Studnický a Odrůvský občasník
2021

Vážení spoluobčané,
rozsvícený vánoční stromek je neklamným důkazem,
že máme za sebou další rok, který se svým průběhem
velice podobal tomu předchozímu, a my Vám opět
přinášíme ty nejdůležitější informace o naší obci.
Zastupitelstvo obce pracovalo ve stejném složení a tak
tomu bude ještě do října příštího roku, kdy budou nové

volby. K jedné zásadní změně však v obci došlo.
Ve funkci ředitelky mateřské školy skončila po mnoha
letech paní Irena Jančíková. Já bych jí chtěl tímto
poděkovat za velmi dobrou dlouholetou práci a popřát jí
v dalším osobním životě mnoho štěstí a hlavně pevné
zdraví. Novou ředitelkou byla jmenována paní Mgr.
Petra Rumlerová.

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:
Zdeněk Preis
člen finančního výboru:
Josef Srnec
Zdeněk Baldík
předseda kontrolního výboru:
Martina Hořavová
člen kontrolního výboru:
Stanislav Vágner
Jiří Hořava (doplněn z řad občanů)

2

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 h
Středa:
8:00 – 11:30 h

12:15 – 16:30 h
12:30 – 18:30 h

Prodej propan butanových lahví provádí p. Jiří
Müller, po telefonické domluvě na telefonním
čísle 603192710.
Poplatky pro rok 2022
Vodné a stočné
Vodné 33,58,-Kč/1m3
Stočné 40,07,-Kč/1m3
Komunální odpad
490,-Kč/osoba
Poplatek za psa
150,-Kč/pes
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Slovo starosty
Chladné dny a opadané listí na stromech je neklamným
znakem, že se do naší krajiny vrátila zima. Vážení
spoluobčané, pomalu nám končí další rok, který
v mnohém připomínal ten rok předchozí. Rok plný
omezení, restrikcí a obav z dalšího šíření nemoci covid.
Rok, ve kterém byl kulturní a společenský život omezen
na minimum, což jistě každého z nás více či méně
poznamenalo a nezbývá než doufat, že ten příští rok
bude mnohem příjemnější a vše se co nejdříve vrátí zpět
k normálu. S postupným rozvolňováním a rušením
nejrůznějších vládních opatření v nás vždy svitla naděje,
že je se vším konec a nemoc covid je nenávratně pryč.
Avšak tyto naděje vždy vystřídala nová vlna šíření
nemoci a s ní také nová opatření. S každým novým
rozvolňováním si jistě každý z nás klade otázky, co bude
dál, co bude následovat a jak moc nás pandemie
změnila. To všechno teprve ukáže čas, ale nyní musíme
žít přítomností a tím, co se kolem nás aktuálně děje.
Já bych začal hned tou poslední celkem zásadní
aktualitou, kterou jsou volby do Poslanecké sněmovny.
V říjnových volbách jsme všichni společně rozhodli
o novém složení Poslanecké sněmovny. Jak volby
dopadly, zda byly úspěšné či nikoliv, nyní rozebírat
nechci a nebudu, protože si myslím, že bychom se
na tom všichni stejně neshodli. Hold každý má svůj názor
a právo volit koho chce a teprve čas ukáže, zda námi
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zvolení politici a politická uskupení, byli volbou dobrou či
nikoliv. V každém případě to pro nikoho jednoduché
nebude. Narůstající inflace ovlivňuje ceny úplně všeho
a tak se do budoucna musíme připravit na výrazné
zdražování. Myslím, že každý z nás to již nyní denně
poznává při nákupech a mnozí z nás to zásadně pocítí
také letos během topné sezóny. Ceny energií letí
raketově nahoru a zdražování se do budoucna nevyhne
ani poplatku za komunální odpad. Společnost Respono,
která u nás svoz komunálního odpadu zajišťuje, už nás
informovala o zvýšení nákladů. Současně s tím nám
management této společnosti oznámil, že zahájil
přípravu projektu vážení svezeného množství
komunálního odpadu a následné fakturace na základě
skutečné hmotnosti odpadu. Vážení komunálního
odpadu v obcích tzv. „od cedule k ceduli“ byl zkušebně
zahájen začátkem října a během příštího roku uvidíme,
jak se situace bude vyvíjet. My jsme se rozhodli ještě
pro příští rok zachovat poplatek za komunální odpad
ve stejné výši, jako byl v minulém roce, což je částka
490,-Kč a to zejména proto, že nechceme Vaše
domácnosti zatěžovat dalšími finančními výdaji. Jak to
bude dál, ale uvidíme, to bude také záležet na nás všech,
jak budeme odpad třídit a zacházet s ním. Já bych
na Vás chtěl při této příležitosti apelovat, abyste všichni
odpad co nejvíce třídili a také bych Vás chtěl požádat
o udržování pořádku v přístřešku na kontejnery
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na tříděný odpad. To, co tam je velice často k vidění,
je naprosto nepřípustné, a úklid s tím spojený, zvyšuje
náklady odpadového hospodářství. Pokud se budeme
i nadále takto chovat, tak se bude přiměřeně zvedat
i cena za odpad. Pro ilustraci přikládáme foto, jak to
někdy u kontejnerů vypadá.
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Další zásadní věc, která nás v příštím roce čeká,
jsou volby do zastupitelstva obce. V současné době ještě
nevíme, kolik lidí bude kandidovat, jak budou kandidátní
listiny sestaveny, ale já Vám v každém případě přeji,
ať si vyberete zastupitele, kteří se budou o obec dobře
starat, budou plnit Vaše přání a budou pokračovat
v rozvoji obce. Ze svého pohledu můžu říct, že je to
práce nelehká, současná administrativa práci starosty
velice zatěžuje, řešení nejrůznějších problémů a všeho
co je s funkcí starosty spojeno, není vůbec jednoduché,
je to časově velmi náročné a získávání dotací je více
a více složitější. Z tohoto důvodu čeká příští
zastupitelstvo nelehké období a já jím přeji hodně štěstí
a Vám šťastnou ruku při volbě nového zastupitelstva.
Co je nového a co nás čeká
V lednu letošního roku proběhla kolaudace chodníku
na Příhon a my si myslíme, že i přes drobné problémy,
které nás v průběhu stavby potkaly a nespokojenost
některých občanů, to byl krok správným směrem.
Chodník má v daném místě smysl a jistě přispívá
k bezpečnosti provozu v dané lokalitě. Víme, že někteří
z Vás si museli upravit vstupy do domů, či vjezdy na svůj
pozemek, ale bohužel, tak už to chodí. Když se něco
buduje, tak to holt něco stojí. V příštím roce ještě
upravíme prostranství kolem chodníku a pak už snad
budeme všichni spokojeni.
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V průběhu letošního roku proběhla také oprava částí
komunikací, které již byly v hodně špatném stavu. Jedná
se především o komunikace, kde doposud není balená
asfaltová směs, ale pouze zastříkaný štěrk. V jednom
místě došlo k propadení části vozovky a také ke zborcení
dešťové kanalizace, která se musela v řádu několika
metrů vybagrovat a opravit. Oprava těchto komunikací
stojí ročně nemalé peníze, a proto bude nezbytné je
do budoucna opravit, respektive nahradit balenou
asfaltovou směsí.
V letošním roce došlo také k dokončení projektu
zasíťování stavebních pozemků u fotbalového hřiště
a na tuto stavbu bylo vydáno stavební povolení. Celková
plocha pozemku byla rozparcelována a pozemky byly
prodány celkem devíti novým majitelům. O stavební
pozemky byl enormní zájem, celkem bylo přihlášeno
téměř třicet zájemců. Jelikož při prodeji musíme
postupovat transparentně a nelze někoho upřednostnit,
pozemky se proto prodávali formou dražby. Také jsme již
slyšeli od některých občanů nespokojenost s výstavbou,
ale bohužel taková je doba. Lidé potřebují někde bydlet
a obec také potřebuje, aby v ní žili obyvatelé. Starší lidé
umírají a jejich nemovitosti zůstávají prázdné, jejich noví
majitelé je prodat nechtějí, a tak by za chvíli v obci nikdo
nebydlel. S tím ovšem souvisí další věci a chod obce.
Když nebudou v obci lidé, tak za chvíli nebudou děti
do školky, přestane fungovat pošta, obchod atd.
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Z tohoto důvodu si myslíme, že je potřeba stavební
místa vytvářet.
Mnozí z Vás si jistě všimli, že jsme v průběhu roku
na zasedání zastupitelstva obce schválili nový řád
veřejného pohřebiště a novou smlouvu na nájem
hrobového místa. V souvislosti s tím Vás chceme
upozornit, že od příštího roku Vás začneme oslovovat
s žádostí o uzavření nové nájemní smlouvy. Můžeme Vás
však již nyní uklidnit, ceny za pronájem zůstávají stejné,
musíme jen vyhovět novele zákona o pohřebnictví,
a proto se musí všechno toto absolvovat.
V letošním roce také zastupitelstvo schválilo smlouvu
s obcí Nové Sady o spolupráci při zabezpečení požární
ochrany. Zajišťovat požární ochranu obyvatelstva má
povinnost každá obec ze zákona, a jelikož toto v Nových
Sadech nebyli schopni plnit, tak nás požádali
o spolupráci. Vzhledem k tomu, že naše jednotka
funguje velice dobře a má k tomu také odpovídající
vybavení, tak jsme samozřejmě Novým Sadům vyšli
vstříc. Letos jsme navíc byli úspěšní s žádostí o finanční
podporu z rozpočtu Jihomoravského kraje v rámci
dotačního programu Podpora jednotek sborů
dobrovolných hasičů obcí Jihomoravského kraje pro rok
2021 a Jihomoravský kraj nám poskytl finanční dar
ve výši téměř 100 tisíc korun na další vybavení
pro jednotku. Tyto peníze opět přispějí ke zlepšení
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akceschopnosti naší jednotky, která dle našeho názoru
pracuje téměř na profesionální úrovni. Jednotka
poskytuje předlékařskou zdravotnickou pomoc, řeší
různé technické události, jako například popadané
stromy, likvidace vosích a sršních hnízd v nemovitostech
a v neposlední řadě likviduje vzniklé požáry. Za toto
všechno patří členům jednotky velké poděkování.
V průběhu roku také většina z nás zaznamenala ničivé
tornádo na jihu Moravy, kde spousta rodin přišla o své
obydlí a obrovské materiální škody. Protože nám
solidarita s těmito lidmi není lhostejná, rozhodli jsme se
obdarovat čtyři nejpostiženější obce finančním darem.
Každé této obci jsme poslali na transparentní účet částku
25 tisíc korun. Také jsme se rozhodli obdarovat dva
subjekty poskytující sociální služby, a to Charitu Vyškov
částkou 10 tisíc korun a z.s. Paprsek částkou 20 tisíc
korun.
Bohužel od příštího roku dojde k lehkému navýšení cen
vodného a stočného. Vodné se ze současných
31,50 Kč/m3 zvýší na 33,58 Kč/m3 a stočné se
ze současných 38,05 Kč/m3 zvýší na 40,07 Kč/m3.
Tyto ceny nejsme schopni ovlivnit, bohužel s tím, jak se
zvyšují ceny všech energií, rostou nám i náklady
na vodné a stočné.
Společně se
Dobrovolného
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všemi obcemi, které jsou členy
svazku obcí Drahanské vrchoviny,

jsme úspěšně žádali o dotace na kontejnery.
Dva velkoobjemové kontejnery bychom měli mít v lednu
příštího roku. Jejich využití stále ještě zvažujeme, nabízí
se několik možností. Dále jsme v rámci svazku žádali
o dotaci na elektronické úřední desky. S touto dotací
jsme byli také úspěšní, a tak by již v příštím roce mohla
před obecním úřadem stát nová přehledná elektronická
úřední deska.
Na jaře příštího roku by se mělo dokončit a zkolaudovat
zasíťování stavebních pozemků u fotbalového hřiště.
Bohužel současné elektrické vedení v daném místě je již
nedostačující, a tak bude nutné k tomuto místu přivést
vedení nové, které již povede v zemi. To znamená,
že celá trasa od budovy bývalé školy, až po fotbalové
hřiště se bude dělat nová a povede zemí. Sloupy
v daném místě budou odstraněny. To vše je ale v režii
společnosti Egd, která zde zajišťuje distribuci a vedení
vlastní. My ale budeme muset v dané lokalitě vybudovat
nové veřejné osvětlení a rozhlas. Nyní tuto věc
zpracovává projektant a příští rok by se to mělo
realizovat.
Další věc, kterou do příštího roku plánujeme, je oprava
obecních cest. Tam kde jsou komunikace ve špatném
stavu, většinou se jedná o místa, kde je asfaltem
zastříkaný štěrk, tak tam budeme tento povrch postupně
nahrazovat balenou asfaltovou směsí. Samozřejmě, že se
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k tomuto budeme snažit využít nějakého dotačního
titulu, ale ty nejhorší cesty opravíme, i když žádná
dotace nebude. V rozpočtu obce máme dostatek
finančních
prostředků.
Dobrým
hospodařením
v posledních letech a využíváním dotací při rozvoji obce,
se nám podařilo nějaké peníze našetřit a v současné
době máme na účtu přes 30 miliónů korun.
Co bude s budovou bývalé hospody, zatím stále
zvažujeme. Tuto budovu se zastupitelstvo rozhodlo
koupit z důvodu, aby na návsi nevznikly nějaké sklady
či výrobna, ze které by šel hluk, zápach apod. To bychom
na návsi opravdu nechtěli. Tato budova potřebuje nutně
rekonstrukci, zatím však stále zvažujeme její využití
a čekáme na vhodné dotace, na základě kterých se pak
asi rozhodneme. Nejlepší by ale pro nás bylo její původní
využití, neboť je zde velký sál, který by mohl být využit
k různým účelům. Mohly by se zde pořádat různé
kulturní a společenské akce, mohli by ho využívat
dobrovolní hasiči, všechny spolky v obci, mateřská škola
a také by mohl být využíván ke sportovním účelům.
Ale jsou i další možnosti, např. budova by se mohla
přestavět na byty či využít jinak. To všechno bude záležet
na finančních možnostech a hlavně na rozhodnutí
zastupitelstva obce, je to věc, o které je potřeba
diskutovat, ale to už bude zřejmě na novém
zastupitelstvu.

12

Na příští rok plánujeme také otevření nového kadeřnictví
a manikúry, které bude v prostorách bývalé zubní
ordinace. Bohužel se nám nepodařilo do obce sehnat
náhradu za bývalou zubařku, kterých je velký
nedostatek, a tak jsme se rozhodli, že tyto prostory
využijeme jinak. A protože jsme slyšeli od mnohých
občanů, že by kadeřnictví v obci uvítali, tak jsme se
rozhodli, že to zkusíme.
Co se týče kulturního a společenského života v obci,
tak jak sami jistě víte, vzhledem k vládním nařízením
a opatřením v boji s nemocí covid, byl kulturní
a společenský život omezen na minimum. Proběhlo jen
pár akcí, na kterých se podílely místní spolky
ve spolupráci s obcí. Doufejme, že příští rok se již situace
konečně změní a vše si společně vynahradíme.
Vážení spoluobčané, stejně jako v loňském roce, i letos
nám proti covidová opatření nedovolila osobní účast
na rozsvícení vánočního stromu, a proto mi závěrem
dovolte, abych Vám alespoň tímto způsobem popřál
za celé zastupitelstvo obce krásné a veselé Vánoce,
všechno nejlepší do nového roku, mnoho úspěchů jak
v osobním, tak pracovním životě, a hlavně hodně zdraví.
Zastupitelstvo obce Studnice
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