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OBECNÍ ÚŘAD
INFORMUJE
Vážení spoluobčané,
v loňském prosincovém zpravodaji jsem vyslovila víru, že rozsvěcení
stromku v roce 2021 se bude konat,
jak se patří, se vším všudy, se svařákem a štrůdlem. Mýlila jsem se. Ani
letos neproběhla tato událost počátku adventu tak, jak bychom si přáli.
Nicméně pár se nás sešlo, zahrála
muzika Šmikuranda pod vedením
Pavla Řídkého a strom jsme rozsvítili. Svoji víru ve svařák a štrúdl tedy
upínám k příštímu roku. Stromky
svítí tradičně i ve Všelibech, na Bakově, v Řešetově Lhotě a ve Starkoči. Všechny ostatní připravované
akce byly z důvodu vládních nařízení zrušeny. Myslivecký spolek nemohl uspořádat Poslední leč, školní
a předškolní děti odehrály své adventní vystoupení bez diváků (lze jej
shlédnout na webových stránkách

školy), tradiční Vánoce na návsi se
konat také nebudou.
Přesto věřím, že si lze vánoční svátky
pěkně užít. Ke klidu postačí odpojit
se od všech sociálních sítí, televizi
pustit, jen pokud v ní poběží pěkná
česká pohádka, zajít do knihovny
a s půjčenou knihou si hovět v křesle se zapálenou svíčkou a lahodným
mokem. Posedět s rodinou a blízkými kamarády, a přitom se vyhnout
třaskavým tématům, která snadno
rozdělují i pevná přátelství. Všem
vám přeji, ať si Vánoce užijete dle
svých představ, třebaže budou rozdílné od těch mých, do nového roku
ať vstoupíte s optimismem a zdraví
ať vás provází celým následujícím
rokem.
Kristýna Kubínová
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OTEVÍRACÍ DOBY
PŘES SVÁTKY
Obecní úřad bude otevřen pouze
ve středu 29. 12. 2021 od 13,00 do
17,30 hodin. V ostatní dny bude od
23. 12. do 31. 12. 2021 uzavřen.

Sběrný dvůr bude otevřen pouze
ve středu 29. 12. 2021 od 16,00 do
17,00 hodin. V sobotu 25. 12. 2021
a v sobotu 1. 1. 2022 bude uzavřen.

OBECNÍ ÚŘAD INFORMUJE
Nejdůležitější informací je přechod
k novému zpoplatnění likvidace odpadu, který nás čeká od 1. 1. 2022.
Proto budou následující řádky věnovány pouze jemu. Tradiční výčet
probíhajících a chystaných akcí se
dočtete opět v březnovém zpravodaji.
ZMĚNA OD 1. 1. 2022
– PLATBA ZA ODPADY NA
OSOBU
Co toto vše bude znamenat pro
občany?
Dle nové obecné vyhlášky (OZV)
č. 2/2021 s účinností od 1. ledna 2022:
Každý obyvatel Studnice a jejích místních částí, který je přihlášen v obci
k trvalému pobytu, dále vlastníci nemovitostí, které jsou určeny k rodinnému bydlení či rekreaci a v nichž
nemá nikdo trvalý pobyt, jsou povinni
uhradit poplatek za likvidaci odpadu
řádně a včas dle obecně závazné vyhlášky. Zároveň jsou povinni se k této
poplatkové povinnosti přihlásit.

Sazba ročního poplatku činí
650 Kč/osoba nebo nemovitost
Poplatek je splatný jednorázově, a to
nejpozději do 31. 3. daného kalendářního roku
Od poplatku jsou osvobozeny osoby
uvedené v čl. 7, odst. 1 a 2 OZV
Celé znění obecně závazné vyhlášky
o místním poplatku za obecní systém
odpadového hospodářství je vyvěšeno na úřední desce OÚ Studnice a na
jejích webových stránkách.
Co tedy musím jako občan učinit?
V období od ledna do března se
dostavit na obecní úřad, vyplnit
přihlášení k poplatku za odpadové
hospodářství a uhradit poplatek
za všechny členy domácnosti trvale hlášené v obci Studnice. Pokud
jsem majitel nemovitosti, která je
určena k bydlení či rekreaci a nikdo v ní není hlášen k trvalému
pobytu, přihlásím se k poplatku
rovněž.
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Jak bude probíhat svoz směsného komunálního odpadu?
Svoz popelnic na směsný komunální
odpad bude zajištěn ve všech částech shodně, a to každých čtrnáct
dní (každý sudý týden v pondělí). Občané využívající společné
kontejnery je budou moci využívat
i nadále, ovšem i pro ně bude platit
jednotná cena poplatku 650 Kč/osoba/rok. Majitelé rekreačních objektů
budou moci využívat těchto společných kontejnerů, nebo si mohou pořídit vlastní popelnici nebo mohou
využít zvláštních sběrných uzamykatelných nádob určených pouze pro
„chalupáře“. Ty budou umístěny na
třech místech, a to u sběrného dvora
ve Studnici, u hasičárny ve Starkoči
a u hřiště v Řešetově Lhotě. Klíč obdrží chalupáři po vyžádání na obecním úřadě při přihlášení k poplatkové povinnosti.
Podnikatelé produkující odpad ze
své podnikatelské činnosti na území
obce Studnice jsou povinni si sami
uzavřít smlouvu na svoz komunálního odpadu se svozovou firmou. Odpad vyprodukovaný podnikatelskou
činností není zahrnut v odpadovém
hospodářství obce. Podnikatelům
s trvalým pobytem v obci Studnice
tím však nezaniká povinnosti hradit
poplatek za obecní systém odpadového hospodářství za odpad, jež vyprodukují ve své domácnosti.
Proč dochází k této změně?

K zavedení nového způsobu zpoplatnění svozu a likvidace odpadu došlo
z důvodu účinnosti nového zákona
o odpadech od 1. ledna 2021. Přijetím nového zákona o odpadech
č. 541/2020 Sb. v prosinci roku 2020
se dramaticky mění situace v odpadovém hospodářství. Poslanecká
sněmovna po řadě let diskuzí odborníků i politiků přijala zákon, který
zásadním způsobem „tlačí“ na zvýšení třídění odpadu ze strany obcí,
potažmo občanů a zavádí negativní finanční sankci. Cena za uložení
jedné tuny odpadu na skládku byla
v roce 2020 celkem 1 560 Kč. V této
částce je obsažen i poplatek ve výši
500 Kč, který bude v následujících
letech dle nového zákona stoupat.
K tomu ještě nový zákon zavádí váhový limit na každého trvale hlášeného obyvatele v obci. Pokud
se v dané obci vyprodukuje
komunálního odpadu (tedy
odpadu mířícího na skládku)
více, pak se od roku 2021 výrazně navyšuje poplatek za
uložení odpadu na skládku
právě za množství „nadprodukce“ odpadu. Zákonem je nyní
stanoven limit pro rok 2021 na jednoho trvale hlášeného občana ve výši
200 kg/rok. Poplatek za uložení
na skládku v letošním roce činí
500 Kč za každou jednu tunu
komunálního odpadu. V případě překročení limitu na jednoho občana bude poplatek za
uložení na skládku navýšen na
800 Kč za tunu. Nutno podotk4

nout, že Zákon o odpadech nastavuje kritéria i do dalších let tak, že
se postupně snižuje limit akceptovatelného množství komunálního
odpadu na obyvatele a současně se
navyšuje sazba poplatku za nadprodukci odpadu.

Proto je velmi důležité, aby se co nejdůsledněji odpad třídil, snižovalo se
množství odpadu putujícího na skládky a tím se zamezilo dramatickému nárůstu ceny. Následující tabulka ukazuje
konstrukci výpočtu poplatku dle nového zákona o odpadech:

Již nyní je jasné, že si budeme muset
zvyknout platit za odpad vyšší částky. Do množství vyprodukovaného
odpadu se započítává jak směsný
komunální odpad, tak odpad velko-

objemový. V tabulce níže je uvedeno
množství odpadu, jež se v obci vyprodukovalo v letech 2019 a 2020,
náklady na jeho likvidaci a hrubý
přepočet na jednoho obyvatele.

Z uvedené tabulky vyplývá, že bychom se sice v minulých letech vešli
do letošního limitu množství odpadu
putujícího na skládku na jedno obyvatele (200 kg), ovšem z tabulky je

také patrné, že odpadu přibývá. A to
by mělo být naopak.
Obec se snaží přispívat k redukci
směsného komunálního odpadu ně5

kolika způsoby: s pomocí dotace jsme
rozdali domácí kompostéry, letos na
podzim jsme poprvé uspořádali bazar nepotřebného zboží (tuto akci bychom rádi opakovali každý půlrok),
uvažujeme i o zavedení jakéhosi reuse centra na sběrném dvoře, kde by
se shromažďovaly funkční věci, jež
chce někdo vyhodit a jiný by si je rád
odnesl. Úsilí obce však stačit nebude. Musí přispět každý občan sám za
sebe. Všichni se musíme naučit přemýšlet o vzniku odpadů již při nákupu zboží, při rozhodnutí měnit věci

v domácnosti – Je nutné je vyměnit?
Nešly by náhodou ještě spravit? Nehodily by se někomu? Nešly by ještě
použít k jinému účelu?

Náklady na svoz plastů a papíru nejsou uvedeny, protože tuto službu zajišťuje pro obec zcela zdarma firma
Petr Jiroušek (sběrné suroviny).

sami zvolit četnost vývozu popelnice. Že dosud platná rovnice – třídím
hodně, mám málo směsného komunálního odpadu = platím méně,
tímto zákonem ztrácí svoji platnost.
Na druhou stranu by bylo na místě
si uvědomit, že tříděním, nebo lépe,
předcházením vzniku odpadů, dáváme najevo, v jakém stavu chceme
planetu nechat budoucím generacím.

Závěrem bych ráda podotkla, že
i když všichni přítomní zastupitelé
hlasovali pro vydání vyhlášky o poplatku za odpad, nikdo z dopadů na
občany radost neměl. Všichni jsme
cítili, že může dojít k demotivaci ke
třídění, pokud si nemohou občané

A pokud již musím věc nebo jen obal
vyhodit, je nutné dbát na správné vytřídění.
Následující tabulka ukazuje množství vytříděného odpadu v naší obci
v letech 2019 a 2020 a náklady na
jeho likvidaci:

Kristýna Kubínová

ZMĚNA OTEVÍRACÍ DOBY POBOČKY ČESKÉ
POŠTY VE STUDNICI PLATNÁ OD 1. 12. 2021:
Pondělí 13,00 – 16,00
Úterý 8,00 – 11,00
Středa 13,00 – 17,00

Čtvrtek 8,00 – 11,00
Pátek 12,00 – 14,00
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PODĚKOVÁNÍ
Děkuji autoklempířům ze Západní
Lhoty a zámečnictví ve Starkoči za
poskytnuté služby.

Mnoho zdraví v novém roce!
Pavel Prokop

zájmové spolky
PODZIM V SOKOLE STARKOČ
Pravidelné cvičení v Sokole ve
Starkoči začalo první říjnový týden. V této době probíhala v posilovně příprava podlahy na výměnu
starého lina za nové a tak prvních
několik cvičení proběhlo trošku netradičně. První sportovní akcí byl
Ovocný duatlon, který se uskutečnil
9. 10. 2021 za krásného slunečného
počasí. Trať byla dlouhá 5 km a sestávala se z 1,5 km jízdy na kole –
2 km běhu – 1.5 km jízdy na kole.
Tohoto závodu se zúčastnilo 16 dětí,
ti nejmenší v doprovodu rodičů, ale
školáci zvládli celou trasu sami jen
s pomocí fáborek, což pro některé
nebylo vůbec jednoduché, přesto nikdo nevzdal a všichni zdárně dojeli
do cíle. Ti nejrychlejší zdolali trasu
za méně než 30 min. Odměnou byla
všem medaile a miska ovoce. Závod
měl veliký úspěch a věřím, že příští
rok zopakujeme s ještě větším počtem dětí.
I v dalších týdnech cvičení pokračovalo mimo zázemí tělocvičny. Střída-

li jsme bruslení na zimním stadiónu
v Náchodě se společným plaváním
v plaveckém bazénu. A protože je
chůze jedním z nejzdravějších a nejpřirozenějších pohybů, zařadili jsme
do našeho pravidelného setkávání
také turistiku a vydali jsme se na dva
pěší výšlapy. První vedl z Náchoda
na Jiráskovu chatu Dobrošov a zpět
do Náchoda a druhý z Teplických
skal Vlčí roklí do Adršpachu a zpět
do Starkoče vlakem.
Mezitím, co jsme si užívali pohybu
na čerstvém vzduchu, vznikl v tělocvičně nádherný nový povrch podlahy s vyznačenými hřišti na soft tenis
a mini volejbal, na kterém se nejen
krásně cvičí, ale i úklid bude o mnoho příjemnější. Za to patří velké poděkování obci Studnice.
Zatím poslední akcí bylo čertovské
cvičení, při kterém nás překvapila
návštěva Mikuláše s čertem, který
se jako lavina vřítil mezi (nic netušících) 28 dětí. Všechny to statečně
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zvládly a po recitaci básničky nebo
předvedení kotrmelce si odnesly balíček dobrot a nádherný malovaný betlém pro společné předvánoční chvíle
s rodiči. Do konce roku nás čeká ještě poslední příjemná záležitost a to
světýlková cesta ke stromečku, na
kterou se všichni moc těší. Ta nám
ukončí společné setkávání v roce
2021 a my budeme s nadějí klidněj-

ších dnů vyhlížet první lednové setkání roku následujícího.
Ráda bych Vám jménem Sokola
Starkoč popřála nádherné, zasněžené
a pohodové Vánoce a pokud možno
zdravější a klidnější rok 2022.
Za Sokol Starkoč
Iva Hurdálková

POZVÁNKA NA NOVÉ CVIČENÍ PRO ŽENY
Středeční večer v 19 hodin patří ve
studnické sokolovně ženám. Cvičení
probíhá pod vedením Lenky Dynterové.
Je zaměřené na posilování „problematických partií“ jako jsou stehna,
břicho a hýždě. Cvičit budete s vlast

ní vahou těla nebo s použitím posilovacích pomůcek.
Pevná postava je nejen centrem pozornosti, ale i určitý znak našeho
zdraví.
Lenka Dynterová
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Z ČINNOSTI HASIČŮ ŘEŠETOVY LHOTY
Tento rok naši činnost významně
ovlivnila pandemie. Plánovaná jarní
školení včetně výcviku byla přerušena a odložena na podzim. Bohužel
na podzim došlo k dalšímu omezení,
takže muselo být zrušené námětové
cvičení a dokonce i výroční členská
schůze. V létě jsme splnili školení
obsluhy motorových pil a školení
velitelů výjezdové jednotky. Kromě
běžné údržby na zásahové technice
proběhla i větší oprava dopravního
automobilu.
Zásahy
1. 1. vzplanutí sazí v komínu v RD ve
Studnicích
8. 1. odklizení spadlé větve přes komunikaci ve Studnici
8. 2. požár v garáži na Bakově
18. 4. požár v hostinci v Řešetově
Lhotě

a dalších nebezpečí. Celá besídka
byla provázena i sportovními aktivitami s hasičskou tématikou.
Sportovní činnost
I přes omezení jarní části soutěží byl
letošní rok sportovně nejaktivnější.
Naše družstva se účastnila více než
30 soutěží. V Podorlické lize obsadila
celkově 6.místo.
Druhé družstvo, které se skládá i ze
členů jiných sborů, ale závodí v dresech Řešetovy Lhoty, letos závodilo
v prestižní Východočeské lize. Družstvo obsadilo celkově 5.místo.
Velký úspěch zaznamenal Dominik Tolda na soutěži Žernovský bejk
(soutěž v silových hasičských disciplínách), kde získal 1.místo a druhý
den v krajské soutěži TFA 2.místo
Za SDH výkonný výbor

Další činnost
Na žádost obecního úřadu jsme v létě
odklízeli strom spadlý na elektrické
vedení ve Zblově a kontrolu propusti
pod komunikací ve Všelibech.
V červnu Milan Novák a Antonín
Koutský uspořádali besídku ve školce ve Studnicích. S dětmi diskutovali, jak si počínat v případě požáru
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základní škola
a mateřská škola
ZPRÁVIČKY Z MATEŘSKÉ ŠKOLIČKY
V podzimních měsících jsme si užívali vycházek přírodou, pobytů na
zahradě, poznávali jsme tajemství
přírody, určovali různé druhy ovoce
a zeleniny a připravovali z nich pokrmy. Upekli jsme si např. jablkový
závin (štrúdl), nasušili ovocné křížaly, ochutnali piškotové jednohubky
s banánem. Paní knihovnice M. Koncošová nás zve do místní knihovny
na zajímavé naučné programy, kterých se rádi pravidelně účastníme.
Zhlédli jsme profesionální hudební
divadlo „O Andulce na statku“. Předškolní děti si také vyzkoušely poprvé
zasednout do lavic v 1. třídě základní
školy a seznámily se s paní učitelkou Mgr. Hanou Plašilovou, která je
zapojila do vyučovací hodiny. Děti
byly ze setkání nadšené a už teď se
těší na další (společná setkání by
měla probíhat pravidelně 1x za měsíc, a to v ZŠ nebo v MŠ, dle aktuální
epidemické situace). Zpravidla každé
úterý ráno nás navštěvuje paní asistentka ze ZŠ Blanka Kaufmanová
a velmi hezky hravou formou děti
seznamuje s anglickým jazykem. Na
podzimním bále skřítků, víl a veselých pohádkových bytostí si děti
zařádily v převlecích, pokoušely se

čarovat, soutěžily, tancovaly, užily si zábavné dopoledne. Rozloučili
jsme se tak s podzimním časem a už
jsme se začali těšit na zimu. Zahráli
jsme si legendu o svatém Martinovi
a vyhlíželi první sněhové vločky. Zanedlouho jsme se dočkali. Zimní čas
nám zpestřila také dvě profesionální
divadla „Domku, domku, domečku“
a „Vánoční příběh“. Navštívil nás
Mikuláš se svým doprovodem. Pro
potěšení nejen rodičů jsme nacvičili
vánoční vystoupení, které bylo společně s vystoupením dětí ze základní
školy nahráno na video a budete ho
moci zhlédnout (odkaz najdete na
stránkách školy: www.zsstudnice.cz –
mateřská škola – nástěnka). Ve vánočním čase se učíme myslet také na
druhé a každoročně chystáme Vánoce i pro zvířátka z lesa, ptáčky na zahradě a nasbírané suché pečivo také
darujeme do Záchranné stanice pro
zraněná a handicapovaná volně žijící zvířata v Jaroměři. Teď nás čeká
už jen upéci trochu toho voňavého
cukroví, dokončit výrobu vánočních
přáníček a dárečků, dopilovat vánoční koledy a už to tu bude… Hurááá!
Vánoce ve školce! Těšení se, kouzelné napětí, zda nás Ježíšek obdaru10

je, rozbalování dárečků a rozzářená
dětská očka. Každý rok se tyto chvíle
opakují a každý rok jsou nádherné
a nezapomenutelné.

usmála a ujistila se, že když Ježíšek
zazvonil na zvoneček, už se můžou
jít podívat, co jim pod stromečkem
nechal.

Rádi bychom se s vámi podělili
o kousek té kouzelné štědrovečerní
atmosféry viděné dětskýma očima
prostřednictvím úryvku z knížky
Barbory Vajsejtlové „Vánoce za dveřmi“:

Pomalu stiskli kliku a otevřeli dveře.
Před nimi se objevil rozsvícený stromeček se spoustou barevných světélek a svíček. A pod ním celá hromada
dárků! Jenda s Terezkou se k nim
rozběhli. Maminka s tatínkem četli
lístečky připevněné na balíčcích, na
kterých bylo napsáno, komu dárek
patří, a Jenda s Terezkou rozbalovali. Zdálo se, že nejspíš museli být celý
rok skutečně hodní, protože dostali
všechno, o co si Ježíškovi napsali.
Jenda našel pod stromečkem auto
na ovládání, fotbalový míč i kopačky. Kromě toho tam byla i autodráha
a dvě dobrodružné knížky. Terezka
zase ze svých balíčků vybalila kromě
princezny, růžové kabelky a plyšového koníka i panenku – miminko,
stavebnici a knížku pohádek. Spoustu dárků přinesl Ježíšek i mamince
a tatínkovi.

Konečně už všichni dojedli a mohli
jít vyhlížet Ježíška. V obýváku zavřeli dveře, aby ho při pokládání dárků
pod stromeček nikdo nerušil. Jenda s Terezkou si přistavili židle pod
okno ve svém pokojíku, přitiskli nosy
na studené sklo a dívali se do tmavé noci, jestli náhodou neuvidí, jak
Ježíšek přilétá. Jendovi to všechno
připadalo strašně napínavé, držel se
maminky pevně za ruku a snažil se
zahlédnout, jestli se nějaká z hvězd
na nočním nebi nepohybuje, protože to by mohl být právě Ježíšek. Terezka se držela kolem krku tatínka
a napětím ani nedýchala. Zrovna
v okamžiku, kdy se Jendovi zazdálo,
že se jedna hvězda pohnula, zazvonil
vedle zvoneček. „Ježíšek!“ vykřikli
Jenda s Terezkou současně, seskočili
ze židlí a běželi společně do obýváku.
Už přes skleněnou výplň zavřených
dveří viděli, jak stromeček září a barevně svítí. Terezka měla strach, aby
Ježíška nevyplašili, tak pořád odstrkávala Jendu ode dveří a šeptala:
„Ještě ne, ještě ne…“ Maminka se

Jenda s tatínkem hned sestavili autodráhu a uspořádali v obýváku opravdové závody. Terezka s maminkou
zase stavěly ze stavebnice domeček
pro panenku. Všude vládla pohoda
a klid. Jendovi i Terezce se ulevilo, že
i přes drobné zlobení se u nich Ježíšek s dárky zastavil a všechno dobře
dopadlo.
Když šli večer spát, zdálo se jim, jako
by v dálce slyšeli ještě rolničky, jak
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Ježíšek letí po nebi, a nemohli se už
dočkat, až si budou zítra hrát s novými hračkami a zažijí spoustu dalších
dobrodružství.

rok vás provází především pevné
zdraví, štěstí, radost a vše zvládáte
s nadhledem a optimismem.
Za celý kolektiv mateřské školy
Ida Hejzlarová,
vedoucí učitelka

Přejeme vám, ať prožijete také klidné a pohodové Vánoce a po celý nový
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ZPRÁVIČKY ZE ŠKOLY
V letošním školním roce nastaly v základní škole velké změny. Pracovní
tým doplnila nová paní učitelka první třída Hana Plašilová a jako druhá
asistentka přibyla Blanka Kaufmanová. Po mnoha letech náš tým opustila paní Helena Elekešová. Tímto
bychom ji chtěli poděkovat za všechny roky, během kterých bylo ve škole
příjemně a čisto. Děkujeme.
Nahlédneme pod pokličku výuky
během podzimu a zimy. Jaké jsou
možnosti pro výuku při všech nastavených covidových opatřeních?
Podzimní a zimní období přináší do
naší školy pravidelné aktivity. Zahájíme školní rok, a také plavecký výcvik. Navštívíme ve školce divadelní
představení, užijeme si 3D kino ve
třídě, zahrajeme si šipkovanou, oslavíme státní svátky, vyzkoušíme si
některé zvyky a tradice. Užíváme si
krásné počasí, čerstvý sníh a zimní
radovánky. Také nás navštíví Mikuláš, čert a anděl, kteří hříšníky pokárají a všechny děti odmění. Vyrábíme
a tvoříme v době adventu a také se
rádi zábavně učíme.
1. třída
1. září jsme v 1. třídě přivítali 6 žáků.
První dny se žáčci seznamovali s prostředím školy a povídali si, jak to ve
škole probíhá. Když se řekne 1. třída,
většině z nás se vybaví skládací pa-

pírová písmena a věčný boj s jejich
umístěním do desek nebo jejich vysypání do tašky. Tak to u nás máme
vyřešeno. V hodinách českého jazyka využíváme koberečky s písmenky,
které jsou opatřeny suchým zipem.
A to už je panečku zábavička.
Každý týden se učíme o novém písmenu. A víte, co je důležité? Přeci poznat je všemi smysly. Takže si každé
písmenko pěkně ohmatáme (vytvoříme z modelíny nebo různých přírodnin), poslechneme (básnička o písmenku), prohlédneme (vyhledání
tvaru písmene) a hlavně ochutnáme.
A to je pro nás ta nejlepší odměna.
Např. díky písmenu L jsme využili
lentilky nejen při učení písmene, ale
i v hodinách matematiky. Takové odčítání s lentilkami je nekonečná zábava – z obyčejného příkladu 5 – 3 se
ve chvíli stane: „Nachystej 5 lentilek,
3 sněz. Kolik jich zbylo?“ A matematika se promění v lahůdku, hádanku,
úkol… A ještě se u toho zasmějeme!
V listopadu jsme se na dopoledne
vrátili do školky, abychom pozdravili naše kamarády a připomněli si,
jak nám bylo hezky. Na oplátku se
jedno dopoledne v měsíci scházíme
u nás ve třídě s předškoláky, které
zapojujeme do hodiny českého jazyka nebo matematiky. Tyto hodiny se
nám všem opravdu líbí a těšíme se
vždy na další setkání. Věříme, že se
předškoláci s námi budou v příštím
13

roce už každý den potkávat ve škole.
2. třída
Žáci druhého a třetího ročníku se
tento školní rok na jeden den v měsíci převléknou za kuchtíky a zkouší
si, co všechno toto povolání obnáší.
A tak už si upekli muffiny, jablečný
závin, palačinky, perníčky. Učí se
vážit, počítat, plánovat, organizovat,
vymýšlet postupy a především spolupracovat.

hou nebo logicky. Přemýšlí nad matematickými hádankami. Hrají si na
obchod s papírovými penězi. Prostě
objevují svět kolem, který je plný čísel a počítání.
S českým jazykem jsou kamarádi.
Baví je čtení i psaní. Čtou knížky,
krátké příběhy, pranostiky, pořekadla a básničky. Hrají si s písmenky,
když hledají a vymýšlí slova. Skládají
slova do vět a věty do příběhů. Luští
hádanky, přesmyčky, doplňovačky,
křížovky. Trénují jazykolamy. Někdy
se stanou detektivy a pátrají po původu slov.
Nejvíce se ale všichni těšíme, až
skončí spousta omezujících opatření.
Až bude možné zase pozvat zajímavé
lidi do školy na besedy. Navštívit různé vzdělávací akce nebo muzea. Cestovat za vzděláním do jiných měst.
Užít si exkurzy nebo návštěvu. Zkrátka se učit i mimo půdu naší školy.
A přání na závěr:

Baví se i při výuce. V matematice
si hrají s provázkem, a tak hledají
přímky, úsečky, kružnice. Na geodesce tvoří obrázky z úseček. Při
stavbách z kostek objevují svět roviny i prostoru. Vyznají se v souřadnicích a poznají souměrné útvary. Baví
je čísla kódovat a počítat s obrázky
nebo písmeny. Počítají hady, pavučiny, pyramidy, řeší slovní úlohy úva-

Ježíšku, prosím tě, přečti si mé psaní. Je krátké. Mám k Tobě jen jedno
přání. Ať jsou všichni v celém roce
takoví, jak na Vánoce. Ať jsou milí,
míň se mračí… Děkuji Ti, to mi stačí…
Krásné svátky přeje
za ZŠ Studnice
Kateřina Hanková
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CELOROČNÍ PROJEKT ŠKOLNÍ DRUŽINY
Naše celoroční hra pro letošní školní
rok se jmenuje „Cesta za pokladem“,
kdy děti každý měsíc navštíví jeden
z připravených ostrovů. Po prozkoumání ostrova formou her a soutěží děti
získávají klíče od zamčené truhly, která se otevře až na konci školního roku,
po získání všech klíčů.

linách a živočiších, ale také o podnebí, živelných pohromách a úkazech.
Tvořili jsme z přírodních materiálů.
V tomto měsíci jsme slavili také svátek
sv. Martina. O tento lidový zvyk, dětmi
napečené martinské rohlíčky, pořekadla a písničky jsme se podělili se spoluobčany z DPS Jarmila.

Měsíc září proběhl formou příprav na
pevnině. Než jsme vypluli za pokladem
čekalo nás spousta práce – navzájem
se seznámit, seznámit se s pravidly
plavby, se svojí lodí i s piráty z ostatních lodí (novými prvňáčky). Děti musely vymyslet název lodi, svůj pokřik
a svoji vlajku, kterou si musely vyrobit.

V měsíci prosinci jsou dalším cílem
naší plavby vánoční ostrovy, které jsou
nejkrásnějšími ostrovy. Říká se, že na
tomto ostrově všechno září a hlavně,
že je plný tajných přání. Při této plavbě nás již navštívil Mikuláš s čertem.
Nyní připravujeme různé dárečky (pro
rodiče, DPS Jarmila, ale myslíme i na
zvířátka z útulku, pro které pečeme
dobroty), povídáme si o vánočních
zvycích, zpíváme koledy… A možná nás
navštíví i Ježíšek!

V měsíci říjnu jsme zvedli kotvu a natočili kormidlo směrem k ostrovu dopravy.
Kola, auta, autobusy, vlaky, letadla
a doprava jako taková nás zajímala
při cestě na tyto ostrovy. Učili jsme se
silniční značky, zdokonalovali jsme dopravní znalosti při jízdě na kole. Zažili
jsme mushing – jízdu se psím spřežení
(p. Hanuš), přednášku o balónovém
létání (p. Bc. Línek), besedu s ukázkou
historického vozu (p. Koutský). Navštívili jsme letiště na Vysokově (kolektiv
místních letců). Všem, co nám o dopravě něco ukázali a udělali si na nás
volno, moc děkujeme.

Letošní rok je opět plný různých omezení, ale i tak s dětmi pro vás připravujeme vánoční výstavu. Letos bude
v prostorách místní autobusové zastávky. Uvidíte ztvárněné období od
sv. Martina až po Tři krále. Výstavka bude otevřena od 21. 12. 2021 do
7. 1. 2022 Těšíme se na vaši účast.
Do nového roku Vám přejeme hodně
zdraví, spokojenosti a těšíme se na
další spolupráci.

V měsíci listopadu jsme vypluli na přírodovědné ostrovy. Celý měsíc jsme si
vypravovali o přírodě – nejen o rost-

Za děti ŠD vychovatelka
Renata Řídká
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dění
kolem nás
ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST STUDNICE
Srdečně zveme na vánoční bohoslužby:
Pátek 24. 12.–Štědrý den – půlnoční
mše se zpěvem koled ve 24:00 hodin
Sobota 25. 12.–Boží hod vánoční –
zpívaná mše v 8:00 hodin
Neděle 26. 12.–sv. Štěpán – mše
v 8:00 hodin
Sobota 1. 1. 2022 – Slavnost Matky Boží Panny Marie, Nový rok –
v 8:00 hodin
Návštěva betléma
Na Štědrý den v čase od 15 do
16 hodin bude možnost podívat
se do kostela sv. Jana Nepomuckého na nový vyřezávaný betlém.
Navštívit ho můžete také v čase
před a po bohoslužbách uvedených výše.
TŘÍKR ÁLOVÁ SBÍRK A 2022
Budou v novém roce zase chodit po
Studnici Tři králové? Doufáme, že

ano! Termín koledování je od 1. do
16. ledna. Pokud by situace přímému
kontaktu s koledníky nepřála, budou i jiné možnosti, jak tuto tradiční
sbírku podpořit. Vybrat můžete z více
možností:
Kasička by mohla být umístěna v obchodě nebo na obecním úřadě.
On-line na webu www.trikralovasbirka.cz, a to až do 30. dubna 2020.
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Převodem na účet 66008822/0800
s variabilním symbolem 777955007.
Dárcovskou sms na číslo 87 777 s textem DMS KOLEDA 30, DMS KOLEDA 60 nebo DMS KOLEDA 90 podle
částky, kterou chcete poslat. Pokud
byste chtěli podporu posílat opakovaně, zadejte DMS TRV KOLEDA

a vybranou částku – ta se odečte
z vašeho telefonního účtu každý měsíc.
Za vaši štědrost děkují a na setkání se těší Tři králové z rodiny
Netrestových ze Studnice

NÁBOŽENSKÁ OBEC CÍRKVE ČESKOSLOVENSKÉ HUSITSKÉ VE STUDNICI
Vážení přátelé, sestry a bratři v Kristu, srdečně vás zdravím z Husova sboru ve Studnici.
Advent se pomalu blíží ke svému dovršení. Čas adventu vyvrcholí vánočními svátky. Mnozí z nás se již těší,
zvláště děti. Ve vánočním čase si připomínáme Boží lásku, která do našeho světa vstoupila v podobě malého
dítěte Ježíše. Vkládám krátké vánoční
rozjímání.
Jesle jsou předznamenáním.
Vánoce! Dostávaly různá jména: svátky pokoje, rodiny, bohatého stolu,
míru. Ale jistě jste slyšeli, že jsou to
také svátky vidění. Je opravdu co vidět: osvětlené výlohy, plno zboží, vánoční stromky, dárky pod nimi, betlémy.
I ve vánoční biblické zvěsti je co k vidění: stáj, dítě v jeslích, nebeští poslové.

Slovní Boží slib daný prorokům. Právě
jesle byly identifikačním znakem pro
pastýře, aby mohli dojít na místo, kde
by jinak Spasitele nehledali. Rádi rozlišujeme mezi slovem a činem. Betlém dokumentuje, že Boží slovo je realizováno. Dítěti se dostalo vzácných titulů, i když přišlo
na svět v primitivních podmínkách.
Když jsme byli dětmi, dívali jsme se na
Štědrý den klíčovou dírkou, co se děje v zamčeném pokoji. Betlém je víc než klíčová
dírka, jsou to dokořán otevřené dveře mezi
dvěma světy, aby se prolnuly, mohly do
sebe navzájem vejít. Až dítě vyroste, bude
na něm mnoho k vidění, vyplní prázdné
prostory našich niter, které zvenčí nejsou
vidět a stane se nejkratším spojením mezi
Bohem a námi.
Proto se právě na štědrý den dere na viditelný povrch kdesi hluboko zasunutá
touha, aby mezi námi bylo stále více tepla
a světla a třeba i právě tam, kde bychom ho
nehledali. To, že vánoční zvěst jde mimo
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některé lidi, je způsobeno jejich uzavřením se do ulity vlastního „já“. A to je tak
mrňavý svět že se do jeho středu už nic
jiného nemůže vejít a oni tam nic nechtějí a nemohou vpustit.

každou 2. a 4. neděli v měsíci od 17.
00 hodin.

Každá hudební skladba má na počátku
klíč a předznamenání. Interpret toho
musí dbát, aby skladba k něčemu vypadala. Betlémské jesle jsou předznamenáním pro náš lidský rod. Je na nás,
abychom toto předznamenání a klíč
učinili svým životním stylem viditelným.

Ráda bych poděkovala každému, kdo
přispěl svými finančními dary na chod
Husova sboru. Touto cestou chci také
poděkovat obci Studnice za poskytnutou dotaci, která byla použita na výmalbu kněžiště a předsíně. Dále proběhla
renovace osvětlení, bylo opraveno zdivo pod okny, schody před sborem a byla
vyspravena zatékající střecha.

(Převzato od Erwina Kukuczky, faráře
CČSH – Svoboda je spjata s pravdou.)
Vánoční bohoslužby v Husově
sboru:
26. 12. 2021 - svátek sv. Štěpána od 17.
00 hodin.

Úřední hodiny ve farní kanceláři – každou středu od 15- 00 do 17. 00 hodin.

Přeji vám a vašim nejbližším radost
a pokoj z narození Božího Syna.
Krásné vánoční svátky
a šťastný nový rok 2022,
Mgr. Žaneta Černochová,
farářka

Pravidelné bohoslužby:

okénko
do historie
ZNOVU GENERÁL STARKOČ
Ve studnickém Zpravodaji, v prvním čísle letošního roku, byl otištěn
článek o generálmajorovi Oskaru
Starkočovi. Byl to článek o starkočském rodákovi, o kterém vlastně

v obci nikdo nic nevěděl, ačkoliv se ve
Starkoči skutečně narodil, a to přímo
v budově nádraží. Jeho otec, Mikuláš
Schreiber, zde byl totiž koncem 19.
století přednostou stanice. Ačkoliv
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se u nás o přednostovi Schreiberovi
a jeho rodině nezachovala jediná písemná zmínka, podařilo se nám nakonec získat 180 listů dokumentace,
týkající se jeho syna Oskara. Byla to
dokumentace úředně strohá, ale dozvěděli jsme se z ní něco o vojenské
kariéře Oskara Schreibera, o tom, že
byl vězněn Němci za druhé světové
války, o tom, že si v roce 1945 nechal
změnit příjmení na „Starkoč“ i o tom,
že byl v posledních letech svého života pronásledován komunistickými
československými úřady. Navázali
jsme kontakty s libereckým 31. plukem, který jméno generálmajora

Oskara Starkoče přijal jako čestnou
součást svého názvu. Jejich prostřednictvím se nám podařilo na konci listopadu získat naskenované fotografie
ze dvou rodinných alb vnučky pana
generála a scany dalších dokumentů. Z toho všeho lze poměrně dobře
zrekapitulovat některé úseky životní
dráhy pana Oskara Starkoče pro zaznamenání v obecní kronice a snad
bude čtenáře Zpravodaje zajímat zveřejnění části jeho životního příběhu
i zde, ve Zpravodaji.
Jiří Stach

KOZLÁŘ
Les se nachází v blízkém jihozápadním sousedství obce Studnice u Náchoda. V padesátých letech byl tento
les převážně mladým, obnoveným
porostem po prudké větrné smršti,
která v lese zle řádila. Jméno Kozlář
vzniklo /dle údajů obecní studnické
kroniky/ podle používání kozlů při
polních pracích v době pobělohorské,
kdy bída nutila zemědělce, aby používali těchto zvířat pro nedostatek
dobytka k pracím na poli, kde dnes
je Kozlář.
Celý tento pozemek býval kdysi polem. Rozsah lesa není hluboký. Od
Studnice je v rovině, dělen několika
alejemi, pak náhle klesá v údolí potoku Špinka /nyní potok Olešnice/, za
nímž je již zalesněná Kaněrova stráň.

Převládají smrčiny, ale též borovice,
modříny, i listnáče jsou hojně zastoupeny.
Kozlář nám přirostl jaksi nejvíce
z okolních lesů k srdci. Po celá léta
nás zdravil za jarních dnů zpěvem
ptactva, a to již od časného rána,
jakmile jsme otevřeli okna kuchyně.
Později jahodová paseka a jiná místa Kozláře voněla jahodami. Byly to
lukulské hody, plné dobrodružství,
slunce a jara. Není již paseky – vyrostla – a není více na ní jahod. Slunce se odstěhovalo z kdysi prosluněných míst a zůstal zde jen polostín
hustého porostu. Zanikly jahody, ty
družičky slunce, a odešel s nimi i čas.
Přišla jeseň. Kozlář se zvolna barvil
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pestrými barvami podzimu. Nejprve
žloutly panenky břízy, javory a celá
ta listnatá družina měnila denně
svůj barevný nádech. Vrkoče jeřábů
svítily na slunci svými rudými hrozny a bylo-li jich hodně. Tvrdilo se, že
bude tuhá zima. Modříny, sežehnuty
prvními mrazíky, rychle opadávaly a miliony jehliček kypřilo humus
země, která je před tím živila. Opadalo listí a podle pravidel účelnosti o zrození a smrti všechny věci na
zemi i na nebi ve svém pravidelném
opakování podléhaly svým změnám.
Ať je to květ, list, stéblo i plod, vše
podléhalo neúprosnému zákonu přírody a času.
Zima vytvořila často svým sněhovým
pláštěm v porostech i na stráních našeho lesa Kozláře pohádkové postavy a tvary. K zimě vždy patří Vánoce,
vánice, skučící meluzína, rampouchy,
jiskřivý sníh, závěje a teplo u kachlových kamen. Bylo-li teplo i v duši,
pak i ta zima byla krásná. Vždyť
i v krutosti doby, času i ponížení je
naděje na jaro, na změnu. Tak také
i Kozlář a jeho příroda je plna změn.
V lese nastává opět předjaří, taje
sníh a led a pojednou se setkáváme
na stráni s prudce vonícím nachově
rozkvetlým lýkovcem. Je to tam kdesi, kde byla vypuštěna na svobodu
tajně lapená nezbedná poštmistrova
kavka, se zákeřnickým přáním, aby
již nikdy nenalezla cestu do našeho
domu, kde natropila celé růžence nepřístojností.

V západní části Kozláře obtéká Kaněrovu stráň potok Špinka. Na jeho
toku do náruče Úpy ho doprovázejí zalesněné stráně a zelené bučiny.
Hlavní alej Kozláře končí v louce
u potoku, odtud po lávce běží stezka
nahoru do polí a nejbližším směrem
do Babiččina údolí. Stráň Kozláře
podél louky je vroubena ořeším a na
jaře shluky jaterníku-podléšek. Pak
to jsou andělsky vonící konvalinky,
připomínající svou vůní i křišťálovou
bělostí něžné kouzlo pohádek o lesních vílách a lesních žínkách. Roste
tu i betlémský mech, který představuje u našeho vánočního betlému
s nezbytným Hurdálkovým jalovcem,
betlémskou přírodu v době narození
Ježíška.
Kozlář snad není prvotřídním lesem,
vznikl z polí s hojným humusem
vhodným pro obilniny, ale dřevinám
se zde snad nedaří. Jejich dřevo je
také prý méně kvalitní. Je to posudek
zemědělce, zřejmě realisticky litujícího zalesněné zemědělské plochy. My
však pamatujeme na rohu lesa vybíhajícího nejblíže k naší Studnici,
nádherný exemplář krásného dubu,
pravého strážce lesa. Byl ušlechtilý,
statný a byl naším dobrým kamarádem. Ale jednoho dne ležel poražen.
Bylo jaksi v srdci teskno nad koncem
života našeho kamaráda – dubu.
A tož nakonec: máme rádi tento les,
s nímž jsme léta společně žili a věříme slovům kdysi, kdesi a kýmsi napsaným:
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„V hloubi lesů srdce vlasti se ozývá –
lid bez lesů je národ, který umírá!“
Článek je z pozůstalosti p. Františka
Šlitra, býv. četnického strážmistra

ze Studnice, otce Mgr. Marie Pindešové a dědy Mgr. Marie Hanzlíkové.
Šlitrova rodina v té době bydlela
v budově místní pošty, v tomto bytě
potom byla mateřská školka.

rok
v zahradě
ZIMA NA TÉMA OVOCNÉ DŘEVINY
- POKRAČOVÁNÍ
Vážení čtenáři,
v minulém čísle našeho seriálu o zahradě jsme se zabývali ovocnými
stromy. Tentokrát budeme pokračovat ovocnými keři, které jsou běžně
pěstovány v našich zahradách a skořápkovinami, které jsou vedle ovoce významným zdrojem výživných
plodů.
Klasické ovocné keře
1. RYBÍZ je velmi oblíbeným keřem s plody červené, bílé nebo černé
barvy. Dá se pěstovat i roubovaný
na kmínek, v tom případě vyžaduje
oporu a není tak dlouhověký jako
keř. Kromě plodů můžeme využít
také listy černého rybízu, které jsou
aromatické a po usušení mohou být
součástí bylinných směsí.

2. ANGREŠT v nedávné době ztratil
oblibu vinou houbové choroby zvané
padlí. Odrůdy dříve pěstované začaly padlím trpět natolik, že listy i plody opadávaly a celé rostliny hynuly.
Dnes máme naštěstí nové odrůdy
rezistentní vůči této chorobě, a proto
o něj znovu stoupá zájem. A milovníci černého rybízu ocení také jeho
křížence s angreštem zvaného josta.
3. MALINÍKY dělíme na jednouplodící odrůdy, které mají velkou
úrodu v létě, a remontantní odrůdy
- ty plodí v létě méně, ale kvetení
opakují ještě během podzimu, s plody často až do zámrazu. Odrůdy
červenoplodé doplňují také ty žlutě
a černě zbarvené. Zajímavostí poslední doby jsou i zakrslé odrůdy
vhodné do nádob tam, kde nemáme
dostatek místa.
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4. KANADSKÉ BORŮVKY patří
mezi dřeviny náročnější na stanoviště. Oproti předchozím druhům vyžadují kyselou vlhčí půdu a polostín,
vyhovuje jim také zamulčování kůrou nebo hrabankou. Svými nároky
patří mezi dřeviny vřesovištní, proto mohou být na zahradě součástí
okrasného záhonu společně s pěnišníky, azalkami, vřesy a vřesovci.
Skořápkoviny
1. OŘEŠÁK KRÁLOVSKÝ je hlavním druhem stromu plodícího ořechy v našich podmínkách. Jeho úrodu mohou pokazit snad jen pozdní
mrazy, jinak bývá veliká. Problémem
bývá úklid listí, které se lidé často
obávají kompostovat. Řešením může
být delší doba, po kterou ho kompostujeme, nebo použití tam, kde jeho
účinky rostlinám nevadí. S úspěchem tak ořešákové listí můžeme použít třeba jako mulč pod maliny.

za ořešákem. Tento velký keř nám
poslouží nejen výbornými plody, pro
jejichž dobrou násadu potřebujeme
více odrůd. Lískový keř je zároveň
i pohledovou clonou nebo větrolamem, úkrytem pro ptáky a jiné živočichy. Z jeho prutů se dá na zahradě
navíc výborně stavět, protože jsou
dlouhé, pevné a vydrží delší dobu
než vrbové. Proto z nich můžeme vyrobit oporu na pnoucí druhy zeleniny
(fazole apod.) nebo třeba vyplést celý
vyvýšený záhon.
3. KAŠTANOVNÍK a MANDLOŇ
patří mezi teplomilné skořápkoviny,
pěstované v našich podmínkách spíše výjimečně. Lze je doporučit pouze
velkým nadšencům a také těm, kteří mají vhodné podmínky a zejména
dostatek prostoru pro zahradní experimentování.
Na shledanou v jarním vydání
zpravodaje se těší
Terezie Netrestová

2. LÍSKA následuje v oblibě hned

Rybíz Rovada

Angrešt Captivator
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Josta

Maliník Golden Everest

Kanadská borůvka Duke

Ořešák Sychrov

Líska Hallská obrovská

Kaštanovník setý
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Mandloň Vama

mazlíčci
ZIMA SE PSÍM PARŤÁKEM:
JAK ZAJISTIT, ABY PROCHÁZKY
NEBYLY TRÁPENÍ, ALE RADOST?
Čím níže rtuť na teploměrech je,
tím větší množství oblečení navlékáme, aby na nás zima nemohla.
Naši psí parťáci si ale musí vystačit s výbavou, kterou jim nadělila
příroda. Jak tedy zajistit, aby pejsci
při venčení v chladném počasí nestrádali? Máme pro vás pět rad!

spěláckou srst, je ocení i psíci malých plemen, krátkosrstí psi nebo
psí senioři. Když prší, sahejte po
pláštěnkách, močový měchýř zase
nejlépe ochráníte oblečkem zakrývajícím i spodní část psího tělíčka.
Skvěle poslouží softshellové bundy
nebo kombinézky.

Pořiďte obleček

Hlídejte, aby se zahřáli

Psí obleček není jen jakýsi módní výstřelek, ale efektivní ochrana
pejska před nachlazením a podchlazením. Kromě štěňat, která
ještě nemají dostatečně vyvinutý
imunitní systém ani pořádnou do-

Štěňata a pejsci malého vzrůstu by
v zimě neměli trávit venku na mraze déle než 10 až 15 minut. Mohou
totiž prochladnout nejen od zad,
kde hrozí nastydnutí ledvin nebo
zánět zádového svalstva, ale i od
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bříška, což může naopak postihnout močové cesty. Hlavní zásadou
je, aby se pes během celé vycházky
hýbal a zahřál se. Nenechávejte jej
polehávat na holé zemi, stát dlouho
na jednom místě nebo pojídat sníh.
Nebezpečné jsou také zamrzlé vodní plochy, kde hrozí, že se pes propadne do ledové vody.
Nepodceňte přípravu
Pokud váš pejsek kvůli svým rozměrům, věku nebo typu srsti zimu
hůře zvládá, pomozte mu s přípravou. „Jestliže je za okny opravdu
chladno, může váš chlupáč prochladnout i navzdory svetříku či
kabátku, který bude mít na sobě.
Takového pejska poznáte podle
toho, že stojí na místě, klepe se,
nechce se mu jít. To jsou známky
přirozené snahy organismu omezit tepelné ztráty a zásoby energie
‚ušetřit‘ pro udržení tělesné teploty. U těchto psů proto neotálejte
a před zimou jim upravte jídelníček. Obvykle postačí přidat o jedno
krmení za den navíc. Když to nestačí, zvolte krmivo s vyšším obsahem
energie. V praxi to znamená přejít
na krmivo určené aktivním psům,
tedy například Brit Care Endurance. Mimo to je dobré začít posilovat
imunitu pomocí vitamínů, a to ještě
před tím, než zima opravdu vypukne. Jako prevence proti nastydnutí
funguje podávání probiotik,” radí
Martin Kváš, odborník značky Brit
na výživu a výcvik psů a koček.

Pečujte o tlapky
Náledí, posypová sůl i štěrk nedělají polštářkům na psích packách
dobře. Aby nepopraskaly a pejska
zbytečně nebolely, mažte je před
procházkou vazelínou. Toto opatření je obzvlášť důležité u štěňat, která mívají tlapky ještě citlivější než
dospělí psi. Po návratu domů svému chlupáčovi nožky vysušte ručníkem a znovu namažte. Několikrát
do týdne potom můžete polštářky
mazat speciálními psími balzámy,
které mají zklidňující a regenerační
účinky. Pokud má váš pejsek packy
obzvláště citlivé nebo v zimě chodíte na delší výlety, můžete vyzkoušet speciální psí botičky. V takovém
případě je ideální, když na ně psa
navykáte už od štěněte.
Sportujte, ale s rozumem
Máte-li doma aktivního psa, můžete s ním přes zimu vyrazit na běžky (skijöring) nebo jej nechat tahat
sáně (mushing). V obou případech
je však potřeba se psem nejprve
natrénovat zdatnost a sehranost.
Běžnou procházku si potom můžete zpestřit i klasickým aportováním na sněhu. Namísto klasického
tenisáku zkuste vzít ven barevnou
aportovací hračku, která bude na
sněhu hezky vidět. Při tréninku
v chladném počasí nezapomeňte
pejskovi zajistit dostatek odpočinku na teplém a suchém místě. Mimo
to mějte vždy na paměti, že ne
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všechna plemena jsou na venkovní
aktivity přes zimu vhodná – jiný
přístup si žádá hubený chrt a jiný
huňatý husky. Více tipů týkajících
se výcviku, výživy i péče o psa (ne-

jen) v zimě najdete na webu www.
mazliccivpohybu.cz.
Karolína Jirouschková

společenská
kronika
ROZLOUČENÍ S PANEM
ALEŠEM ANTOŠEM
Odešel nám nenahraditelný knihovník, moudrý pamětník a kamarád – pan Aleš Antoš.

velice sblížil. Nevynechal žádnou
z přednášek z vojenské historie,
které jsem organizoval. Ale pan
Antoš měl zájem o historii vůbec
a především měl velmi široké znalosti z historie obce.

12. listopadu 2021 nám odešel nejstarší občan Řešetovy Lhoty pan
Aleš Antoš. Jeho odchod nás zaskočil – byl do poslední chvíle „fit”,
neopouštěl ho zájem o obecní záležitosti, potažmo o chod místní
knihovny.

Pan Antoš si mimo jiné uvědomoval
historický význam vlakové zastávky v Řešetově Lhotě a prosazoval
její zachování. Sám, pokud mohl,
pomáhal s její květinovou výzdobou. Tuto zastávku nakonec důvěrně znal, protože cestoval většinou
vlakem.

Pan Aleš Antoš pocházel z pekařské rodiny – starší občané Lhoty se
možná na starou pekárnu jeho rodičů pamatují. Syn Aleš se ale vydal jiným směrem – stal se vojákem
z povolání a školil tankisty. Po vyřazení z armády pracoval v bývalém
Elitexu v Červeném Kostelci.

Nezapomeňme ani na velmi aktivní
činnost pana Antoše u zahrádkářů.
Pan Antoš se zajímal o veškeré veřejné dění v obci. Dokázal nevtíravě poradit – měl i hezké podněty

Jeho zájem o vojenskou historii nás
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ohledně aktuálně plánované oslavy šestistého výročí první písemné
zmínky Řešetovy Lhoty. Chtěli jsme
k tomuto významnému výročí napsat společný článek – už mi s ním
bohužel nepomůže.
Po celý život se vzorně staral
o místní knihovnu. Měl v literatuře
rozhled jako dnes málokdo, dokázal
čtenářům s výběrem knih poradit.
Různé požadované tituly mu dodávala Náchodská městská knihovna.
Knihy nevyhazoval, dokonce přivážel hodnotné vyřazené knihy – měl
ke knihám úctu. Knihovníci v okolí
k němu chovali velký respekt. Pan
Antoš si naštěstí už před časem domluvil svého nástupce – knihovnu
povede jeho syn Aleš ml.

Páteční odpoledne byla určena nejen pro půjčování knih, ale zároveň
pro besedy sousedů – pamětníci
probírali historii, často vedli velmi
vášnivé disputace, nejvíce diskutoval Augustýn Borůvka. On i Aleš
Antoš byli živou kronikou obce.
Dnes se tito staří kamarádi – pan
Aleš Antoš starší, pan Augustýn
Borůvka starší, ale také pan Josef
Malina nejstarší, pan Adolf Novák – na nás dívají z nebe; možná
debatují o našem pozemském hemžení a možná se baví u mariáše.
Odchod pana Aleše Antoše je pro
Řešetovu Lhotu velkou ztrátou.
Zdeněk Línek
zapsala Marcela Lhotská

V říjnu oslavili svá jubilea
Hokovská Věra, Studnice, 86 let;
Dědková Pavlína, Řešetova Lhota, 82
let; Holá Drahomíra, Starkoč, 75let;
Jiroušek Radimil, Třtice, 80 let;
Šafránková Drahoslava, Zblov, 85 let;
Hnětkovský Václav, Starkoč, 75 let.

Papírníková Jana, Starkoč, 65 let; Malá
Margita, Starkoč 75 let.

V listopadu oslavili svá jubilea:
Prokop Oldřich, Řešetova Lhota, 86
let; Rinnová Jaroslava, Studnice, 70
let; Jiránková Marta, Všeliby 82 let;
Rufer Jaroslav, Starkoč 75 let; Ulichová Jarmila, Bakov, 70 let; Hejčl
Josef, Starkoč, 81 let; Ďuriška Jaroslav, Studnice, 84 let; Antošová Jana,
Řešetova Lhota, 91 let.

Blahopřejme novopečeným rodičům
i všem, kteří v uplynulých měsících
oslavili životní jubilea.

V prosinci oslavili svá jubilea:

Narodili se:
Tomáš Orjabinec, Starkoč
Jakub Koutský, Řešetova Lhota
Tereza Burdych, Třtice

Navždy nás opustili:
Josef Linhart, Starkoč
Aleš Antoš, Řešetova Lhota
Hana Vlčková, Řešetova Lhota
Upřímnou soustrast pozůstalým.
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zápisy
(anonymizované)
ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE
STUDNICE Č. 26/2021 ZE DNE 22. 11. 2021
Přítomno: 9 zastupitelů
Omluveni: Aleš Jirouschek, Helena
Toldová
Hosté: 0
Zahájení jednání: 19:00 hod
Konec jednání: 20:00 hod
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.
1.Volba zapisovatele, ověřovatelů a návrhové komise
Zapisovatel: Štěpánka Kubová
Pro: 9 Proti: 0 Zdržel se: 0
Ověřovatelé: Ludmila Kaněrová, Bořivoj Červenka
Pro: 9 Proti: 0 Zdržel se: 0
Návrhová komise: Pavel Řídký, Radek Novotný
Pro: 9 Proti: 0 Zdržel se: 0

2. Schválení programu
ZO schválilo program zasedání dle pozvánky.
Starostka navrhla doplnit následující
body:
Schválení dohody o pracovní činnosti
s L. Kaněrovou
Schválení podání žádosti o dotaci Ministerstva obrany – Program 107290
Projednání žádosti o dar Oblastní charitě Náchod
Zrušení směrnice č. 1/2017
Schválení smlouvy o smlouvě budoucí
o zřízení věcného břemene – přípojka
k.ú. Studnice
Seznámení s rozpočtovým opatřením
Pro: 9 Proti: 0 Zdržel se: 0
3. Kontrola zápisu č. 25/2021 ze
dne 13. 9. 2021
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ZO schválilo zápis z minulého zasedání konaného dne 13. 9. 2021 bez
připomínek.
Pro: 9 Proti: 0 Zdržel se: 0
4a. Schválení vydání OZV
o místním poplatku za obecní
systém odpadového hospodářství
Zastupitelstvo obce se s problematikou nového odpadového zákona seznamovalo postupně v průběhu celého roku. Po dlouhé diskuzi se shodlo
na systému úhrady za dopadové hospodářství i na výši poplatku, který
byl určen 650 Kč/osoba/rok.
Podrobné vysvětlení pro občany
bude uveřejněno ve zvláštním článku
zpravodaje.
ZO schválilo vydání obecně závazné
vyhlášky č. 2/2021 o místním poplatku za obecní systém odpadového
hospodářství.
Pro: 9 Proti: 0 Zdržel se: 0
4b. Schválení vydání OZV o stanovení obecního systému odpadového hospodářství
Vzhledem k novému odpadovému
zákonu dochází i k mírné úpravě
v systému shromažďování odpadů,
které se týká především rekreačních
objektů. Od nového roku již nebudou
prodávány jednorázové svozové pytle

na odpad, takže musela být vydána
nová vyhláška o stanovení systému
shromažďování odpadů, ze které byla
možnost využití pytlů vyjmuta. Podrobné vysvětlení bude opět uveřejněno v prosincovém čísle zpravodaje.
Zo schválilo vydání obecně závazné
vyhlášky o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Studnice
Pro: 9 Proti: 0 Zdržel se: 0
5. Schválení Smlouvy o smlouvě
budoucí – věcné břemeno (SÚS,
Gasnet, akce Chodník Starkoč)
ZO schválilo třístrannou smlouvu
se Správou silnic Královéhradeckého kraje a společností GasNet, s. r. o.
o právu stavby a smlouvu o smlouvě
budoucí o zřízení věcného břemene –
jedná se o přeložku plynu nutnou pro
stavbu chodníku ve Starkoči.
Pro: 9 Proti: 0 Zdržel se: 0
6. Schválení Smluv o poskytování knihovnických služeb –
knihovna Studnice, knihovna
ŘL
ZO schválilo Smlouvy o poskytování regionálních knihovnických služeb pro knihovnu ve Studnici a pro
knihovnu v Řešetově Lhotě.
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Smlouvy písemně upravují již probíhající skvělou spolupráci náchodské
knihovny, jako knihovny pověřené
a našich knihoven.
Pro: 9 Proti: 0 Zdržel se: 0
7. Projednání poplatků za užívání sokolovny na rok 2022
Vzhledem k rostoucím nákladům
především na energie přistoupilo
zastupitelstvo k mírnému zvýšení
poplatků za užívání sokolovny ve
Studnici.
Zároveň byl vypracován obdobný
ceník pro sokolovnu ve Starkoči, do
které obec postupně investuje finanční prostředky (přístavba skladu
nářadí, zabezpečení statiky budovy,
oprava toalet, výměna oken, nátěr
podlahy atd.)
ZO schválilo ceníky za užívání sokoloven ve Studnici a Starkoči platné
od 1. 1. 2022.
Pro: 9 Proti: 0 Zdržel se: 0
8. Schválení plánu kontroly
ovzduší
Na základě Programu zlepšování
kvality ovzduší 2020+ vydaného Ministerstvem životního prostředí mají
obce povinnost provádět opatření
ke zlepšení stavu ovzduší. Jednou
z povinností je i schválení časového
plánu pro provádění těchto opatření.

V souvislosti s touto problematikou
starostka informovala o zákazu užívání zastaralých kotlů na tuhá paliva, který bude platit od 1. 9. 2022. Po
tomto datu lze používat pouze kotle
3. a vyšší třídy. Informace k dotacím pro občany na výměnu zastaralých kotlů lze nalézt na webových
stránkách obce v záložce Praktické
informace. Zároveň informovala, že
již nyní probíhají kontroly ze strany
náchodského odboru životního prostředí, které se zaměřují na množství
spalin vycházejících z komínů v naší
obci.
ZO schválilo časový plán obce studnice pro provádění opatření Programu zlepšování kvality ovzduší.
Pro: 9 Proti: 0 Zdržel se: 0
9. Projednání Směrnice k rozvozu obědů
Tato směrnice upravuje pravidla dovážky obědů pro občany obce Studnice. Obědy jsou dováženy pouze
pro osoby s trvalým pobytem v obci
Studnice a to ve dnech provozu školní jídelny Základní školy a Mateřské
školy, Studnice. Rozvoz je zajištěn zaměstnanci Obecního úřadu ve Studnici. V místní části Studnice budou
obědy dováženy pouze osobám se
sníženou pohyblivostí. V ostatních
místních částech – Bakov, Starkoč,
Řešetova Lhota, Třtice, Všeliby,
Zblov budou obědy dováženy pro
občany, kteří pobírají starobní nebo
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invalidní důchod. Celé zněmí směrnice je zveřejněno na webových stránkách obce na úřední desce v záložce
Vyhlášky.
Výše úhrady za dovoz obědů je stanovena tak, že starobní a invalidní
důchodci hradí 6 Kč/ oběd, ostatní
občané hradí 9 Kč/oběd.
ZO schválilo Směrnici k rozvozu obědů.
Pro: 9 Proti: 0 Zdržel se: 0
10. Zrušení směrnice č. 1/2017
k věcným břemenům
Původní směrnice č. 1/2017 neodpovídá současnému stavu při uzavírání
smluv o zřízení věcného břemene pro
ČEZ Distribuci, současnou směrnici
zrušíme a připravíme novou s doplněním odstavce o speciální břemena,
na něž se vztahuje oceňovací vyhláška. ČEZ Distribuce se řídí oceňovací vyhláškou, jinak s nechová jako
řádný hospodář. My bychom se měli
řídit naší směrnicí, abychom byli
řádnými hospodáři. Shoda tedy neexistuje a pokud se ČEZu nepřizpůsobíme, blokujeme tím stavby přípojek pro vlastní občany. Zrušení naší
směrnice jako nejlepšího momentálního řešení bylo prokonzultováno
s právníkem obce. Vzhledem k tomu,
že i kdybychom chtěli po ČEZu znalecký posudek výše úhrady za věcné
břemeno zřízené na našich pozemcích, znalec bude postupovat opět

v souladu s výše zmíněnou oceňovací
vyhláškou a dostaneme se na úplně
stejnou cenu, jakou nám ČEZ nabízí.
ZO schválilo zrušení Směrnice
č. 1/2017 k věcným břemenům.
Pro: 9 Proti: 0 Zdržel se: 0
11. Projednání smlouvy o zřízení věcného břemene kabelové
vedení nn pro p. č. 22 v k.ú. Řešetova Lhota
ZO schválilo smlouvu o smlouvě
budoucí o zřízení věcného břemene
a dohodu o umístění stavby – přípojka nn k č. p. 38 v k.ú. Řešetova Lhota
Pro: 9 Proti: 0 Zdržel se: 0
12. Schválení rozpočtového provizoria na rok 2022
Vzhledem k tomu, že rozpočet na
rok 2022 nebude schválen před jeho
prvním kalendářním dnem, stanovuje zastupitelstvo obce do doby jeho
schválení následující pravidla rozpočtového provizoria: Budou hrazeny pouze nejnutnější výdaje k zajištění chodu obce a plnění smluvních
závazků z předchozích období s tím,
že výdaje budou měsíčně čerpány
maximálně do výše 1/12 rozpočtu
předchozího roku, přičemž Příspěvkové organizaci Základní škola a Mateřská škola, Studnice, okres Náchod
bude poskytnut příspěvek na provoz ve výši 90 000 Kč v lednu 2022
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a 90 000 Kč v únoru 2022.
ZO schválilo rozpočtové provizorium
na rok 2022.
Pro: 9 Proti: 0 Zdržel se: 0
13. Schválení provedení inventur
k 31. 12. 2021
ZO schválilo provedení inventur
k 31. 12. 2021.
Pro: 9 Proti: 0 Zdržel se: 0
14. Schválení dohody o pracovní
činnosti s Ludmilou Kaněrovou
na úklid ordinace
ZO schválilo dohodu o pracovní činnosti na úklid ordinace
Pro: 8 Proti: 0 Zdržel se: Ludmila Kaněrová
Jedná se o zhotovení nového pomníku
padlým z 1. sv. války a jeho přemístění na náves ve Starkoči. Dotace je
ve výši 80% a žádosti se podávají do
30. 1. 2022
ZO schválilo podání žádosti o dotaci u Ministerstva obrany – Program
107290 Zachování a obnova historických hodnot I
Pro: 9

Proti: 0 Zdržel se: 0

16. Projednání žádosti o dar Oblastní charitě Náchod

Oblastní charita poslala žádost o příspěvek na péči, kterou vykonává
v průběhu celého roku 2021 pro naše
4 občany. Žádost obsahovala vyčíslení
nákladů a požadavek na spoluúčast ve
výši 15% - 20%. Vzhledem k potřebnosti této služby ZO schválilo dar ve
výši 20% vynaložených nákladů.
ZO schválilo dar pro Oblastní charitu
Náchod ve výši 44 000 Kč.
Pro: 9 Proti: 0 Zdržel se: 0
17. Schválení smlouvy o smlouvě
budoucí s ČEZ Distribucí o zřízení věcného břemene pro k.ú.
Studnice
ZO schválilo smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene – přípojka nn k p. č. 839/6 v k.ú. Studnice
u Náchoda.
Připomínka od zastupitelů, zjistit, zda
lze položit silnější kabel pro příp. další
zájemce
Pro: 9 Proti: 0 Zdržel se: 0
18.
Rozpočtové
opatření
č. 9/2021 k 31. 10. 2021
ZO vzalo na vědomí rozpočtové opatření č. 9/2021
Starostka obce schvaluje rozpočtové
opatření č. 9/2021 k 31. 10. 2021
Příjmy:
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1) Navýšíme pol. 4111-Neinv. přijaté
transfery z všeob. pokladní správy
stát. rozpočtu o částku 9.382,39 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).
Výdaje:
1) Navýšíme kap. 6114-Volby do Parlamentu ČR o částku 2.710 Kč. Ve
výdajích o tuto částku snížíme pol.
8115-Změna stavu krátkodob. prostř. na

bankovních účtech (respirátory, dezinfekce pro volby do Parlamentu ČR).
2) Navýšíme kap. 3511-Všeobecná
ambulantní péče o částku 4.000 Kč.
Ve výdajích o tuto částku snížíme
pol. 8115-Změna stavu krátkodob.
prostř. na bankovních účtech (poštovní schránka, závěs. box aj. drobný materiál do ordinace).
Termín: 31. 10. 2021
Zodpovídá: Václava Wagnerová
Zapsala Štěpánka Kubová

TĚŠÍME SE
NA SHLEDANOU
V DALŠÍM ČÍSLE
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Autorem fotografií je František Hofman
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