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OBECNÍ ÚŘAD
INFORMUJE
Vážení spoluobčané,
už ani nevím, kolikrát jsem v posledních zpravodajích vyjádřila víru, že
se svět vrátí k normálu. Mýlila jsem
se hluboce, ráno 24. února 2022 jsme
všichni pochopili, že svět se k normálu rozhodně vrátit nehodlá. Naprosto
nepochopitelná a ničím neomluvitelná
agrese představitele jednoho státu vůči
státu jinému vyvolala neuvěřitelnou
vlnu solidarity. Ta se okamžitě projevila i v naší obci, kdy jsme v sobotu večer
požádali občany, zda by pomohli vybavit chystanou ubytovnu pro uprchlíky z Ukrajiny, a v neděli po poledni
byla během patnácti minut potřebným
materiálem naplněna dodávka až po
střechu. Následně jsme na dva dny
vyhlásili další sbírku, tentokrát především věcí mířících přímo na ukrajinské
bojiště. Zájem byl opět nebývalý. Všem
občanům, kteří přispěli, tímto mnohokrát děkuji.
Je nutné si však uvědomit, že tato forma pomoci byla pouhou kapkou proti
tomu, kolik solidarity budeme muset
projevit v blízké budoucnosti. Naše
města i vesnice se chtě nechtě stávají
útočištěm pro obrovské množství lidí
prchajících před válkou. Nikdo z nich
o takové útočiště nestál, všichni by ra-

ději zůstali ve svých domovech. Bylo by
dobré, kdyby si každý, kdo bude chtít
někoho z nich soudit, zkusil v jejich
situaci představit sebe. Pokud bude
mít někdo pocit, že naši pomoc nepotřebují, protože sem třeba přicházejí
v drahém oblečení, ať se zamyslí, v jakém oblečení by před bombami utíkal
on. Za sebe upřímně říkám, že bych si
na sebe vzala to nejoblíbenější. Nebo
že děti mají drahé tablety. Ať se zeptá
svých dětí, co by si do malého batůžku
rozhodně sbalily ony. Nebo že sem přišli z míst, kde se ani nebojuje. Čekali
bychom my, až se bude bojovat u nás?
Budeme potřebovat spoustu trpělivosti. Všichni se budeme muset
uskromnit, všem nám ubyde trochu
pohodlí, na které jsme byli zvyklí. Jinou možnost však nemáme. Prosím
proto všechny občany, aby byli k případným uprchlíkům přicházejícím
do naší obce vstřícní. Čím dříve jim
pomůžeme se do naší komunity začlenit, tím dříve si na jejich přítomnost
zvykneme. Občanům, kteří budou
ochotni poskytnout příchozím vhodné
ubytování nebo nabídnout práci, předem děkuji. Klidnému soužití to velmi
pomůže.
Vedení obce Studnice se k pomoci
rovněž připojilo. Zastupitelstvo již
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28. 2. 2022 na svém zasedání jednomyslně schválilo poskytnutí daru ve
výši 25 000,– pro organizaci Člověk
v tísni a částku ve stejné výši Ukrajinskému spolku Východních Čech. Od
pondělí 21. 3. 2022 obec poskytla prostory mateřského centra Vydrýsek pro
zřízení dětské skupiny ukrajinských
předškolních dětí.

vesticí do obnovy a doplnění veřejného
osvětlení ve Starkoči.

A nyní informace k tomu, co se právě realizuje či plánuje v obci, protože
i přes těžkosti dnešních dní jde obecní
život dál.

Byla podána žádost o dotaci na SFDI
na výstavbu chodníku ve Starkoči. Výsledek naší žádosti očekáváme během
měsíce srpna. Na chodník ve Zblově
bylo vydáno pravomocné stavební povolení. Ovšem výše předpokládaných
nákladů na tuto akci (cca 5,7 mil.) neumožňuje podat žádost o dotaci ke Královéhradeckému kraji, takže budeme
čekat na jiný vhodný dotační titul, případně podáme žádost příští rok rovněž
na SFDI.

Ve Starkoči začala revitalizace obecního rybníka, na kterou máme přislíbenou dotaci z Ministerstva zemědělství ČR. Opravu provádí firma
POPR, s. r. o. Celkové náklady byly
vyčísleny na 1 314 060 Kč.

Zastupitelstvo obce Studnice schválilo
dne 28. 2. 2022 rozpočet obce na rok
2022. Ten je uveden na konci zpravodaje. Schodkový rozpočet, který počítá se zapojením financí uspořených
v minulých letech, zahrnuje kromě
běžných výdajů částky na opravy některých komunikací – komunikace na
Skálu, komunikací na Pastvišti, opravu části stezníku ke Starkoči, opravu
prameníku ve Třtici nebo vybudování
zpevněné plochy pod kontejnery v Řešetově Lhotě. Sport bude podpořen výstavbou nového multifunkčního hřiště
ve Studnici u sokolovny, na níž máme
přislíbenu dotaci. Počítáme i s výdaji na projekt rekonstrukce hřiště ve
Starkoči u sokolovny. V oblasti kultury
se jedná o výstavbu toalet na koupališti
ve Starkoči, vybavení knihoven novou
výpočetní technikou. V oblasti bytového hospodářství bychom rádi zateplili
některou z obecních budov, v níž jsou
obecní byty, čeká nás oprava střechy
nad DPS Jarmila. Počítá se rovněž s in-

Stavební povolení bylo vydáno rovněž
na hlavní řád kanalizace ze Studnice
do Zblova. Podle nejnovějších informací se očekává vypsání dotačních titulu
na výstavbu kanalizací v průběhu dubna či května. Zároveň se předpokládá, že by z dotace mohly být alespoň
částečně hrazeny i přípojky. Proto pan
projektant nyní usilovně pracuje na
jejich vyprojektování a postupně bude
kontaktovat všechny majitele nemovitostí, jichž se nová kanalizace bude
týkat.
Kristýna Kubínová,
starostka
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JEŠTĚ JEDNOU K ODPADŮM,
URČITĚ NE NAPOSLEDY
Předně bych se ráda omluvila všem
občanům, pro které bylo vysvětlení
v minulém čísle zpravodaje nedostačující či málo srozumitelné. V zajetí
všech školení, které jsem k tématu
absolvovala, a přemíře informací
jsem vysvětlení považovala za dostatečně srozumitelné. Problematiku
tedy nyní dovysvětlím, abych předešla rozhořčeným diskuzím na sociálních sítích a šetřila tak čas diskutujícím. Pokusím se tedy odpovědět
na všechny otázky, které od začátku
ledna od občanů dostávám. Žádnou
z nich jsem si nevymyslela.
Měla obec možnost zvolit si jiný
způsob vybírání poplatků a pokud ano, proč zvolila právě tento?
Ano, nový odpadový zákon umožňuje
výběr ze dvou možností vybírání poplatku za odpad. Jedním je způsob,
který si naše obec zvolila, tedy poplatek na trvale žijícího občana nebo
majitele nemovitosti, v níž není nikdo trvale hlášen k pobytu. Druhou
možností je poplatek dle skutečně
odvezeného množství směsného komunálního odpadu. Buď dle objemu,
nebo dle váhy. Poplatek dle objemu
může na první pohled vypadat jako
ten samý, na který jsme byli zvyklí – tedy že si zvolím velikost nádoby a četnost jejího svozu. Skutečnost
je však jiná. Dříve jsme zvolený typ
nádoby a četnost svozu mohli měnit

pouze jedenkrát v průběhu roku
a známku jsme si koupili na začátku
kalendářního roku. Dle nového zákona si lze objem i četnost měnit každý
měsíc. Tedy vše se odvíjí od skutečně
odvezeného množství odpadu od
nemovitosti, které se musí celý rok
evidovat a až v nadcházejícím roce
vyúčtovat. Administrativní zatížení
pro malé obce, které nemají samostatný odbor pro výběr poplatků,
je neúměrné. Pro rozpočet naší obce
by to znamenalo výdaje na další poloviční zaměstnanecký úvazek.
Navíc dle zkušeností z minulých let
víme, že si mnoho občanů zvolilo
vzhledem k nižší ceně co nejmenší
objem a četnost svozu, a v případě,
že se jim vyprodukované množství
do vlastní popelnice nevešlo, objevoval se nám směsný komunální odpad z domácností v koších na veřejných prostranstvích, v kontejnerech
na plast či papír nebo v kontejneru
u hřbitova. Od nového způsobu zpoplatnění si tedy slibujeme větší pořádek v naší obci.
Proč najednou platím za rodinu tolik, když vloni jsem platil
mnohem méně?
Je nutné si uvědomit, že neplatím jen
za směsný komunální odpad, tedy
odpad, který odkládám do černé popelnice, případně vozím do společ4

ného kontejneru. Částka 650 Kč za
osobu a rok je částka za kompletní
odpadové hospodářství obce. Je v ní
zahrnutý kompletní provoz sběrného
dvora, kam mohu zcela zdarma odevzdat velkoobjemový odpad, nebezpečný odpad, polystyren, v omezeném množství i stavební suť. Částka
dále zahrnuje odvoz a likvidaci skla
či bioodpadu. Celá částka jde do rozpočtu obce, z něhož se následně hradí náklady spojené s likvidací veškerého odpadu z obce. Pokud se stane,
že bude vybraná částka vyšší než
skutečné náklady na odpadové hospodářství, bude přebytek převeden
do dalšího roku, a i při navýšení cen
za odvoz a likvidaci odpadů nebude
muset být poplatek na osobu zvýšen.
Třídím jako blázen a platím stejně jako soused, který netřídí.
Nezdá se vám zvolený způsob
nespravedlivý?
Tuto otázku mi nejčastěji pokládá
člen vícečlenné domácnosti. Do letoška si zaplatil měsíční vývoz za
cca 900 Kč/rok. Nyní zaplatí 650 Kč
za každou osobu a rok. Tuto otázku
mi nikdy nepoloží babička, která žije
v nemovitosti sama, protože vůči
ní mohl být zase nespravedlivý ten
předešlý způsob. Zaplatila sama za
sebe 900 Kč/rok stejně jako třeba
pětičlenná domácnost. A je přece logické, že čím více osob v domácnosti,
tím více odpadu. Zcela spravedlivý
způsob neexistuje a domnívám se,
že neexistuje v ničem. Stejně tak se

mohu zlobit, že platím stejný poplatek za televizi, i když na ni skoro
nekoukám, jako soused, který ji má
puštěnou od rána do večera. Vývoz
jsme měli jednou za měsíc, za čtrnáct
dní popelnici nenaplním.
Není vývoz každé dva týdny
neekologický?
Je nutné si uvědomit, že dříve si občané mohli zvolit i týdenní svoz a někteří toho využívali. To znamená, že
svozová firma musela obec projet každý týden. Nyní jezdí jednou za dva
týdny.
Takže teď, když platím tolik peněz a popeláři přijedou každé
dva týdny, už nemusím třídit?
Třídění odpadu v dnešní době již
není otázkou volby. Třídění je povinnost, kterou ukládá zákon. Navíc
pokud nebudeme třídit, navýší se
nám množství odpadu putujícího na
skládku, překročíme povolené množství skládkovaného odpadu na osobu
a rapidně se nám zvýší poplatek za
ukládání odpadu na skládku. A tím
pádem se bude muset poplatek na
osobu z dnešních 650 Kč dále zvýšit.
Takže ne, třídit musíme a vzhledem
k plánovanému ukončení skládkování, bychom měli třídit čím dál tím
více a lépe, jinak se nedoplatíme.
Proč má třeba Náchod nižší poplatek na osobu než Studnice?
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Je na rozhodnutí zastupitelstva, jak
velkou část nákladů na odpady ponese obecní rozpočet a jak velkou část
občané. Zastupitelstvo obce Studnice
se rozhodlo, že chce své občany podporovat v jiných oblastech, než je likvidace stále se zvětšujícího množství
odpadů plynoucího převážně z všeobecného způsobu života v nadbytku.
Podporujeme děti – mateřské centrum zcela zdarma, sportoviště pro
děti zcela zdarma (dvě sokolovny,
několik hřišť), podporujeme rozvoj
sportu – pro dospělé sportoviště za
velmi nízké ceny, finanční podpora
sportovních oddílů, podporujeme
kulturu – knihovny zcela bez poplatku. Všechny zmíněné aktivity
má občan právě zmíněného Náchoda
zpoplatněny.
Zákon udává horní hranici sazby
1200 Kč na osobu a rok, svozová
firma nám doporučila nenastavit
nižší částku než 800 Kč za osobu
a rok. Zvolili jsme částku nižší, tedy
650 Kč, ovšem nezavedli jsme téměř
žádné výjimky ani slevy.
Částka za svoz a likvidaci směsného komunálního odpadu za měsíc
leden 2022 byla 52 283,–. Pokud
tuto částku vynásobíme 12, jsme na
627 396 Kč, což je tedy předpokládaná částka za odpad z černých popelnic za rok. K této částce je nutné
ještě připočíst svoz společných kontejnerů ve Studnici a Řešetově Lhotě (v roce 2021 - 141 499 Kč), náklady na velkoobjemový odpad (v roce

2021 - 78 267 Kč), náklady na bioodpad (v roce 2021 – 82 671 Kč), náklady na sklo (v roce 2021 – 25 111 Kč)
+ nebezpečný odpad (v roce 2021 –
7091 Kč), polystyren. Díky firmě Petr
Jiroušek – sběrné suroviny nemusíme počítat náklady na svoz a likvidaci plastů a papíru, které nám tato
firma sváží zdarma. Celkové předpokládané náklady (vycházející částečně z loňských nákladů) na odpadové
hospodářství v roce 2022 budou tedy
cca 962 000 Kč. Tato částka nepochybně vzroste díky stoupajícím cenám za pohonné hmoty.
Na druhé straně je předpokládaná
částka, kterou vybereme na místních
poplatcích (vycházející z počtu trvale
žijících obyvatel a neobydlených nemovitostí). Ta je cca 820 000 Kč.
Do mínusu se však v rozpočtu snad
nedostaneme díky odměně od firmy Ekokom za vytříděný odpad. Ta
v loňském roce činila 269 973,50 Kč.
Jak bylo uvedeno výše, uspořená
částka bude převedena do odpadového hospodářství následujícího roku.
Proč nebyli občané informováni o projednávání nové odpadové vyhlášky obce?
Toto tvrzení není pravdivé. První
informace o nutnosti vydání obecně
závazné vyhlášky s uvedením obou
možných způsobů hrazení poplatku
za odpad byla uvedena již v prvním
čísle zpravodaje roku 2021. Před sa6

motným schvalováním vyhlášky byl
na elektronické úřední desce i ve
všech vývěskách zveřejněn program
zasedání zastupitelstva, kde byl bod
schvalování vyhlášky uveden. Nikdo

z občanů o problematiku zájem neprojevil.
Kristýna Kubínová
starostka

POPLATKY ZA ROK 2021
Poplatek za směsný komunální odpad za rok 2021 pro občany využívající společný kontejner je:
Řešetova Lhota 495,–
Studnice 460,–
Poplatky lze hradit na obecním úřadě
v době úředních hodin:

Po 8.00 – 11.00 12.00 – 15.30
Út 8.00 – 11.00
St 8.00 – 11.00 12.00 – 17.30
Čt 8.00 – 11.00
V Řešetově Lhotě pak budeme poplatky vybírat v pondělí 11. 4. 2022
od 16 do 17 hodin v Hostinci U Novotných

základní škola
a mateřská škola
ZPRÁVIČKY Z MATEŘSKÉ ŠKOLIČKY
Měsíc leden jsme zahájili hrou „Tři
králové“. Zavzpomínali jsme na Ježíška a jeho štědrost. Věnovali jsme
se také poznávání různých zaměstnání – povolání, řemesel. Děti hrály
na hasiče, policisty, zdravotníky, ale
také na opraváře, řidiče všech možných dopravních prostředků, popeláře, zedníky, stavbaře a konstruktéry.

Pozvaly nás do restaurace, cukrárny,
pekárny, obchodu, do kadeřnictví,
na poštu… Společně jsme vyráběli
zajímavé výrobky, seznamovali se
s různými materiály, zpívali k tématu písničky a maximálně tak využili
prožitkového učení k tomu, aby děti
zábavnou formou získaly nové poznatky, rozšířily si své schopnosti
7

a dovednosti. Navštívilo nás profesionální divadlo s pohádkou „Princ Bajaja“. Sněhová nadílka nám dovolila
se věnovat také zimním radovánkám
na sněhu.

V měsíci březnu jsme byli pozváni
do knihovny a mateřského centra na
moc hezké hudební vystoupení dětí
ze ZŠ. Děkujeme paním vychovatelkám Renatě Řídké a Míle Koncošové.

V měsíci únoru jsme se pustili do
„cestování“ po naší planetě Zemi.
Vyrobili jsme si námořnické čepice
a pluli po mořích a oceánech na různé kontinenty. Tam jsme se seznamovali s podnebím, zvířaty a lidmi,
jejich hudbou, zvyky, pohádkami
a vůbec zajímavostmi. Jak se říká,
všude dobře, doma nejlépe, rádi jsme
se zase vrátili zpátky domů – do Česka. Českou republiku jsme také prozkoumali a naučili se básničku:

Předškolní děti si opět mohly vyzkoušet, jak se sedí ve školních lavicích v ZŠ, spolupracovat s paní
učitelkou na přiměřených úkolech
a pozdravit kamarády – školáky. Po
několika „předškoličkách“ se budou
v základní škole jistě cítit skoro jako
doma, a to je také cílem naší spolupráce. Velkým přínosem pro naši
školku je práce paní Blanky Kaufmanové (asistentka pedagoga v ZŠ),
která u nás vede (zpravidla každý
čtvrtek od 8 do 8,30 hodin) půlhodinku seznamování dětí s angličtinou. Naším cílem není děti naučit
perfektně mluvit anglicky. Chceme,
aby získaly povědomí o tomto jazyku, aby si ho naposlouchaly, vnímaly
ho a pokoušely napodobit prostřednictvím zábavných, hravých činností
(písniček, hudebně‑pohybových her,
video‑nahrávek, her se slovy a obrázky apod.). I když se naučí jen pár
slovíček, na tento základ se jim bude
dobře navazovat při výuce angličtiny
v základní škole. V zimním období
jsme nezapomněli krmit ptáčky na
školní zahradě.

My jsme děti z Česka,
naše země je hezká.
Hlavní město je Praha,
tam jezdí podzemní metro – dráha.
Nejvyšší hora je Sněžka,
na ní cesta je těžká.
Bílá, modrá, červená
naši vlajku znamená.
Opět nás navštívilo profesionální
loutkové divadlo s pohádkou „O přátelství“. Na masopustním pohádkovém karnevale si děti užily veselé
dopoledne v převlecích, zatančily si,
zasoutěžily a také se setkaly s kamarády z 1. třídy a paní učitelkou Hankou Plašilovou. Máme velkou radost,
že se mohl letos již konečně zase
uskutečnit tradiční masopustní průvod obcí, pod vedením pana ředitele
Jaroslava Bašeho.

Těšíme se na jaro a s ním spojené
činnosti a hry. Všímáme si jarních
změn v přírodě, počítáme první jarní kytičky, posloucháme veselý ptačí zpěv, cítíme vůni probouzející se
8

přírody. Netrpělivě sledujeme, jestli
se už k nám vrací čápi a s nimi náš
Jonáš (maskot letošního školního
roku), aby opět se svou partnerkou
vyvedl mláďata.
Dovolte mi, abych Vám popřála za
celý náš kolektiv mateřské školy
krásné dny, aby Vás jarní sluníčko
pohladilo po duši a v dubnu jste pro-

žili veselé velikonoční svátky. Nemůžeme opomenout napsat naše vroucí přání, aby brzy „zvítězila pravda
a láska nad lží a nenávistí“ a zavládl
v zemích zmítaných válkou zase klid
a mír.
Zapsala Ida Hejzlarová,
vedoucí uč. MŠ

ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY VE STUDNICI
Zápis do mateřské školy ve Studnici pro školní rok 2022 - 2023 bude
probíhat v budově mateřské školy ve
dnech:
Pondělí 9. 5. od 10,00 do 16,30 hod.

Úterý 10. 5. od 10,00 do 13,00 hod.
Rodiče se dostaví k zápisu se
svým dítětem, s sebou vezmou jeho
rodný list, očkovací průkaz a vyplněnou Žádost o přijetí dítěte k před9

školnímu vzdělávání, jejíž součástí je
také lékařské potvrzení o očkování
dítěte, občanský průkaz zákonného
zástupce, popřípadě pověřené osoby,
vyjádření školského poradenského
zařízení v případě dítěte se zdravotním postižením.
Žádost si lze včas vyzvednout v mateřské škole nebo ji stáhnout z našich
webových stránek. Žádosti přijímá
vedoucí učitelka mateřské školy.
Kritéria přijetí dítěte do mateřské školy:

Děti, které před začátkem školního
roku 2022/2023 dosáhnou nejméně
třetího roku věku, pro které je mateřská škola spádová a podle věku od
nejstarších po nejmladší.
Poznámka: do mateřské školy jsou
přijímány děti již od 2 let věku
a bude-li místo, budeme moci přijmout i děti z jiných obvodů opět
v pořadí od nejstarších po nejmladší
Bližší informace na telefonním čísle
mateřské školy: 491 435 263 a našich
webových stránkách: www.zsstudnice.cz - mateřská škola.
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ZPRÁVY ZE ŠKOLY
1979 je rok, který jsme objevili na
kamenném závaží školní tabule. Tak
tedy přes 40 let sloužily tabule v Základní škole, které jsou ve vzpomínkách spousty z nás. Kolikrát jsme
před nimi stáli a netušili správnou
odpověď, kolikrát jsme je stírali, kolik správných informací nebo chyb
jsme na ně napsali.
A tak jsme s nostalgickou slzou v oku
vyměnili staré tabule za nové. Technologie a pokrok dnešní doby ovlivňuje život ze všech stran. Škola by
neměla zůstat stranou. Ani ta naše.
Proto se můžeme pochlubit technologickým pokrokem. Díky získané
dotaci Ministerstva pro místní rozvoj jsme realizovali projekt Podpora
digitálních technologií na MŠ a ZŠ
Studnice. Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií a spolupodílela se samozřejmě i obec Studnice. Co se díky projektu podařilo?
Ve všech třech třídách jsou nové,
moderní, a hlavně interaktivní tabule s novými notebooky. Také jsou
ve škole nové iPady. Výuka tak může
být barevnější, zábavnější, názornější, rychlejší. Děti jsou více zapojeny
do jednotlivých úkolů a jejich plnění,
hledání možností a řešení, doplňování, procvičování. Také bychom chtěli
děti naučit, že moderní technologie
slouží nejen pro zábavu, ale především nám pomáhají při zdokonalování se. Snad přestane být tablet nebo
počítač pro děti jen herní konzolí, ale

stane se pro ně parťákem na cestě za
lepším já. Naučí se využívat moderní
přístroje ve prospěch svůj i ve prospěch společnosti.
Na závěr se sluší poděkovat. Děkuji všem, kteří pomohli s průběhem
výměny tabulí. Děkuji všem, kteří
se podíleli na získání potřebných financí. Děkuji všem, kteří fandí naší
škole. Díky

PŘEDŠKOLIČKA
Za chvíli nás čeká zápis do 1. třídy.
Děti se už určitě do školy těší, protože se skoro každý měsíc setkávají
s našimi předškoláky u nás v 1. třídě.
Tak už si aspoň trošku umí představit, co je ve škole čeká. Ale, aby si vyzkoušeli být opravdovým prvňákem,
uskutečnila se u nás předškolička,
aneb být prvňákem nanečisto.
Předškoláci zvládli spoustu činností,
které v 1. třídě umí jejich starší spolužáci – odpovídali na otázky, hledali na tabuli počáteční písmeno svého
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jména, určovali počet slabik ve slově,
počítali s lentilkami, které u toho
ochutnávali, hráli si s čísly a puntíky.
Vyzkoušeli kolo štěstí a ukázali, zda
znají geometrické tvary. A protože
máme ve třídě novou interaktivní tabuli, nechyběly úkoly na ní.

Předškoláci se snažili a zasloužili si
první jedničku s hvězdičkou. A my už
se na naše předškoláčky, nové kamarády, těšíme v dubnu na zápise do 1.
třídy.
Kateřina Hanková

ŠKOLNÍ DRUŽINA POKRAČUJE
V OBJEVOVÁNÍ NOVÝCH OSTROVŮ
Krásou a atmosférou Vánočních ostrovů v měsíci prosinci jsme byli docela uchváceni, avšak museli jsme se
vydat dál a to na Ostrov sportu.
V průběhu plavby na tomto ostrově jsme si povídali, ale i vyzkoušeli
různé sporty, které nám naše paluba (družina) umožnila. Začali jsme
zlehka a to prvky z jógy. Sport utužuje a tak jsme se hrdě připravovali
i na olympijské klání. Oproti našim
skutečným reprezentantům olympijských her, vaše děti získávali medajli
za medajlí. Soutěžilo se ve skoku přes

švihadlo, biatlonu, ledním hokeji,
bobech, krasobruslení (děkuji paní
Jirouškové za předvedení krasobruslařského vybavení – více viz foto
družina).
Ze sportu rychle míříme k zábavě
a veselí. Dalším cílem naší plavby
jsou Karnevalové ostrovy. Co nás
tam vůbec čekalo? Spousta zábavy,
masek, masopustů a radosti. Karnevalové ostrovy jsou opravdu netradiční – lidé těchto ostrovů jsou
opravdu výjimeční, neustále totiž
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chodí v maskách a převlecích a proto
i my jsme se museli na vylodění na
tomto ostrově pečlivě přichystat… Od
vyrábění masek s nácvikem nových
písniček a říkadel, tancování, soutěžení, přes smažení a ochutnávání
masopustních koblížků až po masopustní veselí…
Po úspěšném zdolání dalšího ostrova zvedáme plachty a vyrážíme
vstříc dalším zážitkům. Cesta, kterou
máme před sebou není zase tak dlouhá. V blízkosti Karnevalových ostrovů se totiž nachází Ostrovy pohádkové. Na tyto ostrovy se všichni těšíme,
vždyť kdo by neměl rád pohádky?
Animované, loutkové či hrané všechny mají šťastný konec a my doufáme,
že naše plavba bude mít šťastný konec a podaří se nám najít poklad, za
kterým se již více jak půl roku trmá-

címe. Na plavbě na tyto ostrovy nás
čekají nejen pohádkové bytosti a pohádky jako takové, ale budeme vítat
jaro a také se připravovat na velikonoční svátky… Už se nemůžeme dočkat.
Přijměte také pozvánku na velikonoční výstavku pod názvem „To
vajíčko malované“, kterou pro vás
připraví žáci ze ZŠ. Bude k navštívení ve dnech 9. – 18. 4. 2022 opět
na autobusové zastávce ve Studnici.
Kdo by chtěl ukázat svoji dovednost
ve zdobení vajíček, tak vaše výrobky prosím doneste do ZŠ do středy
6. 4. 2022 a budou součástí výstavy.
Předem děkujeme.
Hezké jarní dny a pěkné
velikonoce vám za děti ŠD přeje
Renata Řídká
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zájmové spolky
ZIMA V SOKOLE STARKOČ
Krásný den přeji všem čtenářům
Studnického zpravodaje. Od Mikulášské besídky v sokole, o které jsem
psala naposledy uběhlo hodně času
a my jsem se se všemi dětmi i rodiči
snažili, aby byl smysluplně využitý.
Poslední akcí roku 2021 byla předvánoční cesta ke stromečku. Děti si se
svými rodiči prošli tichou, svíčkami
osvícenou, cestu k vánočnímu stromečku. Cestou si vyzkoušely několik
vánočních tradic za zvuku krásných
koled a pod stromečkem si našly svůj
dárek. Zbývalo pověsit na stromeček
dobrotu pro ptáčky a s napětím očekávat příchod Ježíška.

Nový rok jsme zahájili již třetím ročníkem Novoročních toulek. Letos se
nás na nádraží ve Starkoči sešlo 23,
z toho 15 dětí a všechny nás vlak dovezl na zastávku Teplice nad Metují – Skály a odtud jsme se vydali po
turistické cestě na nejvyšší vrchol
Teplicko-adršpašských skal. Našim
cílem byl vrchol Čáp s krásnou rozhlednou a výhledy na celá skalní
města. Zpět jsme se vraceli přes osadu Skály na vlakové nádraží do Teplic
nad Metují.
V únoru jsme všichni společně odjeli na zimní lyžařskou víkendovku
do Orlických hor na chatu Jurášku.
Počet účastníků rok od roku stoupá
a my z toho máme velikou radost, letos jsme se na chatu vydali v počtu
42 lidí, z toho 18 dětí. Počasí nám
přálo a proto v sobotu i v neděli ráno
všichni vyrazili na sjezdovku. Na
lyže se postavily všechny děti, některé úplně prvně za pomoci lyžařských
instruktorů, některé už sjížděly svah
velmi dobře sami za dohledu rodičů.
Nikdo si nenechal ujít ani odpolední
sjezd na čemkoliv a klání ve stolních
hrách, které bylo odměněno diplomy,
originálními medailemi v podobě
lyží a drobnými cenami. Už se moc
těšíme na další ročník.
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Právě teď se připravujeme na závody
zimního pětiboje všestrannosti, do
kterého se nám hlásí 18 dětí v šesti kategoriích. Z tak velkého počtu
přihlášených máme velkou radost
a všem budeme v neděli 20. 3. držet
palce.

Už teď se začínáme těšit na jarní víkendovku na chatě Nová Seninka
blízko Kralického Sněžníku.
Přejeme všem krásné jarní dny
a spoustu sportovních zážitků
Za Sokol Starkoč
Iva Hurdálková

A plánujeme samozřejmě další akce.

VE ZDRAVÉM TĚLE ZDRAVÝ DUCH
Rádi bychom touto cestou chtěli pozvat v sobotu 18. června 2022 všechny
nadšené sportovce, turisty, cyklisty,
rodiče, prarodiče a jejich ratolesti na
47. ročník pochodu „Po stopách bojů
z roku 1866“. Máme připravené trasy
pro pěší turisty v délce 11, 20, 31 km
a pro cyklisty na silničních, horských
ale i elektrokolech trasy 33 a 66 km po
okolí. Účastníci mohou zvolit trasu dle
vlastního výběru a navštívit malebná zákoutí Ratibořic, Peklo, přehradu
Rozkoš a také pomníky z Rakousko-Pruské války. Start od 7:00 do 10:45
na železniční stanici ve Starkoči.

Jako novinku připravili členové Sokola Pohádkovou cestu, kde postavy
z večerníčků budou zkoušet děti z jejich dovedností. Start 9:30 až 11:00
také na nádraží ČD Starkoč. Trasa
7 km je vhodná i pro kočárky. V cíli
od 13:30 živá hudba. Každý účastník
bude odměněn diplomem, sušenkou
a děti malým dárkem. Vice info na:
www.tjsokol.starkoc.net
Za TJ Sokol STARKOČ
Luboš Vítek
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MATEŘSKÉ CENTRUM VYDRÝSEK
Na začátku března jsme společně
s maminkami uspořádaly v našem
mateřském centru dětský karneval.
Sešlo se nás hodně a děti si to moc
užily. Připravily jsme pro ně soutěže o ceny a malé občerstvení. Děti si
pohrály a zadováděly v kostýmech.
Tímto bych chtěla poděkovat všem
maminkám, které pomohly s přípra-

vou. Budeme se těšit zase na příští
rok. Kdyby chtěl někdo zavítat k nám
do centra, tak se scházíme každou
středu od 9:30 v budově MěÚ ve
Studnici. V případě dotazů nás najdete na FB - MC Vydrýsek nebo na
tel.777 336 579.
Lucie Orjabincová

dění kolem nás
OBECNÍ KNIHOVNA
Od září 2021 je knihovna zapojena
do celostátního projektu Bookstart –
S knížkou do života.
V rámci celostátního projektu je nabízena nová série setkávání pro rodiče s dětmi ve věku od 1 roku do 5 let.
Knihovna se snaží, aby zapojila aktivní rodiče a seznamovala společně
s rodiči ty nejmenší čtenáře s knihou
a nepřeberným množstvím příběhů
a informací v ní.
Setkávání v knihovně je nabízeno
prostřednictvím MC Vydrýsek. Nově
budou nabízena při vítání občánků,
kdy děti obdrží dárkové sety a pozvání do knihovny.
V roce 2021 jsme se setkávali pravi
delně jedenkrát v měsíci. Společně
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jsme pracovali s knížkami, hráli si,
zpívali a učili se nová říkadla.
Letos jsme se sešli až koncem února. Setkání se zúčastnily i děti ze
základní školy. Pod vedením paní
vychovatelky Renaty Řídké připravily masopustní vystoupení a potom si
společně s malými kamarády pohrály

a četly v knihovně.
Z mého pohledu projekt skutečně
funguje. Malé čtenáře často vídám
v knihovně i ve čtvrtek (při běžné
otevírací době).
Miloslava Koncošová

NÁBOŽENSKÁ OBEC CÍRKVE ČESKOSLOVENSKÉ HUSITSKÉ VE STUDNICI
Vážení občané obce Studnice.
Ráda bych vás seznámila s programem, které nás čeká v Husově sboru
v tomto roce;
V neděli 22. 5. 2022 od 18. 00 hodin
se uskuteční Shromáždění náboženské
obce za „účelem“ zvolení Rady starších.
V pondělí 23. 5. 2022 od 19. 00 hodin
proběhne v Husově sboru křesťanské
setkání „Stárež“ - pod vedením faráře
Štěpána Kláska.
V pátek 10. 6. 2022 se můžete od 15.
00 hodin těšit na Noc kostelů. Snad se
v tomto roce vydaří i adventní koncert.
Bližší informace naleznete na vývěsce
před sborem nebo na Facebooku. (NO
CČSH Studnice).
Na Husově sboru a faře proběhnout
opravy okapů a žlabů.

Bohoslužby o velikonočních svátcích v Husově sboru:
Květná neděle 10. 4. od 17. 00 hodin
Velký pátek 15. 4. od 18. 00 hodin (čtení pašií)
Hod Boží velikonoční 17. 4. od
17. 00 hodin (obnova křestních slibů)
Bohoslužby pravidelné:
Každou 2. a 4. neděli v měsíci od
17.00 hodin.
Úřední hodiny ve farní kanceláři, kterou naleznete v kněžišti –
pravé dveře:
Středa: 15.00 - 17.00 hod
Mobil: 605 928 435
E‑mail: 79simi@seznam.cz
Farářka – administrátorka: Mgr. Žaneta Černochová
Kolumbárium – denně otevřeno.
V úředních hodinách si lze vyřídit záležitosti ohledně smluv o nájmu
místa pro uložení uren, uložení urny,
vyzvednutí urny, vzpomínku na drahé zesnulé při bohoslužbách, uděle18

ní svátosti, manželské jubileum či si
přijít jen tak popovídat.
Mimo úřední hodiny mi můžete zavolat, či napsat SMS.
Krátké velikonoční zamyšlení:
Prvního dne po sobotě, za časného
jitra, přišly ženy ke hrobu s vonnými mastmi, které připravily. Nalezly
však kámen od hrobu odvalený. Vešly dovnitř, tělo Pána Ježíše však nenašly. A jak nad tím byly bezradné,
stanuli u nich dva muži v zářícím
rouchu. Zachvátil je strach a sklonily
tvář k zemi. Ale oni jim řekli: “Proč
hledáte živého mezi mrtvými? Není
zde, byl vzkříšen“! L 23,1-6
Milé sestry a milí bratři v Kristu.
Popeleční středou jsme vstoupili do
postního období, ve kterém se připravujeme na největší křesťanské
svátky. Ve čtyřicetidenním postním

období se snažíme o skutky milosrdenství, pokání a modlitby. Ale především usilujeme o hlubší setkání
s Kristem. Vždyť o to nám přeci jde.
Jde nám o setkání s Pánem Ježíšem,
který pro naše vykoupení podstoupil
nejen utrpení a smrt, ale byl třetího
dne vzkříšen. To je ústřední tajemství velikonočních svátků.
Ráda bych pozvala do našeho společenství každého z vás. Srdečně zvu
i ty dříve pokřtěné, rodiče i děti.
Přeji nám všem, ať postní dny prožijeme v pokoře a radosti s vědomím,
že jsme Bohem milovaní. Ať Ježíšovo vzkříšení je pro nás povzbuzením
a nadějí. Ve svých modlitbách myslím na všechny postižené válkou
a prosím i vás o modlitbu.
Mgr. Žaneta Černochová,
farářka

VELIKONOČNÍ BOHOSLUŽBY VE STUDNICI
Do Velikonoc probíhají každou neděli
po mši sv. (zhruba v 9:00 hod) modlitby křížové cesty při nichž s bolestí
prosíme za ukončení utrpení lidí na
Ukrajině.
KOSTEL SV. JANA NEPOMUCKÉHO
Zelený čtvrtek 14. 4. 2022 v 18:00 hod
Velký pátek 15. 4. 2022 v 16:00 hod
Bílá sobota 16. 4. 2022 v 18:00 hod
Boží hod velikonoční 17. 4. 2022
v 8:00 hod

Pondělí velikonoční 18. 4. 2022
v 8:00 hod
NOC KOSTELŮ 2022 –„Za dne ať
Hospodin dává svou milost, celou
NOC mu budu zpívat a chválit ho.“
V pátek 10. června se v kostel sv. Jana
Nepomuckého ve Studnici uskuteční
Noc kostelů. O podrobném programu
Vás budeme informovat před začátkem události.
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O MAŽORETKÁCH Z NAŠÍ OBCE
Mažoretky náchodské skupiny Mona
slaví v posledních letech úspěchy na
soutěžích mažoretského sportu. Pro
nás jsou významné tím, že už několik
let v tom týmu cvičí i děvčata z naší
obce. A některá z nich patří mezi ty
nejlepší. Už v roce 2013 byly do obecní kroniky zaznamenány úspěchy Patricie Ruferové a Nikoly Cvrčkové ze
Starkoče. V roce 2021 k nim můžeme
připojit další starkočskou dívku. Kateřina Kubrtová začala cvičit v týmu
Mona Náchod, když jí bylo 4 a půl
roku. Časem začala soutěžit, nejprve
ve věkové skupině do 7 let, pak mezi
staršími dětmi do 14 let a nakonec
mezi mažoretkami patnácti– a více
-letými. Účastnila se mnoha vystoupení a soutěží na místní, na republikové, na evropské a nakonec i na
světové úrovni. Soutěžila společně
s kamarádkami ve skupinových formacích i v mini formacích, které byly
velmi úspěšné. A tak jí doma začaly
přibývat medaile.
Ve svých třinácti letech začala Katka cvičit sólové formace, ale když
své umění přivedla k dokonalosti,
přišla covidová pandemie a soutěže
byly zastaveny. Rok 2021 přinesl oživení a soutěže se zase začaly konat.
V nich si dobře vedl tým Mona Náchod, ale i Katka osobně. Postupně se
probojovala k medailovým pozicím
a tak není divu, že se ve dnech 22.
a 23. října 2021 objevila v Praze, na
světovém šampionátu „World Cham-

pionship Majorettes Sport“. Šampionát byl vysílán v přímém přenosu na
ČT sport. Katka přitom vybojovala 3.
místo a titul II. Vice World Champion
(kategorie „Baton senior solo mladší“). Je ovšem nutno zdůraznit, že
toto byl úspěch Katky Kubrtové při
sólovém vystoupení. Ona ale soutěžila ještě ve skupinových vystoupeních
a v tom zaznamenala další úspěchy.
Byla to první místa v kategoriích „Baton senior stage“ (23 děvčat) a „Pom-pom senior stage“ (25 děvčat), pak 2.
místo v kategorii „Mix senior stage“
(6 děvčat), 3. místo v kategorii „Baton
senior mini“ (7 děvčat) a konečně ještě 6. místo v kategorii „Baton senior
duo-trio“ ve které soutěžila s kamarádkou Petrou Novákovou.
Když už jsem se zmínil o tom, že
z naší obce mezi náchodské mažoretky docházela i další děvčata, zkusme
si je přiblížit. Vcelku univerzální
sportovkyní byla Patricie Ruferová
ze Starkoče. Patricii, která se od malička věnovala atletice, gymnastice,
míčovým hrám, zimním sportům
a plavání, se časem zalíbil mažoretkový sport a tak se stala členkou
týmu Mona Náchod. Brzy už závodila
se svým týmem v různých soutěžích
a též v sólových kategoriích. V těch
skupinových sestavách byla účastná
na několika vítězstvích na mistrovstvích republiky, Evropy a dokonce
i na mistrovství světa. V sólových
kategoriích byla několikrát třetí na
20

mistrovstvích republiky, ale v mezinárodních soutěžích. V roce 2018
dosáhla svého nejlepšího osobního
úspěchu, když v kategorii duo-trio
získala s kolegyní Adélou Černou
druhé místo na mistrovství světa.
Další úspěšnou dívkou ze Starkoče
byla Nikol Cvrčková, o které se psalo
ve Zpravodaji poměrně nedávno. Ale
abychom nezůstali jenom u starkočských děvčat. S mažoretkami spolku Mona v Náchodě cvičily i soutěžily dívky ze Studnice, Dominika
Kábrtová a Aneta Vacková, a vůbec
si nevedly špatně. Seznam diplomů
z let 2011 až 2016, získaný od Kábrtových, má úctyhodných 42 položek.
Většinou to jsou diplomy z Mistrovství republiky, Mistrovství Evropy
a Mistrovství světa. Přitom je polovina z nich za medailové umístění
a 14 z nich dokonce za první místa.
Většinu cen získaly dívky za skupinová vystoupení, ale moc dobře si počínaly i v sólo výstupech a v sestavách
dvojic. I v dalších létech předvedly
dívky krásné výkony, s nadšením
přímo hmatatelným. Bylo vidět, jak
je to cvičení baví. Odměnou pro ně
bylo hned několik trofejí, které získaly. Celkem přivezly neuvěřitelných
29 titulů – 11 krát stály na stupni
mistryně světa, 11 krát na stupni I.
vicemistryně světa a sedmkrát na
stupni pro II. vicemistryně světa. Za
zmínku stojí nejstarší věková kategorie seniorek, která dokázala obhájit

titul z posledního konaného šampionátu z roku 2019 a získala prvenství
v obou hlavních disciplínách. První
z nich s náčiním baton (hůlka) a druhé s třásněmi pom-pom.

Mezi mažoretkami v Moně Náchod
se asi v letech 1995 - 97 objevily i Kamilka, Michalka a (později i) Monika Hejčlovy, které sice nejsou z naší
obce, ale jako vnučky Hejčlových ze
Starkoče kořeny v naší obci mají. Kolem r. 2010 se k nim připojila i jejich
sestřenice Kateřina Hejčlová.
Jiří Stach
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POZVÁNKA
Přednáška Jiřího Stacha „Výlet do
historie Ukrajiny, Pobaltí a Podkarpatské Rusi“ se uskuteční ve čtvrtek

28. 4. 2022 od 18 hodin v zasedací
místnosti Obecního úřadu ve Studnici.

BAZAR
… všeho, co vám překáží a ostatním
ještě poslouží.

Výdej věcí: neděle 24. 4. 10.00 –
11.00 hodin.

Kde? STUDNICE – SOKOLOVNA

Do prodeje přijímáme: oblečení,
boty, knihy, nábytek, elektroniku,
nářadí a vše, co doma nepotřebujete

Příjem věcí: pátek 22. 4. 15.00 –
19.00 hodin
Prodej: sobota 23. 4. 9.00 –
18.00 hodin

Podmínky prodeje budou zveřejněny
na stánkách obce a ve vývěskách.

PUTOVÁNÍ PO OKRUHU
BOŽENY NĚMCOVÉ
Putování po okruhu Boženy Němcové se uskuteční v sobotu 21. 5. 2022
Start: od 9,00 hodin Studnice – sokolovna

Cíl: Studnice – sokolovna
V cíli bude připraveno bohaté občerstvení, tobola startovních lístků
a hudba.
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okénko
do historie
ŽIVOTNÍ OSUDY GENERÁLA STARKOČE –
SCHREIBERA:
OSUD VĚZNĚ ZA VÁLKY
Když v únoru 1939 oslavil podplukovník generálního štábu Oskar
Schreiber své 46. narozeniny, schylovalo se v Evropě k nejhoršímu válečnému konfliktu všech dob. Československo, zrazené svými britskými
i francouzskými spojenci, bylo již
okleštěno zabráním rozsáhlého pohraničního území Němci, a na Těšínsku i Poláky. Stejně jako mnozí další
důstojníci naší armády byl Schreiber
rozhořčen tím, že armádě nebylo dovoleno republiku bránit. A tak, když
se v červenci t.r. dozvěděl, že už od
března vzniká tajná odbojová vojenská organizace „Obrana národa“,
ihned do ní vstoupil. Okamžitě byl
ustanoven velitelem úseku Olomouc
východ, který měl tři oddíly po třech
rotách. Jenže příprava odboje byla
přerušena skoro v zárodku. Když
4. 12. 1939 ve 12 hodin někdo zazvonil u dveří Schreiberova olomouckého bytu, šel podplukovník otevřít. Ve
dveřích proti němu stáli 3 gestapáci.
Odpor byl marný, zatčený důstojník
skončil ve vězeňské cele. Už 5. 12. jej,
po výslechu gestapákem Scheuringe-

rem, přemístili do velké cely, ve které se tísnilo 29 vězňů za neustálého
šikanování německými, ale i některými českými dozorci. V březnu byl
přemístěn do krajského vězení, ale
k soudu nedošlo. Brzy byl odvezen
do vězení v Chvalkovicích u Vyškova.
Stěhování, při kterém byl vždy vyfocen a byly mu odebrány otisky prstů,
však nebylo zdaleka poslední.
31. 5. byl, společně s dalšími spoluvězni, převezen do vězení okresního
soudu v Přerově, odtud v červenci do
Olomouce a tam, během dalších tří
měsíců několikrát zase přemístěn do
různých cel a několikrát vyslýchán.
Při výsleších však nikoho neznal,
o ničem nevěděl, prostě nic neprozradil. Při jednom výslechu se dokonce
dostal do prudké hádky s vyšetřovatelem.
V polovině listopadu Schreibra převezli vlakem do Reichenbachu (dnes
Dzieržoniów v Polsku), ale o deset
dní později už zase cestoval, tentokrát do Olavy. Byl tam držen po ně24

kolik měsíců. Koncem května 1941
ho zase věznitelé přemístili, tentokráte přímo do Vratislavi, do vězení
ve čtvrti Kleczków (německy Kletschkau). Tam, pokud nebyl právě
u výslechu, vykonával různé jednoduché práce. Třeba motal provázky nebo třídil kovy. Tam se taky
vězeňskou šeptandou dozvěděl, že
23. 6. přepadli Němci SSSR. Jeho
putování po věznicích ale nebralo
konce. V srpnu ho převezli daleko do
Německa, až do města Diez an der
Lahn. Už v předchozích věznicích
byl pplk. Schreiber dost nemocen
a jinak tomu nebylo ani v Diezu. Co
ho ale nejvíc trápilo, to vyjádřil ve
svých zápiscích třemi prostými slovy: „hlad, hlad, hlad!“ Přitom musel
pracovat na tkalcovském stavu nebo
třídit nábojnice. To trvalo hluboko
do roku 1942. Mezitím se schylovalo k soudnímu přelíčení. V polovině
května 1942 dostal Oskar Schreiber
k nahlédnutí obžalobu, a měl lhůtu
sedm dní na námitky proti obvinění.
V září 1942 byl v poutech, spoutaný
společně s německým podvodníkem
a se dvěma luxemburskými provinilci, veden na cestu do Vratislavi. Bez
ohledu na opuchlé nohy, na které se
sotva mohl postavit. Cesta různými
dopravními prostředky trvala 6 dní
se zastávkami ve Frankfurtu, Kasselu, Halle a Cottbusu. Ve vratislavském vězení byly hrozné podmínky,
hlavně vinou četnického strážmistra
Lacka, který se vyžíval v šikanování vězňů. Navíc roznášeči jídla, dva
manželé z Ivančic, nestydatě vězně

okrádali, přestože viděli, že jsou už
jen kost a kůže.
V hlavním přelíčení dne 3. 11. 1942
byl prokurátorem pro Oskara Schreibera požadován trest smrti, ale
konečný rozsudek naštěstí zněl na
12 let žaláře. Ve Vratislavi byl Schreiber vězněn skoro do konce roku, pak
ale přišla další několikadenní cesta
a na Nový rok 1943, pozdě večer, byl
dopraven přes Norimberk do Straubingu. Hned se ocitnul na 3 týdny
ve vězeňské nemocnici se zápalem
plic. Jeho chatrný zdravotní stav ho
během toho roku přivedl do špitálu
ještě dvakrát. Mezitím byl pracovně
zařazen do krejčovny. Ve Straubingu pak zůstal po celý rok 1944, jen
ho občas přestěhovali z cely do cely.
V listopadu 1944 tam zažil i velké
bombardování Američany, které se
pak opakovalo i počátkem roku 1945.
25. 4. 1945 byl ze Strabingu na pochod vypraven vězeňský transport.
Šel v něm i Oskar Schreiber, jako
ostatní pěšky, ve vězeňských hadrech a v dřevákách. Sotva šel, s bolavými nohami a s chodidly, posetými
puchýři. Vězni přenocovali na jakési
louce u lesa, přitisknutí k sobě, aby
se zahřáli. Dozorci byli nejistí, vždyť
se blížila fronta. Nakonec transport
opustili a vězně hlídali jen vojáci
Volksturmu. Staříci nebo i šestnáctiletí kluci, kteří často ani neměli uniformy, byli dost vyděšeni z představy
blížících se Američanů. K vězňům se
chovali slušně. Bez problémů dovoli25

li civilním obyvatelům, aby donesli
vězňům nějaké to jídlo nebo i obnošené kusy oblečení. Když se při příchodu k městu Moosburg rozšířila
falešná zpráva, že už je mír, vynutil
si dokonce Oskar Schreiber s dvěma spoluvězni vstup do města a to
přímo k starostovi. Ten pak nařídil
vydat vězňům krabice s jídlem, které jinak dostávali od francouzského
červeného kříže američtí a britští
vojenští zajatci v nedalekém táboře.
Vězně dokonce pro další cestu naložili na nákladní auta. Jenže u vesnice Günzelhausen na ně začalo střílet
německé dělostřelectvo. Někteří vězňové byli zabiti, jiní se rozprchli. A za
tohohle zmatku se objevili Američané. Několik vězňů se drželo ve skupince se Schreibrem a jeden z nich,
Kopřiva, začal čtvrtit vola, zabitého
německými dělostřelci. Na ohni pak
připravili slavnostní hostinu a pohostili i dva americké vojáky, kteří se
náhle objevili.

Schreiber mezi Američany. Dostal
slušné oblečení, s potěšením se vykoupal ve vaně, konečně se pořádně
najedl a dostal i nějaké peníze a slušné ubytování. S Američany překročil 13. května ve 12:30 československé hranice a 17. 5. dorazil do Prahy.
Chtěl se přihlásit na MNO, ale tam
byl takový hrozný zmatek, že raději
odjel do Olomouce, vyhledat svou rodinu. Pak se přihlásil znovu ke službě
v armádě a byl povýšen do hodnosti
generálmajora. Po všech útrapách,
způsobených mu Němci, měl už na
konci války silnou averzi ke všemu
německému. Dokonce i vlastní příjmení německého původu se mu
zprotivilo. Proto si při první příležitosti podal žádost o změnu příjmení
a na základě výnosu ONV v Náchodě
ze dne 8. 10. 1945 se pak nově jmenoval Oskar Starkoč. Nové příjmení
si zvolil podle vesnice, ve které se
v roce 1893 narodil. A to jméno pak
užíval až do své smrti v roce 1968.

Od počátku května už byl Oskar

Jiří Stach

NĚJAKÉ ÚVAHY O RUSKO-UKRAJINSKÝCH
VZTAZÍCH
Citát: „Ptám se vás, co se změnilo?
Zmenšilo se nebezpečí, které hrozí
z Moskvy? Ne, jen rozumová slepota
Evropy dosáhla vrcholu. Především:
politika Moskvy je neměnná. Její
metody, její taktika, její manévry se
mohou měnit, ale polárka její politi-

ky je stálice: vláda nad světem.“
Když jsem poprvé slyšel tento citát
z roku 1856, připadal mi poněkud
zvláštní. Nejen kvůli tomu, co vlastně sděloval, ale i kvůli tomu, že jeho
autorem byl Karel Marx, v pozdějším
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sovětském Rusku tolik adorovaný.
Zajímavé na tom bylo i to, že tehdy
byl Marx zpravodajem New York
Tribune v Krymské válce. Citát mě
přiměl znovu si prostudovat ruské dějiny a došel jsem k zajímavým
zjištěním, většinou potvrzujícím
obavy, ukryté v Marxově prohlášení.
Tak třeba, když jsem sledoval vývoj
územního rozsahu původně maličkého moskevského knížectví, nebylo
možné si nevšimnout, že jeho růst byl
skutečně pozoruhodný. Jednoduchými počty lze zjistit, že od poloviny 16.
století do začátku 20. století si Rusko
přivlastnilo cca 100 000 km2 sousedního území ročně (tj. cca 274 km2
denně). Což je totéž jakoby po dobu
téměř čtyř století anektovalo každým rokem 1 a ¼ naší republiky.
Důvodem anexe bývalo „oprávněné“ zajištění zájmů Ruska, když dosavadní páni anektovaného území
překáželi právě naplnění těchto ruských zájmů (třeba když šlo o získání
přístupu k moři). Osud obyvatel dobytého území pak ovšem býval neutěšený. Například už po dobytí bohatého hanzovního města Novgorodu
v r. 1493 bylo město vypleněno a více
než 7000 rodin bylo deportováno do
pustin moskevského knížectví.

vatelstva, především pravoslavného
vyznání (Rusové, Ukrajinci, Řekové,
Arméni, Bulhaři). který byl předtím,
než ho Rusové dobyli, tatarským
chanátem? Taková skladba obyvatelstva tam byla až do roku 1944. Tehdy, 18. 5. 1944, vtrhlo brzy ráno do
všech tatarských domácností 23 000
příslušníků NKVD. Vyhnali původní
obyvatelstvo do dobytčích vagonů,
přičemž na sbalení nejnutnějších životních potřeb jim dali půl hodiny.
Akce trvala pouhých 60 hodin a za
tu dobu byl celý národ deportován
do středoasijských stepí. Tam byl
ponechán svému osudu. Pochopitelně, většina deportovaných Tatarů
zahynula. Ta hrstka, která přežila,
byla sice rehabilitována za Gorbačova, ale po návratu na Krym se jejich situace moc nezlepšila. Jejich
nemovitosti byly obsazeny Rusy,
kteří je tam vlastně zpátky nechtěli
a kteří považovali své požadavky na
připojení k Rusku za oprávněné (!?).
(S tím mám tak trochu problém, protože území získané válkou považuji
za ukradené. A nějak se mi nezdá,
že by legalizace lupu byla, z hlediska
obyčejné morálky, správná. Ovšem
v těchto případech platí, že pravdu
má vítěz. Poraženým stačí hrob).

A jak to bylo s obyvatelstvem Krymu? V době dobytí Krymu ruským
vojskem (r. 1783), zde už cca 500 let
sídlili Krymští Tataři. Rusové si je
podrobili celkem v klidu, jen umožňovali v následujícím období maximální usazování spřáteleného oby-

A co ruský nárok na Ukrajinu? Na
vykreslení celé složité historie Ukrajiny zde není dost místa, tak tedy jen
v rychlosti:
V 13. století byla Rus rozdělena na
několik malých slovanských knížectví. Mezi nimi časem začalo vynikat
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Vladimirsko-suzdalské knížectví,
jehož vládci úspěšně kolaborovali s Krymskými Tatary. Za odměnu
dostali právo vybírat od ostatních
slovanských knížat daně pro Tatary. Zdá se, že jim leccos zůstalo za
nehty, protože rychle bohatli a brzy
přeměnili kupeckou osadu Kučkovo
na břehu řeky Moskvy ve své hlavní
město Moskvu. Tehdy, a ještě dlouho potom k Moskevskému knížectví
Ukrajina nepatřila. Naopak. Dost
brzy, už počátkem 14. století patřila k Litvě. Před koncem 14. století
došlo ke spojení Litvy a Polska pod
žezlem krále Jagela. Polsko – litevská unie sahala od dnešního Pobaltí až po Krym. Ukrajinské stepi byly
řídce osídleny, proto se stávaly cílem
utečenců jak z ruské, tak i z polsko-litevské feudální poroby. Říkalo se
jim „Kozáci“ a jejich společenstva
měla částečně vojenskou organizaci.
Cvičili se zbraní a volili si své velitele, atamany. Považovali se za svobodný lid a proti snahám ujařmit je, se
bouřili. Tehdy proti polským pánům.
Největší povstání vypuklo v 17. století pod vedením Bohdana Chmelnického. Ukrajinci, po mnoha letech
unaveni věčnými boji, hledali ochranu u ruského cara, a aniž by domysleli následky, stali se Perejaslavskou
smlouvou součástí ruské říše. (To vše
velmi zjednodušeno).
Přeskakuji nyní jisté, snad i důležité
okolnosti a mířím rovnou do 30. let
20. století. Tehdy došlo k něčemu,
co do té doby snad nemělo v historii

Evropy obdoby a o čem se ve školách
ani neučí. Stalin se v r. 1932 rozhodl
Ukrajince vyhubit a vydal rozkazy
k odvozu potravin z Ukrajiny. Nechal uzavřít hranice Ukrajiny, aby
odtud venkované nemohli utíkat.
Obklíčena byla i města s početně silným ruským obyvatelstvem, aby do
nich ukrajinští venkované nemohli jít žebrat o potraviny. Z počátku
bylo ponecháváno v sýpkách osivo,
ale v r. 1933 bylo odvezeno i to. Lidé
v zemi s tou nejúrodnější černozemí umírali po tisících hlady. Snědli
všechno, co bylo k jídlu, včetně psů
a koček. Běžně docházelo ke kanibalismu. Mnoho lidí páchalo sebevraždy. Ruští vojáci a policisté dokonce
vykonávali prohlídky ukrajinských
venkovanů, a jestliže u někoho našli
třeba i jen hrstičku obilí, zastřelili
ho. Navíc byli Ukrajinci na základě
nejrůznějších, většinou smyšlených,
obvinění, posíláni do Gulagů. Odhaduje se, že v l. 1932 a 1933, zemřelo
na Ukrajině 9 až 14 milionů Ukrajinců hlady nebo v souvislostí s hladomorem. Na podzim 1933 zaplavily Ukrajinu jednotky Rudé armády
a hladoví vesničané museli zasévat
obilí pro příští rok. Sklizně se však
už nedožili. Noví osadníci, kteří sem
přišli z Ruska, museli nejdříve odklízet mrtvoly, často už rozpadající se.
Mnozí z nich nemohli překonat ten
zápach a odjeli zpět do Ruska. Přesto se mnoho Rusů na Ukrajině usadilo natrvalo a demografický poměr
obyvatelstva se dramaticky změnil
ve prospěch Rusů. A někteří jejich
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potomci se dnes dožadují připojení
Ukrajiny nebo aspoň některých jejich
části k Rusku, které prý má na Ukrajinu „oprávněný“ nárok.
Dost běžně se u nás mezi lidmi vyskytují názory, že si Ukrajinci zásah
ruských vojsk zavinili sami. Důvody,
pro které prý Rusové vtrhli na Ukrajinu, jsou různé, počínaje existencí
ukrajinských fašistických spolků
a konče americkými provokacemi,
kterými je údajně přítomnost jednotek NATO v Pobaltí. Dalším zaručeně pravým důvodem je to, že Rusové
pouze předešli chystanému útoku
Ukrajinců na ruské území. To všechno je nesmysl. Neumím si představit,
že by někdo vážně věřil tomu, že by
početně mnohem slabší a hůře vyzbrojená ukrajinská armáda s ekonomicky slabším zázemím mohla, byť
jen na chvíli, zauvažovat o útoku na

Rusko. Přitom je zde naprosto zřejmá
snaha o navrácení zemí, odtržených
při rozpadu Sovětského Svazu, zpět
pod hegemonii Ruska. Vždyť i sám
Vladimír Putin opakovaně veřejně
ohodnotil rozpad SSSR jako největší
neštěstí. Kdysi jsem četl jakýsi výrok
tvrdící, že kam vkročí bota ruského
vojáka, to už Rusové považují za své
území. Moc bych si přál, aby tento
výrok nebyl pravdivý.
Jiří Stach
Literatura:
Švankmajer, Veber, Sládek, Moulis:
Dějiny Ruska
Magoczi, Rychlík, Zylinskij: Dějiny
Ukrajiny
Rees: Druhá světová válka za zavřenými dveřmi
Snyder: Krvavé země

CESTA DO HOLANDSKA
V roce 1996 jsme se vydali do muzeí
a na bojiště, kde se za druhé světové války nedařilo Britům – do Holandska. Byl to můj nejdelší zájezd
za poznáváním druhé světové války.
Samozřejmě jsme navštívili i památky ze starších dob, např. vodní
pevnosti v Naardenu, nebo památky
nevojenské – např. jeden z klasických
holandských větrných mlýnů blízko
Amsterodamu.
Hned na začátku nás čekalo velmi

zajímavé válečné muzeum v Overloonu. V tomto muzeu jsou hlavně
exponáty připomínající operaci Market Garden. Byla to největší výsadková vojenská operace v dějinách.
Britové chtěli u nizozemských měst
Arnhemu a Nijmegenu obsadit důležité mosty přes ramena řeky Rýn,
ale německá armáda, i když to bylo
v září 1944, se ubránila a udržela
svoje pozice. Ty mosty jsme navštívili – padlo na nich mnoho britských
výsadkářů.
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Na tomto muzeu se nám líbilo, že
některé exponáty jsou rozmístěny
v lese. Nás zajímaly hlavně tanky:
ženijní tanky Shermany s řetězy na
likvidaci min, těžký britský tank
Churchill, který měl přídavné plátování. Viděli jsme také obrněný tank
Cromwell, se kterým přijela československá obrněná divize do naší
vlasti. Viděli jsme německé nejtěžší tanky – Panter a Královský tygr,
které byly velice úspěšně nasazeny
proti Britům. Zajímaly nás i různé
raritní věci, jako ženijní auto s technikou nebo pancéřové hlídací kapsle
(na první pohled by se mohlo zdát, že
je to nějaký polní záchod). Mají tam

i německý radar a miniponorku s torpédy. Prohlédli jsme si ženijní most
typu Bailey (vymysleli ho Britové, je
prefabrikovaný a přenosný), který
se používal na spoustě tocích, také
i u nás, a to i po válce – jeden je ještě k vidění v Náchodě v Bražci, vede
přes Metuji.

Za zmínku stojí i muzeum letectví v tomtéž areálu. Navštívíli jsme
i hřbitov britských parašutistů, který
se nachází vedle muzea.
Operaci Market Garden jsme si připomněli také v Oosterbeeku. Navštívili jsme tam most, vilu – dnes
muzeum – ze které byla tato operace
řízena, a hřbitov, kde je pochovaných
1600 padlých britských výsadkářů ze
3. vzdušné výsadkové divize a 93 polských výsadkářů.
Následovala cesta do Naardenu.
Cestou jsme navštívili letecké muzeum v Soesterbergu. To je zaměřeno
na holandskou armádu. Nás nejvíc
zaujala přední věž z Wellingtonu,
bombardovacího letadla našich letců
z 311. britské perutě, letecký hvězdicový motor v různých průřezech, ale
také požární džíp. Prohlédli jsme si
i Spitfire v holandských barvách, který létal v Británii.
Při cestě do Naardenu jsme přejížděli most přes řeku a všimli jsme
si, že po vodě pluje kolesový parník
pojmenovaný Mississippi a sloužící
jako restaurace. Řidič musel zastavit,
protože to pro nás byla velká rarita,
kterou si každý chtěl vyfotit.
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Naarden je hezké městečko. Samozřejmě jsme se byli poklonit našemu
Janu Ámosi Komenskému. Především jsme si ale prohlédli starou vodní pevnost s baterií děl. Pevnost byla
celá postavena na vodních kanálech.
Součástí systému kanálů je historický zvedací most a větrná pumpa –
byla poháněna stejně jako větrný
mlýn a sloužila k přečerpávání vody.
Takové vodní pevnosti nejsou vidět
hned tak někde, stejně jako větrné
pumpy. Pevnosti sloužící k ochraně
vodních kanálů zde byly budovány
i za druhé světové války – viděli jsme
spousty německého opevnění, které je velmi důmyslně maskováno –
např. v jednom místě na bunkru byla
namalovaná cesta, která dokonale
navazovala na skutečnou cestu pro
auta.

Následoval Amsterodam. Nejprve
muzeum v Den Helderu. Je tam zakotvena spousta dieselelektrických
ponorek, od holandských po trofejní (vyřazené) ruské. Ponorky jsou
pro nás suchozemce vždycky silným
magnetem. Prohlíželi jsme je od

kabiny velitele po strojovnu a torpédometnou komoru. Obzvlášť nás
zajímá, jak jsou na ponorce vyřešeny
ubytovací prostory pro posádku a jak
jsou udělaná sociální zařízení.
V Amsterodamu mají nádhernou
radnici – taky jsou tam na ni dost
pyšní. Město připomíná italské Benátky – všude samá voda, uprostřed
cesty kanál a kolem něj auta nebo bicykly, mnoho mostů, jen gondoly tam
nepluly. Zato v muzeu jsme viděli velrybářskou loď i s harpunou.

Před volnou prohlídkou města jsem
byli upozorněni na dvě „zvláštnosti”:
že jsou ve městě uličky, kde ve výkladech sedí obnažené dívky, které nabízejí to, co se na chleba nenamaže,
a že jsou v Holandsku rozšířeny drogy, tak abychom se tomu nedivili. Toť
se ví, že jsme do takové uličky zašli.
Musím ještě uvést, že na obhlídku
města jsem si jako vždy vzal šumák –
s tím, že si někde cestou načepuju
vodu do lahve a budu mít dobré pití.
Tak tedy v té uličce šel proti mně
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nějaký chlap, najednou se u mě zastavil, kouknul na sáček šumáku,
který trochu čouhal z náprsní kapsičky u riflové bundy, a bafnul na mě:
„Koks?” Já odpověděl „Nein!” Ale
on sáhl po tom šumáku a místo něj
mi do kapsičky zastrčil nějaké bankovky. Nejprve jsem se lekl, ale pak
jsem si představil, jak ten Holanďan
někde za rohem šňupe český šumák,
a srdečně jsem se tomu zasmál. Jenže pak mi došlo, že by se ten chlápek
mohl pěkně naštvat, dostal jsem
strach a raději jsem se běžel schovat do davu na nedalekém vlakovém
nádraží, odkud jsem měl už kousek
k našemu autobusu.
16 guldenů, které jsem „utržil” – to
pro mě byly velké peníze. Přivezl
jsem za ně domů kus kvalitního holandského sýra. Když jsem pak doma
o svém dobrodružství vyprávěl prodavačce v místním obchodě, smála

se, že by mohla jet nabízet šumák do
Amsterodamu a přijít si tam na balík
peněz.
Závěrečnou cestu přes Německo jsme
využili k návštěvě armádního muzea
v Koblenci. Z jeho sbírek bych připomněl granát z německého křižníku
Lützow (křížník sám už byl dávno
sešrotován), řízenou minu Goliáš,
samochodné dělo, torpéda z ponorek
a torpédometných člunů. Mají i agregát z rakety V2. Zájezd pak končil
návštěvou frankfurtského letiště
(Frankfurt nad Mohanem) v Německu.
Od zájezdu do Holandska uplynulo
už čtvrtstoletí, ale rád na něj vzpomínám, i na ten chutný holandský sýr.
Zdeněk Línek,
zapsala Marcela Lhotská

ROK
V ZAHRADĚ
JARO NA TÉMA OVOCNÉ DŘEVINY
- POKRAČOVÁNÍ
Vážení čtenáři,
v minulých číslech našeho seriálu

o zahradě jsme se zabývali ovocnými
dřevinami. Tentokrát budeme pokračovat méně známými druhy stromů
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poskytujícími jedlé plody, a popínavými ovocnými druhy.
Méně známé ovocné stromy
1. MORUŠOVNÍK je teplomilný
strom, jehož plody tvarem připomínající maliny mohou mít bílou nebo
černou barvu. Morušovníky jsou
rozložité, vhodné pro větší zahrady,
proto není divu, že byly vyšlechtěny
i převislé nebo zakrslé odrůdy, které
se vejdou všude, třeba i na balkon.
2. JEŘÁB je velmi početným rodem, který zahrnuje až 200 druhů. Jen v České republice najdeme
v přírodě 21 druhů, z nichž polovina
jsou endemity, to znamená, že nerostou nikde jinde na světě. Pro chutné a zdravé plody se pěstuje hlavně
odrůda jeřábu ptačího Moravský
sladkoplodý a na Moravě velmi oblíbený jeřáb oskeruše, jehož plody připomínají malé hruštičky. Z jeřabin
lze vyrobit marmelády, likéry nebo
pálenky.
3. HRUŠKOJEŘÁB je přírodním
křížencem hrušně obecné a jeřábu muku. Říká se mu také Tatarova
hruška a jeho plody jsou malé kulaté
hruštičky zajímavé chuti připomínající prý exotické ovoce. My se o tom
snad přesvědčíme za několik let, protože jsme s dětmi ze ZŠ Studnice vysázeli malé stromořadí těchto stromů
v blízkosti zahradnictví na Bakově.
Plodit začínají údajně až osmým rokem po výsadbě.

Pnoucí ovocné druhy
1. VINNÁ RÉVA je jednou z nejstarších kulturních rostlin. Je teplomilná, i když jsou vyšlechtěny také
odrůdy méně náročné na teplotu. Každopádně jí zvolíme chráněné místo, nejlépe u zdi nebo pergoly, kam
umístíme oporu pro přichycení této
dřevité liány. Nejlepší je jižní a jihozápadní expozice.
2. OSTRUŽINÍK je naopak rostlinou velice nenáročnou. Snese i polostín, i když to může mít vliv na
sladkost plodů, proto je lepší osluněné stanoviště. Je to velmi pestrý
rod, který zahrnuje přes tisíc druhů.
Oblíbené jsou beztrnné odrůdy, ale
ty trnité bývají chutnější. Stejně jako
u malin je potřeba každoročně vystříhat suché odplozené výhony.
3. KIWI můžeme vypěstovat
i u nás. Jedná se ale o jiný druh než
ten, který koupíme v obchodě – plody
jsou menší a často bez chloupků, takže je můžeme jíst bez loupání. Většina odrůd potřebuje k opylení samčí
rostlinu, ale existují i samosprašné
odrůdy. Ovoce sklízíme na podzim,
je bohaté na vitamín C a další vitamíny a minerály.
4. KLANOPRAŠKA je zatím méně
známá liána s červenými jedlými
bobulemi, které vyrůstají v souplodích připomínajících hrozen. Plody
obsahují velké množství vitamínu C
a dalších prospěšných látek. V našich
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podmínkách bývá ohrožena jarními
mrazíky, jinak je na pěstování poměrně nenáročná, pokud má dostatek vody.

konstrukcí. Její plody jsou však také
jedlé, i když ne nijak zvlášť chutné.
Oba druhy jsou využívány v tradiční
čínské medicíně.

5. AKÉBIE je stejně jako klanopraška především okrasnou rostlinou
vhodnou k popnutí pergol a jiných

Na shledanou v letním
vydání zpravodaje se těší
Terezie Netrestová

Morušovník černý

Jeřáb ’Moravský sladkoplodý’

Hruškojeřáb ’Tatarova hrušeň’

Réva vinná

Ostružiník ’Black Satin’

Aktinídie ’Weiki’
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Klanopraška čínská

Akébie pětičetná

společenská
kronika
V lednu oslavili svá jubilea:
Pristačová Růžena, Starkoč, 90 let; Prokopová Vlasta, Starkoč, 65 let; Vilímková Růžena, Řešetova Lhota, 86 let;
Stehlíková Stanislava, Starkoč, 83 let;
Kábrtová Ludmila, Studnice, 80 let;
Háze Karel, Řešetova Lhota, 70 let;
Jung Miloš, Řešetova Lhota 82 let
V únoru oslavili svá jubilea:
Holeček Miroslav, Všeliby, 65 let; Tolárková Jaroslava, Starkoč, 70 let; Svoboda Petr, Třtice 75 let; Vlčínská Anna,
Starkoč, 88 let; Reichertová Olga, Zblov
21, 86 let, Herden Josef, Studnice 94 let,
Šimon Luděk, Třtice, 75 let; Jansová
Jaroslava, Studnice, 70 let; Mertlíková
Alena, Zblov, 65 let, Klimeš Václav, Řešetova Lhota, 70 let; Vlčková Helena,
Starkoč, 75 let; Škalda Václav, Třtice
80 let

V březnu oslavili svá jubilea:
Rousková Jana, Zblov, 80 let; Čech
Josef, Zblov, 75 let; Flídr Jaroslav,
Studnice 113, 70 let; Cvejnová Marie,
Studnice, 81 let; Rejzková Růžena,
Řešetova Lhota, 83 let; Háze Čeněk, Všeliby, 75 let; Kubínová Helena, Studnice 13, 70 let; Vít Jaroslav,
Starkoč, 87 let; Zelinková Marie,
Starkoč, 65 let; Škoda Milan, Bakov,
80 let
Narodili se:
Miroslav Rejthar, Starkoč
Jan Ulman, Studnice
Charlota Šellei, Starkoč
Blahopřejme novopečeným rodičům
i všem, kteří v uplynulých měsících
oslavili životní jubilea.
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V pátek 18. 3. 2022 jsme spolu
s paní knihovnicí Mílou Koncošovou a s dětmi ze Základní

školy ve Studnici pod vedením
Renaty Řídké přivítali 7 nových
občánků.

Jakub Koutský

Jan Ulman

Miroslav Rejthar

Nina Tláskalová

36

Rozálie Ansorgová

Šarlota Šellei

Tomáš Orjabinec

37

zápisy
(anonymizované)
ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE
STUDNICE Č. 27/2022 ZE DNE 28. 2. 2022
Přítomno: 11 zastupitelů
Omluveni: 0
Hosté: 5
Zahájení jednání: 19:02 hod
Konec jednání: 20:28 hod
1.Zahájení a uvítání hostů.
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: Daniel Donát, Jiří
Stach
Pro:11 Proti:0 Zdržel se:0
Návrhová komise: Helena Toldová,
Bořivoj Červenka
Pro:11 Proti:0 Zdržel se:0

pozvánky.
Doplněny budou body:
Schválení úhrady za odpad (společné
kontejnery Studnice, Řešetova Lhota
za rok 2021).
Rozpočtové opatření č. 10/2021
k 30. 11. 2021 a 11/2021
k 31. 12. 2021.
Seznámení se zápisem kontrolního
výboru ze dne 2. 12. 2021.
Projednání nabídky na odkup částí
pozemků v k.ú. Studnice u Náchoda
- Zblov.
Projednání způsobu pomoci Ukrajině.
Projednání dalšího rozvoje místní
hasičské výjezdové jednotky.
Pro: 11 Proti: 0 Zdržel se: 0
4. Kontrola zápisu č. 26 ze dne
22. 11. 2021.

3. Schválení programu.

ZO schválilo zápis z minulého zasedání konaného dne 22. 11. 2021 bez
připomínek.

ZO schválilo program zasedání dle

Pro: 11 Proti: 0 Zdržel se: 0
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5. Schválení rozpočtu na rok
2022.
5. 1. ZO schválilo rozpočet na rok
2022 pro PO - ZŠ+MŠ.
Pro: 11 Proti: 0 Zdržel se: 0
Rozpočet viz příloha č. 2
5. 2. ZO schválilo rozpočet obce
Studnice na rok 2022 jako schodkový s celkovými příjmy ve výši
17 434 400 Kč a výdaji ve výši
35 858 972,43 Kč. Ke krytí schodku
rozpočtu 18 424 572,43 Kč budou použity finanční prostředky z minulých
období ve výši 18 424 572,43 Kč.
Pro: 11 Proti: 0 Zdržel se: 0
Rozpočet viz příloha č. 3
5. 3. ZO schválilo střednědobý výhled rozpočtu PO - ZŠ + MŠ na roky
2023 – 2024.
Pro: 11 Proti: 0 Zdržel se: 0
Výhled viz příloha č. 4
5. 4. ZO schválilo střednědobý výhled rozpočtu obce Studnice na roky
2023 – 2024.
Pro: 11 Proti: 0 Zdržel se: 0
Výhled viz příloha č. 5
6. Schválení pravomoci starostky k rozpočtovým opatřením.
ZO stanovilo v souladu s § 102
odst. 2 písm. a) zákona č. 128/2000

Sb. o obcích (obecní zřízení), ve znění
pozdějších předpisů kompetenci starostky obce k provádění jednotlivých
rozpočtových opatření v následujícím rozsahu: do výše 100.000 Kč,
jsou-li vyvolaná organizačními změnami na obecním úřadě, pokud tyto
změny nevyvolávají další nároky na
finanční prostředky obce (nezvyšuje
se celkový rozpočet výdajů obce).
Rozpočtová opatření v částkách vyšších může starostka obce samostatně
provádět jen v případech:
a) rozpočtového zapojení účelově přidělených finančních prostředků z jiných rozpočtů.
b) kdy zapojení výdaje vyžaduje nutný výdaj na zajištění chodu obce,
v případě havárií nebo stavu nouze,
výdaj k odvrácení možných škod,
dále když včasné provedení úhrady je
vázáno penalizací a dopady penalizací mohou výrazně překročit případná
rizika z neoprávněné úhrady
c) úhrady pokut, penále z rozhodnutí
nadřízených orgánů a dohledů a další
nutné výdaje, kdy schválení rozpočtového opatření je nezbytné a má jen
formální charakter, protože výdaj
musí být realizován
d) v příjmech neomezeně
Starostka by měla rozpočtová opatření
dávat písemnou formou na vědomí účetní obce a zastupitelstvu a číslovat je.
39

Např. takto: Starostka obce schvaluje
dne… rozpočtové opatření č. 1:
Přesun paragrafu 6171 přesun z položky 5169 na paragraf 3612 položku
5021 ve výši 20 tis. Kč…
TERMÍN:
ZODPOVÍDÁ:
Podpis starostky:
ZO schválilo pravomoci starostky
obce k rozpočtovým opatřením.
Pro: 11 Proti: 0 Zdržel se: 0
7. Schválení smluv na poskytnutí dotací z rozpočtu obce - TJ.
Sokol Studnice, Florbal Studnice, FOSP, náboženská obec
CČSH, římskokatolická farnost,
Myslivecký spolek Lískovec.
TJ Sokol Starkoč
-Kč 60 tis.
Pro:11 Proti:0 Zdržel se:0
TJ Sokol Studnice
-Kč 20 tis.
Pro:11 Proti:0 Zdržel se:0
Florbal Studnice
-Kč 20 tis.
Pro:11 Proti:0 Zdržel se:0
FOSP Kč 25 tis.
Pro:11 Proti:0 Zdržel se:0
Náboženská obce CČSH -Kč 15 tis.
Pro:11 Proti:0 Zdržel se:0
Římskokatolická farnost -Kč 15 tis.
Pro:11 Proti:0 Zdržel se:0
Myslivecký spolek Lískovec Kč 15 tis.
Pro:11 Proti:0 Zdržel se:0
Návrh smlouvy viz příloha č. 5 – znění smlouvy je identické pro všechny

výše uvedené organizace.
ZO schválilo smlouvu na poskytnutí
dotací z rozpočtu obce pro TJ Sokol
Starkoč, T.J. Sokol Studnice, Florbal
Studnice, FOSP, Náboženská obec
CČSH, Římskokatolická farnost.
8. Schválení darovací smlouvy – Městská knihovna Náchod,
Hospic.
Městská knihovna Náchod zajišťuje
obměnu knižních titulů naší knihovny.
ZO schválilo darovací smlouvu
s Městskou knihovnou Náchod ve
výši Kč 25.000,–.
Pro: 11 Proti: 0 Zdržel se: 0
Hospic Anežky České zajišťuje péči
o těžce nemocné ve svém zařízení
v Červeném Kostelci, zároveň mohou
naši občané využít Mobilního Hospicu Anežky České pro péči v domácím
prostředí.
ZO schválilo darovací smlouvu s Oblastní charitou Červený Kostelec ve
výši 25 000 Kč.
Pro: 11 Proti: 0 Zdržel se: 0
9. Schválení odpisového plánu
a přijetí darů příspěvkové organizaci.
9. 1. ZO schválilo odpisový plán PO –
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ZŠ + MŠ na rok 2022.
Pro: 11 Proti: 0 Zdržel se: 0
Přehled viz příloha č. 6
9. 2. ZO schválilo pro rok 2022 přijetí sponzorského daru PO – ZŠ + MŠ
od firmy Novopol, a. s. Česká Skalice
ve výši Kč 5.000,–.
Pro: 11 Proti: 0 Zdržel se: 0
10. Schválení rozboru hospodaření v lesích obce Studnice.
Společnost Lesy města Náchoda, s. r. o. předložila rozbor hospodaření v lesích Obce Studnice + les
„Kozlář“ za rok 2021.

Rozbor s výsledky hospodaření za
rok 2021 viz příloha č. 7
ZO schválilo rozbor hospodaření
v lesích obce Studnice.
Pro: 11 Proti: 0 Zdržel se: 0
11. Schválení přidělení bytu
v DS Jarmila a bytu v č. p. 110.
Vzhledem k tomu, že jsme neměli evidovanou žádnou žádost o byt
v DPS Jarmila, byl volný byt nabídnut panu xxx, který bydlel v bytě
č. p. 110 nad školkou, zda by nechtěl
směnit byt a nastěhovat se do bytu
v DPS Jarmila. Pan xxx nabídku přijal.

Starostka obce, zastupující Bc. Veverku, seznámila zastupitele se zprávou
o aktuálním stavu lesů obce Studnice
a s činností v roce 2021.

ZO schválilo přidělení bytu v DPS
Jarmila panu xxx.

Ze zprávy vyplývá, že v uplynulém
roce došlo ke zklidnění a stabilizaci
oproti dřívější kůrovcové kalamitě,
která stále doznívá a bude řešena ještě minimálně v roce 2022. V těžební
činnosti se realizovala nahodilá těžba, v pěstební činnosti se prováděly především zalesňovací a obnovní práce. Bylo provedeno oplocení
2,22 ha.

Uvolněný byt v č. p. 110 nad MŠ je
aktuálně rekonstruován a byl nabídnut dle vyplněného a obodovaného
dotazníku paní xxx. Paní xxx má po
dobu rekonstrukce, která je odhadována na jeden měsíc na rozmyšlenou,
v případě, že nabídku odmítne, bude
osloven další zájemce z pořadníku.

V hospodářské oblasti budou nadále
využívány dotační tituly. Realizační
ceny dřeva jsou v současné době na
vysoké úrovni.

Pro: 11 Proti: 0 Zdržel se: 0

O přidělení bytu v č. p. 110 bude rozhodnuto na příštím zasedání ZO.
12. Schválení vypořádání přijatých dotací s Městem Česká
Skalice.
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Jako každoročně je nutno provést
finanční rozdělení dotací do lesního
hospodaření v obecních lesích s Městem Česká Skalice. Na základě obdržených dotací v roce 2021 činí 3/5
podíl určený pro Město Česká Skalice
částku Kč 120.929,28.
ZO schválilo odeslání 3/5 podílu
z přijatých dotací Městu Česká Skalice ve výši Kč 120.929,28.
Pro: 11 Proti: 0 Zdržel se: 0
13. Schválení příkazní smlouvy – dotační management na akci „Chodník
Starkoč“.
Jedná se o smlouvu s firmou Profesionálové, a. s., která bude zajišťovat
zpracování žádosti o dotaci na realizaci akce „Chodník Starkoč“.
Znění smlouvy viz příloha č. 8
ZO schválilo znění příkazní smlouvy uzavřené s firmou Profesionálové, a. s. na dotační management
pro podání žádosti o dotaci na akci
„Chodník Starkoč“.
Pro: 11 Proti: 0 Zdržel se: 0
14. Schválení zadávací dokumentace pro výběrové řízení
„Obnova VO Starkoč“.
Ve Starkoči byly již zahájeny práce na
výměně nn. Souběžně s touto výměnou bude realizována akce obnovy

VO ve Starkoči. Zadávací dokumentaci k výběrovému řízení opět zpracoval pan Tesař, který připravoval již
VŘ na obnovu VO ve Studnici.
ZO schválilo zadávací dokumentaci pro výběrové řízení „Obnova VO
Starkoč“.
Pro: 11 Proti: 0 Zdržel se: 0
Návrh na složení výběrové komise starostka, místostarosta, pan Tesař
(projektant a stavební dozor)
ZO schválilo výběrovou komisi na
akci „Obnova VO Starkoč“ ve složení – starostka, místostarosta, pan
Tesař.
Pro: 11 Proti: 0 Zdržel se: 0
15. Projednání žádosti Obce Zábrodí o odkup kontejnerů.
Obec Zábrodí se na nás obrátila s žádostí o odkup 2 kusů kontejnerů dříve umístěných ve Starkoči.
Pořizovací cena kontejneru byla Kč
46.980,– /1 kus.
Zůstatková cena je Kč 25.251,– /1
kus.
Navrhovaná prodejní cena je Kč
30.000,– /1 kus.
ZO schválilo prodej dvou kusů kontejnerů Obci Zábrodí za cenu Kč
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30.000,– /1 kus.

Pro: 11 Proti: 0 Zdržel se: 0

Pro: 11 Proti: 0 Zdržel se: 0

18. Projednání žádosti o prodej
pozemku p. č. 433 v k.ú. Všeliby.

16. Projednání změny smlouvy
na stálý stavební dozor.
Ing. Červený se na nás obrátil s žádostí o navýšení o Kč 1.000,– původně odsouhlasené smluvně dohodnuté
částky Kč 5.000,– za stálý stavební
dozor, z důvodu zvyšování nákladů
při výkonu činnosti.
ZO schválilo dodatek ke Smlouvě
o odborném poradenství – stavební dozor, ze dne 11. 2. 2020, kde se
mění kapitola IV, odstavec 1 – částka 5000 Kč se nahrazuje částkou
6 000 Kč.
Pro: 11 Proti: 0 Zdržel se: 0
17. Projednání nabídky realitní
kanceláře na odkup pozemku
p. č. 806/7 v k.ú. Studnice u Náchoda.
Obec obdržela nabídku na odkoupení
pozemku p. č. 806/7 v k.ú. Studnice
u Náchoda o výměře 2543 m2 určeného, dle územního plánu, vedeného
jako stavební parcela, k výstavbě rodinného domu. K uvedenému pozemku nevede žádná přístupová cesta.
ZO neschválilo odkup pozemku
p. č. 806/7 v k.ú. Studnice u Náchoda s ohledem na to, že pozemek nemá
přístupovou cestu.

Společnost Vantage Towers, s. r. o.
požádala Obec Studnici jako vlastníka pozemku p. č. 433 v k.ú. Všeliby o možnost odkupu pozemku pod
základnovými stanicemi veřejné sítě
elektronických komunikací, na který
je doposud uzavřena nájemní smlouva č. 16131 ze dne 7. 11. 2005, za částku Kč 240.000,–.
Starostka obce podala návrh pozemek p. č. 433 v k.ú. Všeliby neprodávat.
ZO schválilo návrh starostky obce
pozemek p. č. 433 v k.ú. Všeliby neprodávat.
Pro: 11 Proti: 0 Zdržel se: 0
19. Schválení prodeje části pozemku 15/1 v k.ú. Třtice nad
Olešnicí.
Pan xxx podal žádost o přikoupení
obecního pozemku 15/1 v k.ú. Třtice nad Olešnicí. Jedná se o pozemek
bezprostředně navazující na jeho
pozemek 15/3 o který se již řadu let
stará a udržuje jej.
Zaměření požadované části obecního
pozemku zajistí a uhradí, stejně tak
i dodržení odstupu 3 m od budovy
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hasičské zbrojnice.
Záměr prodeje byl řádně vyvěšen.
ZO schválilo prodej části pozemku
15/1 v k.ú. Třtice nad Olešnicí panu
xxx za cenu Kč 60,–/m2.
Pro: 11 Proti: 0 Zdržel se: 0
20. Projednání projektové dokumentace na opravu nádrže
ve Starkoči.
V této souvislosti byla oslovena firma Agroprojekce Litomyšl, s. r. o.
o vypracování projektové dokumentace na opravu nádrže ve Starkoči.
Na základě konzultací a doporučení
mostařů a betonářů a jejich dlouholetých zkušeností s chováním betonu
o malých tloušťkách, bylo firmou doporučeno jít při opravě nádrže cestou
fólie.
Varianty jsou dvě – klasická bazénová fólie, případně vodohospodářská
fólie.
Bazénová fólie se používá buď modré
barvy nebo levnější variantou je verze v šedém provedení. Životnost je
výrobcem uváděna 20-30 let s tím,
že opravy se provádějí natavením záplaty.
Vodohospodářská fólie je dodávána pouze v barvě černé, životnost je
výrobcem uváděna 50 let, opravy se
provádějí nalepením záplaty.

Projekt opravy nádrže počítá i s tím,
že se bude celý objekt muset oddrenážovat.
Vzhledem k finanční náročnosti celého projektu bude tato oprava realizována pouze za předpokladu otevření
dotačního titulu na rekonstrukce
vodních nádrží.
ZO schválilo do projektové dokumentace na opravu nádrže ve Starkoči
použít vodohospodářskou fólii z životností 50 let.
Pro: 10 Proti: 0 Zdržel se: Tomáš
Burdych
21. Schválení smlouvy o smlouvě budoucí – věcné břemeno
knn pro p. č. 344 v k.ú. Řešetova Lhota.
Jedná se o elektro přípojku k nemovitosti paní xxx na Pastvišti. Jednorázová náhrada byla stanovena na Kč
8.000,–.
ZO schválilo smlouvu o smlouvě
budoucí – věcné břemeno knn pro
p. č. 344 v k.ú. Řešetova Lhota.
Pro: 11 Proti: 0 Zdržel se: 0
22. Schválení smlouvy o smlouvě budoucí – věcné břemeno
knn pro p. č. 1021/7 v k.ú. Studnice u Náchoda.
Jedná se o elektro přípojku k nemo44

vitosti pana xxx ve Studnici. Jednorázová náhrada byla stanovena na Kč
2.000,–
ZO schválilo smlouvu o smlouvě
budoucí – věcné břemeno knn pro
p. č. 1021/7 v k.ú. Studnice u Náchoda.
Pro: 11 Proti: 0 Zdržel se: 0
23. Schválení úhrady za odpad
(společné kontejnery Studnice,
Řešetova Lhota za rok 2021)
Na základě skutečně uhrazených
nákladů za odvoz a uložení odpadů
v roce 2021 je stanovena výše úhrady
pro občany obce Studnice využívající
společný kontejner na Kč 460,–/osoba a obce Řešetova Lhota využívající
společný kontejner na Kč 495,–/osoba.
ZO schválilo výši úhrady za svoz
a uložení odpadů za rok 2021 pro občany obce Studnice ve výši Kč 460,–/
osoba a obce Řešetova Lhota ve výši
Kč 495,–/osoba.
Pro: 11 Proti: 0 Zdržel se: 0
24.
Rozpočtové
opatření č. 10/2021 k 30. 11. 2021
a č. 11/2021 k 31. 12. 2021.
Starostka obce schvaluje rozpočtové
opatření č. 10/2021 k 30. 11. 2021
Příjmy:

1) Navýšíme pol. 4116-Ost. neinvest. přijaté transfery ze SR o částku
247.051 Kč. Ve výdajích o tuto částku navýšíme pol. 8115-Změna stavu
krátkodob. prostř. na bankovních
účtech (dotace na hospodaření v lesích).
Výdaje:
1) Navýšíme kap. 6114-Volby do Parlamentu ČR o částku 56.929,80 Kč.
Ve výdajích o tuto částku snížíme
pol. 8115-Změna stavu krátkodob.
prostř. na bankovních účtech (odměny členů OVK, pronájem výpočetní
techniky - volby do PS Parlamentu
ČR).
Termín: 30. 11. 2021
Zodpovídá: Václava Wagnerová
Starostka obce schvaluje rozpočtové
opatření č. 11/2021 k 31. 12. 2021
Příjmy:
1) Navýšíme pol. 4116-Ost. neinvest. přijaté transfery ze SR o částku
286.832 Kč. Ve výdajích o tuto částku navýšíme pol. 8115-Změna stavu
krátkodob. prostř. na bankovních
účtech (dotace na hospodaření v lesích).
Výdaje:
1) Zavedeme kap. 3322-Zachování
a obnova kulturních památek v částce 9.000 Kč. O tuto částku snížíme
pol. 8115-Změna stavu krátkodob.
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prostř. na bankovních účtech (restaurátor. záměr - oprava sochy
Sv. Josefa ve Studnici).
2) 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).
3) Navýšíme kap. 3511-Všeobecná
ambulantní péče o 5.000 Kč. O tuto
částku snížíme pol. 8115-Změna stavu krátkodob. prostř. na bankovních
účtech (instalace Wifi v ordinaci
prakt. lékaře).
4) Navýšíme kap. 4351-Osobní asistence, pečovatel. služba a podpora
samostatného bydlení o 39.000 Kč.
O tuto částku snížíme pol. 8115-Změna stavu krátkodob. prostř. na bankovních účtech (finanční dar Oblastní charitě Náchod).
Termín: 31. 12. 2021
Zodpovídá: Václava Wagnerová
25. Seznámení se zápisem kontrolního výboru ze dne 2. 12. 2021.
Kontrolní výbor ve složení Štěpánka
Kubová a Martina Maierová, provedl
dne 2. 12. 2021 kontrolu s výsledkem,
že nebyly shledány žádné nedostatky.
26. Projednání nabídky na odkup
částí pozemků v k.ú. Zblov.
Ing. Matěj Svojš – manažer prodeje

společnosti Viagem se na nás obrátil
s nabídkou prodeje dvou pozemků.
Jedná se o pozemek p. č. 1236/15
v k.ú. Studnice u Náchoda – podíl
1/30 a pozemek p. č. 1238/20 v k.ú.
Studnice u Náchoda – podíl 1/34.
ZO neschválilo prodej podílu 1/30
pozemku p. č. 1236/15 v k.ú. Studnice u Náchoda a podílu 1/34 pozemku
p. č. 1238/20 v k.ú. Studnice u Náchoda.
Pro: 11 Proti: 0 Zdržel se: 0
27. Projednání způsobu pomoci
Ukrajině.
První dodávka s pomocí odjela do FN
v Hradci Králové v neděli 27. 2. 2022
odpoledne – převážně lůžkoviny.
Dle aktuálních požadavků bude organizována další sbírka ve dnech 1. 3.
a 2. 3. 2022.
Dále byl panem Řídkým podán návrh na poskytnutí finanční výpomoci:
Pro organizaci Člověk v tísni příspěvek Kč 25.000,–, pro Regionální
Ukrajinský spolek ve východních Čechách příspěvek Kč 25.000,–.
ZO schválilo poskytnutí finančního daru z rozpočtu obce pro Člověk
v tísni Kč 25.000,–, pro Regionální
Ukrajinský spolek ve východních Čechách Kč 25.000,–.
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Pro: 11 Proti: 0 Zdržel se: 0

29. Různé

28. Projednání dalšího rozvoje místní hasičské výjezdové jednotky.

Z řad hostů zasedání ZO byl vznesen
dotaz, jaké byly možnosti pro úhradu
za svoz odpadů pro následující období.

V souvislosti s přípravou nové hasičské zbrojnice ve Zblově, byla ke dni
28. 2. 2022 podepsána roční výpověď se stávajícím pronajímatelem
panem Navrátilem s tím, že do konce února 2023 bude objekt vyklizen
a předán. Dalším krokem bude výběr
projektanta k vyhotovení projektu
na rekonstrukci stávajícího objektu
na hasičskou zbrojnici. Ve výhledu je
rovněž pořízení cisterny.

Paní starostka poměrně podrobně
vysvětlila, jakým způsoben bylo postupována a následně rozhodnuto,
jakým směrem se bude obec k odpadovému hospodářství stavět.
Závěrem slíbila, že tyto informace ještě jednou a podrobněji popíše
v příštím čísle Zpravodaje.
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Foto: Mateřské centrum

TĚŠÍME SE
NA SHLEDANOU
V DALŠÍM ČÍSLE
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