše uvedené
požadavky na výživu malých plemen.
Jednou z možností jsou například masové kapsičky zmíněné řady Brit Care
Mini. Ty nejen že pejska potěší, ale
díky probiotikům, kurkumě, hřebíčku
a dalším ingrediencím pozitivně zapůsobí na jeho zdraví,” říká Martin Kváš.
A dodává: „Při krmení ovšem pozor!
Obzvláště u starých pejsků a malých
plemen těšících se velké pozornosti páníčka může docházet k manipulaci ze
strany zvířete. Při servírování kapsiček
proto dbejte na to, aby je pes chápal
jako zpestření, o kterém rozhodujete
vy. Pokud si váš chlupatý parťák začne
odmítáním potravy vynucovat obměny jídelníčku, dejte mu jasně najevo, že
tudy cesta nevede.”

Nezapomeňte na výcvik
Malý pejsek není roztomilá plyšová
hračka, ale temperamentní společník. Neopomíjejte proto výchovu
a naučte ho alespoň základním povelům. Osvědčeným postupem při
výcviku je poté tzv. pozitivní motivace, díky které se pes učí přirozenou
cestou bez křiku a trestů. S použitím
této výcvikové metody se trénink pro
psa stává zábavou a dochází k posílení jeho vztahu s pánem. A vězte, že
schopnost reagovat na zadané povely v budoucnu mnohokrát oceníte –
usnadní vám totiž společné soužití.
Karolína Jirouschková

společenská
kronika
V říjnu oslavili svá jubilea:
Hokovská Věra, Studnice, 85 let;
Šafránková Drahoslava, Zblov, 84 let;
Dědková Pavlína, Řešetova Lhota,
81let; Vítová Marketa, Starkoč, 75 let;
Syrovátková Marie, Všeliby, 70 let
V listopadu oslavili svá jubilea:
Antošová Jana, Řešetova Lhota,
90 let; Jará Alena, Studnice, 86 let;
Prokop Oldřich, Řešetova Lhota,

85 let; Ďuriška Jaroslav, Studnice,
83 let; Jiránková Marta, Všeliby,
81 let; Hejčl Josef, Starkoč, 80 let
Narodili se:
Švarc Kristián, Studnice
Slezák Lukáš, Starkoč
Blahopřejme novopečeným rodičům
i všem, kteří v uplynulých měsících
oslavili životní jubilea.
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zápisy
(anonymizované)
ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA
OBCE STUDNICE Č. 20/2020 ZE DNE 7. 12. 2020
Přítomno: 8 zastupitelů
Omluveni: Jiří Stach, Daniel Donát,
Radek Novotný
Hosté: 3
Zahájení jednání: 19:04 hod
Konec jednání: 20:05 hod
1. Zahájení a uvítání hostů
Zasedání ZO zahájila, zastupitele
uvítala, starostka Kristýna Kubínová. Přítomno je 8 členů zastupitelstva. ZO je usnášení schopné.
Prezenční listina viz. příloha č. 1.
2. Volba zapisovatele, ověřovatelů a návrhové komise
Zapisovatel: Aleš Jirouschek
Pro: 8 Proti: 0 Zdržel se: 0
Ověřovatelé: Helena Toldová, Pavel
Řídký
Pro: 8 Proti: 0 Zdržel se: 0
Návrhová komise: Štěpánka Kubová,
Ludmila Kaněrová
Pro: 8 Proti: 0 Zdržel se: 0

3. Schválení programu
ZO schválilo program zasedání dle
pozvánky.
Doplněny budou body:
Žádost pana xxx o pronájem části pozemku za účelem chovu hus.
Žádost příspěvkové organizace
o schválení přijetí daru.
Schválení dodání kuchyňský linek
do bytů č.p. 31 firmou Vše pro stavby, s.r.o.
Pro: 8 Proti: 0 Zdržel se: 0
4. Kontrola zápisu č. 19 ze dne
14. 9. 2020
ZO schválilo zápis z minulého zasedání konaného dne 14. 9. 2020 bez
připomínek.
Pro: 8 Proti: 0 Zdržel se: 0
5. Schválení rozpočtového provizoria na rok 2021
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Vzhledem k tomu, že rozpočet na
rok 2021 nebude schválen před jeho
prvním kalendářním dnem, stanovuje zastupitelstvo obce do doby jeho
schválení následující pravidla rozpočtového provizoria: Budou hrazeny pouze nejnutnější výdaje k zajištění chodu obce a plnění smluvních
závazků z předchozích období s tím,
že výdaje budou měsíčně čerpány
maximálně do výše 1/12 rozpočtu
předchozího roku, přičemž Příspěvkové organizaci Základní škola a Mateřská škola, Studnice, okres Náchod
bude poskytnut příspěvek na provoz
ve výši 90 000,– Kč v lednu 2021
a 90 000,– Kč v únoru 2021.
ZO schválilo rozpočtové provizorium
na rok 2021.

do projektu bude zapracována i varianta s asfaltovou plochou jako podklad pod umělý povrch. Tato varianta
by byla realizována pouze v případě
získání dotace.
ZO schválilo podání žádosti o dotaci
na MMR – Podpora obnovy a rozvoje
venkova – Podpora obnovy sportovní
infrastruktury – Obnova stávajícího
sportoviště Studnice
Pro: 8 Proti: 0 Zdržel se: 0
8. Projednání dodatku č. 2 ke
smlouvě se společností DIMATEX CS, spol. s.r.o. (kontejner
na textil)

7. Schválení podání žádosti
o dotaci na MMR – Podpora obnovy a rozvoje venkova – Podpora obnovy sportovní infrastruktury – hřiště ve Studnici

Firma DIMATEX, která má umístěný kontejner na oděvy za obecním
úřadem původně platila nájem za
pozemek pod kontejnerem, následně
požádala o prominutí nájemného, což
bylo zastupitelstvem odsouhlaseno.
Nyní požadují platbu 900,– Kč/rok +
DPH, případně nákup jejich recyklovaných výrobků v hodnotě minimálně
Kč 10 tis. Starostkou obce byla v této
souvislosti oslovena ještě firma ECOtextil, jejichž kontejner je umístěn ve
Starkoči a je využíván bezplatně. Ve
Starkoči jsou podmínky nastaveny
podle původně uzavřené smlouvy, pokud by se nyní uzavírala smlouva nová,
byl by poplatek ve výši Kč 1200,– /rok.

Dotace MMR je poskytována ve výši
80 % z celkových nákladů, horní limit je stanoven na Kč 5 mil. s tím, že

ZO schválilo uzavření dodatku č. 2 ke
smlouvě se společností DIMATEX CS,
spol. s r.o.

Pro: 8 Proti: 0 Zdržel se: 0
6. Schválení provedení inventur
k 31. 12. 2020
ZO schválilo provedení inventur
k 31. 12. 2020.
Pro: 8 Proti: 0 Zdržel se: 0
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Pro: 8 Proti: 0 Zdržel se: 0
9. Schválení směny pozemků
v k. ú. Řešetova Lhota
Jedná se o již jednou odsouhlasenou směnu pozemků č. 692/1 a 12/1
v k. ú. Řešetově Lhotě s paní xxx,
která proběhla na zasedání ZO dne
17. 6. 2019. Vzhledem k tomu, že se
čekalo více jak jeden rok na zpracování geometrického plánu geodetem
(čekalo se na vyjádření Českých drah
jako majitele sousedního pozemku),
je třeba směnu odsouhlasit znovu, jelikož tato nebyla realizována do půl
roku od schválení. Záměr směny tedy
musí být znovu vyvěšen a schválen
ZO. Záměr byl vyvěšen na úřední
desku 21. 10. 2020.
ZO schválilo směnu pozemků č.
692/1 a 12/1 v k.ú, Řešetova Lhota
s paní xxx.
Pro: 8 Proti: 0 Zdržel se: 0
10. Projednání podání žádosti
o dotaci na MZe na revitalizaci
rybníka ve Starkoči.
Vzhledem k tomu, že naše žádost
o dotaci na revitalizaci rybníka ve
Starkoči, zpracovaná společností
AXIOM, byla vyřazena kvůli nedostatkům v předložených podkladech,
byla spolupráce s touto firmou ukončena. Od firmy byly vyžádány zpracované podklady a na základě jejich
dopracování a doplnění potřebných

údajů, s ohledem na již vynaložené
finanční prostředky, se pokoušíme
sami žádost připravit, předložit a dotaci na MZe získat, a to i přesto, že
původní nabídka, kdy jsme se pro revitalizaci rybníka rozhodovali, byla
dotace od MMR ve výši 90% uznatelných nákladů a nyní vyhlášená dotace u MZe je ve výši 70%. V případě,
že obec dotaci získá, bude spoluúčast
obce ve výši cca 600 tis.
ZO schválilo podání žádosti o dotaci na MZe na revitalizaci rybníka ve
Starkoči.
Pro: 8 Proti: 0 Zdržel se: 0
11. Projednání zrušení kontejneru na směsný komunální odpad ve Starkoči.
Kontejner na směsný komunální
odpad využívá stále méně občanu
Starkoče, cca 30 domácností (tím
rostou i roční náklady na svoz komunálního odpadu), zbytek již vlastní
popelnici. Stávající rampa u kontejneru je již nevyhovující a pohyb po
ní je pro občany nebezpečný. Zastupitelstvo tedy diskutovalo možnost zrušení kontejneru na směsný
komunální odpad a přechod všech
občanů Starkoče na systém popelnic. Zrušení kontejneru bylo předem
konzultováno s OV Starkoč, který
zrušení kontejneru podpořil i vzhledem k chystané revitalizaci návsi,
kdy kontejnerové stání do celkové koncepce nezapadá. Na základě
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posouzení a po dohodě o možných
úpravách stávajících kontejnerů budou tyto využity k ukládání např.
kovového odpadu. Stávající kontejner bude možno využívat minimálně
do konce ledna 2021, tak aby všichni
občané měli dostatek času k pořízení
popelnice a svozové známky.

13. Delegování zástupce obce na
jednání valné hromady společnosti VAK Náchod a.s.

ZO schválilo zrušení kontejneru na
směsný komunální odpad ve Starkoči

ZO delegovalo starostku obce Kristýnu Kubínovou k účasti na jednání
valné hromady společnosti VAK Náchod.

Pro: 8 Proti: 0 Zdržel se: 0
12. Projednání výše poplatků
v sokolovnách na rok 2021
S ohledem na stávající epidemiologickou situace v celé ČR a souvisejícího neustálého omezování využívání
venkovních i vnitřních sportovišť byl
na návrh p. Řídkého navržen odklad
tohoto bodu do června 2021. Obec
má ve své správě dvě sokolovny se
zcela odlišnými podmínkami za jejich pronájem a je proto nutné tento nesoulad do budoucna napravit.
Starostka obce byla proto pověřena
svolat schůzku se správci sokolovny
ve Starkoči a pokusit se najít řešení
v otázce sjednocení vybírání poplatků za využívání sokolovny ve Starkoči.
ZO schválilo, že do června 2021 nebudou vybírány poplatky v sokolovně
ve Studnici.
Pro: 8 Proti: 0 Zdržel se: 0

Jako zástupce obce Studnice na jednání valné hromady společnosti VAK
Náchod a.s. byla navržena starostka
obce Kristýna Kubínová.

Pro: 8 Proti: 0 Zdržel se: 0
14. Projednání
Starkoč

zápisu

OV

Revitalizace návsi - paní Netrestová
přes zimu dokončí návrh na revitalizaci návsi, případně je na zvážení
Osadního výboru Starkoč možnost
zakomponování pomníku padlých
vojáků v I. světové válce do tohoto
projektu.
Nedočerpané finance schválené na
letošní rok na obnovu návsi budou
převedeny do roku 2021.
Umístění plakátovací plochy do části
obce směrem k Vysokovu bude řešeno po dokončení komunikace na Sedláčkův kopec a chodníku od odbočky
k nádraží směrem k Vysokovu. V tuto
chvíli připadá v úvahu výměna plakátovací plochy u nádraží.
15. Schválení nové smlouvy o smlou22

vě budoucí s ČEZ Distribuce a.s.
-rozšíření věcného břemene – výměna nn ve Starkoči.
Tato smlouva byla již jednou schválena. Na základě požadavků dvou
občanů, kteří chtějí zemní vedení
nikoliv vrchní, byl projekt upraven
a věcné břemeno na obecních pozemcích rozšířeno.
Předpokládaný rozsah omezení dotčených nemovitostí parc č.31, parc č.
44, parc č. 76/10, parc č. 76/7, parc.
č. 121/2, parc. č. 133, parc. č. 232,
a parc č. 243/5 v k. ú, Starkoč u Vysokova věcným břemenem činí 13
m2/13 m délkových vrchního vedení
a 75 m2/106 m délkových zemního
vedení.
ZO schválilo znění nové smlouvy
o smlouvě budoucí s ČEZ Distribuce
a.s. - rozšíření věcného břemene –
výměna nn ve Starkoči.
Pro: 8 Proti: 0 Zdržel se: 0
16. Seznámení s rozpočtovými
opatřeními č. 5,6,7/2020
Rozpočtové
k 31. 8. 2020

opatření

č.5/2020

Příjmy:
1) Zavedeme pol. 4111-Neinv. přijaté
transfery z všeob. pokladní správy
stát. rozpočtu ve výši 1.418.750,–
Kč. O tuto částku zvýšíme pol.

8115-Změna stavu krátkodob. prostř. na bankovních účtech (jednoráz.
příspěvek - komp. bonus v souvislosti
s krizovými opatřeními).
2) Navýšíme pol. 4111-Neinv. přijaté
transfery z všeob. pokladní správy
stát. rozpočtu o 93.000,– Kč. O tuto
částku zvýšíme pol. 8115-Změna stavu krátkodob. prostř. na bankovních
účtech (neinv. dotace na volby do Zastupitelstev krajů).
Termín: 31. 8. 2020
Zodpovídá: Václava Wagnerová
Rozpočtové opatření
k 30. 9. 2020

č.6/2020

Výdaje:
1) Navýšíme kap. 3419-Ostatní sportovní činnost o 1.000,– Kč. O tuto
částku snížíme pol. 8115-Změna stavu krátkodob. prostř. na bankovních
účtech.
2) Navýšíme kap. 5213-Krizová opatření o 7.000,– Kč. O tuto částku snížíme
pol. 8115-Změna stavu krátkodob. prostř. na bankovních účtech (stojany na
dezinfekci).
3) Zavedeme kap. 6115-Volby do zastupitelstev územních samosprávních celků v částce 2.958,– Kč. O tuto částku
snížíme pol. 8115-Změna stavu krátkodob. prostř. na bankovních účtech (výdaje na volby do zastup. krajů).
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Termín: 30. 9. 2020
Zodpovídá: Václava Wagnerová
Rozpočtové
opatření
k 31. 10. 2020

č.7/2020

Příjmy:
1) Navýšíme pol. 4116-Ost. neinvest. přijaté transfery ze SR o částku 171.600,– Kč. Ve výdajích o tuto
částku navýšíme pol. 8115-Změna
stavu krátkodob. prostř. na bankovních účtech (dotace na hospodaření
v lesích).
Výdaje:
1) Navýšíme kap. 3341-Rozhlas a televize o částku 5.000,– Kč. Ve výdajích o tuto částku snížíme pol.
8115-Změna stavu krátkodob. prostř.
na bankovních účtech (oprava obecního rozhlasu).
2) Navýšíme kap. 3725-Využívání
a zneškodňování komun. odpadů
o částku 42.000,– Kč. Ve výdajích
o tuto částku snížíme pol. 8115-Změna stavu krátkodob. prostř. na bankovních účtech (fi NAVIGA - žádost
o podporu - akce Domácí kompostéry).
3) Navýšíme kap. 6115-Volby do zastupitelstev územních samosprávních celků o částku 12.499,80 Kč. Ve
výdajích o tuto částku snížíme pol.
8115-Změna stavu krátkodob. pro-

stř. na bankovních účtech (materiál
+ pronájem výpočetní techniky pro
volby do zastupitelstev krajů).
Termín 31. 10. 2020
Zodpovídá: Václava Wagnerová
17. Žádost pana xxx o pronájem
části pozemku za účelem chovu
hus
Pan xxxžádá ZO o pronájem pozemku parc. č. 1017 v k.ú. Studnice o výměře 1600 m2 za účelem vybudování obory pro malochov jelení zvěře
a pastviny pro rodokmenový chov
Českých hus.
Vzhledem k nedostatku informací týkajících se záměru žadatele bude pan
xxx pozván na příští zasedání ZO,
aby svůj záměr podrobně představil.
18. Žádost příspěvkové organizace o schválení přijetí daru
Příspěvková organizace MŠ a ZŠ
Studnice požádala o schválení přijetí sponzorského daru. Jedná se
o sponzorský dar od firmy Radek
Novotný, Řešetova Lhota 80, ve výši
Kč 5.000,–
ZO schválilo přijetí daru pro příspěvkovou organizaci ZŠ a MŠ Studnice od firmy Radek Novotný ve výši
5.000 Kč.
Pro: 8 Proti: 0 Zdržel se: 0
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19. Schválení dodání kuchyňský
linek do bytů č.p. 31 firmou Vše
pro stavby, s.r.o.
Starostka seznámila zastupitelstvo
se situací ohledně rekonstruovaných bytů v č.p. 31, kdy byl uzavřen
dodatek k SOD – navýšení ceny
o 136 627,76 Kč včetně DPH z důvodu
nutných dodatečných prací souvisejících především s izolací a sanací
zdiva. Vícepráce byly odsouhlaseny
stavebním dozorem. Jelikož předmětem SOD nebylo dodání kuchyňských
linek včetně spotřebičů rozhodlo se
zastupitelstvo obce využít možnost,
kterou mu dává vnitřní směrnice
obce k zadávání zakázek malého rozsahu, kdy lze zakázku do 300 tis. zadat napřímo bez výběrového řízení.
Zakázka bude ve výši cca 100 tis. Kč.
Důvodem je, aby dílo dokončila jedna
firma, a bylo tak jednodušší řešit případné reklamace. Dalším důvodem
je otázka času, kdy by zastupitelstvo
rádo na svém příštím zasedání byty
přidělilo dle směrnice k přidělování bytů. Firma Vše pro stavby s.r.o.
podá cenovou nabídku, tu zkontroluje stavební dozor a následně bude
provedena objednávka.
ZO schválilo dodání kuchyňských
linek do bytů č.p. 31 firmou Vše pro
stavby, s.r.o. na základě cenové nabídky.
Pro: 8 Proti: 0 Zdržel se: 0
20. Různé

Starostka podala informaci týkající
se lávky v k.ú Řešetova Lhota v lese –
Lesy ČR s lávkou souhlasí, pozemek
na které bude lávka instalována je
Povodí Labe, kam směřovala žádost
o povolení stavby.
Starostka obce informovala o probíhajících jednání týkajících se vybudování chodníku od krámu směrem
ke Starkoči, která jsou poněkud složitější vzhledem k velmi úzkému prostoru a požadavkům Údržby silnic
a Policie ČR. Starostka obce oslovila
pana Cvrčka z firmy TODIM se žádostí o vypracování návrhu na vybudování parkoviště u stávající ordinace, včetně návrhu, jak velký pozemek
by byl třeba na vybudování cca čtyř
parkovacích stání.
Bořivoj Červenka informoval o poškozené drenáži na Bakově, která
byla poškozena při těžbě dřeva z přilehlého lesa.
Dále pak upozornil na odstavené vraky aut na parkovišti nad hospodou
na Bakově.
Pavel Řídký požádal o vyčištění
ucpaných odvodňovacích kanálů
v lese Kozlář.
Navrhl odpuštění nájemného provozovatelům hospody Na Králíku – nájem je odpuštěn do konce roku 2020,
vzhledem k tomu, že je nájemné hrazeno čtvrtletně zpětně, bude se ZO
tímto zabývat s ohledem na vývoj
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epidemiologické situace na příštím
zasedání a podle aktuální situace.
Dále upozornil na odstavenou techniku u silnice ve směru ke mlýnu,
která omezuje vyhnutí dvou proti
sobě jedoucích vozidel – přestože
technika stojí na soukromém pozemku osloví starostka jejího majitel
s žádostí o přeparkování.
Dále pak požádal, zda by bylo mož-

né, ve spolupráci s vedením ZŠ
umístit za vchod do ZŠ stojan s dezinfekcí.
Jeden z přísedících hostů upozornil
na kluzký poklop nad vodoměrnou
šachtou u sokolovny Starkoč.
Zároveň upozornil na dosluhující oplocení kurtů u sokolovny
Starkoč – bude řešeno v návaznosti
na celkovou rekonstrukci kurtů.

TĚŠÍME SE
NA SHLEDANOU
V DALŠÍM ČÍSLE
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SÁZENÍ ALEJE
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