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Vážení spoluobčané,  

vánoční stromek jsme společně slavnostně rozsvítili a již za několik 

dnů budeme slavit vánoční svátky. Ještě před tím Vám přinášíme 

pár informací o obci, o tom, co se letošní rok zrealizovalo a co nás 

v nejbližší době čeká. Zhruba před dvěma měsíci jste si zvolili nové 

Zastupitelstvo obce, které si následně zvolilo starostu, 

místostarostu a jednotlivé členy výborů. Než Vám tyto zastupitele 

představím, tak bych Vám všem chtěl poděkovat za Vaše hlasy, 

které jste nám ve volbách dali, a za všechny zastupitele Vám můžu 

slíbit, že budeme dělat maximum pro další rozvoj obce, 

a to zejména pro Vaši spokojenost.  

 
Starosta obce:  
Bc. Jaroslav Fládr (tel.: 777711332)  
starosta@obec-studnice.cz  
 
Místostarosta obce:  
Ing. Petra Zukalová (tel.: 702182576)  
mistostarosta@obec-studnice.cz  
 
Předseda finančního výboru:  
Ing. Milan Pernica 
  
Člen finančního výboru:  
Jiří Hořava 
Pavel Trněný 
 
Předseda kontrolního výboru:  
Martina Hořavová 
 

mailto:starosta@obec-studnice.cz
mailto:mistostarosta@obec-studnice.cz
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Člen kontrolního výboru:  
Stanislav Vágner 
Josef Srnec (doplněn z řad občanů)  
 
Účetní obce, sekretariát:  
Ing. Věra Vallová, DiS. (tel.: 702182985) 
ucetni.studnice@obec-studnice.cz 
 
Adresa úřadu: 
Obecní úřad Studnice  
Studnice 66 
68308 Studnice u Vyškova 
IČ: 00292338  
č. účtu: 4826731/0100  
www.obec-studnice.cz  
 
Úřední hodiny pro veřejnost: 
Pondělí: 8:00 – 11:30 hod.; 12:15 – 16:30 hod.  
Středa: 8:00 – 11:30 hod.; 12:30 – 18:30 hod. 
 

Prodej propan butanových lahví provádí pan Jiří Müller, 

po telefonické domluvě na telefonním čísle 603192710. 
 

Poplatky pro rok 2023 

Vodné a stočné  
Vodné: 37,39 Kč 
Stočné: 44,00 Kč 
 

Poplatek za komunální odpad 
550,- Kč/osoba 
 

Poplatek za psa 
150,- Kč/pes 

mailto:ucetni.studnice@obec-studnice.cz
http://www.obec-studnice.cz/
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Slovo starosty 
 

Vážení spoluobčané, 

do Vánoc zůstává pár dnů, které by neměly být jen obdobím 

příprav, úklidu, nákupů a pečení. Vánoční svátky jsou příležitostí 

zapomenout na všechny sváry a oddávat se příjemné atmosféře, 

ve které se všichni cítíme dobře. Zejména v dnešní těžké době 

je zapotřebí se alespoň na chvíli zastavit, uvědomit si smysl života 

a využít volný čas na posezení s rodinou, přáteli a svými 

nejbližšími. Vánoce jsou časem pohody a klidu. Křesťané 

si připomínají narození Páně čili Boží hod vánoční, 

kterému předchází doba adventní. Pro děti je toto období časem 

velkého očekávání, které je spojeno s příchodem Ježíška a s dárky 

pod nazdobeným vánočním stromečkem. Proto den rozsvěcení 

stromečku patří především jim. Pro nás na obecním úřadě 

je to doba, kdy se chystá rozpočet na další rok, příprava 

na inventury, dělají se nové vyhlášky, ale také doba bilancování, 

co se za uplynulý rok podařilo, co se úplně nepovedlo a také 

plánování na další roky.  

 

Co je v obci nového a na čem se pracuje 

V průběhu letošního roku došlo konečně k dlouho očekávanému 

rozvolnění vládních opatření a nařízení. Po cca dvou letech 

omezení a restrikcí kvůli covidové pandemii se pomalu vracíme 

k normálnímu životu, jak jsme ho znali před tím, než nás 

všechny ovlivnila nemoc, jakou jsme nikdy před tím neznali. 
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V průběhu letošního roku se nám tak konečně podařilo obnovit 

většinu kulturních a společenský akcí v obci. Jako tradičně 

to začátkem roku odstartovaly ostatky. Vesnicí opět procházel 

průvod nejrůznějších masek a za doprovodu hudby se zpívalo 

a občas také tancovalo. Pak následovalo velmi pěkné vystoupení 

moderátora, zpěváka, komika a imitátora Vladimíra Hrona. 

Zaplněný sál v místní hospodě se velice dobře bavil a mnohokrát 

odměnil pana Hrona bouřlivým potleskem. Rovněž dětský 

karneval, který následoval jako další v pořadí a který pořádal 

z.s. Studánky, byl další velice vydařenou akcí. Děti si karneval moc 

užily, velice dobře se pobavily a také byly odměněny různými 

sladkostmi. Na konci dubna proběhlo tradiční pálení čarodějnic 

za hasičskou zbrojnicí. I přesto, že se čarodějnice bránily a za své 

provinění se nejrůznějšími způsoby obhajovaly, podařilo se 

tu nejhorší polapit a na hranici upálit. Velké návštěvnosti se jako 

vždy velice těšilo posezení u příležitosti oslavy svátku matek. 

Maminky se v zaplněném sále hospody velmi dobře bavily 

při nacvičených vystoupeních. Na začátku června pak v areálu 

za hasičskou zbrojnicí proběhl druhý ročník gulášobraní. 

Soutěžící navařili skvělý guláš, na kterém si všichni návštěvníci 

dobře pochutnali. Jen je škoda, že soutěžících družstev nebylo 

více. U příležitosti mezinárodního dne dětí, který je vždy 1. června 

jsme připravili společný program se z.s. Studánky. Nejdříve bylo 

loutkové divadlo, které nám přijel zahrát pan Ševčík z Brna a pak 

následovaly různé hry a soutěže, za které byly děti odměněny. 

Jako tradičně přišla spousta dětí, které si to velice užily. Své místo 

v každoročním programu akcí v obci si pevně ukotvil Železný hasič. 

Velice náročnou soutěž v letošním roce vyhrál pan Jiří Hořava 

mladší. Soutěže se též v hojném počtu zúčastnila naše mládež, 
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která si také vedla velmi dobře. V měsíci srpnu pak v areálu 

za hasičskou zbrojnicí proběhl Studnický tuplák, tedy soutěž 

v nejrychlejším pití piva. Tuto akci, stejně jako gulášobraní, 

pořádala paní Pavla Kolařiková. Na konci prázdnin proběhly jako 

tradičně hody. Poslední víkend v srpnu úplně slunečné počasí letos 

nepřinesl, ale i tak byla dobrá nálada a akce proběhly 

dle stanoveného programu. V pátek hody odstartovalo rozloučení 

s prázdninami, které pořádal z.s. Studánky v areálu za hasičskou 

zbrojnicí. V sobotu se pak před zaplněnými ochozy odehrálo velmi 

prestižní utkání ženatých proti svobodným. Myslím, že není 

důležité zmiňovat vítěze utkání, důležité je, že se to obešlo 

bez vážnějších zranění a všichni se dobře pobavili. O přestávce byly 

soutěže pro děti, které si akci také hezky užily. Večer se pak při 

hodové zábavě s nebývalou návštěvností dobře pobavili dospělí. 

Taneční zábava v areálu za hasičskou zbrojnicí probíhala 

až do pozdních nočních nebo spíš do brzkých ranních hodin. 

V neděli pak bylo odpoledne opět za hasičskou zbrojnicí posezení 

při živé hudbě. Návštěvníci se dobře pobavili a někteří si také 

zatancovali. První říjnovou víkendovou sobotu proběhl první 

ročník memoriálu Milana Formánka. Vše začalo krátce po poledni 

kladením věnce a zapálením svíček na místním hřbitově. 

Pak se na místním fotbalovém hřišti za velké návštěvnosti 

odehrálo fotbalové utkání. Došlo tak k uctění památky 

dlouholetého aktivního člena místní tělovýchovné jednoty. 

Na konci měsíce října proběhly v obci hned dvě krásné akce. 

Studnická hospůdka pro děti opět po roce připravila 

helloweenskou stezku odvahy, za kterou byli všichni účastníci 

náležitě odměněni. V neděli 30. října pak zaplnili oblohu 

nad Pustiměřskou cestou krásní draci našich dětí. Velmi hezké 
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odpoledne, které připravil z.s. Studánky bylo přehlídkou 

nejrůznějších draků a dobré zábavy. Na první adventní víkend 

jsme tradičně rozsvítili vánoční strom na návsi. Nejdříve nám 

zazpívaly děti z naší mateřské školy a pak přišli i čerti s Mikulášem 

a andělé. Děti dostaly od Mikuláše spoustu sladkostí, protože celý 

rok poslouchaly rodiče a nezlobily. Dospělí si pochutnali 

na svařeném vínu a tlačence. Zatím poslední letošní akcí bylo 

posezení s jubilanty, které bylo druhou prosincovou sobotu 

v místní hospodě. A jelikož se posezení s jubilanty poslední 

dva roky z důvodu covidové pandemie nedělalo, sešla se spousta 

oslavenců, kteří si posezení hezky užili a dobře se pobavili. 

Poslední akce, která nás ještě v letošním roce čeká, je silvestrovský 

fotbálek, na který jste tímto zvaní, a pak už jen přivítáme nový rok.  

Od nového školního roku došlo také ke změně v mateřské škole. 

Místo ředitelky opustila Mgr. Petra Rumlerová a místo ní byla 

v konkurzním řízení vybrána nová paní ředitelka Bc. Zdena Loučná, 

které tímto přejeme v nové funkci hodně úspěchů. Další obsazení 

personálu školky se dočtete v článku MŠ níže.  

Také jste jistě zaznamenali, že došlo ke změně otevíracích hodin 

na místní poště. Česká pošta se tímto krokem snaží vyhovět velké 

části pracujících, kteří se v dopoledních hodinách na poštu 

nedostanou. Nově je tedy otevřeno takto: 
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Rovněž místní obchod COOP Boskovice má změněnou otevírací 

dobu. Nově je otevřeno takto: 

 

 

 

 

 
 

V obci i nadále působí praktický lékař MUDr. Tomáš Blechta, 

který zde bývá každou středu 07:30 – 12:00 hod. Ostatní dny 

v týdnu ordinuje v obci Otinoves.  

Co se týká spolků v obci, tak ty se také stále zapojují do své obvyklé 

činnosti. Spolek Studánky připravil v průběhu roku spoustu 

hezkých akcí pro děti. Členové spolku se taktéž aktivně podíleli 

na různých akcích pořádaných obcí. Jedná se o práci časově velmi 

náročnou, a když si uvědomíme, že se každá „Studánka“ 

ještě stará o svoji rodinu, musí chodit do práce apod., 

tak tedy všechna čest. Spolek Mechlov se jako tradičně 

postaral o občerstvení u rozsvěcování vánočního stromu. 

Pondělí  13:15 – 18:00 hod. 

Úterý 08:00 – 11:00 hod.  

Středa  13:15 – 18:00 hod. 

Čtvrtek 08:00 – 11:00 hod.  

Pátek 08:00 – 11:00 hod.  

Sobota Zavřeno  

Neděle Zavřeno  

Pondělí 07:00 – 14:30 hod. 

Úterý 07:00 – 15:30 hod. 

Středa 07:00 – 11:00 hod. 

Čtvrtek 07:00 – 15:30 hod. 

Pátek 07:00 – 15:30 hod. 

Sobota 07:00 – 10:00 hod. 

Neděle Zavřeno 



9 | S t r á n k a  
 

Tělovýchovná jednota jako každý rok zorganizovala hodové 

fotbalové utkání, ve kterém změřili své síly ženatí proti 

svobodným. Též se postarali o velmi důstojný memoriál Milana 

Formánka a na poslední den v roce připravují dnes již tradiční 

silvestrovský fotbálek. Mimo to se v průběhu roku snaží udržovat 

hřiště a postupně opravovat kabiny. V současné době také probíhá 

ve spolupráci s Futsal clubem Krásensko nábor mladých dětí 

na futsal. Kdo má zájem, může se přihlásit u pana Aleše Henka. 

Sbor dobrovolných hasičů měl za letošní rok celkem bezmála 

dvacet výjezdů. Jednalo se o výjezdy k požárům, dále to byly 

výjezdy spočívající v technické pomoci obci, na odstranění 

spadlých stromů při silném větru nebo pomoc rychlé záchranné 

službě. Jsou to borci, kteří jsou ochotni nasadit svůj vlastní život, 

za život ostatních a za toto všechno jim patří velké uznání. 

Stejně tak patří velké díky všem členům jednotlivých spolků. 

Každý jeden člověk určitou mírou přispívá na úkor svého volného 

času k lepšímu životu v obci, a to je činnost velmi záslužná 

a obětavá.  

Dále v průběhu roku došlo k úpravě části svahu vedle chodníku 

na Příhon. Staré stromy, keře a různé náletové rostliny byly 

zlikvidovány, svah byl upraven a místo toho tam byly zasazeny 

rostliny nové. Došlo také k prořezání vzrostlých lip na návsi a také 

v Odrůvkách. Některé z nich vzhledem k jejich stavu musely být 

svázány lany, aby došlo k jejich zabezpečení a minimalizovalo 

se riziko zranění procházejících osob. V Odrůvkách na návsi došlo 

též k dokončení úprav a byly zde dosázeny nové, převážně ovocné 

stromy.  
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Asi většina z Vás v průběhu roku zaslechla, že je málo vody 

ve vodojemu. Musím bohužel říct, že 2krát za rok se skutečně 

stalo, že vody ve vodojemu bylo málo. Situace sice nebyla 

až tak dramatická, jak jsme někdy v obci slyšeli, ale v každém 

případě je to impuls k neodkladnému řešení věci. Z tohoto důvodu 

byl také ihned do obce pozván hydrogeolog, který mimochodem 

také projektoval a podílel se na budování stávajících vodních vrtů. 

Ten vyloučil, že by na úbytek vody měl vliv nově vybudovaný 

rybník a jako závěr svého posudku uvedl, že je to přirozený jev, 

že voda ubývá a také přibývá. Jedna z možných příčin úbytku vody 

je, že došlo k vykácení lesa, který vodu přirozeně zadržuje. 

Také, jak všichni víme, voda ubývá a je jí čím dál méně. V každém 

případě v současné době se stav stabilizoval, voda do vodojemu 

dotéká v dostatečném množství, ale nemusí tomu tak být stále. 

Proto probíhá hydrogeologický průzkum a hledá se nový zdroj 

vody. Jednou z možností je i využití stávajících studní v lese pod 

Fasůvkou, kde budou na začátku příštího roku probíhat čerpací 

zkoušky a též zkoušky kvality vody. V každém případě se jedná 

o hlavní prioritu do příštího roku. V příštím roce je také konečně 

v plánu oprava místních komunikací. Tam, kde je ještě stále pouze 

zastříkaný štěrk bychom chtěli udělat balenou asfaltovou směs. 

V současné době se již pracuje na projektu a uvidíme, zda budou 

vypsány vhodné dotační tituly, kterých by se dalo využít. 

Pokud však dotace nebudou a projekt bude nachystán, 

dojde pravděpodobně k tomu, že se opravy zafinancují z obecního 

rozpočtu. Vzhledem k tomu, že se několik let využívaly především 

dotace a šetřilo se, máme v současné době na účtu bezmála 

30 miliónů korun. Do budoucna se také plánuje oprava staré 

hospody, která stojí na návsi a nepůsobí tu zcela hezky. 
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Rovněž kostel, který je dominantou obce, by si zasloužil drobné 

úpravy. Proto jsme se dohodli, že v příštím roce na kostele 

uděláme nový sokl. V průběhu příštího roku by se také před obecní 

úřad měla instalovat elektronická úřední deska. Společně s dalšími 

obcemi DSO Drahanské vrchoviny jsme na začátku letošního roku 

žádali o dotaci na tyto desky, a jelikož jsme byli s žádostí úspěšní, 

tak vyměníme současnou papírovou podobu za elektronickou, 

na které uvidíte vše, co je na webových stránkách obce. 

V letošním roce se podařilo dokončit inženýrské sítě na stavební 

pozemky u fotbalového hřiště, kde již započala výstavba rodinných 

domů. Současně s tím bylo nutné udělat nové veřejné osvětlení 

na místní části Trávníky. Zde se také již část elektrického vedení 

dávala do země. Prodloužení vodovodu a kanalizace je již 

zkolaudované, stejně jako veřejné osvětlení. Nová komunikace 

je zatím pouze ve fázi předčasného užívání, neboť je ještě nutné 

opravit křižovatku u bývalé školy. Bohužel to se již letos nepodaří 

z důvodu klimatických podmínek. Celková cena za tuto akci činila 

cca 5,8 mil. korun.  

V současné době se dokončuje realizace koupi nového traktoru, 

který bude sloužit především ke komunální údržbě. 

Rovněž plánujeme, že ho budeme využívat na vyvážení septiků 

z místní části Odrůvky. Do současné doby nám tuto službu 

realizovalo ZD Kojál Krásensko. To se však i s mechanizací z velké 

části přesunulo do Krásenska a zajištění vývozu septiků 

je pro ně čím dál složitější. Celková cena traktoru včetně čelního 

nakladače a radlice na sníh je cca 2 milióny korun. 

S novým traktorem se též zjednoduší práce zaměstnanci obce, 

kterému se bude lépe sekat tráva, uklízet sníh apod. 
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Se zaměstnancem je to však těžké. Bohužel se nám stále nedaří 

sehnat stálého zaměstnance, a tak práci na obci zajišťujeme 

různými brigádníky. Nějakou práci dělají zastupitelé, s něčím nám 

pomůžou hasiči a nejvíce v tomto směru pomáhá pan Jiří Müller, 

kterému tímto děkuji. Pokud by měl někdo z Vás o práci na obci 

zájem, tak se zastavte na obecním úřadě a můžeme se domluvit 

na další spolupráci. Mezi hlavní podmínky přijetí patří řidičský 

průkaz, dobrý fyzický stav, zodpovědnost a kladný vztah k práci. 

Všechno ostatní se naučíte.  

V letošním roce jsme také žádali o dotaci na hasiče. V této žádosti 

o dotaci, kterou nám poskytl Jihomoravský kraj, jsme byli úspěšní 

a z poskytnutých finančních prostředků byl zakoupen zásahový 

tablet, který umožní lepší komunikaci s operačním střediskem 

a rychlejší příjezd na místo události. To je důležité zejména 

u zásahů, při kterých jde o přímé ohrožení zdraví a života. 

Dále byly zakoupeny rukavice, ochranná obuv a ochranný oděv 

pro hasiče, přilba a svítilna na přilbu s držákem a přetlakový 

ventilátor. Zakoupením uvedených prostředků dochází ke zvýšení 

akceschopnosti jednotky, lepšímu a bezpečnějšímu nasazení členů 

jednotky.  

Bohužel Vám musíme sdělit nepříjemnou věc, a to je navýšení 

poplatku za komunální odpad a bohužel si myslíme, že i v dalších 

letech nás toto navyšování poplatků nemine. Toto nepříjemné 

zdražování je zapříčiněno nejen zdražením energií a pohonných 

hmot, ale také za tím stojí změna legislativy, kterou nám připravila 

jak naše vláda, tak i Evropský parlament, který stále více tlačí 

na třídění odpadu a snižování ukládání nevytříděného odpadu 

na skládky. Z této legislativy jsou přesně stanovené tyto cíle 
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a povinnosti. Jednou z hlavních povinností pro obce je v roce 2025 

veškerý komunální odpad vytřídit z 60 procent a dále pro celou ČR 

platí zrecyklovat vytříděný odpad z 55 procent.  

Při nesplnění třídícího cíle může stát uložit pokutu až 200 000 Kč. 

Dále platí od roku 2030 zákaz skládkování neupraveného 

komunálního odpadu. Od roku 2035 se má podíl skládkování 

komunálního odpadu snížit na nejméně 10 procent a poplatky 

za ukládání odpadu na skládky se mají zvýšit ze současných 500 Kč 

až na 1850 Kč za tunu odpadu v roce 2029.  

Společnost Respono, a.s. již začala jednotlivé obce „vážit“ 

a v některých obcích se již i přistoupilo k vážení jednotlivých 

nádob na komunální odpad u rodinných domů. Myslím, 

že do budoucna to čeká i naši obec, bude nutné se větší měrou 

zapojit do třídění komunálního odpadu, tak abychom snížili jeho 

produkci a vyhnuli se finančním sankcím a nepříjemnému 

zdražování poplatku za komunální odpad. Ovšem i u třídění 

je třeba přemýšlet a neházet odpad do přístřešku s nádobami na 

tříděný odpad, jak někde na smetiště. Plastové lahve je potřeba 

před hozením do nádoby zmačkat a rovněž tak vytříděný papír. 

Jednoduše není možné dát do nádoby na papír celou 

nepomačkanou krabici a ostatním tak znemožnit další odkládání 

papíru. U těchto kontejnerů to opravdu mnohdy vypadá jako 

na smetišti, což můžete vidět na fotografiích pořízených 

pracovníkem obce při úklidu.  
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Další věc, která nás velmi trápí, je znečištění obce po Vašich psích 

mazlíčcích. Je opravdu velmi náročné udržet obec uklizenou 

od psích exkrementů. V současné době je velmi těžké uhlídat si, 

abychom domů na botě něco nepřinesli, a proto na Vás apelujeme, 

ať si své psy hlídáte, a hlavně si po nich uklízíte. Pokud bude 

situace i nadále stejná, budeme nuceni přistoupit k razantnímu 

zdražení poplatku za psy. Stejně tak apelujeme na občany, kterým 

neustále psi běhají po vesnici. Je nutné si své psy zabezpečit, 

aby neutíkali. Uvědomte si, že ve vesnici žijí další lidé, kterým 

to vadí. Pokud se toto nezmění, budou majitelé psů, 

kterým volně pobíhají psi po obci bez svého pána, oznámeni 

do přestupkové komise.  

Někteří z Vás možná zaznamenali, že jsme v letošním roce 

na zasedání zastupitelstva obce schválili novou smlouvu o nájmu 

hrobového místa. Proto bychom chtěli požádat všechny nájemce 

hrobových míst, aby se dostavili na obecní úřad podepsat novou 

smlouvu a zároveň zaplatit poplatek za pronájem.  

Také bychom chtěli vyzvat majitele vozidel, kteří se svými vozidly 

parkují na vozovce, aby si svá vozidla parkovali mimo komunikaci. 

Jednak brání silničnímu provozu a ztěžují průjezd ostatním 

vozidlům, což by byl problém hlavně v případě vozidel IZS a jednak 

nám značně stěžují údržbu obce. Věřte, že zejména v zimním 

období je to značný problém.  
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Mateřská škola 

Mateřská škola Studnice se řadí mezi školy s celodenním 

provozem a je samostatným právním subjektem ve formě 

příspěvková organizace. Je zařazená jako jednotřídní s maximální 

kapacitou 15 dětí ve věku od 3 do 7 let. Uspořádání třídy je věkově 

smíšené. Zřizovatelem mateřské školy je Obec Studnice. 

Ve školním roce 2022/2023 byl zahájený provoz s celkovým 

počtem přijatých dětí 15. 

Výchovně vzdělávací proces je uzpůsobený daným věkovým 

skupinám. Děti velkého věkového rozmezí jsou přirozeným 

způsobem spolu ve třídě tak, jak je tomu v praktickém životě. 

Starší pomáhají mladším a navzájem se od sebe učí novým 

dovednostem a přijímají nové poznatky. Tímto přístupem se děti 

přirozeným způsobem učí toleranci, spolupráci, laskavosti, 

trpělivosti a ohleduplnosti. 

Vzdělávání dětí probíhá formou prožitkového učení, 

které je založeno na přímých zážitcích dětí při všech činnostech. 

V reálu to znamená, že nepředkládáme dětem hotové poznatky, 

ale snažíme se, aby všechny činnosti obsahovaly prvky hry 

a tvořivosti. Formy pedagogické práce převážně zaměřujeme 

na skupinové, které více vyhovují věkovým rozdílům, 

tak i zvláštnostem u dětí. 

Za přidanou hodnotu mateřské školy považujeme, že se nachází 

v krásném přírodním prostředí. Proto Integrované vzdělávací 

bloky vychází z tématu Lesumění, který účinně podporuje rozvoj 

smyslového vnímání. Dalším prioritním tématem je Práce 

s příběhem, která podněcuje rozvoj myšlení. Pocity, které dokáže 
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vyvolat kresba, hrané divadlo, poslech oblíbené hudby – jsou pro 

každé dítě jedinečný. 

A na závěr – děti jsou přirozenými umělci, překypují nápady, 

energií, upřímností a ke tvoření přistupují bez zábran a s radostí. 

Proto se na ně těšíme tento školní rok v pracovním teamu: 

Mgr. Markéta Trněná, pedagog 

Aneta Hudáčková, školní asistent, pedagog 

Bc. Zdena Loučná, speciální pedagog logopedie  

Eva Kocourková, kuchařka 

             Bc. Zdena Loučná, ředitelka MŠ  

 

Knihovna 

Letos v červnu to bylo již 10 roků, kdy se v naší obci znovu otevřela 

knihovna, jejímž zřizovatelem je obec Studnice. Knihovna 

je místem, kam mohou přicházet všichni lidé bez rozdílu. 

Mají však jeden společný rys, a to vřelý vztah ke knihám. 

V knihovně máme celkem 53 přihlášených čtenářů, z nichž 

aktivních je 25. Pro někoho malé číslo, ale v době rozmachu 

technologie a sociálních sítí je to pro na naši knihovnu 

dobrá bilance. 

Jelikož letos na podzim proběhla revize našeho knihovního fondu, 

jeho aktuální stav je 823 knih, z toho beletrie pro dospělé 

677 svazků, naučná pro dospělé 27 svazků, 
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beletrie pro mládež 114 svazků a naučná pro mládež 5 svazků. 

Díky výborné spolupráci s Knihovnou Karla Dvořáčka ve Vyškově 

je náš knižní fond každé dva měsíce obměňován knihami 

z výměnného fondu. Také zřizovatel knihovny obec Studnice 

přispívá každoročně finanční částkou na nákup nových knih, 

které jsou vybírány podle zájmu čtenářů. Tvoří je zejména ženské 

romány, detektivky, válečné a naučné knihy. 

Musím si postesknout, že mě jako knihovnici trápí nezájem malých 

dětí o knihy a četbu vůbec. Bohužel je těžké konkurovat sociálním 

sítím, kdy jedním klikem se dítě přenese do jiného světa. 

Přesto jsem letos na podzim navázala kontakt s místní školkou 

a její paní ředitelkou. První vlaštovičkou byla jejich návštěva 

v knihovně, kde jsem dětem ukázala prostory knihovny 

a vysvětlila, k čemu vlastně slouží.  

Dalším počinem byla návštěva knihovnice z vyškovské knihovny. 

Sebou si přivezla čtyřnohého psího kamaráda, který se věnuje 

canisterapii. Společně s nimi jsem zavítala za dětmi do školky, 

kde zhlédly pro ně připravený program. Děti poslouchaly čtenou 

pohádku, a také se v ukázkách dozvěděly mnoho o psím životě 

a psích dovednostech. Věřím tomu, že naše spolupráce se školkou 

bude pokračovat. Možná z ní, v což doufám, vzejdou noví malí 

čtenáři. 

Závěrem bych chtěla poděkovat všem současným čtenářům za to, 

že si vždy najdou cestu do naší knihovny. Všem spoluobčanům 

přeji krásné vánoční svátky a v roce 2023 mnoho zdraví. 

                                                                                       

   Ludmila Kratochvílová 
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Tak, a to je z letošního roku asi tak všechno. Co říct závěrem? 

Snad jen ještě jednou poděkovat za Vaši důvěru, kterou jste nám 

v letošních volbách vyslovili. Máme před sebou další čtyřleté 

období, ve kterém se budeme snažit pro obec a pro Vás občany 

udělat maximum. Nejdůležitější věc je samozřejmě zdraví, 

které Vám všem ze srdce přejeme.  Jak se nám však bude v obci žít, 

zda budeme spokojeni, se musíme přičinit všichni společně. 

V této konkrétní věci nejde jen o práci zastupitelstva, ale o nás 

všechny. Proto Vás chceme požádat, ať jste k sobě všichni vstřícní, 

ohleduplní a vzájemně si vycházíte vstříc. Poslední dobou, 

a je to dost možná zapříčiněno i covidovou pandemií, se z obce 

vytratila jakási vzájemná soudržnost, tolerance a respekt jednoho 

ke druhému. My se budeme snažit, co to půjde, aby se nám 

zde dobře žilo, ale samozřejmě k tomu je zapotřebí přičinění všech 

občanů. Přejeme Vám tedy v příštím roce pevné zdraví, 

mnoho štěstí v osobním i v pracovním životě a stálý optimismus.  

 

 Zastupitelstvo obce 


