Studnický a Odrůvský občasník
2019

Vážení spoluobčané,
tak nám postupně opadalo listí ze stromů, den je čím dál kratší,
což předznamenává, že nezadržitelně nastupuje zima,
a my Vám po roce opět přinášíme několik informací týkajících
se naší obce, práce zastupitelstva a jednotlivých spolků v obci.
Během tohoto roku, resp. od minulého vydání občasníku
se složení zastupitelstva obce nezměnilo a zůstává tak stejné,
jak jste ho, Vy občané, v minulém roce zvolili.

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
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předseda kontrolního výboru:
Martina Hořavová
člen kontrolního výboru:
Stanislav Vágner
Jiří Hořava (doplněn z řad občanů)
účetní obce, sekretariát:
Ing. Věra Vallová, DiS. (tel: 702 182 985)
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 12:15 – 16:30 h
Středa 8:00 – 11:30 h 12.30 – 18:30 h
Prodej propan butanových lahví provádí p. Jiří Müller,
po telefonické domluvě na telefonním čísle 603192710.

3

Slovo starosty
Vážení spoluobčané, tak již je to opět rok, kdy jsme společně
na návsi rozsvítili vánoční strom a popřáli si všechno nejlepší
do nového roku 2019. Z mého pohledu to je, jako by to bylo
nedávno a vůbec se mi nechce věřit, že nám utekl další rok.
Bohužel čas nikdo z nás zastavit nedokáže, ten je neúprosný
a já přemýšlím, jaký vlastně ten uplynulý rok byl z pohledu naší
obce. Myslím si, že to vůbec nebyl špatný rok, naše obec
se neustále zvelebuje, je čistá a upravená a je připraveno
mnoho projektů, které chceme postupně realizovat.
Také se snažíme v obci udržovat kulturní a společenský život,
jen je škoda, že na tyto akce nechodí víc lidí, tak jako je to třeba
u rozsvěcení vánočního stromu, pálení čarodějnic a oslavy
Dne matek. Na ostatních akcích nám bohužel chybí Vaše
přítomnost, která je pro nás motivací do další práce, a proto
Vás chci na tyto akce pozvat. Pojďte se s námi pobavit
a vzájemně si udělejme radost, která je kořením života zejména
v dnešní uspěchané době. Buďme k sobě vstřícní, tolerantní
a jeden pro druhého obětaví, ať se nám zde dobře žije. Závěrem
mi dovolte, abych Vám popřál mnoho štěstí, úspěchů,
jak v soukromém tak osobním životě, ale hlavně zdraví
v nadcházejícím roce.

Co se zrealizovalo a na čem se pracuje
Letošní rok byl z pohledu rozvoje obce tak trochu jiný. Zejména
se připravovaly různé projekty a podstatná část roku byla
spojena s přípravami a oslavou výročí 130 let od založení SDH,
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která byla spojena se sjezdem rodáků a výročím 10 let
od založení z.s. Studánky. Tyto oslavy, jak jistě všichni víte,
proběhly v červenci letošního roku a u této příležitosti byla také
slavnostně otevřena zrekonstruovaná hasičská zbrojnice.
Oslav se zúčastnil také senátor Ing. Ivo Bárek, dále hejtman
Jihomoravského kraje JUDr. Bohumil Šimek a za hasičský
záchranný sbor to byl ředitel územního odboru Vyškov
plk. Ing. Václav Kovář. Během náročného programu došlo
k předání nejrůznějších ocenění, proběhla soutěž Železný hasič,
ukázky hasičské, vojenské a policejní techniky. Zasoutěžit
si mohly také naše děti, které pak byly odměněny pěnou,
ve které mohly dovádět. Ta pro mnohé děti znamenala víc,
než ledajaká sladkost. Návštěvníci oslav si také mohli
prohlédnou fotografie zachycující celou desetiletou historii
z.s. Studánky. Proběhla také ukázka hašení hořícího vozidla
a celý sobotní program byl zakončen taneční zábavou
za hasičskou zbrojnicí. Během nedělní bohoslužby v kostele
sv. Jiljí byl vysvěcen nový prapor SDH Studnice a následně byla
požehnána zrekonstruovaná hasičská zbrojnice. Odpoledne
si pak přišli na své milovníci tance a dechové hudby
při vystoupení Olšověnky za hasičskou zbrojnicí. V průběhu celé
akce bylo pro všechny návštěvníky přichystané malé
občerstvení.
Co se týče další práce, tak se konečně po množství připomínek
podařilo splnit veškeré náležitosti složité administrativy dotace
na chodník na Příhon a v prvním hodnotícím kole byla naše
žádost vyhodnocena jako účelová a splňující stanovené
podmínky a byla doporučena k financování. Doufejme tedy,
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že teď už vše půjde rychle a v příštím roce se chodník zrealizuje.
Finanční podporu tohoto náročného projektu nám přislíbil také
Jihomoravský kraj, který pokryje část neuznatelných nákladů.
Dále se začalo s projektem inženýrských sítí na budoucí
stavební pozemky u fotbalového hřiště. Projektant již
zpracovává projektovou dokumentaci, která řeší nejen
zmiňované inženýrské sítě, ale také novou komunikaci k těmto
pozemkům, napojení veřejného osvětlení a mnohá další
potřebná vyjádření související s touto stavbou. Pokud vše půjde
dobře, tak by během příštího roku mohlo být vše připravené
a mohlo by se začít se stavebními pracemi a následným
prodejem stavebních míst. Pozitivní je, že o tato místa je v naší
obci stále zájem a že mladí lidé chtějí v naší obci zůstat.
Jak jsme již v loňském občasníku psali, byli jsme úspěšní
s žádostí o dotaci na ovocný sad. Ten vznikl na začátku obce
směrem od Vyškova. Devadesát ovocných stromů účelově
odděluje jižní část vesnice od polí a je součástí odpočinkové
zóny. Se sázením stromů pomohli zejména místní členové
hasičského sboru a tělovýchovné jednoty, kteří rovněž
v letošním roce provedli oplocení ovocného sadu. Druhý ovocný
sad vznikl v Odrůvkách na louce nad návsí, kde bylo vysazeno
30 stromů různých odrůd. Bohužel je velmi smutné, že někteří
z nás mladé stromky záměrně lámou. Pokud se toto bude
opakovat, bude nutné přijmout nějaká opatření.
V letošním roce se také udělalo oplocení dětského hřiště vedle
obecního úřadu, po kterém maminky dlouho volaly. Oplocení
nejenže přispěje k bezpečnosti při hrách dětí, ale také zabrání

6

vstupu psům, pro které hřiště není určeno. Doufejme jen,
že oplocení dlouho vydrží ve stavu v jakém je a nebude nutná
jeho brzká oprava.
Hasičům byla zakoupena nová přenosná motorová stříkačka
a některé další vybavení, včetně zásahových obleků a obuvi,
tak aby splňovali současné standarty a bezpečnostní podmínky.
Většinu nákladů na toto vybavení pokryla 200 tisícová dotace
z Jihomoravského kraje.
Nelze si nevšimnout, že vedle obchodu vznikl nový přístřešek
pro kontejnery na tříděný odpad, který doufejme, přispěje
k větší čistotě na návsi a také si od toho částečně slibujeme,
že kontejnery nebudou tolik na očích projíždějícím vozidlům,
jejichž řidiči zde zastavují a vyhazují odpad, za který pak my
všichni musíme platit. Doufejme, že takto budou kontejnery
více schované a budou sloužit převážně našim občanům. V této
souvislosti bychom na Vás chtěli také apelovat, abyste každou
pet láhev, kterou do kontejneru hodíte, před tím zmačkali
a zvýšili tak možnost většího uložení pet lahví v kontejnerech.
Rovněž tak pokud dáváte do kontejneru polystyren, je potřeba
ho tam uložit tak, aby se do kontejneru vlezlo co nejvíce
odpadu. Stejné je to také u kontejneru na papír, který je rovněž
neustále přeplněn a papír je ukládán kolem kontejneru.
Pokud doma máte nějaký starý papír, kterého se chcete zbavit,
tak ho zabalte nebo zavažte a dejte ho do průjezdu k vratům
do mateřské školy, odkud pak bude odvezen do sběrny
a mateřská škola za to dostane nějaké peníze. Pokud bude
odpad neustále kolem kontejnerů, bude nutné tuto situaci řešit,
jak po nás požaduje společnost Respono, která u nás svoz
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odpadu zajišťuje. Jednou z možností, jak daný problém vyřešit,
je navýšení kontejnerů. S tím ale samozřejmě souvisí i vyšší
náklady na svoz a pro nás všechny pak větší výdaje z našich
peněženek a rozpočtů našich domácností. Pokud budeme
odpad řádně třídit a správně s ním zacházet, tak je možné
ušetřit spoustu peněz a následně také dlouhodobě udržet
současnou částku za svoz komunálního odpadu. Ale to je
opravdu možné jen za předpokladu, že každý z nás k tomuto
problému přistoupí zodpovědně, v což pevně věříme.
Vedle obchodu byla instalována nová popelnice na použitý
kuchyňský olej. Žádáme Vás, abyste se zamysleli, co uděláte
s použitým kuchyňským olejem poté, co si na něm usmažíte
třeba nedělní řízek. Nelijte ho do odpadu ani do popelnice.
Jednak tím ucpáváte potrubí a jednak tím znečišťujete životní
prostředí. Olej jednoduše lijte do plastové lahve a po jejím
naplnění, uzavřenou láhev hoďte do této popelnice.
Aby nedocházelo neustále k polepování vstupních dveří
do obchodu různými plakáty či sdělením, byla před obchodem
umístěna nová skříňka, do které dáváme různé
informační letáky a jejíž prostřednictvím Vám předáváme
informace o nejrůznějších akcích v obci.
Dále bychom Vás chtěli požádat o změnu přístupu v třídění
velkoobjemového odpadu. V letošním roce v obci proběhl
bezplatný sběr starých pneumatik a i přesto se v kontejneru na
velkoobjemový odpad opět objevily staré pneumatiky,
které do tohoto kontejneru vůbec nepatří. Mimo to tam byly
také různé plasty, kovy, papír a jiné komodity, které tam rovněž
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nepatří a na které máme v obci jiné kontejnery. Občané,
kteří takto s odpadem nakládají, si zřejmě vůbec neuvědomují,
že to stojí spoustu peněz, které pak zaplatí každý z nás. Buďme
prosím šetrní jak k přírodě, tak i ke svým peněženkám.
Bezplatný svoz starých pneumatik plánujeme opět na příští rok
a o jeho termínu Vás budeme včas informovat.
V průběhu roku byla také zpracovávána nová změna územního
plánu, která byla těsně před koncem roku vydána. Vyhovělo se
tak požadavkům z řad občanů a dále se tato změna také týká
právě pozemků u hřiště, kde se v současné době zpracovává
projektová dokumentace, tak aby v příštím roce mohly být
zahájeny stavební práce.
Z důvodu obav o dostatek vody v obecním vodovodu v době
teplých letních měsíců, byla provedena zkouška vydatnosti vrtů
pod Fasůvkou. Specializovaná firma provedla měření, abychom
zjistili, zda jsou zásoby ve vrtech dostačující nebo zda je nutné
vodní zdroj posílit. Výsledky dopadly velmi dobře a stanovisko
specializované firmy zní, že zatím máme vody dost a není nutné
hledat další vodní zdroj. Přesto bude důležité i v budoucnu
vodní zásoby kontrolovat a zkoušky opakovat, neboť klimatické
podmínky se stále mění a co platí letos, nemusí platit příští rok.
Rovněž se také zpracovává projektová dokumentace na místní
komunikace, které ještě nemají kvalitní asfaltový povrch.
Současně s tím se zpracovává projektová dokumentace
na přechod pro chodce, který v případě získání všech
potřebných povolení a vyjádření, vznikne mezi obchodem
a mateřskou školkou.
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Bohužel si nelze nevšimnout, že v průběhu roku došlo
k uzavření místní hospody. Malá návštěvnost a vysoké provozní
náklady donutili provozovatele k ukončení provozu hospody,
stejně jako je tomu ve spoustě dalších obcí. I přesto,
že zastupitelstvo obce rozhodlo o snížení měsíčního nájemného
na částku 1.500,- Kč, se do současné doby nepodařilo najít
vhodného provozovatele.
Vážení spoluobčané, touto cestou bychom Vás rádi upozornili
na povinné čipování psů. Majitelé svých psích miláčků by měli
zbystřit, protože od 1.1.2020 bude platit novela zákona,
ve které je uvedeno, že každý pes bude muset být opatřen
čipem. Nový zákon má v první řadě pomoci bojovat proti
ilegálním množírnám, ale díky čipu bude také možná vlastní
identifikaci pejska při jeho ztrátě. To v praxi znamená, že každý
pes bude muset mít povinně čip, který mu implementuje jeho
veterinář a díky tomuto čipu se může u nalezeného psa
jednoduše dohledat jeho páníček. Obecní úřad Studnice
neplánuje v tomto směru žádnou kontrolu a je tak jen na Vás,
zda tuto povinnost splníte či nikoliv a budete tak riskovat
případné sankce.
V letošním roce se velice vydařil zájezd do Kroměříže,
který pořádala obec na výstavu Floria JARO. Myslím, že jsme si
to všichni náramně užili a dobře jsme nakoupili. Proto se i příští
rok budeme snažit tento, nebo obdobný, zájezd opakovat.
Mateřská škola
Mateřská škola Studnice, je příspěvková organizace
se samostatnou právní subjektivitou. Ve školním roce
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2019/2020 navštěvuje mateřskou školu 12 dětí a i přes
veškerou snahu se nedaří naplnit maximální kapacitu školy,
která je 15 dětí.
Ředitelkou je paní Irena Jančíková, učitelka je Jitka Héčová
a Eva Kocourková je kuchařka a uklízečka.
Provoz školy: 7.00 hod. – 16.00hod.
Personál mateřské školy se společně se zřizovatelem snaží
vytvářet pro děti a jejich vzdělávání, co nejvhodnější prostředí.
Každý rok se zlepšují jak technické, tak edukační podmínky
školy, aby byl zajištěn co nejlepší komfort pro naše nejmenší.
Jakým způsobem je o naše děti postaráno a jakým způsobem
jsou vzdělávány, můžete posoudit sami na nejrůznějších
vystoupeních, které pro Vás ve spolupráci s obcí mateřská škola
připravuje. Jejich úroveň svědčí o tom, že edukační proces
je nastaven na dobré úrovni.
Studnická knihovna
Letos je to již sedm let, kdy byla slavnostně otevřena místní
knihovna. Stálý zájem čtenářů jasně vypovídá, že obnovení
knihovny v naší obci bylo dobré rozhodnutí a že je také velmi
dobrá kvalita poskytovaných služeb. Knihovnice se neustále
snaží obměňovat staré knihy za nové, a tak si čtenáři mají
neustále z čeho vybírat. Opravdu za symbolický roční poplatek
si můžeme půjčit knihy od předních českých i zahraničních
spisovatelů. Knihovnice má otevřeno 1x za čtrnáct dnů a svojí
činností přispívá k rozvoji kultury v obci. Knihovnu můžete
navštívit v prostorách budovy obecního úřadu.
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Spolky
O kulturní a společenský život v obci se i nadále starají celkem
čtyři spolky. Zapsaný spolek Studánky již v obci funguje 10 let
a během tohoto období uspořádal nesčetně různých akcí,
jak pro děti, tak pro dospělé. Malá parta ochotných žen,
jež tvoří členy spolku, se neustále snaží vymýšlet různý
program, který významnou měrou přispívá k obohacení zábavy
v obci a velice úzce také spolupracuje při mnoha akcích,
které pořádá obec. Mezi nejoblíbenější akce, které spolek
Studánky pořádá, patří masopustní průvod, Noc s Andersenem,
pohádková vesnička, dětský karneval, rozloučení s prázdninami,
mikulášská a mnohé další.
Dalším velice dobře fungujícím spolkem v obci je SDH Studnice.
Tento spolek s mnohaletou tradicí v letošním roce oslavil již 130
let od svého založení a mimo to, že se stará o požární
bezpečnost v naší obci a okolí, též pořádá různé akce a pomáhá
při dalších činnostech na obci. Velice záslužná je také jejich
práce s mládeží. Mimo to, že se s dětmi všech věkových
kategorií schází každý pátek v hasičské zbrojnici, jezdí s nimi
také na různé soutěže a snaží se tak vychovávat budoucí
nástupce. Členové SDH se každou neděli schází v dopoledních
hodinách v hasičské zbrojnici, kde se věnují přípravě, výcviku
a pravidelné údržbě techniky.
Další dva spolky, které v obci působí, jsou z.s. Mechlov
a TJ Studnice. Také členové těchto spolků v obci pomáhají
při různých akcích a přispívají tak ke zlepšení celkového života
v obci. TJ Studnice má v současné době pozastavenou aktivní
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sportovní činnost, nicméně i přesto v obci během roku pořádá
několik akcí zaměřených na sport. Je to především hodové
utkání ženatých proti svobodným, turnaj ve stolním tenise
a silvestrovský fotbálek. Mimo to členové TJ Studnice pomáhají
při různých jiných akcích stejně jako členové z.s. Mechlov,
kteří nám v letošním roce mimo jiné pomohli se stavbou
oplocení ovocného sadu. Spolek Mechlov pro Vás tradičně
u rozsvícení vánočního stromu připravil tlačenku.

Závěrem Vám přejeme šťastné a spokojené vánoční svátky
a všechno nejlepší v novém roce.

zastupitelstvo obce
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