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OBECNÍ ÚŘAD
INFORMUJE
Vážení spoluobčané,
sestavit rozpočet obce pro letošní
rok bylo jako věštit z křišťálové koule. Kolik financí ze státního rozpočtu
skutečně do obecní kasy připluje, lze
jen těžko odhadovat. Stejně tak kolik financí bude v dotačních titulech.
Křišťálové koule však není třeba
k tomu, abychom pochopili, že nelze
uskutečnit veškeré plány a akce, se
kterými jsme počítali. Rozhodnutí Parlamentu ČR o tzv. „daňovém
balíčku“ sice trochu více naplní peněženku jednotlivcům, ovšem o to
víc ubyde z rozpočtů obcí a krajů.
S touto skutečností zastupitelstvo
při schvalování rozpočtu již počítalo
a do rozpočtu zahrnulo především
akce, které se uskuteční za předpokladu získání peněz z dotací. Jedná
se o rekonstrukci dolního kurtu za
sokolovnou ve Studnici, revitalizaci
obecního rybníka ve Starkoči, oživení koupaliště ve Starkoči výměnou
stolů a laviček a umístěním herních
prvků. Z menších akcí počítáme s dokončením rekonstrukce koupaliště ve
Všelibech a rekonstrukcí sportovního zázemí za sokolovnou ve Studnici,
kde bude obec hradit pouze materiál. Práci zajistí členové OV Studnice
spolu s dalšími dobrovolníky z řad

HC Studnice. Rádi bychom letos
revitalizovali náves ve Starkoči, na
kterou byla podána žádost o dotaci
z Královéhradeckého kraje. Pokud
dotace nedopadne, budeme akci realizovat postupně z rozpočtu obce.
Na následujících řádcích bych ráda
upozornila na dva problémy, se kterými se obec potýká. Jedná se o odkládání odpadu na místech, která
k tomuto účelu nejsou určená. Množí se případy, kdy občané roznášejí
odpad ze své domácnosti po koších
umístěných na veřejných prostranstvích. Tyto koše jsou určeny pouze
na odpad, který vzniká v jejich bezprostřední blízkosti. Nikoli na ukládání sáčků s odpadem z domácnosti.
Myslím, že obec Studnice má dobře
propracovaný systém nakládání s odpady a občané mají možnost odložit
veškerý vytříděný odpad na místech
k tomu určených. Problémem je i odpad volně pohozený na veřejných
prostranstvích. Příkladem je kupa
pneumatik, která se objevila koncem
února u turistické trasy ze Starkoče
do Studnice. Děkuji všímavým občanům, kteří nález ihned nahlásili.
Bohužel viníka v těchto případech
těžko vypátráme, takže úklid a náklady s ním spojené nese obec. Je
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tedy nutné připomenout, že stejně,
jako je prodejce elektra ze zákona povinen odebrat od nakupujícího starý
spotřebič, musí i prodejce pneumatik odebrat opotřebované pneumatiky. Zákazník má právo tuto službu
vyžadovat. A stejně tak, jako je tato
služba již zahrnuta v ceně nového
elektrospotřebiče, je tato služba zahrnuta v ceně nové pneumatiky. Pokud přesto dojde k situaci, kdy máte
doma nepotřebné pneumatiky a třeba jste jich nashromáždili víc, než
nakupujete, lze je odnést k mobilnímu svozu nebezpečného odpadu, který v naší obci probíhá dvakrát ročně
a je hrazen Svazkem obcí 1866, jehož
je Studnice členem.
Dalším nešvarem je nevhodné parkování na veřejných prostranstvích.
Nejsou respektována základní pravidla: auta v osobním vlastnictví si
majitel parkuje na svém pozemku;
auta se neparkují na veřejných zelených plochách; pokud se auta parkují

na místních komunikacích, musí být
zachována obousměrná průjezdnost.
Poslední pravidlo je důležité především vzhledem k umožnění průjezdu
vozům záchranného systému. Sami
jste asi zaznamenali problémy s parkováním především v okolí centra
Studnice (náves + malá náves), na
návsi ve Starkoči, na návsi ve Všelibech i ve Třtici. Apeluji tedy na
všechny majitele aut, aby zvážili, zda
na svém vlastním pozemku nenajdou
prostor, kde by šlo auto zaparkovat.
Někdy se však nejedná o užívané
automobily, ale o odstavená vozidla.
Tento problém se netýká jen velkých
měst, ale i malých obcí, jako jsme my.
Díky výborné spolupráci s Policíí ČR
se podařilo u čtyř takových aut v naší
obci donutit majitele je odstranit.
Přeji pokud možno klidné jarní dny
a těším se, že se v létě již budeme
moci setkat
Kristýna Kubínová
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NOVÁ ODPADOVÁ LEGISLATIVA:
ČEKAJÍ NÁS VELKÉ ZMĚNY
V ODPADOVÉM HOSPODÁŘSTVÍ
Poslanecká sněmovna projednala
a odsouhlasila dne 1. prosince 2020
nový Zákon o odpadech, který od
1. ledna 2021 výrazně zvyšuje poplatky za uložení komunálního odpadu na skládky. Konstrukce zákona
je taková, že zavádí váhový limit na
každého trvale hlášeného obyvatele
v obci. Pokud se v dané obci či městě
„vyprodukuje“ komunálního odpadu
více, pak se od roku 2021 výrazně navyšuje poplatek za uložení komunálního odpadu na skládku právě za množství „nadprodukce“ odpadu. Zákonem
je nyní stanoven limit pro rok 2021 na
jednoho trvale hlášeného občana ve
výši 200 kg. Jednoduchým výpočtem
pak zjistíme, při předpokladu, že je
v obci hlášeno k trvalému pobytu cca
1 135 občanů, že akceptovatelná produkce komunálního odpadu v roce
2021 ve Studnici je 227 tun. Porovnáním s množstvím vyprodukovaného
odpadu v roce 2020, které bylo cca 190
tun, zjistíme, že pokud budeme třídit
odpad stejně dobře jako vloni, vyhneme se sankci za nadprodukci v roce
2021, která činí 300 Kč za každou jednu tunu komunálního odpadu navíc.
Dlužno podotknout, že Zákon o odpadech nastavuje kritéria i do dalších let
tak, že se postupně snižuje „limit“ akceptovatelného množství komunálního
odpadu na obyvatele a současně se navyšuje sankce za nadprodukci odpadu.
V roce 2029 je akceptovatelné množ-

ství vyprodukovaného komunálního
odpadu na trvale hlášeného občana ve
výši 120 kg a sankce za každou tunu
odpadu, uloženou na skládku, bude
navíc 1.350 Kč. Z výše uvedeného tedy
vyplývá, že abychom ušetřili, budeme
se muset v třídění odpadu stále zlepšovat a produkovat co nejmenší množství
odpadu určeného k likvidaci na skládkách komunálního odpadu.
Další významnou změnou, kterou přináší nový Zákon o odpadech, a která
se velkou měrou dotkne naší obce, je
změna ve způsobu úhrady za sběr a likvidaci odpadů. Způsob, který praktikujeme v naší obci, kdy si každý má
možnost zvolit popelnici nebo společný
kontejner (v některých místních částech) i možnost zvolit si četnost svozu
popelnice, již nová legislativa nepřipouští. Nově musí mít obec zaveden
„Místní poplatek za obecní systém
odpadového hospodářství“, případně
„Místní poplatek za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci“. Do
poloviny letošního roku tak musí Zastupitelstvo obce připravit a schválit
nové obecní vyhlášky týkající se způsobu nakládání s odpady i vybírání
místního poplatku za odpad, které
nabydou účinnosti od 1. 1. 2022. Jisté je, že si s novým zákonem o odpadech bude muset každý z nás sáhnout
hlouběji do peněženky. Jak moc hluboko, záleží na nás všech.
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PŘEHLED MNOŽSTVÍ ODPADU VYPRODUKOVANÉHO V OBCI STUDNICE ZA ROK 2020

Z výše uvedené tabulky je patrné,
že občané přivykli třídění odpadu
a trochu se v něm i zlepšují. To je sice
chválihodné, nutno však podotknout,
že tím, co by opravdu pomohlo, by
bylo snížení produkce plastů. Jako

občan tomu mohu pomoci tím, že už
při nákupu potravin, budu upřednostňovat potraviny vážené, volně
ložené, zkrátka ne ty v plastových
krabičkách.

ÚHRADA ZA ODPAD ZA ROK 2020
Výše úhrady za odpad za rok 2020
pro občany využívající kontejner ve
Studnici, Starkoči a Řešetově Lhotě
bude zveřejněna po schválení zastupitelstvem na stránkách obce. Úhrada bude vybírána na obecním úřadě

od 6. 4. 2021 v úředních hodinách
(po 8.00 – 11.00, 12.00 – 15.30; út
8.00 – 11.00; st 8.00 – 11.00, 12.00 –
17.30; čt 8.00 – 11.00 hodin). Lze platit platební kartou.

MOBILNÍ SVOZ NEBEZPEČNÉHO ODPADU
Vzhledem k aktuální epidemiologické situaci firma Marius Pedersen neuskutečňuje mobilní svozy
nebezpečných odpadů. Jakmile to
situace dovolí, bude tradiční svoz

naplánován. Informace o termínu bude zveřejněna na webových
stránkách obce a rozeslána Infokanálem.
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OZNÁMENÍ ČEZ
V návaznosti na změnu způsobu
oznamování plánovaných odstávek
elektřiny a informační kampaň „Léta
s letáky končí“ bychom Vás rádi seznámili se změnami.

Obec Studnice bude nadále o plánovaných odstávkách informovat
prostřednictvím obecních webových
stránek a rozesíláním sms službou
Infokanál.

Od 1. 1. 2021 se již nevylepují papírová oznámení a ČEZ přechází na elektronický způsob informování. Každý
zákazník si může sjednat zasílání
upozornění na plánované odstávky
ke svému odběrnému místu e-mailem nebo SMS zdarma na www.cezdistribuce.cz/sluzba. Pro veřejnost
jsou informace k dispozici také na
stránkách www.cezdistribuce.cz/odstavky, a to vždy nejpozději 15 dnů
před konáním odstávky.
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zájmové spolky
SOKOL V DOBĚ COVIDU
Myslíte si, že v této době jeho fungování není možné? Přesvědčíme Vás
o opaku. Sportovat, a to nejen on-line, se dá i v covidové době. Děti v sokole Starkoč v posledním roce určitě
nezahálí, pravidelně o sobotách jsou
pro ně chystány procházky, výlety,
šipkované a soutěže, kde plní úkoly,
kvízy a trochu si i zasportují. Témata (vesmír, sport, zvířata v lese,
řemesla a jiné) jim nedělají žádný
problém. Samozřejmě jsou dodržovány všechny vládní pokyny. Musíme pochválit všechny zúčastněné za
skvělé dodržování těchto pravidel
(chození pouze po rodinách, časové
rozestupy) A co je „pozitivní“, nikdo
se nám za celou dobu, co sokolské
covidové akce probíhají, nenakazil.
Co jsme vlastně ten čas s dětmi
dělali? Výlet na Ostaš, bruslení na
koupališti, ale hlavně tradiční sobotní šipkované, kde děti hravě
zvládají různé cviky, kvízy a poznávají okolí Starkoče či sousedních
vesnic. Na Mikuláše a o Vánocích
jim očka rozzářili Mikuláš s čertem a ozdobený stromek s dárky,
tradičními zvyky a koledami. První
březnovou sobotu proběhla letos již
pátá, zatím poslední, hra. Na této
šipkované si děti (i jejich rodiče)

zkusily různá řemesla, řezala se
polena, vytvářely sopku, zapojovaly el. obvod, zatloukaly hřebíky
a spousta dalších činností, které
podporují jejich zručnost. O oblíbenosti těchto sokolských akcí svědčí,
že se k nám přidávají rodiny s dětmi i z okolních vesnic.
Velké poděkování patří zejména Ivě
Hurdálkové a všem rodičům, kteří věnují spoustu času přípravám
a realizaci, aby naše děti neležely
u tabletů a mobilů doma a protáhly svá těla v přírodě, naučily se ji
vnímat a pomáhat. A co nás těší ještě
více, že děti nejen že sportují, ale tráví společný čas se svými rodiči. Rád
bych také poděkoval za příspěvky na
odměny pro děti všem sponzorům,
rodičům a Obci Studnice.
A co nás čeká, až nám to situace dovolí:
- Úklid kolem hřiště a sokolovny
- Zahájení pravidelného cvičení
a závodů
- Uspořádání oslav 100 let sokola
ve Starkoči v květnu 2021
- Stanování a soutěže na koupališti v termínu 25.–27. 6. 2021
- Víkendový pobyt dětí na horách
a v Hostinném v září 2021
- Tajné výlety
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Touto cestou bych Vás také rád pozval na 46. ročník pochodu „Po stopách bojů roku 1866“, který se bude
konat 19. 6. 2021. Start tradičně na

nádraží ve Starkoči.
S přáním pevného zdraví
Luboš Vítek

POZVÁNKA

BŘETISLAV LESK OPUSTIL
ŘADY ŠACHISTŮ
Za Břetislavem Leskem
(22. 6. 1956 – 4. 2. 2021)
Po delší těžké nemoci zemřel ve věku
nedožitých 65 let pan Břetislav Lesk,
předseda šachového oddílu, kapitán
a trenér mládeže (od roku 2013) T. J.
Sokol Studnice.

val šachové hnutí v T.J. Sokol Studnice. Svou organizační činností přispěl
novému oddílu k postupu a udržení
v krajské soutěži. Zároveň co obětavý
trenér pořádal oblíbené turnaje pro
mládež ve Studnici. Jeho zarputilost,
osobní, organizační a kulinářské
vlastnosti nám budou chybět.

Břéťa dlouhá léta hrával za Českou
Skalici, až v sezoně 2014/2015 inicio-

Čest Tvoji památce!
František Sejval
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dění
kolem nás
MASOPUST 2021
Masopust se slavil hlavně v minulosti, kdy se jednalo o poměrně důležitý
křesťanský svátek. Zabíral období od
Tří králů do Popeleční středy. Popeleční středou pak začíná postní období před Velikonocemi.
Masopustní obchůzky sloužily k pobavení sebe i sousedů, utužení sousedských vztahů, pospolitosti a solidárnosti. Neměly ale jen zábavný
účel, kdy masky byly parodií společenských poměrů a lidských typů,
ale i účel magický. Lidé věřili, že
když se převléknou za zvířata či fantaskní bytosti, převezmou jejich sílu,
jedinečné vlastnosti a schopnosti.

Masopustní obchůzky maškar známe nejméně od 13. století, původ ale
sahá až před náš letopočet, kdy staří Římané oslavovali Boha Dionýsa.
Masopust byl oslavou jara a mužské
plodné síly. Původně se do nich převlékali hlavně muži. Jedny z nejznámějších jsou Masopustní obchůzky
a masky z Hlinecka, které byly na
Seznam UNESCO zapsány v roce
2010. Na Hlinecku jsou doloženy popisy masopustních obchůzek a masek
z konce 19. století, v některých vesnicích se konají spontánně po několik
generací v téměř nezměněné podobě
(Hamry, Studnice, Vortová) do dnešních dnů. Vyvrcholením masopustu
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byla maškarní zábava, která probíhala většinou na masopustní úterý
těsně před Popeleční středou. Pro vyznavače masopustu šlo hlavně o svátek
spojený s hodováním, během něhož se
bylo potřeba pořádně najíst, jelikož následoval poměrně dlouhý čtyřicetidenní půst.

Masopustní pondělí

K masopustu patří také zabijačky
a hodování, např. smažené koblížky,
jitrnice, maso, škvarková pomazánka, uzená polévka s kroupami a koláče. V jednotlivých regionech se mohly
masopustní zvyky lišit.

Rozpustilý průvod masek a maškar
dominoval tomuto dni. Dovádění
masek leckde doplňovaly žákovské
divadelní hry a spousta krajových
zvyků.

Masopustní dny:
Tučný čtvrtek
Je to poslední čtvrtek před masopustní nedělí, jehož charakteristickým znakem je hodování. Pověra praví: Kdo
v tento den hodně jí a pije, tomu v příštím roce nebude chybět síla a zdraví.
Taneční neděle
Již podle názvu je zřejmé, že tento den
byl zasvěcen tanci v podobě plesů,
tancovaček a krajových speciálních
zábav, řemeslnické plesy a masopustní reduty (plesy pro bohatší společnost).
Protože zemědělské práce ještě v tuto
dobu nezačínaly, byl na zábavu dostatek času. Někde tak tancovačky
začínaly už v sobotu a končily až
v pondělí.

Se v zábavě a tanci pokračuje. Tento
den se nejčastěji koná tzv. mužovský
bál, na nějž však nemá přístup svobodná chasa, pouze ženatí a vdané.
Maškarní úterý

Popeleční středa
Název tohoto dne pochází od svěceného popelu, kterým kněz při bohoslužbě připomíná lidem „Pomni,
člověče, že v prach jsi a v prach se
navrátíš“. Popel pochází z ratolestí
kvetoucí jívy (kočiček), které kněz na
květnou neděli před téměř celým rokem posvětil. Slova, která kněz říká,
mají lidem připomenout pomíjivost
pozemského života.
A jak probíhal trochu netradiční masopust ve Studnici v roce
2021?
Děti ŠD ZŠ Studnice si kromě masopustních zvyků a říkadel připomněly masopust výrobou papírových
jitrnic, koláčů, a především přípravou
těsta a smažením pravých koblížků.
Další masopustní koblížky do ZŠ věnovalo dětem řeznictví U Vacků.
Pro děti a rodiče, ale i ostatní účast10

níky byla připravena „masopustní
cesta“ s osmi stanovišti s otázkami
z masopustní doby. Masopustní cesta
měla délku 1800 kroků. Tak alespoň
vycházkou v přírodě, v klidnější částí
naší obce, jsme si mohli letošní, trochu netradiční, masopust připomenout.

plněných lístků. Vzhledem k tomu,
že někteří účastníci měli na rodinu
či dvojici jen jeden lístek, účast byla
příjemným překvapením.
Z odevzdaných lístků bylo 49 lístků
se všemi správnými odpověďmi :-).
Renata Řídká

Od středy 17. 2. do neděle 21. 2. bylo
z masopustní cesty odevzdáno 72 vy-

NÁBOŽENSKÁ OBEC CÍRKVE
ČESKOSLOVENSKÉ HUSITSKÉ
VE STUDNICI
Milí občané Obce Studnice.
K 1. 2. 2021 mě diecézní Rada CČSH
sídlící v Hradci králové požádala o administraci Husova sboru ve
Studnici. Dovolte, abych se vám krátce představila.
Jmenuji se Žaneta Černochová. Narodila jsem se v Bruntálu. Dětství
jsem prožila ve Velkých Losinách. Po
ukončení základní školy se naše rodina přestěhovala do Jeseníku, kde
jsem se vyučila v oboru kuchař. Po
vyučení jsem nastoupila do zaměstnání. V pozdějších letech při zaměstnání mi bylo vedoucími umožněno
vystudovat dálkově střední školu
sociálně-právní v Kolíně a po jejím
ukončení i vystudovat Husitskou teologickou fakultu Univerzity Karlovy. Mezi mé záliby patří: kočky, četba

zejména detektivek, procházky krajinou, historie a plavání.
V Církvi československé husitské
sloužím sedmým rokem. Mé první
působiště byla Přelouč, po té Hradec Králové. Od roku 2017 sloužím
v České Skalici a nyní i ve Studnici.
Moc bych si přála, aby Náboženská
obec ve Studnici byla opět místem
přátelského setkávání, neboť radostí
každého faráře je, když jemu svěřená
„obec“ žije.
Ráda bych vás informovala, že v Husově sboru byly obnoveny pravidelné
bohoslužby i úřední hodiny. Úřední
hodiny ve farní kanceláři jsou pravidelně každou středu od 15.00 do
17.00 hodin. Farní kancelář naleznete v kněžišti, dveře vpravo. Zde je
možné si vyřídit záležitosti ohledně
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urnového místa, vzpomínky na vaše
zesnulé, či domluvit přijetí svátosti,
nebo si přijít jen tak popovídat. Bohoslužby v Husově sboru jsou každou
2. a 4. neděli v měsíci od 17.00 hodin.
Před bohoslužbou je možnost ½ hodiny k rozhovorům či k modlitbě.
Jak mi čas a možnosti dovolí, budu se
ráda podílet se zástupci obce Studnice na kulturních aktivitách, které
pořádá. Pandemie Covid – 19 nám
nedovoluje se scházet. Nezbývá nám
nic jiného, než zůstat ještě chvíli trpěliví, neboť jak víme, je doba těžká.
Potřebné informace o dění v Husově
sboru naleznete na vývěsce před sborem či na Facebooku. Můžete se na
mě obrátit nejen s dotazy, ale i přáními. K dispozici přikládám mobil:
605 928 435.
Pevné zdraví a Boží požehnání přeje
a vyprošuje
Mgr. Žaneta Černochová
administrátorka NO ve Studnici

Přání k Velikonočním svátkům
Pamatuj na Ježíše Krista vzkříšeného z mrtvých.
2Tm 2,8
Milé sestry a milí bratři v Kristu.
Vstoupili jsme do liturgického období, kterému se říká postní. Postní období trvá 40 dní a vrcholí radostí ze
zmrtvýchvstání Krista. Slovem „Aleluja“ vyjadřujeme svou radost, která
pramení ze srdce.
„Aleluja“, to myslím má být první
slovo, tak jako v té písni, kterou v období Velikonoc v našich sborech zpíváme, byla první slova: „Aleluja, živ
buď nad smrtí vítězitel“!
Protože aleluja zní celým tímto vrcholem velikonoční doby, zní dnešním dnem po celém světě jako obrovská výzva ke všem, kteří uvěřili.
„Aleluja“ znamená „chvalte Pána“,
s radostí chvalte Pána. To je vlastně
náplň tohoto dne, celých Velikonoc.
Radostná chvála, oslava Boha, že
uskutečnil velikou věc.
Radost, to je znamení těchto dnů. Radostné aleluja, které zaznívá do celé
velikonoční doby. A vlastně nejen po
velikonoční dobu, ale prochází celou
liturgií, celým církevním rokem a křesťané stále zpívají: „Aleluja, chvalte
Pána.“ O Velikonocích si člověk zřetelně a jasněji uvědomuje původ této
radosti, že Kristus zvítězil nad smrtí
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a smrt nad ním už nemá vládu. To je
základní charakteristika tohoto dne,
této chvíle.
Byla bych ráda, aby naše srdce zpívalo:
„Aleluja“ a bylo naplněno radostí, radostí z Hospodina, radostí nade všemi
velkými činy, které Bůh vykonal.
Přeji každému z nás požehnané velikonoční svátky, radost a mnoho Božího
pokoje.
Bohoslužby o Velikonocích
v Husově sboru ve Studnici:
Zelený čtvrtek - 1. 4. 2021- památka
Poslední večeře Páně, bohoslužba
od 17.00 hod.
Boží hod velikonoční - 4. 4. 2021
- Vzkříšení Páně, bohoslužba od
17.00 hod.

Co nás čeká v NO CČSH ve Studnici:
Milí přátelé, sestry a bratři v Kristu.
Co nás čeká? Oprava schodiště před
kostelem, výmalba kněžiště a nový
vzhled kolumbária.
Z kulturních akcí: adventní koncert
či Noc kostelů. Kulturní akce mohou být uskutečněny za předpokladu zlepšení situace Covid-19.
Poděkování
Děkujeme Vám, kteří jste v loňském
roce uhradili církevní daň a svými
příspěvky a dary umožnili nejen
běžný provoz Husova sboru, ale
i potřebné opravy. Dovolte proto
ještě jednou poděkovat za uhrazení
příspěvků i Vaše dary.
Mgr. Žaneta Černochová

CESTA DO BENÁTEK SEVERU
Jedna z mých výprav po vojenských
památkách směřovala do Leningradu. Vím, že od rozpadu Sovětského
svazu v r. 1991 toto město nese původní název Petrohrad, ale za druhé
světové války se nazývalo Leningrad
a z tohoto důvodu užívám tehdejší
pojmenování.

27. června – 7. července 2003. Jeli
jsme autobusem, naše trasa vedla
přes Varšavu, Brest, Minsk a Moskvu
do samotného Leningradu, který byl
zlatým hřebem výletu. Vraceli jsme
se přes Kaunas a Varšavu. Náchoďáci jsme nastupovali a vystupovali
v Náchodě.

Jeli jsme s partou z cestovní kanceláře Praděd. Zájezd se uskutečnil

Varšavu jsme si prohlédli jen krátce.
Viděli jsme Zámecké náměstí a vo13

jenské muzeum s krásnými expozicemi různých historických zbraní
a brnění. Nejvíce nás ovšem zajímala
expozice věnovaná druhé sv. válce,
letecká část měla veškeré typy vyřazených letadel polské armády.
Pak jsme se přesunuli do Běloruska,
do Brestu prohlédnout si světoznámou pevnost z 19. století. Na hranici
to ale nebylo jen tak – celníci nás drželi šest hodin, chtěli z nás vymámit
nějaké všimné, ale pak to vzdali. Po
nekonečném čekání jsme jeli už jen
na ubytování, na prohlídku pevnosti
jsme šli až druhý den.
Při vstupu do hotelu od každého
účastníka vyžadovali odevzdat pas.
Byl s nám zkušený cestovatel Aleš
Horáků, který pro nás měl dobrou
radu: vyvěste si telefony na pokoji,
nebo se nevyspíte. Kdo neposlechl,
tak to na něm druhé ráno bylo vidět,
byl zničený, nevyspalý a bez dolarů,
zřejmě „sdaval razgavor“ s místními
„děvočkami“. Ráno na nás v recepci čekaly staré babky a nutily nám
svoje rukodělné práce. Kdo odolal
i této nástraze, určitě neodolal potřetí – před hotelem stála žlutá cisterna s nápisem „kvas“, kolem plno vos
a babka v zástěře, která kvas prodávala v papírových kelímcích.
Všichni jsme se těšili na prohlídku
brestské pevnosti, která v létě 1941
bojovala proti Němcům do posledního muže, za což o třicet let později
dostala titul Město-hrdina. Obránci

prokázali velkou statečnost, ale velice
dlouho se drželi i proto, že měli tehdy
nejmodernější ruské zbraně. Němci
zaútočili z části pevnosti stojící na
západní straně řeky Bug, kterou již
měli obsazenou a která i dnes leží na
území Polska. Bránou do východní
části pevnosti vstoupil Hitler na sovětské území.
Uvnitř pevnosti, která je od r. 1971
památníkem, jsme byli uchváceni
hlavním nádvořím – věčným ohněm,
za kterým je obří socha Obránce pevnosti a také obelisk. U věčného ohně
stála čestná stráž – dva mládežníci
v uniformách. To nás velmi překvapilo, ta projevovaná úcta k padlým.
Prohlédli jsme si expozici v pevnostních kasárnách. Pevnost na nás udělala velký dojem – taky proto, že to
byl první tvrdý oříšek, který musel
Hitler rozlousknout. Mimo samotnou
pevnost jsme si prohlédli muzeum
dělostřelectva.
Z Brestu jsme se vydali na cestu do
Minsku. Tam jsem se taky těšili na
vojenské muzeum. Prohlédli jsme
si celou venkovní expozici a taky
centrální náměstí s budovou opery.
Ubytovali jsme se v hotelu Bělorus.
Druhý den nás čekalo hladké překročení hranic s Ruskem a cesta do
Borodina, během které jsme navštívili Katyňský les, který je posvátný
pro většinu Poláků. Celé toto území
je ve správě Polské republiky, neboť
tam NKVD v roce 1940 postřílela kolem 15 000 důstojníků polské armády
14

a asi 10 000 příslušníků polské inteligence.

který likvidoval postupující německé kolony.

Borodino leží nedaleko Moskvy, zde
v roce 1812 bojoval Napoleon s Kutuzovem – toto je posvátná půda pro
Rusy. Na bojišti je muzeum, které
postavila a spravuje francouzská
strana – tedy strana vítěze tehdejší
bitvy, který ale následně ztroskotal
ve vypálené Moskvě. Z Borodina si
také pamatuju klášter s pozlacenými
kopulemi – takové kláštery byly k vidění vlastně ve všech místech, která
jsme navštívili.

Kromě různých moderních palubních i námořních stíhaček jsme si
prohlédli i druhoválečné stroje, které
do Sovětského svazu dodávali Američani. Zvlášť jsme se zajímali o střední
americký bombardér Mitchell, který
dostávali Rusové do pronájmu. Prováděl nás starý děda, ze kterého se
vyklubal válečný pilot tohoto bombardéru – plukovník ve výslužbě,
7 000 rublů penze měsíčně. Poprosil
jsem ho, aby se se svým letounem dal
vyfotil.

Po prohlídce rozsáhlého borodinského bojiště, kde jsou také malé zákopy
a pevnůstky z druhé světové války,
jsem si potřeboval ulehčit – odběhl jsem za jeden keříček „dát mu
živiny“. Bohužel mě z parkoviště
uviděl jeden ruský občan a obořil
se na mě, co jsem si to dovolil tuto
půdu, kterou dvakrát zkropila krev
ruských vojáků, znesvětit – tehdy
jsem se velice zastyděl.
Večer jsme dorazili do Moskvy,
přespali jsme a ráno nás čekalo
největší moskevské letecké muzeum Monino. Je zde spousta historických strojů i supermoderních
i pokusných stíhaček. Mezi různými válečnými stíhačkami a bombardéry, které Rusové používali,
nás zaujala letuschopná stíhačka
Lavočkin La-7 stíhacího esa Kožeduba. Uchvátil nás Iljušin Il-2M3,
Němci přezdívaný „Černá smrt“,

Po této nádherné prohlídce jsme se
vydali na Rudé náměstí – shlédli
jsme nejznámější atrakce: hrob neznámého vojína, věčný oheň, střídání stráží, (nezničenou) jezdeckou
sochu maršála Žukova. Na Rudém
náměstí se mi nelíbilo, že tam žebrali zmrzačení vysloužilí vojáci z Afghánistánu, o které se neuměl postarat stát. A ještě jedna věc: při
pohledu z mostu u Rudého náměstí
byl v dálce vidět točící se znak Mercedesu – takže se Němci přece jen do
Moskvy dostali…
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Moskva na nás udělala velký dojem –
a to také díky tankovému muzeu Kubinka, největšímu svého druhu na
světě. U vstupu jsou vystaveny všechny tanky, které ruské armádě někdo
věnoval. V Kubince nás zaujal největší Němci postavený tank Maus, 120
tun váhy. Byl postaven pouze ve dvou
exemplářích, o druhém není známo,
kde je. Na fotce s mou maličkostí je
vidět, jak je obří a jak široké má pásy.
Tankové muzeum nás stálo mnoho
cigaret: nesmělo se tam fotografovat,
tak když jsme si chtěli udělat nějaké
obrázky, „přemlouvali“ jsme průvodce
pomocí cigaret – a on to neodmítal.

maráda, který by to mohl zařídit. Toť
se ví, že většina chtěla, a tak jsme jeli.
Prvním překvapením bylo, že nás vzal
na českou ambasádu, a ještě větším,
o koho šlo: na nádvoří naší ruské ambasády nás přivítal náš první kosmonaut Vladimír Remek. Nejprve se nás
vyptával, kdo jsme, pak nám ochotně
odpovídal na všechny naše otázky –
tento rozhovor na mě udělal velký dojem a taky od té doby mám na osobu
Vl. Remka jiný pohled než dřív. Velice
mě potěšilo, že vyjádřil ochotu besedovat o své práci kosmonauta i v naší
obci.

Po této krásné prohlídce, kdy jsme
našli i několik československých předválečných tanků, jsme se přesunuli na
Poklonnou horu, kde je památník Velké vlastenecké války s velkou expozicí
zbraní z druhé světové války – letadel,
tanků, děl. V tomto muzeu mezi nejpozoruhodnější exponáty patří největší ruské železniční dělo. Na konci
prohlídky nás uchvátila vůně šašliku. Mnoho účastníků vzpomínalo na
kvas. Byl mezi námi redaktor časopisu Letectví – Kosmonautika a ten
nadhodil, že bychom mohli ochutnat
plzeňské pivo! Že má v Moskvě ka-

Po prvním přespání v Leningradu
jsme vyrazili na základnu ruské baltské námořní flotily v nedalekém
Kronštadtu. Prohlédli jsme si starou
vojenskou pevnost s pancéřovými pláty. Nelíbilo se nám, jak ruské loďstvo
rezaví – po kotevních řetězech tekla
rez.

Po vydařené návštěvě ambasády nás
už čekala cesta do Leningradu. Zastavili jsme se v Novgorodě na zmrzlinu,
kopeček vyšel na tři koruny. Město se
nám moc líbilo, ale nebyl čas navštívit
žádnou památku – pouze jsme v dálce
viděli starý klášter a v jeho zdi ruční
zvonkohru.

Můj velký zájem se vztahoval ke křižníku Aurora, který kotví na rameni
Malé Něvy. Při vstupu na palubu
mě zajímalo nejen hlavní dělo, které
dalo signál Velké říjnové socialistické
revoluci v r. 1917, ale také konstrukce
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lodi, jak jsou zajištěny funkce zabezpečující pohyb tohoto křižníku. Díky
znalosti ruského jazyka se mi podařilo sehnat průvodce, který nám udělal
netradiční prohlídku tohoto křižníku – jeho podpalubí, především strojovny. Povykládal nám taky o historii
lodi a ukázal nám místo, kde křižník
dostal v r. 1905 zásah od japonského
loďstva v bitvě u Cušimi. Podruhé byla
silně poškozena bombardováním při
obléhání Leningradu. Loď byla vyřazena v r. 1957 a uchráněna před sešrotováním na základě faktu, že komunisti
z ní udělali symbol Sovětského svazu.
Kadeti ruského námořnictva ji pravidelně natírají a udržují v dobrém stavu. Dědu jsme každý z naší pětičlenné
skupinky odměnili několika dolary.
Z Aurory jsme se přesunuli do Petropavlovské pevnosti a do sousedního
muzea dělostřelectva, jehož prohlídka by vyžadovala minimálně 5 hodin
času. Při prohlídce nás provázela paní,
která, když zjistila, že jsme z „Československa“, viditelně pookřála a zaměřila se na informace týkající se Svobodových vojáků, kterým je v muzeu
dokonce věnována speciální místnost.
Ne Leningrad, ne Petrohrad, ale Benátky severu. Atmosféra města je
nezapomenutelná: bílé noci, zvedání
mostů, plavba po řece Něvě s komentářem o všem, co je ve městě k vidění, zlaté kupole a špičky věží Petropavlovské pevnosti, nádvoří Zimního
paláce, měděná jezdecká socha Petra
Velikého a u sochy nějací studenti

s „garmoškami“ hrající francouzské
šlágry.
Z Leningradu jsme se vraceli přes
litevský Kaunas. Za druhé světové
války zde byl německý vyhlazovací
tábor, kde našlo smrt 55 tisíc lidí.
V Kaunasu je i historická pevnost
s pancéřovými prvky. Po noclehu
nás čekalo velké překvapení – měli
jsme připravenou snídani v podobě
švédských stolů a při snídani jsme
poslouchali živou hudbu! Jeden zaměstnanec, když zjistil, že jsme Češi,
nám začal hrát na klavír Ježkovy písničky – tak takovouhle snídani jsem
nikdy nezažil a asi už ani nezažiju.
Po zpáteční cestě přes Polsko už vím,
co to znamená procesí – vpředu člověk s hlásnou troubou, za ním nekonečný dav, který všechno opakuje.
No a stop dopravě. Dvě tři takové
zastávky pěkně prodlouží návrat
domů.
Do velkého Ruska jsem se ještě vrátil – prozkoumat jeho jižní část. Ale
už při této první cestě jsem si výrazně uvědomil dva fakty. Jako Češi
jsme byli vítanými turisty. A také –
místní lidé se na nás dívali úplně jinak, když jsme se nesnažili domlouvat anglicky, ale jejich rodnou řečí.
Teď jsem vděčný učitelům ruského
jazyka, kteří nás i přes náš odpor
k ruštině dokázali tento jazyk naučit.
Zdeněk Línek
Zapsala Marcela Lhotská
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GENERÁLMAJOR OSKAR STARKOČ
V listopadu 2020 odhalili v Liberci
vojáci 31. pluku radiační, chemické
a biologické ochrany nový památník.
Byl věnován osobnosti důstojníka,
který už v době „První republiky“
budoval takto specializovaný vojenský útvar a na jehož počest byl zmíněnému pluku navržen čestný název „31. pluk generálmajora Oskara
Starkoče“. Možná, že tato informace
někoho z naší obce překvapuje podobností příjmení pana generála
se jménem naší vesnice Starkoče.
Pak tedy musím čtenáře Zpravodaje
ujistit, že se o žádnou podobnost nejedná, ale že jméno, které užíval, je
skutečně jménem naší vsi. Pan generál se totiž narodil 4. února 1893 ve
Starkoči 33 jako Oskar Schreiber, syn
přednosty zdejšího nádraží Mikuláše
Schreibera a jeho ženy Marty. Teprve ve věku 52 let vyměnil příjmení
„Schreiber“ za název své rodné obce
a od té doby se až do smrti jmenoval
Oskar Starkoč.
V mládí se rozhodl pro vojenskou kariéru a po absolvování Dělostřelecké
kadetní školy v Traiskirchen se od
1. 8. 1914 jako podporučík dostal do
mlýna Světové války. Po vzniku Československa se dal, už jako nadporučík, do služeb mladé republice. V r.
1921 již byl kapitánem
a v l. 1922 až 1924 absolvoval válečnou školu v Praze. Pak byl štábním
důstojníkem a učil na vojenském učilišti, až se v r. 1935, v hodnosti pod-

plukovníka, stal velitelem dělostřeleckého oddílu č. 401. Během krátké
doby přebudoval svěřenou jednotku
na pluk plynové a biologické ochrany, jediný takto specializovaný útvar
v republice.

Po okupaci republiky okamžitě vstoupil do podzemní odbojové organizace
„Obrana Národa“ jako velitel úseku
severně až východně od Olomouce.
V prosinci 1939 byl gestapem zatčen
a skoro tři roky vyslýchán, aniž by
prozradil další členy odboje, většinou Sokoly. 3. 11. 1942 byl v Breslau
(Vratislav) odsouzen na 12 let káznice (oproti prokuraturou navrženému
trestu smrti). Vězněn byl na několika
místech, nakonec v bavorském Straubinge. Bylo to v době, kdy se blížili
Američané, a proto Němci odváděli zajatce do koncentračního tábora
v Dachau. Oskaru Schreiberovi se
podařilo cestou uprchnout, i proniknout skrz frontu k Američanům.
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V poválečném Československu dal
opět okamžitě své služby k dispozici republice. Hned v r. 1945 změnil
své jméno na „Oskar Starkoč“ a pod
tímto jménem byl v r. 1947 povýšen
do hodnosti generálmajora. Jedním
z důsledků práce v této funkci bylo
to, že ho často navštěvoval sovětský
plukovník Osochin, který si, s vědomím náčelníka hlavního štábu, vypůjčoval výsledky Starkočovy práce,
zejména ty, jejichž podkladem byly
informace o amerických atomových
zbraních.
Jenže pak se politické poměry změnily a 1. srpna 1949 byl náhle, bez
uvedení důvodu, a aniž by se jakkoliv provinil, propuštěn do zálohy. Do
roka nato, v červenci 1950, mu bylo
protiprávně nařízeno Ministerstvem
obrany vystěhování „ze služebního bytu“ v Praze 6, Terronské ulici.
Přitom se o žádný služební byt nejednalo, generál Starkoč si byt sám
pronajal (stejně jako ostatní sousedé) od Bytového podniku v Praze 6.
Byl vystěhován do samoty u vsi Čísovice nedaleko Mníšku pod Brdy,
do chaty, určené jen k letnímu pobytu, a dokonce i bez vody, kterou
si museli Starkočovi dovážet z velké
vzdálenosti. Zdá se však, že tohle
šikanování ještě někomu nestačilo, protože v únoru 1951 byl Oskar
Starkoč degradován do hodnosti vojína v záloze.
Částečného politického uvolnění
v šedesátých letech 20. století vyu-

žil Oskar Starkoč k podání žádosti
o rehabilitaci, o nápravu křivd, kterými byl postižen. O jeho žádosti se
začalo jednat, i když dost liknavě.
Přitom se ukázalo, že vlastně nikdo
neví, z jakého důvodu byl tento člověk tak pronásledován, a dokonce
ani nebylo zjevné, kdo to vše nařídil.
Teprve po dlouhé době, až v r. 1964,
se opět stal generálem. Jenže bez
jakéhokoliv náznaku rehabilitace.
Prostě mu byla vyměněna vojenská
knížka vojína za vojenskou knížku
generálmajora. Až v červnu 1968 mu
bylo oznámeno, že skutečné rehabilitační řízení bylo zahájeno. Dopis
však převzala jen Marta Starkočová. Její manžel totiž pár dní předtím
zemřel.
Jak jsem uvedl na začátku tohoto
článku, v Liberci má nyní starkočský
rodák Oskar Starkoč svůj pomník
a odlesk jeho znovu nabyté slávy tak
trochu dopadá i na naši obec. Vojenský historický ústav navíc doporučil, aby 31. pluku radiační, chemické a biologické ochrany byl udělen
čestný titul „31. pluk generálmajora
Oskara Starkoče“. Slavnostní udělení titulu bylo připraveno na listopad 2020, avšak kvůli covidové pandemii muselo být přeloženo do roku
2021. Za úvahu by jistě stála i myšlenka, že by se nějaká připomínka generála Starkoče mohla objevit i v jeho
rodné vsi, třeba v podobě pamětní
desky na zdejším nádraží.
Jiří Stach
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NA VIDĚNOU!
Společně s orchestrem Police Symphony Orchestra nabídneme bezpečnou kulturu i v naší obci.
Orchestr Police Symphony Orchestra z Police nad Metují nabídne během
dubna bezpečnou kulturu i u nás ve
Studnici.
Cesta ke kultuře je v posledním roce
trnitá a ne všechno dokáže zprostředkovat on-line prostor, ale i za
něj buďme vděční. Mladí hudebníci
z Police Symphony Orchestra (PSO)
z Police nad Metují se také nevzdávají a připravili projekt “Na viděnou!”
a než se budou moci se svými posluchači potkat tváří v tvář, rozhodli se
vstoupit do veřejného prostoru s novým typem kulturního vyžití. Tentokrát si dali za cíl oživit plakátovací
plochy speciálními plakáty, které vás
díky své interaktivní složce mohou
přenést do koncertních sálů.

Potkat se s plakáty bude možné od
dubna ve městech a obcích, která
se připojí k projektu “Na viděnou!”.
Pro zpříjemnění procházky pak bude
stačit mobilní telefon, v něm přístup
k internetu a volba trasy tak, abyste
objevili všechny hudební dárky, které
pro Vás Police Symphony Orchestra
připravil. Variant “hrajících plakátů” je hned několik a nabídnou Vám
i u nás ve Studnici a okolí sice zaznamenanou, ale přesto vlastně živou
kulturu.
Tak Na viděnou!
www.policesymphonyorchestra.cz/
navidenou
Kristýna Kubínová

Série plakátů totiž obsahují unikátní
QR kódy, které budou výtvarně zpracované. Pod každým z nich se skrývá
jiná skladba z koncertů Police Symphony Orchestra a většina mobilních
zařízení je umí intuitivně načíst. Pokud kód načtete, uvidíte převážně
koncertní provedení skladeb, které
má orchestr takzvaně v šuplíku,
s milými hosty jako jsou například
Vendula Příhodová, Jan Cina, Kühnův smíšený sbor, Balet Národního
divadla a mnoho dalších.
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základní škola
a mateřská škola
ZPRÁVIČKY ZE ŠKOLY STUDNICE
Současná situace, která přetrvává
již rok, ovlivňuje naše životy víc, než
bychom si přáli. Návrat k normálu?
Je to vůbec možné? Všichni doufáme, že ano. Doufáme, že děti budou
zase sedět v lavicích a budou se těšit
na prázdniny. Teď musí být doma
a všichni se těší do školy.
A co se podařilo? Co jsme zatím stihli?
Školní družina
Ve školní družině straší. Celoroční
projekt „Strašidla ze skříně“ představí dětem každý měsíc nové strašidlo. A tak s nimi děti plní úkoly, tvoří, soutěží, vyrábí, relaxují ve škole
i doma. A to není jediná mimořádná
aktivita. Děti také připravovaly svačinky, navštívily ZOO Starkoč, vyzkoušely si nejrůznější pozdravy, vyráběly vánoční ozdoby a svícny, zašly
do knihovny, a oslavily masopust.
Školní rok 2020/ 2021 distančně a prezenčně
V září jsme se všichni sešli. Do první třídy nastoupila nová paní učitelka Jitka Nývltová Jirásková a s ní

šestnáct prvňáčků. V lednu se počet
rozrostl na 17 dětí v první třídě a nastoupila další paní asistentka Alena.
Od října jsme se museli setkávat jen
přes počítač. V listopadu nás rozdělili
na dvě skupiny. První skupina tvořená 1., 2. a 3. ročníkem mohla chodit do školy, ostatní ročníky zůstaly
doma u počítače. A tak jsme učili na
dva způsoby. Ve škole jsme s dětmi
psali na tabuli, využívali různé pomůcky, kreslili, četli stejné knížky,
hráli si, procvičovali, zdokonalovali
se, a také si užívali krásnou zimu,
která nabádala k zimním radovánkám.
Druhá skupina byla a je stále u počítače, kde vysvětlujeme, učíme, sdílíme, pouštíme videa, kreslíme na
monitor, fotíme, skenujeme, nahráváme, povzbuzujeme v samostatné
práci, přenášíme informace obrazem
a zvukem.
V prosinci se nám všem podařilo
být zase ve škole. Potkat se osobně.
Potkat i čerta a rozdat si dárečky.
V novém roce 2021 už zase střídáme
reálný a virtuální svět. Masopustní
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průvod jsme vyměnili za procházku
po vsi, kterou pro nás i pro neškoláky připravila paní Renata. Krásný
důvod pobytu na čerstvém vzduchu.
Lepší on line výuka
Stále hledáme nové možnosti, jak
děti učit distančně, motivovat, zaujmout nebo procvičovat hrou.
Také jsme zlepšili moderní technologie. Nové notebooky, kamery, sluchátka. Nahradili jsme dosluhují interaktivní projektor v první třídě.
Co se nám ještě letos podaří, to nikdo
netuší. Nám zbývá jen doufat a společně dodržovat všechna opatření,

aby se co nejdříve přiblížil návrat
k normálu.
Zápis do 1. ročníku Základní školy
Studnice
Jak to bude se zápisem do prvního
ročníku naší základní školy? Termín
a podrobné informace najdete na
webových stránkách školy začátkem
měsíce dubna.
https://www.zsstudnice.cz
Zápis proběhne v dubnu, bez přítomnosti dětí. Se zákonnými zástupci budou vyřešeny písemné formality.
Kateřina Hanková

ZPRÁVIČKY Z MATEŘSKÉ ŠKOLIČKY
Letošní zima se opravdu vydařila
k radosti všech dětí. Nemuseli jsme
o sněhu jen zpívat písničky, říkat si
básničky, malovat obrázky a lepit
na okna papírové vločky jako vloni,
abychom si navodili zimní atmosféru. Všichni jsme mohli konečně zažít
opravdové sněhové radovánky. Co je
v zimě lepšího než řádění ve sněhu,
jízda na čemkoliv, stavění sněhuláků,
házení sněhových koulí, prostě hry
na sněhu a se sněhem? Využili jsme
letošní bohaté sněhové nadílky také
k různým pokusům, např.: co se děje
se sněhem v teple? Přišli jsme na to,
že sníh není vždycky čistý, jak se zdá,
a proto není vhodný k „jídlu“.

Také jsme si povídali o zvířatech
a především o ptáčcích, kteří se
o sebe starají sami a v zimním období to nemají vůbec lehké, zvlášť, když
je hodně sněhu a silný mráz. Přispěli
jsme jim nasušenými žaludy, kaštany
a ptačím zobem. Ve spolupráci s organizací A-Rocha byl pro děti uspořádán „Ptačí den“ - „Ptáci u krmítka
a pobytová znamení živočichů“. Děti
si už předešlé dopoledne vyrobily papírové čepičky ptáků. Od rána jsme
si pak všichni v čepičkách hráli, prohlíželi encyklopedie o ptácích, různé
knížky s obrázky, fotografie a DVD.
Pozorovali jsme také modely ptáků,
přiřazovali je k obrázkům a pokouše22

li si zapamatovat alespoň pět druhů
těch „nejběžnějších“, kteří létají ke krmítku. Děti zajímalo povídání o způsobu jejich života, zvycích a zajímavostech. Dozvěděly se, proč jsou ptáci
pro nás a celé životní prostředí důležití, proč je dobré je chránit a starat se o ně. Také, čím je krmit a jak
dlouho. Odborníci tvrdí, že je dobré
krmit celoročně. Oblíbenou činností
byla i manipulace s peříčky a různými přírodninami a také ochutnávka
k jídlu určených semínek. Děti ptáčky malovaly, napodobovaly hlasem
a pohybem. Na školní zahradě pak
skutečným ptáčkům nasypaly zrníčka do krmítek a mohly je pozorovat.
Všichni jsme se o ptácích naučili
básničku, písničku, taneček a přečetli si pohádku. Děti se také aktivně zapojily do sbírky nasušeného
pečiva, která je určená pro zvířátka
ze Záchranné stanice pro zraněná
a handicapovaná volně žijící zvířata
v Jaroměři.
Hlavní metodou učení dětí předškolního věku je hra, prožitkové učení
a učení pomocí všech smyslů. Tyto
metody se snažíme bohatě využívat
k tomu, aby se děti dozvěděly nové
informace, získaly poznatky, osvojily si potřebné dovednosti a návyky.
Pomocí námětových her, divadélek,
zábavných činností se děti seznamovaly s různými zaměstnáními a starými řemesly. Zahrály si na cukráře,
kuchaře, na restauraci, poštu, truhláře, na obchod a zásobování, kominíky, řidiče, opraváře, mlynáře,

ševce, rybáře, zdravotníky, hasiče,
policii, vojáky… Získaly tak nové poznatky a přitom zažily spoustu legrace a to je pro nás ta největší odměna - rozzářená očka dětí a úsměv na
tvářích. Další zábavnou akcí byl masopustní karneval, na kterém se děti
měly možnost pobavit v převlecích,
zatancovat si a zapojit se do různých
soutěží a pohybových aktivit.
V měsíci únoru také pravidelně „cestujeme“ po naší planetě Zemi a dozvídáme se zajímavosti nejen o naší
ČR, ale i o různých kontinentech. Ve
spolupráci s paní T. Netrestovou (zahradnicí) byl pro děti připraven naučný program s názvem: „Jak roste
semínko“, věnovaný pěstování rostlinek ze semínka.
Naši činnost teď na nějaký čas přerušilo vládou nařízené uzavření základních a mateřských škol. Je to
už rok, co naši společnost ovlivňuje
virová covidová nákaza a opatření
s tímto související. Moc se těšíme na
návrat dětí do školky, na jejich štěbetání a rozzářená očka. Je tu bez nich
smutno. Snad to nebude už dlouho
trvat a zase se sejdeme.
Také se těšíme, až se nám pochlubí
naši předškoláčci, jak se jim plnily
domácí úkoly na procvičení znalostí a dovedností k zápisu a celkové
přípravě na vstup do základní školy
(převážně zábavnou formou), které
od nás dostali e-mailem. Z namalovaných obrázků a ručně vyrobených
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prací uděláme ve školce výstavku.
Všem rodičům děkujeme za spolupráci a trpělivost v této zvláštní
době.
Dovolte mi, abych vám všem, za
celý náš kolektiv, popřála krásné a v pohodě prožité velikonoční
svátky, příjemné, sluncem prozářené jaro a hodně pevného zdraví
a optimismu.
Zapsala Ida Hejzlarová,
vedoucí uč. MŠ Studnice

Rodiče by se měli dostavit se svým
dítětem a vzít s sebou rodný list dítěte, očkovací průkaz a vyplněnou
Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání, jejíž součástí je také
potvrzení lékařem.
Tuto žádost bude možné si stáhnout
z našich webových stránek. Kritéria
přijetí dítěte do mateřské školy budou zveřejněna taktéž na webových
stránkách www.zsstudnice.cz pod
záložkou mateřská škola – nástěnka.

pro školní rok 2021 – 2022 by měl
probíhat v budově mateřské školy ve
dnech:

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

Pondělí 10. 5. od 9,30 do 16,30 hod.
Úterý 11. 5. od 10,00 do 13,00 hod.

V případě potřeby kontaktujte vedoucí učitelku MŠ: 491 435 263

ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY
VE STUDNICI
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rok
v zahradě
JARO NA TÉMA PERMAKULTURA
3. ČÁST
Vážení čtenáři,
do třetice se budeme věnovat permakultuře. V minulých článcích jsme
zmínili způsoby, které nám ji pomáhají tvořit, a to byly: 1. Pozorování,
pak teprve jednání; 2. Zachycování
a uchování energie; 3. Získávání
výnosu; 4. Poučení se z chyb; 5.
Využití obnovitelných zdrojů; 6.
Bezodpadovost; 7. Postup od celku
k detailu; 8. Využití vhodných kombinací.
Nyní nás čekají poslední čtyři rady
pro tvorbu:
9. Využívej malých a pomalých
řešení, postupuj krok za krokem.
My lidé často chceme mít něco hned
hotové, upravené, nové… Ale pokud
budeme postupovat pomaleji, získáme delší čas vše lépe promyslet
a možná to nakonec uděláme trochu
jinak. Příklad: stejně jako želva
v příběhu vyhrává závod nad zajícem, i my zvítězíme, když si nadšení a energii ponecháme i na příště.
Nevyčerpáme se pouze při zakládání

něčeho velkolepého, ale s vytrvalostí
dotahujeme nápady do konce.
10. Využívej rozmanitosti a važ
si jí, protože každá monokultura je
velmi zranitelná. Pokud vsadíme vše
na jednu kartu, může se stát, že zrovna nebude dobrý rok a o vše přijdeme.
Příklad: rozhodnu se, že letos budu
na zahrádce pěstovat jen kedlubny.
Jenže přilétnou bělásci a jejich housenky mi je sežerou. Pokud ale kromě
kedluben vyseji také mrkev, ředkvičky nebo salát, nepřijdu kvůli běláskům o celou úrodu.
11. Využívej krajů a važ si okrajových systémů, mohou to být ty
nejpestřejší části pozemku. Uprostřed
zahrady míváme trávník, volný obytný prostor, ale na okraji mohou růst
rozmanité stromy, keře i byliny. Tato
místa bývají rájem pro volně žijící
živočichy, zejména ptáky, ale i plazy
a hmyz. Příklad: v okrajové části, kam tolik nechodíme, necháme
růst vyšší květnatou louku, křoviny
a stromy, nebo můžeme vytvořit prostředí pro ještěrky z kamenů a větví.
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12. Využívej změnu tvořivě
a tvořivě na ni reaguj čili neustále buď ve střehu. Vše v přírodě
se neustále mění, roste, vyvíjí se
a zaniká. Pokud s tím chceme udržet krok, musíme být dobrými pozorovateli a přizpůsobit své plány
momentální situaci. Příklad: léta
jsme na zahradě pěstovali slunečnice, ale poslední dobou se jim nedařilo. Třeba přišel čas na změnu a měli
bychom zkusit něco jiného, nebo
třeba změnit slunečnicím místo.

Zajímavé odkazy:
www.magazinzahrada.cz/kouzlo-prirodni-permakulturni-a-uzitkove-zahrady/
www.magazinzahrada.cz/permakultura-na-zeleninove-zahrade/
Mnoho zahradnických
úspěchů přeje a na letní vydání
se těší Terezie Netrestová

společenská
kronika
Dne 24. 3. oslavili manželé Jana a Aleš
Antošovi platinovou svatbu – 70 let od
uzavření sňatku. Gratulujeme.
V lednu oslavili svá jubilea:
Pristačová Růžena, Starkoč, 89 let; Vilímková Růžena, Řešetova Lhota, 85 let;
Kaněra Jiří, Studnice, 65 let; Stehlíková
Stanislava, Starkoč, 82 let; Jung Miloš,
Řešetova Lhota, 81 let; Stachová Růžena, Starkoč, 75 let
V únoru oslavili svá jubilea:
Vlčínská Anna, Starkoč, 87 let; Reichertová Olga, Zblov, 85 let; Herden
Josef, Studnice, 93 let; Křížová Jana,
Starkoč, 70 let; Nývltová Věra, Řešetova Lhota, 70 let

V březnu oslavili svá jubilea:
Vít Josef, Starkoč, 70 let; Vacková
Blažena, Studnice, 65 let; Škaldová
Věra, Třtice, 75 let; Cvejnová Marie,
Studnice, 80 let; Rejzková Růžena,
Řešetova Lhota, 82 let; Vít Jaroslav,
Starkoč, 86 let; Mervart Vlastislav,
Studnice, 70 let; Taclíková Milada,
Studnice, 70 let; Meierová Hana,
Studnice 75 let.
Narodili se
Rozálie Břízová, Studnice
Ema Havrdová, Studnice
Mia Joudalová, Zblov
Blahopřejme novopečeným rodičům
i všem, kteří v uplynulých měsících
oslavili životní jubilea.
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Navždy nás opustili
Zdeněk Nývlt, Starkoč
Václav Papírník, Starkoč

Přijměte upřímnou soustrast.

mazlíčci
KDYŽ MÁ LÁSKA DLOUHÉ UŠI
ANEB JAK PEČOVAT O KRÁLÍČKA?
Králík, ušatý symbol Velikonoc, se
díky učenlivé povaze a rozkošnému
vzhledu těší stále větší popularitě
u dětí i dospělých. Nejde ale o žádnou chlupatou hračku. Správnou
péči by proto měl mít v malíku každý, kdo si plánuje přivést tohoto inteligentního tvorečka domů. Jak se
tedy o králíčka starat?
Pokud si pořídíte králíčka, počítejte
s tím, že vám bude dělat společnost
zhruba 6 až 9 let. Ušáci nepotřebují
velkou zahradu ani mnoho prostoru, což z nich dělá ideální parťáky
i do městských bytů. Na rozdíl od
psů nevyžadují pravidelné venčení, oproti křečkům si libují v lidské
společnosti a ve srovnání s morčátky
nevydávají téměř žádné zvuky, takže vás nebudou rušit svým „povídáním”.
Abyste předešli zbytečnému trápení,
kupujte nového mazlíka pouze od
prověřených chovatelů. Získáte tak

jistotu, že jeho rodiče splňují podmínky pro chov. V opačném případě
riskujete zdravotní problémy, které
jsou časté u králíčků z nehlídaného
množení.

Učenlivý a mazlivý společník
„Než si králíka přivedete domů,
zvažte, zda do vaší domácnosti zapadne. Pokud už doma nějaká zvířátka máte, měli byste být schopni
novému kamarádovi zajistit vlastní
prostor. Nenechte pejska nebo kočku, aby králíka naháněli a doráželi na něho. To samé platí pro děti,
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které byste měli naučit správnému
a šetrnému zacházení. Ty malé nenechávejte s králíčkem nikdy samotné,
zabráníte tak případnému poranění
jednoho či druhého,” radí Martin
Kváš, odborník značky Brit na výživu a chov domácích mazlíčků.
Budete-li se králíčkovi dostatečně věnovat, nejenže se přijde rád pomazlit,
ale zvládne i řadu triků, chůzi na vodítku nebo vykonávání potřeby na
konkrétním místě. Když na něho
mluvíte, používejte klidný tón hlasu a nedělejte prudké pohyby. Při
přenášení mu poskytněte oporu
rukou a nikdy jej nezvedejte za uši!
Hlazení po zadečku nemají králíci rádi, na uši a záda máte ovšem
zelenou. Pravidelným kontaktem
a chutnými úplatky si snadno získáte jejich přízeň.
Servírujte správné dobroty
„Králíci jsou mlsouni a dobrými
pamlsky u nich určitě zabodujete.
Vhodnou volbou jsou například
pochoutky z řady Brit Animals,
které jsou šité králíkům i dalším
hlodavcům na míru a prospívají
jejich zdraví. Také je nutné vědět,
že králíček potřebuje mít neustálý
přístup k senu. Člověk se tak musí
smířit s častým uklízením rozházených dlouhých stébel,” radí Martin Kváš. A dodává: „Králíčci potřebují vyváženou stravu. U směsí
zrníček a semínek si ale mohou
vybírat pouze své oblíbené kousky

a některé důležité položky tak ze svého jídelníčku vyřadit. Sahejte proto
raději po granulích, které obsahují
všechny živiny v každém soustu. I ty
najdete v řadě Brit Animals.”
Co by vaši ušáci pro změnu chroupat
neměli? „Vyhněte se peckovitému
a exotickému ovoci, bramborám, pórku i rebarboře. Vhodné nejsou ani
neznámé byliny nebo větvičky, u pamlsků si dejte pozor, aby neobsahovaly
mléko nebo mléčné deriváty. Mezi jejich oblíbené dobrůtky naopak patří
vojtěška, obiloviny a lněná semínka,
nepohrdnou ale ani ovocem a zeleninou,” říká Kváš.
Bydlení podle jejich gusta
Pro dostatek pohybu potřebují králíci větší klec nebo, pokud jsou venku,
dřevěnou králíkárnu. Uvnitř by nemělo chybět pítko, kameninová miska, jesličky na seno, větvička z ovocného stromu na obrus zubů, domeček,
případně minerální kostka. Klec by
měla být dostatečně velká (100 x 50 x
50 cm), v klidnější části pokoje. Králíci nemají rádi přímé slunce a průvan.
Rádi tráví čas mimo klec, proto je potěší, když dostanou možnost volně hopkat po bytě – vždy ovšem zajistěte, aby
neměli přístup k elektrickým kabelům
nebo jedovatým kytkám! Pokud jim
věnujete nejen dostatek prostoru, ale
i svůj čas, péči a lásku, stanou se věrnými parťáky a miláčky celé rodiny.
Karolína Jirouschková
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zápisy
(anonymizované)
ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE
STUDNICE Č. 21/2020 ZE DNE 15. 2. 2021
Přítomno: 9 zastupitelů + 1 Jiří
Stach připojen on-line
Omluveni: Helena Toldová
Hosté: 6
Zahájení jednání: 19:01 hod
Konec jednání: 19:52 hod

ZO schválilo program zasedání dle
pozvánky.

1.Zahájení a uvítání hostů

Doplněny budou body:

Zasedání ZO zahájila, zastupitele
uvítala starostka Kristýna Kubínová. Přítomno je 9 členů zastupitelstva + Jiří Stach připojen on-line.
ZO je usnášení schopné.

Schválení zadávací dokumentace
na výběrové řízení na dodavatele
kompostérů

Prezenční listina viz. příloha č. 1.
2.Volba zapisovatele, ověřovatelů a návrhové komise
Zapisovatel: Aleš Jirouschek Pro:
10 Proti: 0
Zdržel se: 0
Ověřovatelé: Bořivoj Červenka,
Štěpánka Kubová Pro: 10 Proti: 0
Zdržel se: 0
Návrhová komise: Daniel Donát,
Ludmila Kaněrová

Pro: 10 Proti: 0 Zdržel se: 0
3. Schválení programu

Schválení žádosti věcného břemene chůze. Tento bod bude součástí
bodu č.5 navrženého programu.
Pro: 10 Proti: 0 Zdržel se: 0
4. Kontrola zápisu č. 20 ze
dne 7. 12. 2020
ZO schválilo zápis z minulého zasedání konaného dne 7. 12. 2020 bez
připomínek.
Pro: 10 Proti: 0 Zdržel se: 0
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5. Projednání záměru pronájmu/prodeje pozemku p. č. 1017
v k. ú. Studnice u Náchoda
V souvislosti s projednáním záměru pronájmu/prodeje pozemku p.
č. 1017 v k. ú. Studnice u Náchoda
seznámila starostka obce s aktuální situací, tzn., že k podání žádosti
pana xxx a o pronájem uvedeného
pozemku přibyla žádost paní xxx
o odkup pozemku a dále žádost
pana xxx o zřízení věcného břemene chůze. Starostka obce vyzvala
zájemce o vysvětlení záměru s pronájmem pozemku. Zájemce stáhl
z důvodu nových skutečností svoji
žádost o pronájem uvedeného pozemku za jakýmkoliv účelem chovu. Dále požádal nově o dočasný
pronájem části uvedeného pozemku
za účelem přístupu na vlastní pozemek, než se vyřeší na jeho pozemek
přístupová cesta, včetně přístupu
malou technikou. V současné době
existuje mezi majitelem a žadatelem
pouze ústní dohoda k užívání přístupové cesty přes sousedící pozemek na obecní pozemek. Dále byla
starostkou vyzván k vyjádření další
uchazeč s podanou žádostí o odkup
pozemku p. č. 1017 v k. ú. Studnice
u Náchoda. Záměrem žadatele je obnova původního ovocného sadu s vědomím toho, že aktuálně je pozemek
zalesněn. Starostka obce informovala, že pronájem pozemku nepřichází
v úvahu v momentě, kdy na pozemek
není přístupová cesta. Starostka na
základě výše uvedeného podala ná-

vrh pozemek p. č. 1017 v k. ú. Studnice u Náchoda neprodávat.
ZO schválilo pozemek p. č. 1017 v k.
ú. Studnice neprodávat.
Pro: 10 Proti: 0 Zdržel se: 0
Co se týče žádosti o zřízení věcného břemene přístupu existuje pouze
ústní dohoda o prozatímním přístupu přes sousední pozemek navazující na obecní pozemek, není proto
vhodné povolit věcné břemeno přístupu pouze přes obecní pozemek,
které nemá návaznost na sousední
pozemek. Pan Stach informoval, že
dle zákona jsou neoplocené pozemky v krajině obecně volně přístupné,
tzn., že z hlediska přístupnosti je
jedno, zda je věcné břemeno zřízeno, či nikoliv. Platí pouze omezení
jízdy v lesíku motorkami, čtyřkolkami apod. Tzn., že volný přístup je ze
zákona. Na základě výše uvedeného
navrhla starostka obce, že není třeba zřizovat věcné břemeno, ale stanovit pravidla používání a údržby
příjezdové komunikace, včetně písemného vyjádření majitele sousedního pozemku k využívání jeho přístupové cesty k obecnímu pozemku.
Starostka zajistí po konzultaci
s právníkem formu písemného ujednání o přístupu přes pozemek p. č.
1017 v k. ú. Studnice u Náchoda na
sousední pozemek manželů xxx.
ZO pověřilo starostku obce, aby za30

jistila, po konzultaci s právníkem,
formu písemného ujednání o přístupu přes pozemek p. č. 1017 v k.
ú. Studnice u Náchoda na sousední
pozemek manželů xxx.

6. 4. ZO schválilo střednědobý výhled rozpočtu obce Studnice na roky
2022–2023

Pro: 9 Proti: 0 Zdržel se: Tomáš
Burdych

Výhled viz. příloha č. 5

6. Schválení rozpočtu na rok
2021
6. 1. ZO schválilo rozpočet na rok
2021 pro PO - ZŠ+MŠ
Pro: 10 Proti: 0 Zdržel se: 0
Rozpočet viz. příloha č. 2
6. 2. ZO schválilo rozpočet obce
Studnice na rok 2021 jako schodkový s celkovými příjmy ve výši
15 162 000 Kč a výdaji ve výši
30 201 081,28 Kč. Ke krytí schodku
rozpočtu 15 388 196,28 Kč a splátek
úvěru ve výši 349 115 Kč budou použity finanční prostředky z minulých
období ve výši 15 737 311,28 Kč.
Pro: 10 Proti: 0 Zdržel se: 0
Rozpočet viz. příloha č. 3
6. 3. ZO schválilo střednědobý výhled rozpočtu PO - ZŠ + MŠ na roky
2022–2023.
Pro: 10 Proti: 0 Zdržel se: 0
Výhled viz. příloha č. 4

Pro: 10 Proti: 0 Zdržel se: 0

7. Schválení pravomocí starostky k rozpočtovým opatřením
ZO stanovilo v souladu s § 102 odst.
2 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb.
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů kompetenci
starostky obce k provádění jednotlivých rozpočtových opatření v následujícím rozsahu: do výše 100 000
Kč, jsou-li vyvolaná organizačními
změnami na obecním úřadě, pokud
tyto změny nevyvolávají další nároky na finanční prostředky obce (nezvyšuje se celkový rozpočet výdajů
obce)
Rozpočtová opatření v částkách vyšších může starostka obce samostatně provádět jen v případech:
a) rozpočtového zapojení účelově
přidělených finančních prostředků
z jiných rozpočtů.
b) kdy zapojení výdaje vyžaduje nutný výdaj na zajištění chodu obce,
v případě havárií nebo stavu nouze,
výdaj k odvrácení možných škod,
dále když včasné provedení úhrady
je vázáno penalizací a dopady penalizací mohou výrazně překročit pří31

padná rizika z neoprávněné úhrady

Pro: 10 Proti: 0 Zdržel se: 0

c) úhrady pokut, penále z rozhodnutí nadřízených orgánů a dohledů
a další nutné výdaje, kdy schválení
rozpočtového opatření je nezbytné
a má jen formální charakter, protože
výdaj musí být realizován

Florbal Studnice
Kč 20 tis.
Pro: 10 Proti: 0 Zdržel se: 0

d) v příjmech neomezeně
Starostka by měla rozpočtová opatření dávat písemnou formou na
vědomí účetní obce a zastupitelstvu a číslovat je.
Např. takto: Starostka obce schvaluje dne… rozpočtové opatření č. 1:
Přesun paragrafu 6171 přesun z položky 5169 na paragraf 3612 položku
5021 ve výši 20 tis. Kč…
ZO schválilo pravomoci starostky
k rozpočtovým opatřením.
Pro: 10 Proti: 0 Zdržel se: 0
8. Schválení smluv na poskytnutí
dotací z rozpočtu obce – TJ Sokol
Starkoč, T.J. Sokol Studnice, Florbal
Studnice, FOSP, náboženská obec
CČSH, římskokatolická farnost
TJ Sokol Starkoč
Kč 60 tis.
Pro: 10 Proti: 0 Zdržel se: 0
TJ Sokol Studnice
Kč 20 tis.

FOSP
Kč 25 tis.
Pro: 10 Proti: 0 Zdržel se: 0
Náboženská obce CČSH
Kč 15 tis.
Pro: 10 Proti: 0 Zdržel se: 0
Římskokatolická farnost
Kč 15tis.
Pro: 10 Proti: 0 Zdržel se: 0
Návrh smlouvy viz příloha č. 5 –
znění smlouvy je identické pro
všechny výše uvedené organizace
ZO schválilo smlouvu na poskytnutí dotací z rozpočtu obce pro TJ
Sokol Starkoč, T.J. Sokol Studnice,
Florbal Studnice, FOSP, Náboženská obec CČSH, Římskokatolická
farnost.
9. Schválení darovací smlouvy – Městská knihovna Náchod, Hospic
Městská knihovna Náchod zajišťuje obměnu knižních titulů naší
knihovny.
ZO schválilo darovací smlouvu
s Městskou knihovnou Náchod ve
výši Kč 25 000 Kč
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Pro: 10 Proti: 0 Zdržel se: 0
Hospic Anežky České zajišťuje péči
o těžce nemocné ve svém zařízení
v Červeném Kostelci, zároveň mohou
naši občané využít Mobilního Hospicu Anežky České pro péči v domácím
prostředí.
ZO schválilo darovací smlouvu s Oblastní charitou Červený Kostelec ve
výši 25 000 Kč.
Pro: 10 Proti: 0 Zdržel se: 0
10. Schválení Dodatku ke
smlouvě o nájmu prostoru sloužícího k podnikání – p. Beránková
Z důvodu pandemie Covid-19 byl
Dodatkem č. 1 ke smlouvě o nájmu
prostoru sloužícího k podnikání uzavřenou s paní Beránkovou prominutý
nájem do konce roku 2020.
S ohledem na přetrvávající opatření
omezující podnikání navrhuje starostka obce uzavření Dodatku č. 2
k uvedené smlouvě s prominutím
nájemného do 30. 6. 2021.
ZO schválilo Dodatek č. 2 ke smlouvě
o nájmu prostoru sloužícího k podnikání – p. Beránková do 30. 6. 2021.
Pro: 10 Proti: 0 Zdržel se: 0
11. Schválení rozboru hospodaření v lesích obce Studnice

Společnost Lesy města Náchoda,
s.r.o. předložila rozbor hospodaření
ve společném lese „Kozlář“ a v lesích Obce Studnice + les Kozlář za
rok 2020.
Starostka obce, v zastoupení Bc.
Veverky, seznámila zastupitele se
zprávou o aktuálním stavu lesů obce
Studnice a s činností v roce 2020.
Rokem 2020 se nesl především boj
s kůrovcovou kalamitou a zabráněním dalšímu šířené tohoto kalamitního škůdce. V těžební činnosti
se prováděla pouze mýtní a předmýtní nahodilá těžba v celkovém objemu 1752,33 m3, z něhož
30,60 m3 způsobil vítr, 17,93 m3
zapříčinilo sucho a 1703,80 m3
lýkožrout (kůrovci). Pěstební činností se zalesnilo celkem 1,96 ha
lesních holin s použitím 12.855
ks sazenic, provedlo se oplocení
v délce 0,320 km a v ykonaly se
prořezávky na ploše 1,71 ha. Průměrné zpeněžení dřevní hmoty
se podařilo ve v ýši 928,31 Kč/
m3 a vzhledem k obratu ve vývoji
v ýkupních cen dřeva, které začínají opět stoupat, můžeme říci, že
horší zpeněžení by již nemělo nastat. Výsledek hospodaření z běžné lesnické činnosti dosáhl výše
66 848 Kč což je za současné situace solidní výsledek. Nejsou totiž do
něho zahrnuty příjmy z dotací na
lesnické činnosti ve výši 189 672 Kč
a příspěvek na zmírnění kůrovcové
kalamity za 2019 ve výši 368 001 Kč.
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Co se týče výhledu na rok 2021, nebudeme se pouštět do úmyslných
těžeb, jelikož lze opět očekávat
velké množství nahodilých těžeb
vlivem kůrovce. Úměrně porostou
i pěstební náklady, které ale budou
výrazněji podporovány dotačními tituly. Finanční výhled na rok
2021 lze tedy předpokládat a postavit v obdobné výši, jako byl na rok
2020.
Lesy města Náchoda, spol. s r.o.
doporučují při současných nízkých
cenách realizovat nákupy okolních
lesních pozemků a využít tuto situaci k rozšiřování obecního lesního
majetku.
Co se týká lesnické politiky a výhledu do budoucna, začíná se uvažovat o zavedení tzv. ekosystémových
plateb na plochu (tzn. dotace na
mimoprodukční funkce lesů), což
bude vyžadovat hospodaření nejen
dle dosavadních standardů, tzn.
hospodaření dle platného LHP, ale
bude pravděpodobně nutná i certifikace lesů. Aby byly Lesy MN na
tuto změnu připraveny a mohly
garantovat vysokou úroveň hospodaření, uvažují o získání potřebné
certifikace.
Výsledky hospodaření viz. příloha
č. 6.
ZO schválilo rozbor hospodaření v lesích obce Studnice za rok
2020.

Pro: 10 Proti: 0 Zdržel se: 0
12. Schválení přidělení dvou
obecních bytů v č. p. 31, Studnice
Byty jsou přidělovány na základě
Směrnice č. 1/2020 – Hospodaření s byty v majetku obce, uzavírání nájemných smluv a provádění
oprav, která nabyla účinnosti dne
3. 3. 2020. Na základě této směrnice byli všichni aktuální uchazeči
o pronájem bytu osloveni k podání
žádosti. Odevzdáno bylo celkem 6
žádostí, které byly podle jednotlivých kritérií obodovány a vyhodnoceny. Uvedené byty byly přiděleny
dvěma žadatelům s nejvyšším počtem bodů. Všichni uchazeči mohou
nahlédnout na bodový zisk svých
žádostí v kanceláři starostky obce.
Žádosti neúspěšných žadatelů budou
dále evidovány v seznamu uchazečů
o pronájem obecních bytů.
ZO schválilo přidělení dvou bytů v č.
p. 31 ve Studnici, žadatelům s nejvyšším počtem bodů,
na základě vyhodnocení předložených dotazníků.
Pro: 10 Proti: 0 Zdržel se: 0
13. Schválení dodatku ke Směrnici
č. 1/2020 (hospodaření s byty)
Na základě návrhu starostky obce
byl předložen dodatek č. 1 ke Směr34

nici č. 1/2020 v následujícím znění:
Kapitola X. - odstavec 3: Základní nájemné bude ročně zvyšováno
o míru inflace za předchozí rok k 1. 4.
daného roku.
Se mění takto:
Základní nájemné může být ročně zvyšováno o míru inflace za předchozí rok
k 1. 4. daného roku.
Kapitola X. - bude doplněn odstavec 6:
Nájemné za ostatní pronajímané nebytové prostory jako je balkon, sklep,
kůlna apod. bude účtováno koeficientem 0,5 z ceny účtované za 1 m² bytových prostor daného bytu dle nájemní
smlouvy.
ZO schválilo dodatek č. 1 ke Směrnici č.
1/2020 (hospodaření s byty).
Dodatek viz. příloha č. 7.
Pro: 10 Proti: 0 Zdržel se: 0
14. Schválení dohody o výběru
poplatků a předávání dokladů –
Marius Pedersen a.s.
V souvislosti se změnou zákona o odpadech a z toho vyplývajícího navýšení administrativy byla firmou Marius
Pedersen a.s. předložena nová dohoda
o výběru poplatků a předávání dokladů, která upravuje způsob vyrovnávání
poplatků za určené období a předávání
podkladů k evidenci odpadů, týkající se

komunálních odpadů. Smlouva upravuje vztahy mezi Obcí a firmou Marius
Pedersen a.s. o tom, jak bude předávána
dokumentace s tím, že uvedená firma
bude jednat jménem obce se skládkami.
Služba bude poskytována bezplatně.
ZO schválilo dohodu o výběru poplatků
a předávání dokladů s firmou Marius
Pedersen a.s.
Pro: 10 Proti: 0 Zdržel se: 0
15. Schválení zadávací dokumentace na výběrové řízení na dodavatele kompostérů
Firma Naviga 4 zpracovala žádost o poskytnutí dotace na dodavatele kompostérů. Dále bude zpracovávat administraci výběrového řízení, kde doporučila,
aby výběrové řízení bylo vyhlášeno formou otevřeného výběrového řízení
a takto i navrhla příslušnou dokumentaci.
ZO schválilo zadávací dokumentaci na
výběrové řízení na dodavatele kompostérů připravenou společností Naviga 4.
Pro: 10 Proti: 0 Zdržel se: 0
16. Různé
Starostka obce seznámila zastupitelstvo s akcemi, které budou realizovány
pouze za předpokladu získání dotací, jako např. revitalizace rybníka ve
Starkoči, rekonstrukce dolního kurtu
za Sokolovnou ve Studnici. Dále pak
35

informovala o velkých akcích, které
by měly být realizovány bez dotací,

jako např. oprava komunikace na
Skálu.

ROZPOČET
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TĚŠÍME SE
NA SHLEDANOU
V DALŠÍM ČÍSLE
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