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Nakreslila Simona Kricnarová

OBECNÍ ÚŘAD
INFORMUJE
Vážení spoluobčané,
možná si mezi prací na zahradě najdete chvíli času na přečtení Zpravodaje. A protože by taková chvíle měla
být odpočinková, pokusím se Vám
nabídnout jen dobré zprávy.
Po dlouhém odkládání dokončení
opravy koupaliště ve Všelibech kvůli
počasí se konečně podařilo perfektně připravenou nádrž polaminovat,
kraje obložit dlažbou a instalovat
nerezové schody. Výsledek celé akce
potěší každého milovníka koupání,
především však ty, kterým nevadí
trochu nižší teploty pro plavání. Velký dík a obdiv má pan Čeněk Háze,
který odvedl na opravě obrovský kus

práce. Koupaliště bude v následujících dnech napuštěno a bude moci
přivítat první plavce.
Oživení se dočkalo i koupaliště ve
Starkoči. V těchto dnech jsou v areálu instalovány nové lavičky, stoly a tři
herní prvky pro děti – trampolína,
hrádek se skluzavkou a kolotoč. Doplnění mobiliáře je částečně financováno z dotace vyhlášené Místní akční
skupinou Mezi Úpou a Metují v rámci dotačního titulu Program rozvoje
venkova z Ministerstva zemědělství.
Předpokládaná dotace je ve výši
239 096 Kč z celkových předpokládaných nákladů 337 035 Kč včetně
DPH. Doplnění provádí firma B plus
P s.r.o., která zvítězila v konkurenci
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dalších tří firem ve výběrovém řízení.
Dotaci ve výši 80 % patrně získáme i na rekonstrukci dolního kurtu
ve Studnici. Zatím jsme neobdrželi
oficiální vyjádření Ministerstva pro
místní rozvoj, ale v seznamu doporučených žádostí pro poskytnutí dotace
je náš projekt uveden. Věřím tedy, že
během příštího roku bude rekonstrukce realizována.
Na revitalizaci návsi ve Starkoči jsme
sice dotaci nezískali, ale dle původních plánů bude postupně realizována z rozpočtu obce. Manželé Netrestovi zajistí osázení zelení, stavební
část provede firma Radek Novotný,
která získala zakázku ve výběrovém
řízení.
Získali jsme stavební povolení na
prodloužení kanalizace ze Studnice do Zblova. V současné chvíli
pan projektant připravuje rozpočet celé akce, aby mohla být podána žádost o dotaci do vhodného
titulu, který by se měl otevřít na
podzim tohoto roku.
Do ledna pak musíme být připrave-

ni na vyhlášení dotačních výzev na
chodníky ve Starkoči a ve Zblově.
Chodník ve Starkoči bychom rádi realizovali za podpory Státního fondu
dopravní infrastruktury. Vše však
záleží na tom, zda obdobnou dotaci
získá sousední Vysokov a bude chodník realizovat. V případě, že Vysokov
dotaci nezíská a nebude chodník stavět, naše část chodníku nebude mít
návaznost a nedosáhne tak na dostatečný počet bodů pro získání dotace.
U zblovského chodníku bychom rádi
podali žádost o dotaci ke Královéhradeckému kraji.
Velmi milou zprávou je nominace
knihovny ve Studnici na ocenění
„Knihovna roku Královéhradeckého
kraje 2021“. Všichni společně držíme paní knihovnici Míle Koncošové
palce, aby nominaci proměnila v nejlepší umístění v našem kraji. A kdyby
to náhodou letos nevyšlo, určitě by
šanci na úspěch v příštím roce zvýšil
větší počet především dospělých návštěvníků knihovny.
Kristýna Kubínová

LETNÍ KINO
Druhý ročník letního kina ve Studnici proběhne v sobotu 7. 8. 2021
v areálu za sokolovnou. Akce se bude
konat za předpokladu vhodného počasí i schůdných platných protiepide-

mických opatření. Bližší informace
budou zveřejněny na stránkách obce,
prostřednictvím Infokanálu a na vývěskách.
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PODĚKOVÁNÍ
Poděkování patří žákům Základní
školy ve Studnici Simoně Kricnarové a Václavu Hanušovi za výtvarné
ztvárnění významných míst naší
obce. Simonka namalovala prameník ve Třtici, Vašík budovu obecního úřadu. Obrázky byly použity
do textové části Ručně malované

cyklomapy Náchodsko – malované
dětmi pro děti. Cyklomapa bude
umístěna v parčíku v Řešetově
Lhotě. Skládaná podoba cyklomapy
bude distribuována obecními úřady
či infocentry.
Kristýna Kubínová

INFORMACE O ODSTÁVKÁCH ELEKTŘINY
Již v minulém čísle zpravodaje
jsme uveřejnili informaci o tom, že
ČEZ ukončil ono známé vylepování oznámení o přerušení dodávky
elektrické energie. Zasílání upozornění na plánované odstávky si
lze sjednat na www.cezdistribudce.cz/sluzba. Plánované odstávky týkající se naší obce najdete

nově i na našich stránkách www.
obecstudnicena.cz a to na banneru
v dolní části úvodní stránky. Zároveň tyto informace rozesíláme Infokanálem, kam se lze stále hlásit
buď vyplněním dotazníku na obecním úřadě nebo přihlášením online na stánkách obce.

POMOC OBCÍM POSTIŽENÝM TORNÁDEM
Obec Studnice pořádá veřejnou
sbírku na pomoc obcím postiženým tornádem. Kasičky jsou do
10. 8. 2021 umístěny v obchodě, na
poště a na obecním úřadě. K vybrané částce přidáme ještě výtěžek

z dobrovolného vstupného letního kina konaného dne 7. 8. 2021
a částku 20 000,– Kč z rozpočtu
obce. Vybraná částka bude poukázána na účet konkrétní obce. Děkujeme za Vaši solidaritu.

DENNÍ STACIONÁŘ ČERVENÝ KOSTELEC
O blastní charita Červený Kostelec
nabízí sociální službu denní stacionář určenou klientům se zdravotním postižením a seniorům, kteří

jsou částečně odkázáni na pomoc
druhých. Služba je určena klientům,
kteří jsou částečně odkázaní na péči
druhých a nemají zajištěnou potřeb4

nou a kvalitní péči během dne, kdy
jsou jejich blízcí v zaměstnání nebo
potřebují zařizovat své záležitosti.
Klienti denního stacionáře mohou
využívat jeho služeb od ranních do
odpoledních hodin, kdy se vracejí ke

svým rodinám. V přízemí nově zrekonstruované vily červenokosteleckého rodáka Břetislava Kafky jsou
pro tento účel uzpůsobeny prostory
pro denní pobyt až 8 klientů naráz.
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zájmové spolky
SOKOL STARKOČ
Jaro bylo pro všechny děti ze Sokola
Starkoč návratem k normálu, z čehož jsme měli všichni velkou radost.
Začátkem května proběhly poslední
šipkované a od poloviny měsíce jsme
se začali opět scházet v tělocvičně a na hřišti u sokolovny. Předešlé
šipkované k nám přilákaly další děti
a k naší velké radosti se počet malých
cvičenců rozrostl téměř na dvojnásobek. Abychom dětem dopřáli opravdu
záživné a plnohodnotné cvičení, napadlo nás pracovat ve dvou skupinkách, takže každý čtvrtek od 17:00
do 18:00 se po hřišti prohánějí děti
ve věku 3–7 let a hned od 18:00 do
19:00 trénují děti starší. Celkem
se na cvičení schází až 28 dětí ze
Starkoče a okolí.
Jelikož jsme vzhledem k okolnostem nemohli uspořádat zimní ani
jarní víkendovku, rozhodli jsme se,
že dětem uděláme radost ke dni dětí
a uspořádali jsme pro ně a jejich rodiče výlet do dětského parku Mirakulum. Zájem byl obrovský, do Mirakula dorazilo celkem 50 lidí, z toho 25
dětí. Počasí nám přálo a všichni si to
náramně užili.
Protože nejen dětem už chybělo jakékoliv společenské vyžití, tak jsme

rádi uspořádali zábavu pro dospělé.
Ta proběhla 12. 6. v areálu koupaliště a podle ohlasů měla veliký úspěch.
Akce se zúčastnilo na 150 lidí. Téměř všichni si koupili několik losů
do tomboly a při poslechu skvělé hudební skupiny Proradost očekávali
vytouženou výhru při losování cen.
Všem zúčastněným tímto děkujeme,
neboť přispěli na dobrou věc. Výtěžkem z akce podpoříme dětskou podzimní cyklistický víkend a zimní lyžařskou víkendovku.
Další akcí, kterou rozhodně nesmím
opomenout, byl tradiční pochod Po
stopách bojů 1866. Letošního, už
46. ročníku, se zúčastnilo rekordních 520 lidí, kteří v tento nádherný
slunečný (ale neskutečně horký) den
urazili na kole nebo pěšky celkem
8875 km. Velké poděkování patří
všem, kteří se na přípravě pochodu
podíleli.
A s tímto náročným školním rokem
se rozloučíme poslední červnový víkend na koupališti, kde proběhne
stanování rodičů s dětmi. Tento, již
3. ročník, si s dětmi budeme hrát na
téma “Cestovatelé časem”. Ocitneme
se v době dinosaurů i indiánů, možná nahlédneme i k lovcům mamu6

tů, určitě se ale vždy vrátíme zpět,
abychom se mohli v neděli vydat na
tajný výlet. Doufáme, že i tady nám
bude počasí přát a děti budou i z tohoto víkendu odcházet na prázdniny
nadšené a plné dojmů.
Když už jsem se dostala až k prázdninám, musím zmínit oblíbenou dětskou akci, kterou je každoročně dětský den na koupališti. Děti se mohou
těšit na loutkové divadlo, soutěže,
tombolu… však si vše přečtěte v pla-

kátku pod tímto článkem.
Závěrem bych ráda poděkovala všem,
kteří nás v této době, která přinesla
spoustu omezení, podporovali a pomohli nám udržet pravidelné cvičení
v chodu, i když trošku jiným způsobem. Všem dětem přejeme krásné
prázdniny a rodičům klidnou dovolenou.
Za Sokol Starkoč
Iva Hurdálková

základní škola
a mateřská škola
ZPRÁVIČKY Z MATEŘSKÉ ŠKOLIČKY
Je tu konec školního roku a z oken
školičky zní:

„Už jde léto, už jde léto, už k nám jedou prázdniny,
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v lese pro nás dozrávají jahody
a maliny.
Těšíme se na sluníčko, na čvachtání
u vody,
s mámou, tátou, taky s pejskem užijem’si přírody…“
(Jaroslava Horáčková – Písničky pro
děti)
A co zajímavého jsme stihli zažít
v posledních třech měsících? Na
konci měsíce dubna jsme si vesele zařádili na „Čarodějném bále“ v kostýmech čarodějnic, čarodějů a různých
podobných tajemných bytostí. Vytvořili jsme dárečky pro potěšení maminek k jejich svátku. Konečně k nám
mohli přijet herci profesionálních
loutkových divadel a zahrát pohádky:
„O chytré Mance“, „O strachu a štěstí“ a „Prostě žába“. Dobrovolní hasiči Milan Novák a Antonín Koutský
z Řešetovy Lhoty uspořádali pro děti
na školní zahradě poučnou a zajímavou besedu s ukázkou hasičského
auta, hasičského vybavení a nechyběl
ani sportovní program. Moc jim děkujeme za hezké dopoledne. Oslavili
jsme s dětmi MDD tzv. „Týdnem dětské radosti“. Na každý den bylo pro
děti připravené překvapení (soutěže,
zábavné a sportovní hry, šipkovaná
za pokladem, pohádky, zmrzlinové
dobroty apod.). Paní Míla Koncošová pozvala starší děti na zajímavý
program do místní knihovny. Nezapomínáme také, že tatínkové mají

svůj sváteční den a vyrobili jsme pro
ně autíčka z krabiček. Měli jsme velkou radost, že jsme mohli letos jet na
výlet. Jelikož dlouhodobě spolupracujeme s panem Ing. P. Světlíkem –
ornitologem a dalšími členy organizace A Rocha (pro ochranu přírody),
dostali jsme pozvání k návštěvě jejich
přírodního parku v Dobrém v Orlických horách. Viděli jsme tam množství drobných vodních živočichů
(např. užovky, brouky a jejich larvy,
vážky a další hmyz, pulce, ryby), slepýše, brouka nosorožíka, různé druhy ptáků i jejich kroužkování a také
jsme mohli pozorovat různé druhy
včel. Dozvěděli jsme se spoustu zajímavých informací o přírodě a proč
je důležité ji chránit. Děkujeme také
panu Jiřímu Kaněrovi za dopravu autobusem a za čas nám věnovaný.
Jako každý rok (s materiálním přispěním a.s. Agro CS Česká Skalice)
i letos pěstujeme ze semínek některé
druhy zeleniny a luštěnin. V rámci
pokusů s různými druhy semen se
nám podařilo vypěstovat malé sazeničky smrku a dubu. Děti si také
ve školce zasely do kelímku hrášek
a pak malou rostlinku odnesly domů.
Měly za úkol se o ni starat. Prvními
úspěšnými pěstiteli se stali Pepík
a Honzík Hejnyšovi ze Starkoče,
kterým na vypěstovaném hrášku již
rostou lusky a přinesli nám ukázat
fotku. Šikulům gratulujeme. Z naší
zahrádky už sklízíme borůvky, lesní
jahody, bylinky (mátu, meduňku),
pažitku a petrželku.
8

Hudebně - pohybovým vystoupením
na školní zahradě a rozdáním dárků
na památku se budeme zanedlouho
opět loučit s dětmi, které po prázdninách nastoupí do 1. třídy ZŠ. Moc jim
přejeme, ať se jim v základní škole
daří a doufáme, že v novém školním
roce se budeme se školáčky již konečně zase moci navštěvovat a s paní

učitelkou z 1. třídy spolupracovat.
Přejeme vám krásné a pohodové léto
a dovolenou se spoustou pozitivních
zážitků.
Za celý kolektiv MŠ zapsala
Ida Hejzlarová, vedoucí uč.

KONČÍ VÝJIMEČNÝ ŠKOLNÍ ROK
Teploty stouply ke třiceti stupňům
ve stínu, a to je znamení, že škola
končí. Děti se těší do bazénu, na
kolo, na hřiště a na prázdniny. Škola jim jejich mysl už moc nezatěžuje. Uskuteční se poslední písemné
práce nebo zkoušení. Všechny výsledky za posledních pět měsíců

jsou sečteny a závěrečné hodnocení
je hotové.
Vysvědčení. Hodnotí práci dětí ve
škole, ale také jejich snažení při
distanční výuce. S velkou úlevou
můžeme říci: máme to za sebou
a zvládli jsme to. Díky.
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Ve škole jsme si to přes všechna opatření celkem užili. Pokud počasí dovolilo, chodili jsme na výuku do přírody nebo na hřiště. Poznávali jsme
rostliny, zvířata. Zkoumali jsme neživou přírodu. Zlepšovali jsme se v dopravní výchově. Procvičovali český
a anglický jazyk na čerstvém vzduchu. Trénovali jsme matematiku při
nakupování. Násobilka nám prošla
doslova celým těle. Stali jsme se na
chvilku kuchaři a připravili jsme si
sami svačinu. Upekli jsme si jableč-

ný závin, připravili jsme si těsto na
palačinky, ochutnávali jsme pomazánky. Uspořádali jsme čarodějnice
v červnu. Rozloučili jsme se s páťáky
v Řešetově Lhotě. Závodili jsme při
sportovním dnu. Cestovali jsme.
To všechno zvládneme, jen když jsme
spolu. Přejeme Vám krásné prázdniny, plné společných zážitků, trochu
dobrodružství a hodně pohody.
Kateřina Hanková

VÝLET DO ARCHEOPARKU VŠESTARY
V úterý 1. června jsme jeli s paní
učitelkou Jitkou a paní asistentkou
Mílou vlakem do Archeoparku ve
Všestarech. Mohli jsme si prohlédnout a vyzkoušet vše, co se dělalo
v pravěku. Házeli jsme oštěpem,
zkoušeli jsme pracovat s pravěkými nástroji, opracovávali jsme kůži,
viděli jsme pazourek, pěstní klín.
Vyzkoušeli jsme si pravěké oblečení
a setkali se i se Šamanem. Poznali
jsme, jak vznikalo zemědělství, jak
se mlela mouka a jak se oralo pole.
Navštívili jsme jeskyni s pravěkými
obrázky a na závěr jsme obdivovali
velký model pravěké krajiny. Bylo to
super, moc se nám tam líbilo a určitě doporučujeme tento Archeopark
navštívit.
Žáci 4. a 5. třídy ZŠ Studnice
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LETNÍ SOUTĚŽ

dění
kolem nás
NOC KOSTELŮ 2021 VE STUDNICI
Na letošní Noci kostelů v kostele sv.
Jana Nepomuckého jsme si povídali o sv. Josefovi, zejména o tom, co
o něm stojí v biblických knihách.
Došla však také řeč na toho našeho
„studnického“, tedy na barokní sochu na rozcestí. Zvláště nás zajímal
poničený text na podstavci z přední

strany. Pokoušeli jsme se pomocí
přepisu na listě papíru luštit dnes
nečitelné znění modlitby k tomuto
světci.
Přikládáme ho i vám, čtenářům
zpravodaje. Třeba jej rozluštíte,
protože jste ho už někdy v mi11

nulosti četli, když to ještě bylo
možné. Možná máte starou fotografii, vzpomínku, nebo nějakou
poznámku. Moc nás potěší, když
se pokusíte o nalezení toho správného znění zmizelé části nápisu.
Každé písmenko nebo slovo může
pomoci! Snad při budoucím čištění pomníku bude moci být nápis
obnoven a jedna z nejcennějších
uměleckých památek našeho okolí

bude celistvěji zachována.
O výsledky vašeho úsilí se prosím
podělte s námi buď na mailové
adrese (urad@obecstudnicena.cz)
nebo do schránky obecního úřadu.
Texty k doplnění budou také k dispozici na OÚ. Předem děkujeme
a těšíme se!
Marek Netresta

NÁBOŽENSKÁ OBEC CÍRKVE ČESKOSLOVENSKÉ HUSITSKÉ VE STUDNICI
SI PŘIPOMÍNÁ VÝZNAMNÉ OSOBNOSTI
Vážení přátelé.
V měsíci červenci si připomínáme
významné osobnosti. Jsou jimi Cyril a Metoděj (5. 7.), kteří položili na
Velké Moravě základy křesťanské
víry, a Mistr Jan Hus (6. 7.)

V roce 1971 Církev československá
přijala do svého názvu jméno M. J.
Husa. O Husovi víme, že kritizoval různé zlořády v tehdejší církvi. A nejen to – byl mužem, který
poukazoval na pravdu, která vyvěrá z Písma svatého a která má být
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aplikována v běžném každodenním
životě.
Jeho citát známe. Dovolím si jej
uvést: „Protož, věrný křesťane,
hledej pravdy, slyš pravdu, uč se
pravdě, miluj pravdu, prav pravdu, drž pravdu, braň pravdy až do
smrti.“
Pravda. To je slovo, které zvláště
v dnešní době tak běžně používáme. Můžeme říci, že je až zprofanované. Jan Hus mluví o pravdě,
která je přímá. Žít v pravdě znamená žít opravdově. Žít podle svého svědomí, jak nejlépe umíme. Žít
čestně. Není žádnou ostudou, když
člověk žije čestně.
Na tomto světě jsme proto, abychom svůj život prožili v plnosti.
Někdy se ze svého života radujeme,

někdy prožíváme chvíle těžké. Ale
přesto, zůstáváme lidmi, kteří milují a chtějí být milováni. Pravda
je úzce spojena s láskou. S láskou
k bližním, s tolerancí i odpuštěním.
Staňme se svědky pravdy. Pravda osvobozuje ode všech lží, které
se do našeho života vkrádají, nebo
které jsou nám mnohdy předkládány jako pravdivé.
Buďme svědky nebojácnými, plni
odvahy i víry!
To přeji každému z nás.
Kéž pravda a láska zvítězí!
Vaše farářka
Mgr. Žaneta Černochová

DVOUSTÉ VÝROČÍ BITVY U TRAFALGARU
Cestovní kancelář Praděd uspořádala v roce 2005 zájezd do Británie u příležitosti dvoustého výročí
bitvy u Trafalgaru. Tato historicky
poslední bitva námořních plachetnic se uskutečnila na jihu Španělska, Trafalgar je zhruba na půl
cesty mezi Cádizem a Suezem. Ale
protože v ní nad Napoleonovým
francouzsko-španělským loďstvem
s převahou zvítězila Británie, oslavy se konaly v přístavu britského
města Portsmouth – tam taky trvale kotví plachetnice Viktorie, přímá

účastnice bitvy. Nakonec i Londýn
má trvalou památku na tuto slavnou bitvu – Trafalgarské náměstí
se sochou admirála Nelsona, díky
němuž bitva skončila britským vítězstvím: místo tradičního liniového čelního postupu loď proti lodi
velitel Nelson zvolil taktiku kolmého útoku dvěma řadami plachetnic
proti linii nepřítele – a úspěšně.
Mě jako bývalého lodního modeláře lákalo vidět velké množství lodí.
Mé očekávání se naplnilo: historic13

kých plachetnic bylo tolik, že jejich
stožáry vypadaly jako les, bylo to
fascinující. Kotvily tam i moderní lodě – prakticky z každé země,
která má námořní loďstvo, připlula
jedna vojenská loď. Chtěl jsem mít
přehled, kolik lodí v přístavu je, tak
jsem si zaplatil vyhlídkovou plavbu
přístavem a vše jsem mohl pozorovat i z moře.
Cestou do Británie jsme ovšem museli navštívit nějaké vojenské muzeum – při dálnici v Německu jsme se
stavili ve Špýru (německy Speyer),
kde v muzeu dopravních prostředků kromě historických letadel, automobilů, hasičské techniky a hracích skříní je vystavena i německá
moderní dieselelektrická ponorka.
Pak nás očekával trajekt. Přirazili jsme v přístavu Plymouth. Tam
jsme si prohlédli ponorkové muzeum – zaujala mě britská dieselelektrická ponorka HMS Alliance, jediný ponechaný exemplář ze šestnácti
ponorek třídy Amphion, které byly
dokončeny těsně po druhé světové
válce. Jako každá loď i tato ponorka patří Jejímu Veličenstvu anglické královně, proto každá loď má
před jménem zkratku HMS – Her
Majesty’s Ship. V tomto muzeu je
k vidění i historicky první vojensky
nasazená ponorka Železný tuleň.
(Prototyp byl vyroben v roce 1850
v Německu a je nyní vystaven ve
vojensko-historickém muzeu v Drážďanech.) V Železném tuleni ještě

nebyla elektronika. Detektorem čistého vzduchu v ní byly myši – bylo
tam několik klecí s myšmi, které při
vysoké koncentraci zplodin chcípaly, a tak osádka věděla, že je vzduch
zamořený a ponorka se musí vynořit. Tuhle věc jsem viděl už dříve
v tancích z první světové války.

Přejeli jsme do přístavu Portsmouth, kde se odehrávaly veškeré
oslavy a kde kotvily připluvší lodě
států účastnících se oslav. Šperkem
celé přehlídky byly dvě historické
plachetnice, které jsou v přístavu
tvale umístěny. Především to byla
loď HMS Victory, která se přímo
účastnila oné historické bitvy v r.
1805. Je umístěla v suchém doku.
Je třířadová – má tři řady děl nad
sebou. Celá je vyrobena z dubového dřeva, spodek pod čárou ponoru je pobit měděných plechem. Při
renovaci se spodní část měděných
plechů nahradila novými a z těch
stržených se razily pamětní mince
–jednu mám samozřejmě doma. Na
Viktorii při bitvě u Trafalgaru zahynul admirál Nelson – byl smrtelně
raněn výstřelem z pušky. Na palu14

bě, kde k tomuto zranění došlo, je
umístěna zlatá cedulka.

U přístavního mola kotví Warrior
z přelomu 19. a 20. století, svého
času největší válečná loď světa –
první plachetnice s parním pohonem zařazená do britského loďstva.
Je to jednořadá loď – kanóny byly
v jedné řadě na levé i pravé straně.
Byly umístěny na dřevěných kolech,
po nabití se kladkostrojem přitáhly
k boku, odkud pak mohly vystřelit.
Nikdy se z nich nestřílelo, nepřítel prchal hned po spatření tohoto
obra. Kormidla jsou v podpalubí,
tam jsou dvě – ta se používala za
nepříznivého počasí, a na palubě –
tam jsou čtyři, musí je obsluhovat
čtyři kormidelníci. Na Warrioru

nás zaujala důmyslná zařízení pro
každodenní život válečníků. Zajímavé byly pračky se ždímáním,
obsluhované na kliku, doplněné zároveň mandlem. Jídelny byly dvě,
ale i kuchyně – pro mužstvo a pro
důstojníky.
Na řadu přišla i prohlídka moderních válečných lodí. Každá ze
zúčastněných zemí na palubě své
válečné lodi měla pro turisty připravené občerstvení a kulturní program, kterým se chtěla na těchto
oslavách prezentovat. Řekové nabízeli modrou rakiji – ale nejprve se
nás ptali, kolik nám je let. Turci oblečení do svých typických širokých
kalhot předváděli tance se zahnutými šavlemi. Dobrá znalost ruštiny
mi tentokrát pohoršila – na ruské
lodi kontrolovali můj pas a nepustili mě prohlédnout si vrtulník na
palubě, snad abych s ním neodletěl.
Na jedné z britských lodí se konalo
přijetí posledního trosečníka z bitevní lodi Hood, jemuž všichni přítomní námořníci vzdávali čest. Byl
to stařeček v uniformě a s čepicí
s nápisem – jak jinak - HMS Hood.
Bitevní loď Hood operovala v první
i ve druhé světové válce. Potopila se
v roce 1940 po přímém zásahu německou bitevní lodí Bismarck – zásah byl do muničního skladu. Přežilo osm námořníků, přitom na této
ohromné lodi byla posádka v počtu
více než dvou tisíc mužů. Samotný
Bismarck „přežil” jen tři dny, „udo15

lalo” ho několik britských lodí. Vše
je popsáno v Hubáčkově knize Moře
v plamenech.
Čekala nás ještě poslední perla tohoto zájezdu. Přemístili jsme se do
Londýna, kde u Tower Bridge kotví lehký křižník Belfast, který se
účastnil druhé světové války. Jeho
výzbroj tvořilo dvanáct stopadesátimilimetrových kanónů ve čtyřech
věžích. Novinkou na tomto křižníku
bylo radarovaré zařízení. Radarem
vyhledal německou kapesní bitevní loď Sharnhorst, pronásledoval
ji a potopil (v bitvě u Severního
mysu). Celou tuto akci z Vánoc 1943
návštěvník může poslouchat v operační místnosti tohoto křižníku
na autentické nahrávce. Důkladně
jsme si prohlédli veškeré zařízení nezbytné pro chod lodi (včetně
skladu munice), ale také pro běžný
život námořníků. V muzeích je zvykem „oživit” expozice přítomností
voskových figurín. A tak jsme viděli „v provozu” ubytovací místnosti
s hamakovými lůžky, kuchyň, pekařství, řeznictví, ordinaci zubaře.
Viděli jsem i fasování kořalky; se

zaváděním elektroniky se s tímhle
zvykem u námořnictva skoncovalo.
Po prohlídce útrob lodi se mezi nás
vetřel jediný živý sloužící na lodi,
maskot Belfastu – rezatý mourovatý kocour, kterého jsme si rádi pohladili.

Konec celého zájezdu byl v belgickém v armádním muzeu v Bruselu,
kde je velká kolekce historických
prvoválečných letadel v originálním
maskování. Je tam i červené letadlo
Fokker Dr.1 největšího německého
prvoválečného stíhacího esa Manfreda Albrechta přezívaného Rudý
baron.
Každý zájezd za vojenskými památkami je zajímavý. Tento byl zaměřen na námořní vojsko – pro nás
jako suchozemce účastnit se britských oslav bitvy u Trafalgaru bylo
něco nevídaného.
Zdeněk Línek
zapsala Marcela Lhotská
16

rok
v zahradě
LÉTO NA TÉMA ODPADY
Vážení čtenáři,
v minulých třech číslech našeho
seriálu o zahradě jsme se zabývali pojmem permakultura. Jedním
z bodů, jak permakulturu tvořit, je
Nevytvářet odpad. U tohoto tématu jsem slíbila, že se k němu časem
vrátíme, a teď tento slib plním. A jak
můžeme nevytvářet odpad? Vždyť
my odpad netvoříme, ten vyrábějí
v továrnách. Opravdu se nás to netýká? Pokud nejsme ke svému okolí
lhostejní a už nyní se snažíme třídit,
pojďme udělat další krok a začněme
vzniku odpadu předcházet.
Předcházení vzniku odpadu – 5Z
1. ZAMÍTNOUT odpad znamená,
že prostě odmítneme věc, která by
se dříve či později stala odpadem.
Je nejdůležitějším bodem, a proto se
u něho trochu zdržíme. Nejvýraznějším příkladem je nakupování a obaly.
Začněme tím, že nosíme vlastní tašku, nejlépe látkovou. Můžeme ale
pokračovat – na zeleninu si vezmeme použité sáčky, protože ji stejně

budeme umývat, tak nemusí být nové
a čisté. Na chléb a pečivo si můžeme
vzít sáček ušitý třeba ze staré záclony – v něm paní prodavačka uvidí, co má namarkovat. A když tohle
už zvládáme, můžeme nakoupit sýr
nebo uzeninu do vlastní plastové
krabičky nebo kvas do vlastní sklenice.
Existují už i speciální bezobalové
obchody, kde nakupujeme do svých
plátěných sáčků, krabiček nebo sklenic a šetříme tak odpad, který díky
tomu vůbec nevznikne (nejbližší obchod je v Náchodě).
Příklad pro zahradu: jak už jsme
několikrát připomínali, kompostováním šetříme nejen množství
směsného odpadu, ale také obaly kupovaných substrátů, které můžeme
ZAMÍTNOUT.
2. ZREDUKOVAT můžeme množství případného odpadu, například
jeho opakovaným použitím. Vyhneme se výrobkům na jedno použití
nebo alespoň vybíráme vhodnější
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materiály (papírový sáček nebo taška, lahev na pití pro opakované naplnění místo pet lahví…)
Příklad pro zahradu: plastové
květináče, ve kterých jsme si přinesli rostliny, použijeme znovu, třeba na
předpěstování sazenic. Tím ZREDUKUJEME množství plastu.
3. ZUŽITKOVAT znamená dát věcem nový život. Myslím, že kutilství je
typickou českou vlastností, proto nám
tento bod bude blízký. Dříve bylo například přešívání a opravy oblečení
běžnou součástí života, potom nastal
odklon k nakupování nových a nových věcí. Dnes se mnoho lidí vrací
k šetrnosti a kvalitě, čímž šetří nejen
peníze, ale hlavně přírodu.
Do této kategorie bychom mohli zařadit i bazary, second handy, antikvariáty, předávání malého oblečení…
A dnes také i RE-USE centra, kde
můžeme nechat nepotřebnou věc a za
mírný poplatek si naopak něco odnést. Toto centrum vzniklo nedávno
i při Technických službách v Jaroměři a výtěžek z prodeje putuje na výsadbu zeleně ve městě.
Příklady pro zahradu: ze starých
oken pařeniště, z palet kompostér
nebo nábytek, z cihel chodníček
nebo vyvýšený záhon… určitě přijdete na víc věcí, které lze ZUŽITKOVAT.

4. ZKOMPOSTOVAT vše, co je rostlinného původu. Nebojme se větviček,
dodají kompostu dobrou strukturu.
Formou kompostování je i mulčování
(např. starším senem) nebo výplň vyvýšených záhonů, kam se bioodpadu vejde
opravdu hodně.
Příklad pro zahradu: kompost potřebuje hodně vzduchu. Zkusme vyrobit jeho ohraničení z výpletu vrbových
nebo lískových prutů nebo třeba z palet. Bude se mu dařit, a ještě bude dobře
vypadat. Nebojme se KOMPOSTOVAT!
5. ZRECYKLOVAT je až poslední
možností předcházení vzniku odpadu. Jedná se totiž o náročný proces, ve
kterém může nastat mnoho problémů.
Ne vždy se podaří vytřídit takový materiál v množství a kvalitě, po kterém
je zrovna poptávka. Recyklace je také
energeticky náročná. Přes všechny problematické okolnosti je samozřejmě
dobré třídit a recyklovat, ještě lepší je
ale odpadu předejít.
Příklad pro zahradu: když kupujeme nějaké zařízení, můžeme zvolit recyklovaný materiál, např. plast nebo pryž.
Nebo použít vše z vlastních přírodních
zdrojů (větve, dřevo, kámen…). A samozřejmě třídit, ať je co RECYKLOVAT.
Na shledanou v podzimním
vydání zpravodaje se těší
Terezie Netrestová
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mazlíčci
SE PSEM V DLOUHÝCH CHVÍLÍCH:
BUĎTE SPOLU AKTIVNĚ
V těchto dnech se více než kdy jindy ukazuje, jak úzce propojení jsme
s přírodou a jak jsme závislí na
zdravém pohybu pod širým nebem.
A s přibývajícími slunečními paprsky můžete i vy spojit sportování
a čas strávený s nejvěrnějšími parťáky. Máme pro vás tipy na sporty,
které zaručeně příjemně unaví vás
i vaše psy.
Než se pustíte do společného sportování, zvažte věk, velikost a fyzickou kondici pejska. „U některých
věkových skupin, například u štěňat nebo psích seniorů, je doslova
nevhodná přemíra pohybu. Naopak
existují plemena, která ve středním
věku bez sportu jen těžko vyčerpáte,“ vysvětluje Martin Kváš, odborník značky Brit na výcvik a výživu
psů.
Jedním z nejjednodušších způsobů,
jak každodenní pohyb promítnout
do společné zábavy, je společná
procházka. Ale abyste kladli vyšší
nároky na kondici sebe i svého psa,
vyzkoušejte cani-cross. Potřebujete k tomu jenom speciální vodítko,
díky kterému budete mít psího kamaráda uvázaného u pasu a uvolníte
si tak ruce k tempování při pohybu.

Pěšky, nebo na kole, hlavně spolu
Pro začátek střídejte rychlou chůzi
a běh, budete tak mít možnost se vzájemně sladit. Stačí deset minut jít, pět
minut běžet a tento cyklus opakovat
třikrát za sebou. Společně tak strávíte
třičtvrtě hodiny v příjemném tempu.
Postupně poměr chůze a běhu otáčejte ve prospěch běhu. Takovou aktivitu
můžete realizovat prakticky s každým
plemenem, které má rádo pohyb, jen
dle jeho velikosti a fyzické kondice
vybírejte vhodný terén a délku trasy.
Jestli jste si při vedení svého psa poněkud jistější, můžete vyzkoušet i bikejoring – tedy jízdu na kole se psem.
Vašeho čtyřnohého kolegu samozřejmě čeká mnohem náročnější pohyb,
proto dbejte na postupné přidávání
délky trasy i na výběr náročnosti. Pokud společně vybudujete dobrou kondici, bude vás pes dokonce „táhnout“
k větším výkonům. Hodit se vám bude
pružinový adaptér na vodítko, jenž se
umisťuje na řídítka kola.
Pozitivním výcvikem ke společné spokojenosti
Při běhu i jízdě na kole nezapomínejte, že pejsek bude při aktivněj19

ším životním stylu o to víc potřebovat výživu bohatou na bílkoviny,
antioxidanty a podporu kloubů
a chrupavek. Tato kritéria splňuje
například holistické krmivo Brit
Fresh, které obsahuje 40 % čerstvého masa, nebo třeba pamlsky
Brit Care Dog Functional Snack
Mobility Squid. Ty jsou zdravou
odměnou právě pro případy zvýšeného pohybu a obsahují funkční
složky jako jsou laktobacily, fulvovou kyselinu a extrakt z cukrového
melounu.
Pokud máte v okolí psí hřiště, můžete se svým chlupáčem vyzkoušet
agility, tedy překonávání překážek psa dle pokynů. Tento sport
rozvíjí (jak napovídá název) nejen agilitu (tedy aktivitu) psa, ale

i poslušnost, vzájemné spojení a se
správným pamlskem i společnou
zábavu. Trénovat jednotlivé povely
ale můžete i bez překážkové dráhy,
stačí mít kapsu nabitou třeba Brit
Training snacky, chuťově motivujícími a zároveň kaloricky vyváženými pamlsky, pro které váš čtyřnohý miláček svede doslova psí kusy.
Na tréning poslušnosti stačí vybrat
odlehlou louku, a kromě přivolání a klasických povelů jako „sedni“ nebo „lehni“ spolu cvičit věci,
kterým jste se jindy neměli čas
tolik věnovat. Třeba chůzi u nohy,
nebo povel „zůstaň“. Výcvik od
A do Z a další inspiraci najdete na
stránkách www.trainingtips.eu.
Karolína Jirouschková
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společenská
kronika
V dubnu oslavili svá jubilea:
Jiránek Jiří, Všeliby, 87 let; Musil Jiří,
Studnice, 75 let; Jirák Jaroslav, Starkoč,
70 let; Prokopová Jana, Starkoč, 75 let;
Novotný Adolf, Řešetova Lhota, 70 let;
Ulich Petr, Studnice, 70 let.
V květnu oslavili svá jubilea:
Škoda Ladislav, Všeliby, 94 let; Bédi Zdeněk, Řešetova Lhota, 75 let; Kříž Jaroslav,
Starkoč, 70 let; Štekl Bohuslav, Řešetova
Lhota, 75 let; Tolda Josef, Řešetova Lhota, 75 let; Hejčlová Hana, Starkoč, 82 let;
Reichert Zdeněk, Zblov, 85 let; Wagner
Josef, Řešetova Lhota, 86 let; Francová
Marie, Všeliby, 84 let.
V červnu oslavili svá jubilea:
Šteklová Drahuše, Řešetova Lhota,
65 let; Kamenská Miloslava, Studni-

ce, 86 let; Rejtharová Eva, Starkoč, 83 let;
Čejp Zdeněk, Bakov, 65 let; Tolárek Pavel,
Starkoč, 81 let; Zelinka Jaromír, Starkoč,
65 let; Šrejberová Božena, Studnice, 97
let; Šmída Josef, Řešetova Lhota, 70 let;
Honzů Zdeněk, Starkoč, 65 let; Zelený
Milan, Studnice, 65 let; Hoffman Miroslav, Studnice, 70 let.
Narodili se:
Rozálie Ansorgová, Všeliby;
Vít Smrček, Řešetova Lhota.
Vítání občánků
V pátek 18. června 2021 bylo na Obecním
úřadě ve Studnici přivítáno 8 nových
občánků. Slavnostní okamžik svým vystoupením oživily děti ze Základní školy
ve Studnici pod vedením paní Renaty
Řídké.

Ema Havrdová

Lukáš Slezák
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Mia Joudalová

Rozálie Břízová

Tomáš a Štěpán Hejnovi

Viktorie Bartošová

Zoe Kabátová
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zápisy
(anonymizované)
ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE
STUDNICE Č. 22/2020 ZE DNE 29. 3. 2021
Přítomno: zastupitelů 9 + 1, Jiří
Stach připojen on line
Omluveni: Radek Novotný
Hosté: 2
Zahájení jednání: 19:03 hod
Konec jednání: 20:02 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.

Projednání smlouvy o poskytování
právních služeb.

Prezenční listina viz. příloha č. 1.
2.Volba zapisovatele, ověřovatelů a návrhové komise.
Zapisovatel: Aleš Jirouschek
Pro: 10 Proti: 0 Zdržel se: 0

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

Pro: 10 Proti: 0 Zdržel se: 0
4. Kontrola zápisu č. 21 ze dne
15. 2. 2021.
ZO schválilo zápis z minulého zasedání konaného dne 15. 2. 2021 bez
připomínek.
Pro: 10 Proti: 0 Zdržel se: 0

Ověřovatelé: Ludmila Kaněrová, Daniel Donát
Pro: 10 Proti: 0 Zdržel se: 0

5. Projednání přístupu přes
pozemek p.č. 1017 v k.ú. Studnice u Náchoda.

Návrhová komise: Pavel Řídký, Bořivoj Červenka

V souvislosti s přístupem na soukromý pozemek budoucích uživa23

telů přes obecní pozemek p.č. 1017
a s užíváním přilehlých pozemků
p.č. 1142 a p.č. 1018 v k.ú. Studnice,
byl osloven právník, aby připravil
návrh smlouvy o užívání části nemovitostí. Ten byl připraven s tím,
že právníkem nebylo doporučeno
jít cestou zřízení věcného břemene.
Součástí smlouvy bude mimo jiné
závazek uživatele, že bude část cesty, kterou bude využívat k tomu, aby
se dostal na svůj pozemek a přilehlé
pozemky, řádně udržovat a užívat
bezplatně. Budoucí uživatelé s podmínkami souhlasí.
ZO schválilo návrh smlouvy o užívání části nemovitosti – pozemek p.č.
1017, p.č. 1142 a p.č. 1018 v k.ú. Studnice u Náchoda.
Pro: 8 Proti: 0 Zdržel se: Tomáš
Burdych, Daniel Donát
6. Schválení smlouvy o výpůjčce se Správou silnic KHK – pozemky pod chodníkem Zblov.
Smlouva o bezplatné výpůjčce se
Správou silnic KHK souvisí s připravovanou výstavbou chodníku ve
Zblově. Jedná se o pozemky 1329/1
a 1330/1 v k.ú Studnice
ZO schválilo smlouvu o výpůjčce se
Správou silnic KHK – pozemky pod
chodníkem ve Zblově.
Pro: 10 Proti: 0 Zdržel se: 0

7. Schválení smlouvy o smlouvě budoucí s ČEZ Distribuce –
knn pro p.č. 371/4 v k.ú. Řešetova Lhota.
Smlouva o smlouvě budoucí mezi
ČEZ Distibuce a obcí Studnice se
týká zřízení věcného břemene a dohody o umístění stavby na pozemku p.č. 662/1 v k.ú. Řešetova Lhota,
jehož předmětem bude propoj pro
pozemek p.č. 371/4 v k.ú. Řešetova
Lhota v části Pastviště u odbočky
k nové zástavbě. Předpokládaný rozsah omezení dotčených nemovitostí věcným břemenem činí 15,3 m2
s tím, že se obě strany dohodly na
jednorázové náhradě ve výši
Kč 2.550,–.
ZO schválilo smlouvu o smlouvě budoucí a smlouvy o zřízení věcného
břemene a dohodu o umístění stavby s ČEZ Distribuce – knn pro p.č.
371/4 v k.ú. Řešetova Lhota.
Pro: 10 Proti: 0 Zdržel se: 0
8. Schválení výsledků výběrového řízení na dodavatele zahradních kompostérů.
Na výběr dodavatel zahradních
kompostérů bylo vypsáno otevřené
výběrové řízení, do kterého se přihlásili dva uchazeči. Nižší nabídku
podala společnost Elkoplast CZ,
s.r.o s nabídkovou cenou za dodání
zahradních kompostérů ve výši Kč
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1.082.400,– bez DPH.
ZO schválilo na základě výběrového řízení jako vítěze dodavatele
zahradních kompostérů společnost Elkoplast CZ, s.r.o. za cenu Kč
1.082.400,– bez DPH.
Pro: 10 Proti: 0 Zdržel se: 0
9. Schválení realizace klimatizace v obchodě potravin.
Provozovatelka obchodu ve Studnici
požádala obec o pořízení klimatizační jednotky do místní provozovny.
Starostka oslovila 3 firmy zabývající
se prodejem klimatizačních jednotek. Nejlépe se jeví zařízení od dodavatele Elektroinstalace Petr Bořek,
která klimatizaci nabízí za cenu Kč
29.540,– vč. DPH.
V letních měsících je díky unikajícímu teplu z elektromotorů chladících
boxů a venkovní teploty v obchodě
nedýchatelno, čemuž nepomáhá ani
pravidelné větrání. Vlivem vysokých
teplot pak dochází ke znehodnocování některých druhů nabízeného sortimentu i v průběhu záruční doby. Markantní je to zejména
u sortimentu cukrovinek s obsahem
čokolády.
Zastupitelstvo obce chce svým rozhodnutím podporovat zachování obchodu ve Studnici, komfort a kvalitu
prodávaného zboží a zejména hygienu v obchodě potravin.

ZO schválilo realizaci klimatizace
v obchodě potravin.
Pro: 10 Proti: 0 Zdržel se: 0
10. Schválení úhrady za odpad
za rok 2020.
Po rozpočítání nákladů na odvoz
a uložení komunálního odpadu za
rok 2020, vyšla úhrada na jednoho obyvatele využívajícího společný kontejner následovně: Studnice
565,– Kč, Řešetova Lhota 395,– Kč,
Starkoč 895,– Kč (v částce ve
Starkoči jsou zahrnuty i dva vývozy na začátku roku 2021 vzhledem
k tomu, že zde kontjener končí).
ZO schválilo úhrady za odpad za rok
2020. Studnice 565,– Kč, Řešetova
Lhota 395,– Kč, Starkoč 895,– Kč,
chalupáři na rok 2021 400,– Kč.
Pro: 10 Proti: 0 Zdržel se: 0
11. Schválení rozpočtového
opatření č. 1/2021.
Zastupitelstvo obce Studnice obce
schvaluje rozpočtové opatření
č.1/2021 k 29. 3. 2021
Výdaje:
1) Snížíme kap. 1032-Podpora ostatních produkčních činností o částku
300.000,– Kč. Ve výdajích navýšíme
kapitolu 6402-Finanční vypořádání
minulých let o částku 316 459,50
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Kč, o zbývající částku 16 459,50 Kč
ponížíme pol. 8115 - Změna stavu
krátkodob. prostř. na bankovních
účtech.
Termín: 29. 3. 2021
Zodpovídá: Václava Wagnerová
ZO schválilo rozpočtové opatření č.
1/2021.
Pro: 10 Proti: 0 Zdržel se: 0
12. Projednání dopisu občanky Lhotek ohledně základnové
stanice.
Ve věci týkající se základové stanice
a jejímu zařízení, které je ve vlastnictví společnosti T-Mobile, umístěné na pozemkové parcele č. 160/3
dle KN v kat. území Řešetova Lhota,
p.p. 68/2, p.p.č. 203 dle KN v kat.
území Lhotky, byl občankou obce
Lhotky, na OÚ Studnice, doručen
další dopis, jehož obsah je totožný
s dopisem zaslaným stejnou osobou dne 22. 4. 2020, kterým se ZO
Studnice zabývalo na svém zasedání
dne 8. 6. 2020. Vzhledem k tomu, že
příslušnými orgány nebyly zjištěny
žádné další, nové skutečnosti, které
by byly v rozporu se zákony a nařízeními ČR, bylo starostkou navrženo autorce dopisu zaslat vyjádření
s informací, že pokud nenastanou
nové skutečnosti pro další šetření,
obec Studnice nebude podávat další
podněty dotčeným státním orgánům

k prošetření.
ZO pověřuje starostku k zaslání
dopisu p. xxx, se sdělením ohledně dočasné stavby základnové stanice T-Mobile Czech republic a.s.
54050 Hradec-Náchod Studnice na
pozemkové parcele č. 160/3 dle KN
v kat. území Řešetova Lhota, p.p.
68/2, p.p.č. 203 dle KN v kat. území
Lhotky s tím, že pokud nenastanou
nové skutečnosti pro další šetření,
obec Studnice nebude podávat další
podněty dotčeným státním orgánům
k prošetření.
Pro: 10 Proti: 0 Zdržel se: 0
13. Projednání smlouvy o poskytování právních služeb.
Právnická kancelář, se kterou obec
Studnice dlouhodobě spolupracuje v oblasti právního poradenství,
předložila starostce návrh smlouvy
nové s aktualizovanými podmínkami – navýšení měsíčního paušálu.
Na základě toho oslovila starostka
další tři právnické kanceláře, s žádostí, pokud mají zájem s naší obcí
spolupracovat, aby zpracovaly a zaslaly své nabídky. Oslovené kanceláře i ta aktuálně využívaná, má
své smlouvy postaveny na měsíční
paušální platbě s tím, že pokud rozsah poskytovaných služeb v daném
měsíci překročí tento paušál, bude
hodnota úkonů přepočítána a následně dofakturována. Pouze nabídka předložena Petrou Němcovou
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- advokátkou, která byla starostce
doporučena a má zkušenosti v zastupování malých obcí, nabízí své
služby honorované podle konkrétní,
skutečně odvedené práce za předem
jasných, smlouvou ošetřených, podmínek.

Informace starostky obce:

ků, kteří výstavbu připravují. Část
této cesty byla již dříve zpevněna
za finanční účasti obce a pana Hofmana. Na základě zátěžové zkoušky
podloží bylo zjištěno, že je skladba
podloží nedostatečná a nedá se proto vyjmout z připravovaného projektu na dostavbu této komunikace,
čímž by se celý plánovaný projekt
zlevnil. V tuto chvíli počkáme na
zpracováni celkového projektu a stavebního povolení, a ve spolupráci
s obcí Vysokov cestu po dokončení
výstavby nejlépe za účastni dotačních prostředků zrealizovat. Součásti této akce by následně měla být
i kontejnerová stání v dané lokalitě.

Byl vypracován rozpočet na opravu
cesty na Skálu, položením asfaltového povrchu, ve výši Kč 1 432 000,–
včetně DPH. Vzhledem k výši investice, s přihlédnutím k tomu, že se
jedná o komunikaci, na které je zakázán průjezd a s ohledem na aktuální stav nejistých veřejných financí,
starostka navrhuje, v návaznosti na
již dlouhodobě plánované, rozpracované investiční akce, cestu vyspravit a k tomuto bodu se vrátit v momentě, kdy bude opět zřejmé, jakým
způsobem budou v následujícím období naplňovány obecní rozpočty.

Dalším požadavkem na úpravu
příjezdové cesty, která je ve vlastnictví obce, je komunikace k č.p. 8
v Řešetově Lhotě. Cesta je travnatá
a v tomto počasí zcela rozbahněná.
Bláto se pak roznáší na přilehlou
asfaltovou místní komunikaci. Stavebním dozorem byl zpracován požadavek na zpevnění cesty a tento
byl předán ke zpracování cenových
nabídek panu Novotnému a panu
Koutskému. Oba cenovou nabídku
předložili s tím, že nižší cenu podal
pan Koutský. Celková cena činí Kč
36 400,– bez DPH.

Ve věci budoucí příjezdové komunikace na Sedláčkův kopec, byla
realizována schůzka za účasti projektantky pí. Hauckové a pana Hofmana, který zde již má postavený
dům a majitelů dvou dalších pozem-

Starostka dále informovala zastupitele o tom, že obec byla úspěšná
a obdržela příslib dotace na revitalizaci rybníka ve Starkoči. Dalším
krokem bude zažádat o stavební povolení a připravit nové výběrové ří-

ZO schválilo uzavřít smlouvu o poskytování právních služeb s Petrou
Němcovou - advokátkou.
Pro: 10 Proti: 0 Zdržel se: 0
14. Různé.
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zení. Než se tak stane, bude vybrán
a osloven stavební dozor, který by
před samotným výběrovým řízením
zkontroloval rozpočet a zadání.
Dále pak byla obci přiznána dotace
na výměnu laviček a stolů na koupališti a na osazení herních prvků ve
Starkoči. Zde bude rovněž v nejbližší době připraveno výběrové řízení.
Nabídky musí být podány, dle požadavků dotačního orgánu, minimálně
tři.
V souvislosti s plánovaným rušením železničního přejezdu pro
pěší na lesní pěšině mezi Studnicí
a Starkočem byla starostka pově-

řena postupovat tak, že napíše na
Městský úřad Náchod, odbor dopravy, že se zrušením nesouhlasíme.
Pokud bude Správa železnic na zrušení přejezdu přesto trvat, budeme
jako kompenzaci požadovat lepší
zabezpečení přejezdu ve Studnici –
osazením závor, a zároveň budeme
požadovat příspěvek na vybudování
obchůzné stezky.
Stále probíhá výběr vhodného dodávkového vozidla.
Doktor Červenka upozornil na popadané stromy v lese v horní části obce
Bakov.

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE
STUDNICE Č. 23/2021 ZE DNE 14. 6. 2021
Přítomno: 10 zastupitelů
Omluveni: Daniel Donát
Hosté: 2
Zahájení jednání: 19:05 hod
Konec jednání: 20:22 hod

Zapisovatel: Aleš Jirouschek
10 Proti: 0
Zdržel se: 0

Pro:

Ověřovatelé: Jiří Stach, Radek Novotný
Pro: 10 Proti: 0 Zdržel se: 0

1.Zahájení a uvítání hostů.

Návrhová komise: Helena Toldová,
Štěpánka Kubová
Pro: 10 Proti: 0 Zdržel se: 0

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

3. Schválení programu.

Prezenční listina viz. příloha č. 1.

ZO schválilo program zasedání dle
pozvánky.

2.Volba zapisovatele, ověřovatelů
a návrhové komise.

Starostka navrhla doplnit následující body:
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Rozhodnutí o stanovení výše poplatků za sokolovnu ve Studnici.
Zápis OV Řešetova Lhota.
Schválení delegace zástupce obce
na valné hromadě společnosti VAK
Náchod.
Projednání záměru směny pozemku
v Řešetově Lhotě.
Místostarosta navrhl doplnit bod:
Projednání situace týkající se ČOV
na Bakově.
Pro: 10 Proti: 0 Zdržel se:0
4. Kontrola zápisu č. 22 ze dne
29. 3. 2021.
ZO schválilo zápis z minulého zasedání konaného dne 29. 3. 2021 bez
připomínek.
Pro: 10 Proti: 0 Zdržel se: 0
5. Schválení závěrečného účtu
Obce Studnice za rok 2020
Všechny dokumenty závěrečného účtu, včetně zprávy o výsledku
přezkoumání hospodaření, byly
řádně vyvěšeny na úřední desce po
dobu 15 dnů.
1. ZO schválilo závěrečný účet Obce
Studnice za rok 2020 bez výhrad
a zároveň vyjadřuje souhlas s celo-

ročním hospodařením obce.
Pro: 10 Proti: 0 Zdržel se: 0
2. ZO schvaluje účetní závěrku Obce
Studnice za rok 2020.
Pro: 10 Proti: 0 Zdržel se: 0
6. Schválení účetní závěrky
a odpisového plánu příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola, Studnice,
okr. Náchod.
Příspěvková organizace ZŠ a MŠ
Studnice žádá ZO o schválení účetní závěrky za rok 2020 s výsledkem
hospodaření ve výši Kč 52 783,27.
S tím, že Kč 48 280,27 je z hlavní
činnosti a Kč 4.503 je z hospodářské
činnosti. Zároveň žádá o převod do
rezervního fondu.
1. ZO schválilo účetní závěrku příspěvkové organizace Základní a Mateřská škola Studnice, okr. Náchod.
Pro: 10 Proti: 0 Zdržel se: 0
2. ZO schválilo odpisový plán příspěvkové organizace Základní a Mateřská škola Studnice, okr. Náchod.
Pro: 10 Proti: 0 Zdržel se: 0
3. ZO schválilo výsledek hospodaření příspěvkové organizace Základní
a Mateřská škola Studnice, okr. Náchod -52 783,27 Kč a jeho převod do
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rezervního fondu
Pro: 10 Proti: 0 Zdržel se: 0

bavy a letního kina. Zkrácení doby
nočního klidu se vztahuje pouze na
část obce Studnice.

7. Schválení vydání obecně závazné vyhlášky č. 1/2021 o nočním klidu.

ZO schválilo vydání obecně závazné
vyhlášky Obce Studnice č. 1/2021
o nočním klidu.

Dobou nočního klidu se rozumí
doba od dvacáté druhé do šesté hodiny. Doba nočního klidu nemusí
být dodržována v noci z 31. 12. na
1. 1. (oslavy příchodu nového roku).

Pro: 10 Proti: 0 Zdržel se: 0

Doba nočního klidu se vymezuje dobou kratší, a to od 2. do 6. hodiny,
v době konání tradičních veřejnosti
přístupných akcí:

Pořadatelé dětského dne ve Starkoči
podali žádost o příspěvek na pořádání 7. ročníku, který se bude konat
17. 7. 2021 na koupališti ve Starkoči.
Výše příspěvku Kč 8.500,– s tím, že
Kč 4.000,– bude použito na úhradu představení Boučkova loutkového divadla BODI z Jaroměře a Kč
4.500,– na vystoupení kouzelníka
pana Davida Kopeckého nebo Miloše Malého.

v noci z 2. 7. na 3. 7. , z 31. 7. na
1. 8. , z 21. 8. na 22. 8. a z 27. 8. na
28. 8. 2021 z důvodu konání tradičních tanečních zábav. Zkrácení doby
nočního klidu se vztahuje pouze na
část obce Starkoč,
1 noc v měsíci červenci 2021, 1 noc
v měsíci srpnu 2021 z důvodu konání letní taneční zábavy. Zkrácení
doby nočního klidu se vztahuje pouze na část obce Řešetova Lhota,
2 noci v měsíci červenci a 2 noci
v měsíci srpnu z důvodu konání letní
taneční zábavy. Zkrácení doby nočního klidu se vztahuje pouze na část
obce Bakov.
2 noci v období letních prázdnin
z důvodu konání letní taneční zá-

8. Projednání žádosti o příspěvek na pořádání dětského dne
ve Starkoči.

V loňském roce se této akce zúčastnilo přibližně 200 dětí z blízkého
okolí.
Pořadatelé se zavazují, že budou respektovat případná opatření související s pandemií Covid 19, v návaznosti na aktuální doporučení MZ
ČR.
ZO schválilo příspěvek Kč 8.500,–
na pořádání dětského dne ve Starkoči s tím, že Kč 4.000,– bude použita
na úhradu představení Boučkova
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loutkového divadla BODI z Jaroměře a Kč 4.500,– na vystoupení
kouzelníka pana Davida Kopeckého
nebo Miloše Malého.
Pro: 10 Proti: 0 Zdržel se: 0
9. Schválení rozpočtového
opatření č. 5/2021, na vědomí rozpočtové opatření č.3
a 4/2021.
Zastupitelstvo obce Studnice obce
schvaluje rozpočtové opatření
č.5/2021 k 14. 6. 2021
Výdaje:
1) Snížíme kap. 2212-Silnice o částku 300.000,– Kč. Ve výdajích navýšíme kapitolu 3639- Komunální
služby a územní rozvoj o částku
300 000,– Kč (nákup dodávky).
Termín: 14. 6. 2021
Zodpovídá: Václava Wagnerová
Starostka obce schvaluje rozpočtové
opatření č.3/2021 k 30. 4. 2021
Příjmy:
1) Zavedeme pol. 4111-Neinv. přijaté transfery z všeob. pokladní správy stát. rozpočtu ve výši
43.036,92 Kč. O tuto částku zvýšíme pol. 8115-Změna stavu krátkodob. prostř. na bankovních účtech
(příspěvek na zmírnění dopadů zákona o kompenzačním bonusu pro

r.2021).
Termín: 30. 4. 2021
Zodpovídá: Václava Wagnerová
ZO schválilo rozpočtové opatření č.
5/2021 a vzalo na vědomí rozpočtové opatření č.3 a 4/2021.
Pro: 10 Proti: 0 Zdržel se: 0
10. Schválení podání žádosti
o převod pozemků z vlastnictví
státu do vlastnictví obce Studnice.
V souvislosti s rekonstrukcí čp.4 na
Bakově - budoucí pivovar, byla starostka oslovena Úřadem pro zastupování státu ve věci majetkových,
ohledně sousedícího pozemku – pozemek na Bakově pod současným
parkovištěm nad hospodou p.č. 566
v k.ú. Řešetova Lhota. že by jej chtěl
obci darovat, ovšem musíme si o něj
zažádat. Nejprve je však nutno jej
zanést do pasportu místních komunikací.
ZO schválilo podání žádosti o převod pozemku p.č. 566 v k.ú. Řešetova Lhota z vlastnictví státu do vlastnictví obce Studnice.
Pro: 10 Proti: 0 Zdržel se: 0
Podobným případem je obecní komunikace ve Starkoči na p.č. 1354
v k.ú. Starkoč u Vysokova (cesta od
závor k xxx), který je v majetku Lesů
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ČR. Jsou ochotni nám pozemek pod
cestou rovněž darovat. Oba pozemky je nejprve nutné zanést do našeho pasportu místních komunikací.
Samotné vydání pasportu nebylo
schvalováno zastupitelstvem, k doplnění tedy bude stačit pouhý dodatek.
ZO schválilo podání žádosti o převod části pozemku obecní komunikace ve Starkoči na p.č. 1354 v k.ú
z vlastnictví Lesů ČR do vlastnictví
obce Studnice.
Pro: 10 Proti: 0 Zdržel se: 0
11. Schválení cenové nabídky
na PD MK Sedláčkův kopec.
Paní Haucková se projektem zabývá
již od roku 2011, kdy byla připravena projektová dokumentace, která
v současné době z důvodu změny
podmínek stavebního úřadu již nevyhovuje. V letech 2013 a 2017 se
prováděla změna projektové dokumentace vzhledem k malé šířce veřejného prostoru. Nyní po dohodě
obce s majiteli sousedních parcel
byla paní Hauckovou předložena
nabídka na finální verzi projektové
dokumentaci pro společné povolení
stavby. Nabídková cena cena včetně
DPH činí 266.200,– Kč.
ZO schválilo cenovou nabídku společnosti Hauckovi s.r.o. na projektovou dokumentaci MK Sedláčkův
kopec ve výši 266.200,– Kč včetně

DPH.
Pro: 10 Proti: 0 Zdržel se: 0
12. Projednání zpracování projektové dokumentace na rekonstrukci hasičské nádrže ve
Starkoči.
V rámci této akce byly starostkou
obce osloveny dvě společnosti, které se touto problematikou zabývají.
První z nich poptávku odmítla z kapacitních důvodů, zástupce druhé
firmy Agroprojekce Litomyšl s.r.o.
se v minulém týdnu zastavil podívat
na momentálně vypuštěné koupaliště ve Starkoči, kde byl zjištěn aktuální stav.
Z koupaliště neustále uniká voda
a odlupuje se sterý beton. Zástupcem společnosti panem Jakoubkem
byly navrhnuty dvě možnosti řešení. Buď pokračovat jako doposud
a každý rok se pokusit praskliny
vyspravit, nebo naplánovat celkovou rekonstrukci. Ta by spočívala
v kompletním oddrenážování celého obvodu koupaliště a následném
potažení celé plochy novou vrstvou
speciálního betonu. Bez oddrenážování není rekonstrukce možná
vzhledem k výšce spodní vody, která
by bez možnosti průniku do děravého koupaliště celou stavbu nadzvedla a zničila.
Starostka oslovila firmu Agroprojekce s.r.o., aby vypracovala cenovou
nabídku na zhotovení projektové do32

kumentace rekonstrukce koupaliště.
Projekt by byl připraven a mohl by
být okamžitě použit v případě vypsání vhodného dotačního titulu.

Pro: 10 Proti: 0 Zdržel se: 0
14. Rozhodnutí o stanovení
výše poplatků za sokolovnu ve
Studnici.

Cenová nabídka na zpracování projektové dokumentace je ve výši Kč
101.640,– složená z následujících
položek: Zaměření Kč 5.000,– ,
inženýrskogeologický
průzkum
Kč 27.000,– , projektové práce Kč
47.000,– , inženýrská činnost Kč
5.000,– , DPH Kč 17.640,– .

S ohledem na to, že z rozhodnutí ZO
byly poplatky odpuštěny do konce
června 2021 a vzhledem k tomu, že
loňské poplatky byly hrazeny na celý
rok a sokolovna byla otevřena pouze
v lednu, únoru a o prázdninách není
využívána, navrhla starostka obce,
z důvodu toho, že se sokolovna otevřela až začátkem června, poplatky
pro letošek již nevybírat.

ZO schválilo zadání zpracování
projektové dokumentace na rekonstrukci hasičské nádrže ve Starkoči
firmě Agroprojekce Litomyšl s.r.o. za
cenu 101.640 Kč včetně DPH.

ZO schválilo pro druhé pololetí roku
2021 poplatky za sokolovnu ve Studnici nevybírat.

Pro: 10 Proti: 0 Zdržel se: 0

Pro: 10 Proti: 0 Zdržel se: 0

13. Schválení smlouvy o zřízení
věcného břemene s ČEZ Distribuce, a.s. – knn pro p.č. 221/1
v k.ú. Řešetova Lhota

15. Zápis OV Řešetova Lhota.
OV Řešetova Lhota na svém zasedání zvolila nového předsedu a místopředsedu.

Jedná se o schválení finální smlouvy věcného břemene – služebnosti.
Smlouva o smlouvě budoucí byla
schválena na zasedání ZO 15. července 2020 pro p.č. 221/1 v k.ú. Řešetova Lhota. Věcné břemeno dle
této smlouvy se zřizuje za jednorázovou náhradu ve výši 2.000Kč.

Pavel Horvát - předseda, Patrik Bureš – místopředseda.
16. Schválení delegace zástupce
obce na valné hromadě společnosti VAK Náchod.
ZO schválilo jako delegáta obce
Studnice na valnou hromadu společnosti VAK Náchod konanou
18. 06. 2021 starostku obce.

ZO schválilo smlouvu o zřízení věcného břemene s ČEZ Distribuce,
a.s. – knn pro p.č. 221/1 v k.ú. Řešetova Lhota
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Pro: 10 Proti: 0 Zdržel se: 0
17. Projednání záměru směny
pozemku v Řešetově Lhotě.
Jedná se o směnu obecního pozemku č.p. 1/4 o výměře 54m2 a pozemku sourozenců xxx č.p. 211/2
o výměře 50m2, č.p 211/5 o výměře
13m2 a č.p. 211/3 o výměře 27m2,
vše v k.ú. Řešetova Lhota z důvodu
narovnání a rozšíření příjezdové
cesty k nemovitosti.
ZO schválilo záměr směny obecního pozemku č.p. 1/4 o výměře
54m2 a pozemku sourozenců xxx
č.p. 211/2 o výměře 50m2, č.p 211/5
o výměře 13m2 a č.p. 211/3 o výměře
27 m2, vše v k.ú. Řešetova Lhota.
Pro: 10 Proti: 0 Zdržel se: 0
18. Projednání situace týkající
se ČOV na Bakově.
V souvislosti s výstavbou pivovaru na Bakově vyzval místostarosta
pana xxx, aby zastupitele seznámil
se situací týkající se ČOV na Bakově.
Pivovar má dle navržené projektové
dokumentace řešit likvidaci odpadních vod 15m3 vyvážecí jímkou, ze
které se bude odpad vyvážet do ČOV
v České Skalici, nebo v Náchodě. Do
budoucna by se však majitel rád napojil na ČOV buď vlastní nebo obecní. Dle stanoviska společnosti REC.
ing. s.r.o, které zhodnotilo kapacitu
a stav stávající ČOV je zatížení ČOV

z původně plánovaných 25 EO v roce
1996 na současných až 46 EO v sezoně přetížená bez další volné kapacity a zároveň se vzhledem ke stáří
25 let provozu dostává do havarijního stavu. Navrhovaným řešením je
provést kompletní výměnu za nové
zařízení včetně pláště s dostatečnou
kapacitou pro současný a výhledový
stav, předpokládaná kapacita nové
ČOV je 150 EO – 200EO, s tím, že
pivovar vyprodukuje cca 50 EO.
Nyní se tedy nabízí postavit v objektu pivovaru vlastní ČOV, nebo
se finančně spolupodílet na kompletní výměně zařízení obecní ČOV.
Předpokládané investiční náklady
na rekonstrukci jsou odhadovány
dle studie na 750 tisíc a ž 1.350 tisíc, dle kapacity a technického zařízení včetně souvisejících prací.
Společnost REC.ing s.r.o. připravila
zpracování projektové dokumentace
strojně – technické části ČOV v ceně
32.500 Kč bez DPH. Teprve dle projektové dokumentace bude zřejmé,
jaké budou skutečné investiční náklady na realizaci opravy ČOV. Pan
xxx nabízí spoluúčast ve výši 1/3
nákladů na výstavbu i projektovou
dokumentaci.
Součástí návrhu je i odkup pozemku
od společnosti Dubina s.r.o., na kterém stávající ČOV stojí za cenu 60,–
Kč/m2 pro obec.
Na základě zjištěných skutečností,
s přihlédnutím ke stávajícímu stavu
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a přetíženosti ČOV, bylo navrženo
nechat společnost REC.ing, s.r.o.
vypracovat projektovou dokumentaci na kompletní výměnu za nové zařízení včetně pláště s finanční spoluúčastí pana xxx 1/3 z celkové ceny.

Pan Berger byl požádán o vypracování cenové nabídky na opravu
pódia ve Starkoči. Nabídková cena
je 32.000,– z toho je 18.400,– za
voděvzdornou a protiskluzovou překližku.

ZO schválilo vypracováni projektu na společností REC.ing, s.r.o. na
kompletní výměnu za nové zařízení včetně pláště za nabízenou cenu
32.500 Kč bez DPH s tím, že obec
bude hradit 2/3 z ceny a pan xxx 1/3.

Dotované kompostéry by měly dorazit v posledním týdnu měsíce června.

Pro: 9 Proti: 0 Zdržel se: Kristýna
Kubínová
19. Různé
Starostka informovala:
Obec má příslib dotace na rekonstrukci hřiště u sokolovny ve Studnici.

Národní sportovní agentura připravuje dotaci „Kabina“, kde by
mělo být pro každou obec uvolněno 800.000 Kč s čerpáním do roku
2025. Bylo by dobře, aby se zástupci
jednotlivých sportovní organizacích
působících v našich obcích postupně zamysleli nad možností využití
těchto prostředků, případně připravili projekty, které bychom následně
vyhodnotili a rozhodli, který podporovat. Projety lze do výše dotace
i kombinovat.

TĚŠÍME SE
NA SHLEDANOU
V DALŠÍM ČÍSLE
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