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OBECNÍ ÚŘAD
INFORMUJE
Vážení spoluobčané,
nejprve bych ráda poděkovala všem,
kteří přispěli do veřejné sbírky pro
obce postižené tornádem. V době
od 30. 6. do 10. 8. 2021 byly v obci
rozmístěny tři pokladničky. V obchodě, na obecním úřadě a na poště.
K sumě, která se do nich nasbírala –
33 889 Kč byla přidána ještě částka
vybraná na dobrovolném vstupném
při pořádání letního kina za sokolovnou – 9 084 Kč a celková částka
42 973 Kč byla poslána na účet jedné
z postižených obcí, obci Hrušky. Vybraná částka mi udělala velkou radost a potvrdila, že občané naší obce
nejsou lhostejní k cizímu neštěstí.
Zastupitelstvo obce pak ještě schválilo zaslat po deseti tisících z obecního
rozpočtu do obcí Lužice a Mikulčice.
K dalším dobrým zprávám patří
ta, že jsme získali dotaci od Ministerstva pro místní rozvoj na rekonstrukci dolního kurtu u sokolovny
ve Studnici. Na tuto akci již proběhlo
i výběrové řízení, v němž bylo osloveno 6 firem většinou na doporučení
okolních obcí a měst. Nejnižší nabídku podala firma JM Demiccar, s. r. o.
a s částkou 2 089 000,45 Kč bez DPH
a byla vybrána pro uzavření smlou-

vy o dílo. Jedná se o firmu, která se
specializuje na sportoviště a jejich
výstavbu realizuje po celé republice.
Rekonstrukce bude probíhat v průběhu příštího roku. Na dobré cestě je
i získání dotace od Ministerstva zemědělství na revitalizaci rybníka ve
Starkoči. I tady již máme vybraného
dodavatele. Z šesti oslovených firem
podaly nabídku čtyři. Jako vítěz byla
vybrána firma P O P R, spol. s r. o.
s nabídnutou cenou 1 086 000 Kč
bez DPH. Rybník bude ještě na podzim vypuštěn, proběhnou přípravné
práce a na jaře příštího roku bude
odbahněn, budou zpevněny břehy
a vystavěn nový požerák.
Během podzimu bude také vypuštěno koupaliště ve Starkoči, aby jej
mohla zaměřit a zjistit stav jeho poškození projekční firma. Ta následně
vypracuje projekt včetně rozpočtu na
jeho rekonstrukci, s nímž budeme čekat na vhodný dotační titul.
Ve Starkoči probíhá revitalizace
návsi. Firma Radek Novotný zhotovila pískovcovou dlážděnou plochu s lavičkami naproti hasičárně.
Následovat bude postupné osázení
zelení okolí zpevněné plochy. Probíhá poptávkové řízení na zhotovení
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nového pískovcového podstavce pod
Sv. Floriana. V další etapě bychom
rádi nechali zhotovit nový důstojný
pískovcový pomníček padlým 1. světové války, na který bude umístěna
původní deska z pomníku stojícího
před sokolovnou. Pomníček by měl
stát v místě bývalých kontejnerů.
Nyní je podaná žádost u Agentury
ochrany přírody a krajiny ČR na posouzení stavu ořešáku stojícího v těsné blízkosti budoucího pomníku.

práce na obou plánovaných chodnících – ve Starkoči a ve Zblově. V obou
případech se pokusíme podat žádost
o dotaci. Na starkočský chodník se
bude jednat o národní dotaci přes
Státní fond dopravní infrastruktury. Vzhledem k tomu, že obec Vysokov na navazující část chodníku má
dotaci přislíbenou, se nám šance na
její získání snad zvětšila. U zblovského chodníku bychom rádi požádali
o příspěvek Královéhradecký kraj.

Před dokončením jsou projekční

Kristýna Kubínová

Revitalizace Starkoč

KRÁDEŽ OCHRANNÉ SÍTĚ
U HŘIŠTĚ V ŘEŠETOVĚ LHOTĚ
Kdo šel poslední dobou kolem nedávno zrekonstruovaného hřiště v Řešetově Lhotě možná se divil, proč směrem ke kontejnerovému stání chybí
kus ochranné sítě. Těžko tomu věřit,
ale nějaký nenechavec síť odstřihl
a odnesl. Záležitost byla předána
Policii ČR, ale šance na dopadení pa-

chatele je samozřejmě mizivá. Ať už
to byl někdo cizí, kdo jel náhodou kolem, nebo někdo, kdo žije tady mezi
námi, přeji mu, ať v té ukradené síti
uvízne jak moucha v pavučině.
Kristýna Kubínová
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TICHÝ SVĚT NÁCHOD
… poskytuje sociální služby pro osoby se sluchovým postižením a kombinovaným postižením.

Kdy? Každé první pondělí v měsíci
vždy v čase 10 – 14 hodin nebo dle
dohody.

Kde? V prostorách Úřadu práce Náchod, Kladská 1092, 2.patro, č. dvěří
203

Kontakt: Eliška Stráníková (znakující) SMS/WhatsApp: 702 111 569
/
tel.:
602 635 100,
e‑mail:
eliska.stranikova@tichysvet.cz

STUDNICKÁ KNIHOVNA SE STALA NEJLEPŠÍ
KNIHOVNOU KRÁLOVEHRADECKÉHO
KRAJE A POSTUPUJE DO
CELOSTÁTNÍHO KOLA
Také v letošním roce vyhlásilo MK
ČR soutěž Knihovna roku. Ocenění je
udělováno ve dvou kategoriích – „základní knihovna“, za dlouhodobé zásluhy o rozvoj knihovnictví v obcích,
kde působí dobrovolní knihovníci,
jako vyjádření veřejného uznání této
prospěšné práci, a „významný počin v oblasti poskytování veřejných
knihovnických a informačních služeb“ za mimořádný přínos k rozvoji
veřejných knihovnických a informačních služeb, např. zpřístupnění nových informačních zdrojů, databází,
nabídku nových služeb, zpřístupnění
novostaveb a rekonstruovaných prostor knihoven, organizace odborných
akcí apod.
Vítězná knihovna v kategorii „základní knihovna“ obdrží diplom
a finanční ohodnocení ve výši

70 000 Kč. Nominované nejlepší
knihovny z každého kraje navštívila v týdnu od 30. 8. do 3. 9. celostátní komise ve složení: předseda
Radovan Jančář, členové komise
Jana Bednářová, Lenka Drechslerová, Hana Hrabáková a Monika
Kratochvílová.
Komise po návštěvě naši knihovnu
popsala následovně:
Knihovna roku 2021, cesty po
knihovnách, den třetí.
Poslední navštívenou knihovnou
byla OBECNÍ KNIHOVNA STUDNICE z Královéhradeckého kraje.
Pozvání přijala krajská metodička
Bc. Eva Semrádová a regionální metodička Bc. Adéla Vlachová. Obec zastupovala paní starostka Mgr. Kris4

týna Kubínová. Paní knihovnice
Miloslava Koncošová pracuje také
jako vychovatelka v místní základní škole a toto propojení obohacuje činnost knihovny a tím i zážitky
dětí, které přicházejí do knihovny
rádi, protože tu potkávají „spřízněnou duši“. Knihovna sídlí v prostorách bývalé fary a prostory dokáže
zúročit pro všechny aktivity. Letní
prázdninová soutěž se jmenuje Setkání se strašidlem a najdete jich
v knihovně tolik, že chvíli nevíte, zda
najdete cestu zpátky a neztratíte se
v té jejich spoustě. Tím hlavním, na
co se paní knihovnice zaměřuje, je
rozvoj lásky ke knize a ke čtenářství.
Knihy jsou seřazené podle věku, žánrů i zájmu. Vybere si každý, zejména
děti, které tu vždy najdou zajímavou
aktivitu, milý úsměv a především
pěkné knihy, na jejichž nákup obec
štědře přispívá i prostřednictvím
výměnných fondů.

knihovnických kampaní a projektů
(Březen - měsíc čtenářů, Noc s Andersenem, Pasování prvňáčků, Týden knihoven), od letošního roku se
přihlásila do projektu Bookstart.
Knihovnice je zaníceným propagátorem čtenářství. Důraz na místní
tradice a lokální historii. Prostory knihovny slouží mimo otevírací
dobu v dopoledních hodinách pro
školní výuku a besedy pro mateřskou školu. Spolupráce se ZŠ a MŠ
Studnice a s Mateřským centrem
Vydrýsek.

Knihovna se zapojuje do celostátních

Kristýna Kubínová

Paní knihovnici blahopřejeme
k úspěchu, jakým získání titulu
Knihovna roku Královéhradeckého
kraje bezpochyby je (nutno podotknout, že jen v náchodském okrese je
na 60 knihoven) a zároveň budeme
držet palce do celostátního kola, jehož vyhlášení se bude konat 14. října
v Zrcadlové kapli Klementina.

KOTLÍKOVÉ DOTACE
Odbor Regionálního rozvoje, grantů
a dotací Krajského úřadu Královéhradeckého kraje připravuje podklady pro vyhlášení nové výzvy na
kotlíkové dotace, která bude vyhlášena začátkem roku 2022. Tato výzva
bude pro zájemce o kotlíkovou dotaci, kteří splní nové podmínky určené
pro programové období 2021+.
Nově je plánovaná podpora žadate-

lům paušální částkou na jednotlivé
typy zdrojů vytápění, které budou
schopny pokrýt až 95 % nákladů na
průměrný zdroj. Zvolený způsob financování bude maximálně vstřícný
vůči nízkopříjmovým žadatelům.
Podpora výměny starých kotlů bude
opět zaměřena pro kotle na pevná
paliva s ručním přikládáním nespl5

ňující limity 3. nebo vyšší emisní
třídy. Nové pořizované zdroje budou
tepelná čerpadla, kotle na biomasu
s automatickým nebo manuálním
přikládáním a plynové kondenzační
kotle.
Vlastníci určených typů nemovitostí
budou mít možnost požádat o dotaci
na výměnu nevyhovujícího zdroje
vytápění pouze do konce srpna 2022.
Od září 2022 by kotle nesplňující minimálně III. emisní třídu neměly být
vůbec používány, nebudou tedy již
přijímány ani žádosti o dotaci na jejich výměnu!

Podrobnější informace mohou zájemci o dotaci získat ne webových
stránkách kraje v sekci Kotlíkové dotace. Video s informacemi je
ke shlédnutí zde Kotlíkové dotace 2022+-YouTube. Veškeré zatím
dostupné informace lze získat na
infolince 722 960 675, v provozní
dobu 8-16 hodin nebo na e-mailu:
kotlikovedotace@kr-kralovehradecky.cz.
Mgr. Ivana Kudrnáčová
– vedoucí odboru regionálního rozvoje, grantů a dotací, Krajský úřad
Královéhradeckého kraje

INFORMACE O MÍSTĚ KONÁNÍ VOLEB
DO PARLAMENTU ČR
KONANÝCH VE DNECH 8. A 9. 10. 2021
Studnice, Zblov a Třtice
– Zasedací místnost Obecního úřadu
ve Studnici

Starkoč
– Hasičárna ve Starkoči

Řešetova Lhota, Bakov, Všeliby
– Knihovna v Řešetově Lhotě

POZVÁNKA NA CYKLUS PŘEDNÁŠEK
JIŘÍHO STACHA
První přednáška - „Povídání o kronikách především o té naší obecní“
se uskuteční v úterý 19. 10. 2021 v zasedací místnosti Obecního úřadu ve
Studnici. S prací kronikáře, se zajímavostmi při psaní kroniky a hlavně

se specifiky studnické kroniky Vás
seznámí pan kronikář Jiří Stach.
Jste srdečně zváni.
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NABÍDKA PRÁCE V OBCHODĚ POTRAVIN
VE STUDNICI
Hledáme šikovnou a spolehlivou důchodkyni na výpomoc do potravin

ve Studnici. Bližší informace na tel.:
724 207 170.

zájmové spolky
OSLAVY 100 LET SOKOLA STARKOČ

Ve dnech 16.–18. 9. 2021 se v sokolovně ve Starkoči konaly o rok odložené oslavy u příležitosti 100 let
existence Sokola. Již od čtvrtka měli
návštěvníci možnost si prohlédnout
výstavu, na které byly k vidění dokumenty ze vzniku tělovýchovné jednoty, stavby sokolovny z roku 1939, medaile, poháry, výsledky všech soutěží.
Současně zde byly i další dokumenty

a fotografie ze sletových vystoupení,
divadelních představení, maškarních
rejů. Nechyběly ani snímky z Pochodů po stopách bojů roku 1866. Oslavy vyvrcholily v sobotu 18. 9. 2021
slavnostním zasedáním a následnou
taneční zábavou. Podle zápisů v návštěvní knize se oslav zúčastnilo
celkem 170 současných či bývalých
členů.
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Slavnostního zasedání se účastnili
čestní hosté – Mgr. Kristýna Kubínová, starostka a paní Hana Kopecká,
předsedkyně OS ČUS Náchod. Velikou radost pak přinesla účast těch
nejstarších pamětníků a členů Sokola pana Josefa Liharta (95 let), paní
Růženy Pristačové (89 let) a pana Jaroslava Víta (86 let). Výroční zprávu
přednesl pan Jaroslav Rufer. V ní
zdokumentoval a zhodnotil činnost
Sokola Starkoč od jeho vzniku v roce
1920 až po současnost. Následně bylo
vyznamenáno od OS ČUS Náchod 6

členů za významnou dlouhodobou
a obětavou činnost, a poté obdrželo
poděkování 60 členů Sokola Starkoč.
Oslavy byly zakončeny taneční zábavou. Poděkování určitě náleží všem,
kteří se podíleli na přípravách oslav.
Co popřát Sokolu Starkoč do dalších
let? Minimálně dalších 100 let existence, ale hlavně dost obětavých
dobrovolníků, kteří naváží na odkazy
svých předchůdců.
Eva Vavřinová

T. J. SOKOL STUDNICE
Rok 2021 a sportovní život v obci se vrátil skoro do normálního života. Je tu opět
mnoho úspěchů našich sportovců.
Jedním z hlavních bodů je vás všechny
oslovit, zda by byl zájem vést cvičení pro
děti předškolního a školního věku. Bohužel se několik kroužků zatím nepodařilo
obnovit.
Úspěchy našich sportovců od posledního zpravodaje:

vyhrálo, 4x remizovalo a 4x prohrálo.
Výše uvedené výsledky stačili na 1. místo.
Našim letošním cílem bylo Havlovickou
ligu vyhrát, a to se povedlo.
Ligového poháru v Havlovicích jsme
se letos nezúčastnili
Připomínám kroužky a aktivity:

A) Volejbal ženy a muži. Ani jednomu
týmu se v podzimní části zatím moc nedaří, ale věřím, že úspěch se brzy dostaví.

Šachový oddíl pro všechny věkové
kategorie v úterý od 13 hodin nad OÚ
(více informací podá František Sejval, tel.: 733 286 876)
Cvičení dětí školka – nutně se hledají
cvičitelé

B) Malá kopaná Kohouti Studnice. V tomto roce se dohrávala liga roku 2020. V lize
bylo odehráno 22 zápasů, z toho se 14x

Cvičení žen v pondělí od 19:15 hodin,
středy jsou zatím nejasné (byly od
19:30 hodin),

Kolektivní sporty
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Tabulka volejbal muži

Tabulka volejbal ženy

Tabulka malá kopaná Kohoutů Studnice
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Volejbal ženy registrované - středa
od 18:00 hodin, (Iva Vacková),
Volejbal ženy neregistrované – středa od 20:00 hodin (Kristýna Kubínová)
Volejbal smíšený, čtvrtek od
19:00 hodin, (Michal Svoboda, Pavel
Martinec)
Malá kopaná děti pátek od
16:30 hodin, (Zdeněk Jiroušek tel.:

733184712)
Malá kopaná muži pátek od
18:00 hodin, (Michal Bartoš, Tomáš
Burdych)
Nohejbal muži pondělí od 17:00 hodin, (Marcel Bareš)
Florbal muži, úterý od 18:00 hodin,
(Jiří Taclík)
Tomáš Burdych

dění
kolem nás
NOHEJBALOVÝ TURNAJ
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Dne 11. 09. 2021 se ve Studnici na
antukových hřištích uskutečnil již
30. ročník nohejbalového turnaje
O Pohár řezníka Vacka. Počasí bylo
přímo ukázkové a přivedlo spolu se slibnou atmosférou 12 týmů,
které se společně utkaly o cennou
trofej a krásné věcné ceny. Pohár
a poukaz na hlavní cenu si odvezl
tým Janci, který se turnaje účastní
již několik let za sebou. V letošním

ročníku byly v týmech i 2 ženy, které se svými výkony nenechaly zahanbit. Nejmladším hráčům, kteří
během zápasů zaskakovali, bylo
12. Celkově panovala dobrá nálada
a všichni odjížděli spokojení. Poděkování patří obci za možnost turnaj
uskutečnit, organizátorům i sponzorům.
Iva Vacková

VÝLET PRO SENIORY

Dne 8. 9. 2021 obec Studnice pořádala
výlet pro místní seniory. Výlet byl hrazen z rozpočtu obce Studnice, mimo
večeře, kterou si hradil každý sám.
Nejdříve jsme byli v Sendražicích na
řepařské drážce, což je vláček s otevřenými vagony a jede po úzkokolejné
dráze. Potom jsme pluli v Poděbradech na lodi a pokračovali do Ostré,
které má centrum řemesel a bylinných
zahrad. Závěrem prohlídek byl zámek
Loučeň s parkem a labyrinty.Před odjezdem ze Studnice přišla do autobusu

paní starostka, popřála nám šťastnou
cestu a dala nám na cestu respirátory
a „desinfekci“.
Autobus byl plně obsazen a všem se
zájezd líbil.
Děkujeme moc obci Studnice a těšíme se na další zájezd pro seniory.
Děkují účastníci zájezdu.
Jitka Čížková
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OLYMPIJSKÁ MEDAILE DO STARKOČE
Nedávno skončila v Japonsku olympiáda, kterou sledoval celý svět. Mezi
sportovci z více než 200 zemí bylo
i 115 našich. Měli jsme radost z jejich
úspěchů, vždyť přivezli domů 4 zlaté, 4 stříbrné a 3 bronzové medaile.
Skoro nikdo z diváků ale netušil, že
skoro ve stejnou dobu měla v Japonsku probíhat ještě jedna olympiáda,
pod názvem „Mezinárodní chemická
olympiáda“, jejímž dějištěm měla být
Ósaka. I tahle olympiáda se sice, za
účasti skoro osmdesáti zemí, uskutečnila, ale kvůli koronavirové krizi jen „on-line“. Stejně jako ostatní
země, i Českou republiku reprezentovali 4 studenti. Kromě dvou studentů z Prahy a jednoho Brňáka, byl
našim reprezentantem i Tomáš Heger ze Starkoče, student septimy náchodského gymnázia. Do týmu nebyl
vybrán náhodně. Své místo si probojovával od března t.r., kdy byl na
základě předchozích vítězství v chemických olympiádách nominován do
krajského kola chemické olympiády
v Královéhradeckém kraji. A to hned
ve dvou kategoriích současně. V kategorii B (určené pro sextu a septimu)
a v kategorii A (určené pro septimu
a oktávu). V kategorii B skončil opět
na prvním místě, zatímco v kat. A,
v souboji se staršími studenty, byl
druhý. To ale stačilo, protože první
dva z „Áčka“ postupovali do exkluzivního „Národního kola chemické
olympiády“, které se konalo v druhé
půlce dubna a ve kterém byli všich-

ni účastníci podrobeni složitým odborným testům. Jedenáct nejlepších
z této soutěže postupovalo do užšího výběru. Mezi nimi Tom, protože
byl osmý. Z této jedenáctky zbyli po
absolvování náročných úkolů při
soustředění v Praze, ve dnech 14.
a 19. 6. , jen čtyři nejúspěšnější řešitele, reprezentanti České republiky
na Mezinárodní chemické olympiádě.
A mezi nimi Tomáš Heger.
Vlastní mezinárodní chemická olympiáda tedy probíhala on-line. Zúčastnilo se jí 309 nadaných studentů středních škol ze 79 zemí. Čeští
soutěžící se společně se slovenským
čtyřčlenným týmem sešli 25. 7. v Jáchymově ke slavnostním zahájení
olympiády. K vlastní soutěži došlo
28. 7. 2021 a v ten den museli studenti vyřešit devět komplikovaných úkolů. K dispozici měli jen 5 hodin. Další
4 dny trvalo vyhodnocení výsledků,
než se 2. srpna při slavnostním ukončení olympiády naši reprezentanti
dozvěděli radostnou zprávu: všichni
čtyři byli úspěšní. Dva pražští studenti vybojovali jednu zlatou a jednu
stříbrnou medaili, náš Tomáš Heger
si vysloužil bronzovou medaili a druhá bronzová šla do Brna. (Medailí
bylo uděleno více, podle procent, na
které dokázali soutěžící zadané úkoly
vyřešit).
Krásné umístění v mezinárodní
konkurenci nebylo ovšem náhodné.
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Tom se totiž už od primy zúčastňoval
předmětových olympiád z matematiky, fyziky, chemie, biologie, dějepisu, českého jazyka… Jeho účast ve
školních a okresních kolech končívala úspěšně, většinou prvním místem. Vždy však to znamenalo účast
v krajském kole příslušné předmětové olympiády, nad kterým už vět-

šinou žádné celostátní kolo nebylo.
Tom se většinou umístil velmi dobře,
zpravidla do třetího místa. Letošní bronzová medaile v mezinárodní
konkurenci však jistě byla zatím jeho
úspěchem nejvyšším.
Jiří Stach

NÁBOŽENSKÁ OBEC CÍRKVE ČESKOSLOVENSKÉ HUSITSKÉ VE STUDNICI
Vážení přátelé, sestry a bratři v Kristu.
Všem žákům a studentům v nadcházejícím školním roce 2021/2022 přeji
mnoho školních úspěchů, odvahy a posilu Ducha svatého. Učitelům vyprošuji
mnoho trpělivosti a síly.
Kéž Pán žehná každému dobrému snažení.
NO CČSH ve Studnici nabízí:
Nabízím výuku náboženství.
Pokud by se našli vážní zájemci, nabízím výuku náboženství CČSH 1x v měsíci. Den a hodina budou upraveny dle
možností zájemců. Můžete mne kontaktovat na uvedeném telefonním
čísle 605 928 435.

zví více o biblické historii a archeologii.
Probereme si jednotlivé biblické knihy
a jejich spirituální základ. Můžete mne
kontaktovat na výše uvedeném čísle.
Obětinky ke vzpomínce na věrné zesnulé.
Milí pozůstalí, v předsíni Husova sboru
v košíku naleznete malé kartičky – obětinky, na které stačí napsat jména Vašich drahých zesnulých. Tato jména
budou čtena 2. listopadu při bohoslužbách od 17. 00 hodin. Prosím
o psaní hůlkovým písmem. Kartičky – obětinky, můžete vkládat buď do
poštovní schránky náboženské obce,
nebo mi je v době úředních hodin osobně přinést do farní kanceláře každou
středu od 15. 00 – 17. 00 hodin. „Přespolním“ budu vkládat do dopisu.
Vše dobré Vám přeje a hojnost Božího
požehnání vyprošuje Mgr. Žaneta
Černochová, farářka

Biblické hodiny pro dospělé.
Posezení nad Písmen svatým nabízím každému, kdo by měl zájem poznat do hloubky Bibli. Zájemci se do13

ZAJÍMAVOSTI (NEJEN) V ANGLICKÝCH VOJENSKÝCH MUZEÍCH
Během svých četných cest po vojen‑
ských památkách jsem viděl spoustu
technických zajímavostí. Na ně byla
zaměřena výprava s cestovní kance‑
láří Praděd v červnu 1996, kdy jsme
vyrazili do nejlepších anglických vo‑
jenských muzeí.
Začínali jsme v Londýně krátkou
procházkou po městě. Bylo to v nedě‑
li a směřovali jsme od Buckinghem‑
ského paláce na Trafalgarské náměstí
a dále ke sv. Klementu. Viděli jsme,
jak autobusy svážejí bývalé letce na
bohoslužbu (tehdy jich bylo naživu
ještě hodně), a tak jsme návštěvu
této památky vynechali, abychom
nerušili. Zato jsme si neodpustili ale‑
spoň krátce navštívit křižník Belfast
s kocourem Drákulou v hodnosti ser‑
žanta na palubě.
Mimochodem, v Británii získalo vě‑
hlas více koček sloužících u námoř‑
nictva. Asi nejznámější jsou kocour
Simon, který se účastnil mise v Číně
v letech těsně po druhé světové vál‑
ce, a Oskar neboli Nepotopitelný
Sam, který za druhé světové válce
přežil potopení tří lodí – německého
Bismarca, HMS Cossacku a HMS Ark
Royalu, z nějž se po zásahu torpédem
v listopadu 1941 zachránil jediný ná‑
mořník a kocour Sam, kterého už
poté pro jistotu (a z pověrčivosti) na
žádnou loď nevzali a nechali ho dožít

v námořnickém domě v Belfastu.
Po procházce jsme zamířili do mu‑
zea RAF v Hendonu, čtvrti na seve‑
ru Londýna. Je zde několik budov
a hangárů s exponáty – především
s letadly sloužícími ve válečné době,
protože muzeum je zaměřeno na bi‑
tvu o Británii. Velice nás potěšilo
až dojalo, že jsme v Hendonu viděli
vzpomínku na naše letce – pod
kabinou jedné britské stíhačky znak
československé vlajky.

V Londýně jsme nevynechali ani Impe‑
rial War Muzeum V muzeu nás nejvíc
zaujaly německé „zbraně odvety“ – ra‑
kety V1, V2, a dárek od Američanů –
torzo japonské stíhačky Zero. Prohlédli
jsme si model atomové bomby shozené
na Hirošimu. Zajímavá je také anglická
rotační bomba neboli „skákající puma“,
se kterou Angličané v květnu 1943
Němcům zničili tři průmyslově vý‑
znamné přehrady v Porúří. Tato bomba
se musela pod letadlem před shozením
roztočit, pak se pustila na vodu, po kte‑
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ré skákala, až narazila na hráz, podél
níž se ponořila a vybuchla, takže tlak
vody hráz rozbil.

Tyto bomby nesl nejtěžší britský bom‑
bardér Avro Lancaster, mohl vozit až
deset tun nákladu (např. osmitunovou
bombu jménem „Tallboy“ s trinitroto‑
luenem, následky jejího výbuchu jsme
pak v závěru naší cesty viděli na bun‑
kru Watten ve Francii) – prostě unesl
největší zatížení ze všech bombardérů
vůbec.
Prakticky celý jeden den zájezdu jsme
strávili prohlídkou muzea letuschopné
techniky v muzeu v Daxfordu, který je
od Londýna vzdálen asi 80 km. Je to
největší letecké muzeum v Evropě. Pro‑
slavilo se velkou přistávací dráhou, ze
které za druhé světové války také ope‑
rovala 310. a 312. stíhací peruť – tedy
stíhací perutě československé. Čecho‑
slováci měli v Británii čtyři svoje peru‑
tě – ještě 311. bombardovací, kde bylo
nejvíc padlých, a 313. stíhací.
V Daxfordu je zajímavé i to, že návštěv‑
níkům předvádějí stroje v chodu – pou‑
ští motory některých letadel. Byla tam
i operační místnost, kde se podávalo

hlášení. Je zde připomenuta i velká ra‑
rita novodobého vojenství zvaná Saddá‑
movo dělo – mělo to být největší dělo
na světě: ráže 1000 mm a s dostřelem
až 2000 km, vyrábělo se v Británii pro
Saudskou Arábii, a to na přelomu 80.
a 90. let, nebylo však dokončeno. Překo‑
nalo by tak V3 – „vysokotlakou pumpu“
stavěnou Němci za druhé světové války,
ta měla ráži 150 mm; V3 byla v závěru
války dokončena, ale málo využita.
Ještě dále od Londýna je Bovington,
kde se nachází tankové muzeum nej‑
větší na světě. U tohoto muzea je tan‑
kodrom, předváděly se tam jízdyschop‑
né tanky. Byly tam vystaveny exponáty
od nejstarších po nejmodernější. V mu‑
zeu je vystaven nejstarší dochovaný
tank vůbec, tank z první světové války,
britský Mark 1 – je předveden v situaci,
kdy překonává zákop. Je možné si také
prohlédnout jeho útroby.

V Bovingtonu jsou k vidění různé rari‑
ty: obojživelný tank ze Dne D, „Krab“
a „Špulka“. Obojživelné Shermany DD
pluly ve velikém gumoplátěném vaku,
ten měl kovovou konstrukci a dva lod‑
ní šrouby, které se ovládaly chodem
tankového pásu; při jejich nasazení
15

během vylodění Spojenců se však příliš
neosvědčily. „Krab“ vytvářel průchod
minovými poli – před jeho pásy díky
konstrukci s velkými dlouhými řetězy
vybuchovaly miny. „Špulka“ měl před
sebou svinutý gumotextilní rošt, který
při jízdě po písku rozvinoval a poklá‑
dal před sebe. Byly tam také plameno‑
metné tanky – ty za sebou táhly vozík
s hořlavou kapalinou, kterou používali
ke střelbě, takže místo střel létala z věže
tanku zapálená kapalina.
Při zastávce v přístavu Portsmouth
jsme nemohli pominout prohlídku bi‑
tevní řadové lodi Victorie ani vyhlídko‑
vou plavbu, během níž jsme mohli vidět
jachtu britské královské rodiny Brita‑
nia – je to soukromá loď určená k po‑
užívání královskou rodinou, přístup do
ní proto není možný. V té době v pří‑
stavu kotvila britská letadlová loď Arc
Royal z druhé světové války – vidět ji
pro nás byl další zážitek, dokázala plout
rychlostí 28 uzlů, tj. 52 km za hodinu.
V Portsmouth, v části Gosport, jsme ov‑
šem také navštívili ponorkové muzeum.
Zde mimo jiné je také k vidění japonské
sebevražedné torpédo keiten. Bylo při‑
pevněno na ponorce a na nepřátelskou
loď vystřeleno včetně pilota (kapsle
byla dlouhá 120 cm), který v případě
minutí cíle navigoval torpédo znovu.
Tento systém torpédování používaly
pouze japonské ponorky, a to v posled‑
ních měsících druhé světové války.
Z Anglie jsme přepluli na pevninu, do
Francie. Zastavili jsme se u Saint‑O‑

mer, kde je památník obětem budování
německé vojenské základny. Vojenská
základna byla stavěna Němci v letech
1943–1944 jako místo pro odpalování
raket V2 proti Británii. Němci zde sta‑
věli obří bunkr zvaný Watten. Zde se
měly kompletovat rakety V2 a zde se
zároveň vyráběla pohonná látka pro
rakety; měl překrytí v síle 4 m. Jakmi‑
le stavbu zaregistrovali Britové, začali
toto místo bombardovat – je dobře vi‑
dět, jak bomby, mezi nimi osmitunový
„Tallboy“, devastovaly železobetonové
konstrukce a samozřejmě i německé
bomby na ližinových podvozcích.

Němci zároveň budovali druhou
část komplexu u Wizernes, bunkr
La Coupule. Byl postaven jako ko‑
pec v průměru 90 metrů, v němž
se nacházely odpalovací portály.
Byl zastřešen železobetonem v síle
7 m, zemina pod tím byla vytěžena.
V r. 1944 to Britové rozbili tak, že
zbyla jen větrací šachta. Přesto má
tento bunkr světové prvenství –
není známa starší vertikálně orien‑
tovaná podzemní základna k odpa‑
lování raket.
Obě části kompletu byly těžce bombar‑
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dovány, zahynulo mnoho lidí, především vězni, kteří zde pracovali jako otroci. Komplex díky trvalému britskému
bombardování nikdy nebyl dokončen.
V době, kdy jsme toto místo navštívili,
ještě v oblasti Saint-Omer nestálo muzeum, to se otevřelo až o rok později.

vat (technicko-vojenskou) historii
a poučit se z ní. Kdo jaké poučení
si z prohlídek vojenských exponátů
odnesl, to už je věc každého účastníka i čtenáře Studnického zpravodaje.
Zdeněk Línek
zapsala Marcela Lhotská

Tento zájezd měl nabitý program. Maximálně naplnil svůj cíl – pozná-

ZÁHADNÁ FOTOGRAFIE
Na fotografii nádraží Starkoč s motorovým vozem, pocházející ze 30.
let – pan Radim Šnábl by rád věděl
odkud fotografie pochází, kde byla

otištěna a zda se dá sehnat v lepší
kvalitě. Prosíme tedy občany, pokud
by ji někdo poznal, prosím ozvěte se
na Obecní úřad ve Studnici.
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rok
v zahradě
PODZIM NA TÉMA OVOCNÉ DŘEVINY
Vážení čtenáři,
v předchozích číslech našeho seriálu
o zahradě jsme se zabývali pojmem
permakultura. V minulém vydání jsme na téma navázali s podněty,
jak nevytvářet odpad. A nyní bych
ráda pokračovala praktickými návody, jak získávat výnos, konkrétně
pěstováním ovocných dřevin.
Klasické ovocné stromy
1. JABLOŇ je snad nejtypičtějším
ovocným stromem, který zahrnuje
obrovské množství odrůd. Dnes se
mnozí vrací ke starým a krajovým odrůdám, které vynikají pestrostí chutí a tvarů. Z našeho kraje
pochází například Smiřické vzácné, Jaroměřská míšeň a dokonce
Studničné, odrůda pocházející přímo z naší obce. Neroste náhodou i na
vaší zahradě?
Z nových odrůd jsou oblíbené ty
sloupovité, které se vejdou do menších zahrádek nebo i na balkon.
2. HRUŠEŇ je krásný strom s chut-

ným ovocem, který je bohužel velmi často napaden rzí hrušňovou.
Mezihostitelem rzi jsou jehličnany, ne zrovna túje, jak se traduje,
ale nejčastěji jalovec chvojka. Na
první pohled rez na jalovci poznáme podle suchých větviček a když
větve rozhrneme, najdeme na nich
ztluštěniny. Tyto deformované větve stříháme a pálíme, při větším
napadení je lépe zlikvidovat celé
rostliny.
Dobrou zprávou je, že existují
i odrůdy hrušní, které rzí netrpí.
Jedná se o asijské hrušně neboli Nashi, jejichž plody mají často
kulatý tvar a výraznou, někdy punčovou chuť. V našich podmínkách
rostou dobře a opylují je klasické
hrušňové odrůdy.
3. TŘEŠEŇ byla vždy výsadou
velkých zahrad. Dnes však existují i podnože, které způsobují slabší
vzrůst stromu, například Gisela 5.
Šlechtí se navíc i sloupovité a zakrslé
odrůdy a v nabídce jsou i ty samosprašné, pokud v okolí nemáme opylovače.
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4. SLIVOŇ zahrnuje švestky, polo‑
švestky, blumy, renklódy, špendlí‑
ky… Je to rozsáhlá skupina ovocných
odrůd, která je neustále rozšiřována
o ty nové. Navíc vznikají i mezidru‑
hoví kříženci, například švestkomeruňky, které kombinují chuť me‑
runěk a odolnost švestek.
Při výběru odrůdy dbáme kromě
chuťových preferencí také na odol‑
nost vůči chorobám, zejména šarce
švestek. Pokud jsou v okolí napade‑
né stromy, vybíráme pouze odrůdy,

které šarkou netrpí – jsou k ní buď
tolerantní (neohrozí jejich plodnost)
nebo rezistentní (nenakazí se).
5. BROSKVOŇ A MERUŇKA pa‑
tří mezi teplomilné druhy. Proto jim
volíme chráněnou polohu, nejlépe
u jižní zdi domu, která jednak brání
větru, ale také v noci vyzařuje teplo
naakumulované přes den.
Na shledanou v zimním
vydání zpravodaje se těší
Terezie Netrestová

Plod jabloně Studničné

Asijská hrušeň Nashi

Sloupovitá třešeň Queen Mary

Plody švestkomeruňky odrůdy Melitopolski
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mazlíčci
PES VS. ZAHRADA
Češi milují nejen psi, ale také svoje
zahrádky. Když se však rozhodneme tyto dvě lásky spojit, riskujeme
pohromu, na jejímž konci zbydou
z opečovávaných záhonů pouze nevzhledné hromady rozhrabané hlíny. Jak tedy škody napáchané na
naší zelené chloubě minimalizovat?
Potenciálním škodám můžeme předcházet už při samotném výběru plemene. Menší psíci a mini rasy představují hrozbu nejmenší, s nárůstem
hmotnosti poté úměrně stoupá také
úroveň nebezpečí, kterou pes pro
zahradu představuje. Malí chlupáči
navíc při značkování území nedosáhnou příliš vysoko a rostliny na
našich záhoncích tak zůstanou před
kyselým PH psí moči relativně v bezpečí. A pokud si navíc pořídíme fenku, uchráníme okrasnou flóru před
věčně zvednutou psí nožkou úplně.
Při výběru bychom měli dbát také
na schopnost psa učit se a výcviku se
společně důsledně věnovat.
Chceme-li nějaké území na zahradě
ochránit před útokem psích tlapek
úplně, musíme jasně stanovit, který
prostor zvíře užívat může a co už patří do zapovězené zóny. Jako řešení
může sloužit drobný plůtek, kterým
chráněnou oblast oddělíme od po-

voleného výběhu. Snadněji na náš
plán samozřejmě přistoupí štěně,
které bude mít hranice vytyčené už
od první návštěvy zahrady. Naopak
dodatečně vysvětlit dospělému zvířeti, že v jeho rajónu vzniká nový
nedotknutelný prostor, bude vyžadovat dlouhodobější práci. V takovém
případě můžeme vytvořit provizorní
plot, který se zvíře naučí respektovat
a později jej bude možné odstranit.
Jestliže budeme důslední, můžeme
psa naučit základním pravidlům
chování na zahradě. V případě, že
náš čtyřnohý parťák na zahradě zlobí a vydává se, kam nemá, zastavíme
jej povely jako „stůj“, „sedni“ nebo
„lehni“ a potom „ke mně“. Velmi často používané povely „fuj“, „nesmíš“
a v krajním případě „co to děláš“
jsou nesmyslné a dlouhodobě nefungují. Pejskovi je vždycky nutné „říci“,
co má dělat, nabídnout mu činnost,
za kterou může být pochválen a odměněn. A ani v tomto případě však
nesmíme zapomínat postupovat cestou pozitivní motivace. Vyhýbejme se
proto všem trestům, ať už fyzických,
slovním nebo emočním.
Tip! Pamlsky budou jako odměna
o to efektivnější, o co více budou pejskovi chutnat. Jako lahodná motiva20

ce skvěle zafungují křupavé a poloměkké snacky značky Carnilove. Ty
obsahují kromě netradičních druhů
čerstvého masa také lesní ovoce
a divoké bylinky, které mimo jiné
zlepšují trávení, posilují imunitu
a pozitivně působí i na zdraví dásní.
Pokud chceme zahradu zcela bez
loužiček a psích exkrementů, můžeme psa naučit, že se jedná o místo,
kde se vyměšovat nemá (stejně jako
v domě, bytě nebo třeba v chalupě).
V takovém případě však musíme pejskovi v přístupu na zahradu zabránit
a nenarušovat tento zvyk občasným
vypuštěním psa na zahradu místo
venčení. Je nutné vědět, že vyměšování je důležitým nástrojem psa
v označování jeho teritoria. Není to
zdaleka jen o tom, že by pejsek potřeboval čůrat nebo kakat. Když ho
naučíme, že se na zahradě značkovat
může, nevyhneme se pak pravidelnému úklidu.

V neposlední řadě poté musíme
dbát nejen na to, aby byla zahrada
v bezpečí před naším psem, ale aby
byl před potenciálními hrozbami
chráněn také on. V první řadě je
důležité oplotit vlastní pozemek.
I přes to, že pes je schopný sám
chápat, kde je doma, je bezpečnější případným útěkům předcházet.
Dále je postup stejný, jako v případě péče o dítě – musíme zkrátka schovat vše, co by mohlo pejska
poranit. Řeč je o zahradním náčiní, barvách, mořidlech, postřicích
a podobně. Co se rostlin týče, povoleny jsou pouze ty druhy, které nejsou jedovaté. A pozor musíme dávat také na sekačku, která může být
nebezpečná nejen v bezprostřední
blízkosti našeho čtyřnohého společníka, ale také ve větší vzdálenosti.
Při sekání může totiž odskočit kámen a mazlíčka trefit.
Karolína Jirouschková
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společenská
kronika
V červenci oslavili svá jubilea:
Linhart Josef, Starkoč, 95 let; Kejzlarová
Danuše, Řešetova Lhota, 88 let; Česenek
Bedřich, Studnice, 83 let; Fábry Hana,
Všeliby, 83 let; Stolínová Milena, Řešetova Lhota, 70 let.

Votřesová Helga, Starkoč, 82 let; Tylš
Jaroslav, Studnice, 75 let; Kricnarová Jana, Studnice, 75 let; Hornychová
Ludmila, Studnice, 65 let; Semerák
Petr, Řešetova Lhota, 65 let; Hujer Miloš, Řešetova Lhota, 65 let

V srpnu oslavili svá jubilea:
Antoš Aleš, Řešetova Lhota, 93 let; Jungová Jana, Řešetova Lhota, 75 let; Rejtharová Milena, Starkoč, 75 let; Bartoš
Milan, Studnice, 75 let; Rejzková Naděžda, Řešetova Lhota, 70 let; Škodová Jana,
Všeliby, 65 let; Nováková Věra, Studnice,
65 let.

Narodili se:
Antonín Bareš, Řešetova Lhota
Nina Tláskalová, Studnice

V září oslavili svá jubilea:
Línková Libuše, Řešetova Lhota, 89 let;
Malinová Božena, Řešetova Lhota,
87 let; Malina Josef, Řešetova Lhota,
87 let; Rýdlová Mária, Studnice, 82 let;

Blahopřejme novopečeným rodičům
i všem, kteří v uplynulých měsících
oslavili životní jubilea.
Navždy nás opustili:
Alena Jará, Studnice
František Čížek, Studnice
Upřímnou soustrast pozůstalým.
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zápisy
(anonymizované)
ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE
STUDNICE Č. 24/2021 ZE DNE 4. 8. 2021
Přítomno: 9 zastupitelů
Omluveni: Bořivoj Červenka, Radek
Novotný
Hosté: 0
Zahájení jednání: 19:00 hod
Konec jednání: 19:27 hod
1.Zahájení a uvítání hostů.
Zasedání ZO zahájila, zastupitele
uvítala, starostka Kristýna Kubínová. Přítomno je 9 členů zastupitelstva. ZO je usnášení schopné.
Prezenční listina viz příloha č. 1.
2.Volba zapisovatele, ověřovatelů a návrhové komise.
Zapisovatel: Aleš Jirouschek
Pro: 9 Proti: 0 Zdržel se: 0
Ověřovatelé: Tomáš Burdych, Helena
Toldová
Pro: 9 Proti: 0 Zdržel se: 0
Návrhová komise: Jiří Stach, Daniel
Donát
Pro: 9 Proti: 0 Zdržel se: 0

3. Schválení programu.
ZO schválilo program zasedání dle
pozvánky.
Doplněné body:
Schválení uzavření darovacích
smluv obcím postiženým tornádem.
Seznámení s rozpočtovým opatřením č. 6/2021.
Pro: 9 Proti: 0 Zdržel se: 0
4. Kontrola zápisu č. 23 ze dne
14. 6. 2021.
ZO schválilo zápis z minulého zasedání konaného dne 14. 6. 2021 bez
připomínek.
Pro: 9 Proti: 0 Zdržel se: 0
5. Schválení zadávací dokumentace pro výběrové řízení
na akci „Obnova stávajícího
sportoviště Studnice“.
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Na základě získané dotace na rekonstrukci stávajícího sportoviště – hřiště u Sokolovny ve Studnici,
byly osloveny dvě firmy s podáním
nabídky na zpracování výběrového
řízení, administraci dotace a zajištění stavebního dozoru. Zakázku
získala společnost Dabona, s. r. o.
Ta připravila zadávací dokumentaci a pokyny pro zpracování nabídky
do výběrového řízení na dodavatele
stavby. Zastupitelstvo zároveň stanovilo výběrovou komisi ve složení
starostka obce, místostarosta obce
a stavební dozor, jmenovaný společností Dabona, s. r. o.
ZO schválilo zadávací dokumentaci
pro výběrové řízení na akci „Obnova
stávajícího sportoviště Studnice“.
Pro: 9 Proti: 0 Zdržel se: 0
6. Schválení zadávací dokumentace pro výběrové řízení
na akci „Revitalizace obecního
rybníka Studnice“.
V souvislosti s připravovanou akcí
„Revitalizace obecního rybníka
Studnice“, předložila starostka obce
zadávací dokumentaci pro výběrové řízení k revitalizaci obecního
rybníka, která vychází z původně
zpracované zadávací dokumentace vypracované společností Axiom.
Aktualizace a doplnění, odpovídající
novele zákona, bylo odkontrolováno
úředníkem krajského úřadu. Zároveň byla stanovena výběrová komise

ve složení starostka obce, místostarosta obce a p. Tylš, ze společnosti
Rybníky, s. r. o., který bude stavbu
dozorovat.
ZO schválilo zadávací dokumentaci
pro výběrové řízení na akci „Revitalizace obecního rybníka Studnice“.
Pro: 9 Proti: 0 Zdržel se: 0
7. Schválení uzavření darovací smlouvy obcím postiženým
tornádem.
ZO schvaluje konání veřejné sbírky
ve prospěch obcí postižených tornádem, která probíhá od 30. 6. 2021
do 10. 8. 2021 a uzavření darovací
smlouvy na částku vybranou v této
sbírce s obcí Hrušky, U zbrojnice
100, 691 56 Hrušky, IČ: 00283185.
Pro: 9 Proti: 0 Zdržel se: 0
ZO schvaluje uzavření darovacích
smluv na částku 10 000 Kč s Obcí
Mikulčice, Mikulčice 245, 696 19
Mikulčice, IČ: 00285102 a na částku 10 000 Kč s Obcí Lužice, Česká
592/1, 696 18 Lužice, IČ: 44164343.
Dary jsou poskytnuty na odstranění
škod způsobených tornádem.
Pro: 9 Proti: 0 Zdržel se: 0
8.
Rozpočtové
č. 6/2021.
Příjmy:
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opatřením

1) Navýšíme pol. 4116-Ost. neinvest.
přijaté transfery ze SR o částku
115.238 Kč. Ve výdajích o tuto částku navýšíme pol. 8115-Změna stavu
krátkodob. prostř. na bankovních
účtech (dotace na hospodaření v lesích).
Termín: 30. 6. 2021

Zodpovídá: Václava Wagnerová
ZO vzalo na vědomí rozpočtové
opatření č. 6/2021.
9. Různé.
Zastupitelé pověřili starostku sepsat
se zhotovitelem reklamační protokol
na nerovnosti plochy hřiště v ŘL.

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE
STUDNICE Č. 24/2021 ZE DNE 13. 9. 2021
Přítomno: 11 zastupitelů
Omluveni: 0
Hosté: 1
Zahájení jednání: 19:01 hod
Konec jednání: 20:15 hod

Návrhová komise: Tomáš Burdych,
Ludmila Kaněrová
Pro: 11 Proti: 0 Zdržel se: 0

1.Zahájení a uvítání hostů.

ZO schválilo program zasedání dle
pozvánky.

Zasedání ZO zahájila, zastupitele
uvítala, starostka Kristýna Kubínová. Přítomno je 11 členů zastupitelstva. ZO je usnášení schopné.
Prezenční listina viz příloha č. 1.
2.Volba zapisovatele, ověřovatelů a návrhové komise.
Zapisovatel: Aleš Jirouschek
Pro: 11 Proti: 0 Zdržel se: 0
Ověřovatelé: Štěpánka Kubová, Pavel Řídký
Pro: 11 Proti: 0 Zdržel se: 0

3. Schválení programu.

Starostka navrhla doplnit následující body:
Schválení smlouvy o zřízení věcného
břemene.
Schválení výjimky z počtu žáků.
Schválení smlouvy o bezúplatném
převodu vlastnického práva k majetku.
Rozpočtové opatření č. 7/2021
Pro: 11 Proti: 0 Zdržel se: 0
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4. Kontrola zápisu č. 24 ze dne
4. 8. 2021.
ZO schválilo zápis z minulého zasedání konaného dne 4. 8. 2021 bez
připomínek.
Pro: 11 Proti: 0 Zdržel se: 0
5. Schválení výsledku výběrového řízení na akci „Obnova
stávajícího sportoviště Studnice“.

ZO schválilo jako vítěze VŘ na akci
Obnova stávajícího sportoviště
Studnice, společnost JM Demiccar, s. r. o. za cenu Kč 2 089 000,45
bez DPH.
Pro: 11 Proti: 0 Zdržel se: 0
6. Schválení výsledku výběrového řízení na akci „Revitalizace obecního rybníka Studnice“.
Bylo osloveno celkem šest firem.

Bylo osloveno celkem šest společností.

Vypsaného VŘ se se svými nabídkami zúčastnili celkem čtyři uchazeči.

Vypsaného VŘ se se svými nabídkami zúčastnili celkem tři uchazeči.

NOWASTAV, a. s., POPR, spol. s r. o.,
PDV Stavby, s. r. o., KAMPA – MARYNKA, s. r. o.

STAKO – Červený Kostelec, s. r. o.,
JM Demiccar, s. r. o., SILVAGRO, s. r. o.
Výběrová komise, ve složení starostka, místostarosta a Lucie Serbousková – smluvní zástupce zadavatele,
vybrala jako vítěze VŘ společnost
JM Demiccar, s. r. o., se sídlem Slavkov u Brna, která předložila cenově
nejvýhodnější nabídku. Jedná se
o společnost, která dle doložených
referencí má velké zkušenosti s danou problematikou. Společnost se
téměř výhradně zabývá výstavbou
sportovních hřišť. Vítězná nabídka
byla zkontrolována stavebním dozorem, zástupcem společnosti Dabona, s. r. o.

Výběrová komise, ve složení starostka, místostarosta a p. Tylš,
který bude stavbu dozorovat, vybrala jako vítěze VŘ společnost
POPR, spol. s r. o. se sídlem v Hradci Králové, která předložila nejvýhodnější cenovou nabídku. Jedná se
o společnost, která se prakticky výhradně zabývá činností revitalizací
rybníků a vodních děl, což doložila
širokým seznamem realizovaných
projektů. Nabídka byla zkontrolována stavebním dozorem panem Tylšem.
ZO schválilo jako vítěze VŘ na akci
Revitalizace obecního rybníka Studnice společnost POPR, spol. s r. o. za
cenu Kč 1 086 000,– bez DPH.
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Pro: 10 Proti: 0 Zdržel se: Radek
Novotný
7. Schválení Smlouvy o výpůjčce (SÚS, akce Chodník
Starkoč).
SÚS dle Smlouvy u výpůjčce přenechá po dobu výstavby chodníku ve
Starkoči dočasně bezplatně dotčený pozemek, p. č. 216 v k.ú. Starkoč
u Vysokova, k užívání. Smlouva se
uzavírá na dobu určitou, tj. od uzavření této smlouvy do doby uskutečnění převodu pozemků do vlastnictví obce Studnice, související
s povolením vkladu do katastru nemovitostí.
ZO schválilo Smlouvu o výpůjčce
uzavřenou mezi SÚS a Obcí Studnice ve věci výstavby chodníku ve
Starkoči.
Pro: 11 Proti: 0 Zdržel se: 0
8. Schválení dodatku č. 1 ke
smlouvě se SÚS (akce kanalizace Studnice-Zblov).
Dodatek č. 1 ke smlouvě uzavřené
mezi SÚS a Obcí Studnice souvisí
s výstavbou kanalizace Studnice –
Zblov. Předmětem dodatku je změna
technologie provedení křížení silnice kanalizací. Původně plánovaný
protlak není z geologického důvodu
realizovatelný a bude nahrazen překopem.

ZO schválilo dodatek č. 1 ke smlouvě s SÚS týkající se akce kanalizace
Studnice – Zblov.
Pro: 11 Proti: 0 Zdržel se: 0
9. Projednání přidělení bytu
v DS Jarmila.
V současné době je na OÚ registrováno několik žádostí o přidělení
bytu v DS Jarmila.
Všichni žadatelé byli kontaktováni,
zda platí jejich zájem a volný byt
a ten jim byl postupně nabídnut. Zájem projevila pouze paní xxx, která se na byt byla podívat a zároveň
předložila potvrzení od lékaře, že je
soběstačná.
ZO schválilo přidělení bytu v DS
Jarmila paní xxx.
Pro: 10 Proti: 0 Zdržel se: Ludmila
Kaněrová
10. Schválení směny částí pozemků 211/3, 211/2 a 1/4 v k.ú.
Řešetova Lhota.
Jedná se o bezúplatnou směnu pozemků ve vlastnictví Obce Studnice
a xxxv Řešetově Lhotě. Záměr směny byl řádně vyvěšen. Náklady na
vklad do KÚ budou hrazeny tak, že
každá strana uhradí 50% z ceny, t, j,
Kč 1000,– uhradí obec, Kč 1000,–
uhradí xxx.
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ZO schválilo bezúplatnou směnu
částí pozemků 211/3, 211/2 a 1/4
v k.ú. Řešetova Lhota s tím, že každá ze zúčastněných stran uhradí 50% z ceny za vklad do KÚ, t, j,
Kč 1000,– uhradí obec, Kč 1000,–
uhradí xxx.
Pro: 11 Proti: 0 Zdržel se: 0
11. Projednání žádosti o podporu linky bezpečí.
V roce 2019 byl schválen příspěvek
ve výši Kč 5000,–, v roce 2020 ve
výši Kč 2000,–
V letošním roce je požadavek na příspěvek ve výši Kč 7500,–.
Starostka obce navrhla nepodpořit
linku bezpečí. Obec podporuje poskytovatele sociálních služeb v okolí,
letos podpořila postižené obce tornádem a nemá zpětnou vazbu, zda
je linka využívána i našimi občany.
Pan Novotný podal protinávrh s příspěvkem ve výši Kč 2000,–. Hlasovalo se tedy o podaném protinávrhu.
Pro: Tomáš Burdych, Radek Novotný Proti: 8 Zdržel se: Jiří Stach
Protinávrh nebyl přijat. Hlasovalo
se o původním návrhu nepodpořit
linku bezpečí.
Pro: 8 Proti: Tomáš Burdych, Radek Novotný Zdržel se: Jiří Stach

ZO schválilo nepřispět na linku bezpečí.
12. Schválení smlouvy o zřízení
věcného břemene.
Smlouva o zřízení věcného břemene
souvisí s realizací elektro přípojky
k pozemku p. č. 371/4 na Pastvišti
paní xxx. Smlouvu o smlouvě budoucí jsme schvalovali 29. 3. 2021.
ZO schválilo smlouvu o zřízení věcného břemene k pozemku p. č. 371/4
v k.ú Řešetova Lhota.
Pro: 11 Proti: 0 Zdržel se: 0
13. Schválení výjimky z počtu
žáků.
Vzhledem k tomu, že z důvodu velkého počtu neočekávaných odkladů (celkem 10 žáků) pro školní rok
2021-2022, nesplňuje ZŠ ustanovení
vyhlášky č. 48/2005 o minimálním
počtu žáků na jednu třídu (14 žáků),
podal ředitel školy žádost o udělení
výjimky z průměrného počtu žáků.
Z velké části podaných odkladů je
obava rodičů z opětovného uzavření
škol z důvodu pandemie. Aktuální
stav žáků Základní školy Studnice je 40 žáků, tzn., že do naplnění
ustanovení výše uvedené vyhlášky
chybí dva žáci. S ohledem na dostatek financí v rezervním fondu školy,
nebude mít udělení výjimky vliv na
plánovaný, schválený rozpočet školy.
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Výdaje:

ZO schválilo výjimku z počtu žáků
příspěvkové organizace ZŠ a MŠ
Studnice.

1) Navýšíme kap. 3341-Rozhlas a televize o částku 9.000 Kč. O tuto
částku snížíme pol. 8115-Změna stavu krátkodob. prostř. na bankovních
účtech (údržba obec. rozhlasu).

Pro: 11 Proti: 0 Zdržel se: 0
14. Schválení smlouvy o bezúplatném převodu vlastnického práva
k majetku.

2) Zavedeme kap. 5269-Ost. správa
v oblasti hosp. opatření pro krizové stavy v částce 20.000 Kč. O tuto
částku snížíme pol. 8115-Změna stavu krátkodob. prostř. na bankovních
účtech (finanční dar obcím postiženým tornádem).

Jedná se o bezúplatný převod pozemku, p. č. 566 v k.ú. Řešetova
Lhota ve vlastnictví ČR - Úřad pro
zastupování státu ve věcech majetkových (pod parkovištěm na Bakově). Záměr převodu byl schválen na
zasedání ZO dne 14. 6. 2021.

Termín: 31. 8. 2021
Zodpovídá: Václava Wagnerová

ZO schválilo smlouvu o bezúplatném převodu vlastnického práva
k majetku, pozemek p. č. 566 v k.ú
Řešetova Lhota.

19. Různé
Starostka poděkovala paní Ludmile
Kaněrové za organizaci výletu pro
seniory.

Pro: 11 Proti: 0 Zdržel se: 0
15.
Rozpočtové
č. 7/2021

opatření

Zastupitelstvo diskutovalo změny,
které přináší nový odpadový zákon,
s ohledem na nutnost vydání nové
obecně závazné vyhlášky k odpadům. Zastupitelstvo postupně získává podklady, aby se s problematikou
seznámilo a uspořádá v dohledné
době pracovní schůzku k tomuto tématu.

Příjmy:
1) Navýšíme pol. 4111-Neinv. přijaté transfery z všeob. pokladní správy stát. rozpočtu o částku
168.206,68 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).
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TĚŠÍME SE
NA SHLEDANOU
V DALŠÍM ČÍSLE
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Autorem obou fotografií je Libor Petráš
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