OBČASNÍK
obce Studnice

podzim 2015

Vážení občané,
v říjnu 2014 proběhly volby do zastupitelstva obce Studnice,
po kterých došlo k částečné obměně zastupitelů obce. Po volbách byl
zastupiteli novým starostou zvolen Bc. Jaroslav Fládr a místostarostou
Ing. Milan Pernica.
Od voleb uplynulo již jedenáct měsíců, a proto jsme se rozhodli
zrekapitulovat, co se nám za tu dobu povedlo, na čem právě pracujeme
a jaké jsou další výhledy do budoucnosti.
Úvodem bychom rádi připomněli nové obsazení obecního úřadu
a pár základních informací:
starosta obce:
místostarosta obce:
předseda finančního výboru:
člen finančního výboru:

Bc. Jaroslav Fládr (tel: 777 711 332)
Ing. Milan Pernica (tel: 776 260 677)
Josef Srnec
Stanislav Vágner
Jana Hořavová (zástupce pro Odrůvky)
předseda kontrolního výboru: Ing. Petra Zukalová
člen kontrolního výboru:
Zdeněk Preis
Martina Hořavová (doplněna z občanů)
koordinátor pro kulturu:
Martina Kadášová (doplněna z občanů)
účetní obce, sekretariát:
Renata Plisková (tel: 702 182 985)
Adresa úřadu: Obecní úřad Studnice
Studnice 66
68308 Studnice u Vyškova
IČ: 00292338
č. účtu: 4826731/0100 KB Vyškov
www.obec-studnice.cz
Maily:

starosta@obec-studnice.cz
mistostarosta@obec-studnice.cz
ucetni.studnice@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

1

Co se nám od posledních voleb podařilo
Protože někteří z nás již v minulém volebním období v obecním
zastupitelstvu pracovali, a mnohé se také podařilo zrealizovat, chtěli jsme
na tuto činnost navázat a dále pokračovat v rozvoji obce. Z jednotlivých
předvolebních programů jsme si stanovili priority a tyto jsme začali řešit.
Jednou z nich byl výkup pozemku pod vodojemem, který byl z důvodu
historických souvislostí v soukromém vlastnictví a nepatřil obci Studnice,
což představovalo nejistotu a potencionální problémy do budoucna.
Dlouhé roky se nedařilo dohodnout s majiteli odprodej nebo oboustranně
výhodný dlouhodobý pronájem. Letos se to po několika jednáních povedlo
a odkoupením uvedených pozemků tak zastupitelstvo smírně uzavřelo
jeden z letitých sporů.
V roce 2008 vznikla na základě smlouvy s firmou Bomavet studie,
řešící výstavbu rodinných domů u fotbalového hřiště, což se řeší
do současné doby. Jelikož je tato lokalita velice náročná na zasíťování, a to
jak technicky, tak i finančně (odhadovaná cena sítí je 13 milionů korun),
hledali jsme jiné možnosti, kde by se dalo stavět. Letos se nám podařilo
dohodnout s vlastníky pozemků u rybníka a odkoupit je. Aktuálně se
připravuje studie pro výstavbu rodinných domů. Vznikne zde asi 7
stavebních míst, které chceme přednostně nabídnout občanům Studnic
(bližší informace na obecním úřadě).
Jako další zásadní věc, která se v obci už také delší dobu řeší,
a která nás velice tíží, je celoroční údržba obce. Současná technika v obci
neodpovídá nynějším potřebám a pro obecní pracovníky je velice náročné
s touto technikou pracovat a udržet obec v nastavených standardech.
Zastupitelstvo se proto rozhodlo, že řešením bude nákup nového
multifunkčního malotraktoru, včetně široké řady příslušenství. Cena tohoto
stroje přesahuje částku 800 tisíc korun. Podařilo se nám však zajistit dotace
ve výši 500 tisíc korun, a tak obec ze svého rozpočtu zaplatí jen zhruba
třetinu z ceny.
Nezapomněli jsme ani na osadu Odrůvky, která rovněž patří k naší
obci. Na místě bývalého rybníka, které bylo donedávna zarostlé plevelem
i nálety a připomínalo spíše džungli, jsme začali budovat odpočinkovou
zónu s dětským hřištěm. Hřiště je již vybudované, přičemž náklady dosáhly
částky 250 tisíc korun, která byla přibližně ze dvou třetin pokryta dotací
z Ministerstva pro místní rozvoj.
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Dále byly dokončeny chodníky na hřbitově, které byly zrealizovány
ve spolupráci s TJ Studnice. Na hřbitově právě probíhá oprava severní zdi,
kde vyměňujeme všechny tašky a hřebenáče, které byly již značně
poškozené. Bohužel se nám zřejmě nepodaří dotáhnout chodník z návsi
ke hřbitovu, jak jsme plánovali. Problém spočívá v nemožnosti dohodnout
se s majiteli nemovitostí, před jejichž domy má chodník vzniknout.
Protože víme, že mnoho našich občanů špatně nebo vůbec neslyší
obecní rozhlas, rozhodli jsme se tento problém řešit. Jelikož celková
rekonstrukce obecního rozhlasu by stála mnoho set tisíc korun
a pravděpodobně by ani úplně daný problém nevyřešila, hledali jsme další
možnosti, jak zajistit, aby se každému z Vás dostala včas informace
z hlášení. Již v minulém volebním období jsme zavedli na obecních
stánkách sekci, kde si každý může rozhlasové hlášení přečíst. Ne však každý
má doma internet, a tak jsme se rozhodli, zřídit novou službu „Informační
SMS obce Studnice“. Každému, kdo nám poskytne své mobilní telefonní
číslo, přijde hlášení obecního rozhlasu formou SMS na jeho mobilní
telefon. Od tohoto systému si dále slibujeme i rychlejší informovanost
občanů v případě nějaké krizové situace. Systém již prošel zkušebním
provozem a splňuje naše představy. V příloze tohoto zpravodaje najdete
podrobnější informace a přihlášku do systému. V souvislosti se zavedením
uvedeného systému SMS jsme provedli revizi poskytovaných telefonních
a komunikačních služeb a na základě dosavadních výsledků jsme zrušili
původní smlouvy a vyjednali nové, lepší podmínky s mobilním operátorem.
Výsledkem je roční úspora za telefonní a komunikační služby více než deset
tisíc korun, přičemž se zároveň rozšířily poskytované služby, které obsahují
i zmíněný SMS systém. V souvislosti s tím došlo ke změně telefonního čísla
na obecní úřad z důvodu nahrazení pevné telefonní linky mobilním
telefonním číslem 702 182 985.
Také byla provedena úprava terénu za fotbalovým hřiště, opravena
rozpadající se kamenná zeď před domem Doleželových na dolním konci
obce. V rámci úspor jsme také provedli obnovu části veřejného osvětlení,
na které byl nainstalován regulátor, který v noční době snižuje tok
elektrické energie, a tím měsíčně šetříme téměř 35 % nákladů na veřejné
osvětlení. Navíc jsme snížili tři odběrná místa na jedno, což opět snížilo
naše náklady. Celkově tak ročně ušetříme několik desítek tisíc, které
můžeme použít na další projekty.
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Na základě žádosti některých občanů a s tím související veřejné
diskuse, obecní zastupitelstvo schválilo zrušení jednosměrného provozu
na komunikaci Sever (Záprdek) a na základě toho byla provedena změna
dopravního značení. V současné době již lze ulici používat tak jako
v minulosti obousměrně. Tato změna byla také nutná z důvodu odvozu
komunálního odpadu svozovou firmou.
Od poloviny září má obec nové webové stránky, které nahradily
staré, technologicky již nevyhovující. Aktuálně jsou ve zkušebním provozu.
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Další plány do budoucna
Výstavba „pevného“ párty přístřešku za hasičkou – jak jste si všimli, tak
v případě větších akcí v areálu za hasičskou zbrojnicí bývá z důvodu
případného špatného počasí postavený párty stan, který zapůjčuje o. s.
Studánky. Zastupitelstvo obce se dohodlo s SDH Studnice na výstavbě
„pevného“ přístřešku pro uvedené akce. Výstavba by měla proběhnout
do konce tohoto roku.
Zbudování chodníku v zatáčce u školky – rádi bychom zbudovali malý
krátkých chodník na straně pod zrcadlem v zatáčce u školky. Aktuálně při
přecházení v těchto místech není kam přejít a chodec končí na cestě.
Parkování autobusů – již dlouhé roky se řeší parkování autobusů v obci.
Aktuální stav, kdy autobusy stojí na návsi, je nepřijatelné. Problematické
jednání s představiteli dopravních společností, obcí a zemědělským
družstvem Kojál probíhá a hledá se vhodné řešení. Jednou ze zvažovaných
možností je zpevnění plochy u bývalých garáží ČSAD, kde by následně
autobusy mohly parkovat.
Změna umístění a zastřešení kontejnerů na tříděný odpad – připravujeme
výstavbu přístřešku pro tyto kontejnery, které esteticky lépe zapadne
do „nové“ návsi.
Úprava vjezdu dům č. p. 1 – vzhledem k zakoupení nové techniky
a problematickému výjezdu z vrat „na jedničce“ připravujeme přesunutí
vrat o pár metrů dovnitř dvora a zbudování dalšího sběrného místa pro
papírový a plastový odpad.
Oprava dětského hřiště za kostelem – po létech používání je pletivo kolem
dětského hřiště a tenisových kurtů značně poškozeno. Připravujeme
opravu takovým způsobem, aby se další poškozování omezilo.
Přestavba a rekonstrukce obecního sálu „Na Nové“ – zastupitelstvo obce
nechalo zpracovat znalecký posudek z hlediska možné rekonstrukce
a přestavby sálu na „Na Nové“. Byly provedeny vrtané sondy do stropní
konstrukce za účelem statického posouzení únosnosti stropu. Statický
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posudek dopadl dobře, a proto plánujeme přestavbu – zvětšení obecního
sálu na úkor skladového zázemí budovy. V příštím roce bychom na tuto
akci rádi využili připravované dotační programy.
V následujícím období připravujeme:
- opravu chodníku u zastávky v Odrůvkách
- úpravu, dodělání dlažby na návsi za novou hospodou
- chodník ke hřbitovu
- položení dlažby a celkovou úpravu dvora bytového domu čp. 150
(bývalá škola)
- odbahnění obecního rybníka, opravu stavidla a odvodného kanálu,
úpravu „cesty“ kolem rybníka
- řešení protékajícího rybníku „suchý žleb“ (Pustiměřská)
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Mateřská škola Studnice
V letošním školním roce 2015/2016 je v naší mateřské škole
zapsáno na pravidelnou školní docházku 10 dětí (2 dívky a 8 chlapců).
Provoz MŠ je od 7:00 hod. do 16:00 hod.
MŠ už několik roků funguje na udělenou výjimku z počtu dětí (nízký
počet dětí) od zřizovatele. Od roku 2003 je MŠ samostatný právní subjekt.
MŠ pracuje podle vlastního školní vzdělávacího programu, který má
tematický název „Celý rok si budem hrát, sebe a svět poznávat“ a je
zpracován podle rámcového vzdělávacího programu pro předškolní
vzdělávání.
Cílem vzdělávání naší školy je všestranné a harmonické rozvíjení
osobnosti dítěte se zaměřením a rozvoj sociálního chování a vlastností,
rozvoj dovedností pohybových, hudebních a výtvarných, výchova ke
zdravému životnímu stylu a k péči o životní prostředí.
Vzdělávání dětí je rozvíjeno přirozenou cestou, prostřednictvím
prožitků a vlastní zkušeností. Cílem našeho snažení je šťastné a spokojené
dítě. Velice oceňujeme spolupráci se zřizovatelem, jehož snahou je
zachování MŠ v naší obci i při velice nízkém počtu dětí. S jeho pomocí se
snažíme stále vylepšovat prostředí MŠ (v posledních letech – výměna oken
a dveří, vybudování školního hřiště, rekonstrukce sociálního zařízení dětí,
vybavení dětské šatny, zakoupení lehátek pro odpočinek dětí).
Důležitá pro nás je i spolupráce s rodiči, velice dobrá je spolupráce
s OS Studánky.
Věříme, že i v dalších letech bude mezi priority obce patřit
zachování MŠ, protože MŠ je součástí občanské vybavenosti obce, tvoří
součást tradic obce, posiluje občanskou sounáležitost dětí a jejich rodičů
s místem, kde žijí.
Za MŠ Irena Jančíková, ředitelka
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Vážení přátelé,
dovolte mi krátce seznámit Vás s občanským sdružením Studánky.
Občanské sdružení Studánky bylo založeno občankami obce Studnice
na konci roku 2008. Hlavním posláním je organizovat volnočasové aktivity
dětí a mládeže (výtvarná činnost, sportovní činnost, dílny k jednotlivým
svátkům), oživovat veřejný život v obci pořádáním kulturních a zábavných
akcí pro občany z celého okolí a v neposlední řadě také ochrana přírody
a krajiny.
Od roku 2009 každoročně pořádáme akce, mezi které patří
sáňkování, ostatky, dětský karneval, výtvarné dílny např. k Velikonocím, ke
Dni matek, k Vánocům, Noc s Andersenem, vítání jara – otevírání studánek
(vybudovány 4 studánky v blízkém okolí obce Studnice), pohádkový les či
pohádková vesnice ke Dni dětí, uvítání či ukončení letních prázdnin,
maraton na rotopedech, hodové posezení, společné procházení pěší stezky
"Za pověstmi Drahanské vrchoviny", šití panenek pro UNICEF, drakiáda,
Mikulášská, v zimních měsících setkávání dětí a rodičů v Klubíku, cvičení
jógy pod vedením Jany Vičarové a další.
V květnu roku 2009 získalo občanské sdružení dotaci na aparaturu
od Zaměstnaneckého fondu skupiny VKR Holding a v roce 2011 dokončilo
projekty Studnice – kulturní a sportovní areál a Pěší stezka „Za pověstmi
Drahanské vrchoviny“. Oba projekty byly financovány z dotací Evropského
zemědělského fondu pro rozvoj venkova (90 % způsobilých nákladů na
realizaci projektů) a za podpory obce Studnice. Projekt Studnice – kulturní
a sportovní areál zahrnuje pořízení párty stanu, venkovních sedacích
souprav, osvětlení areálu za hasičskou zbrojnicí, reproduktor, promítací
plátno a projektor. Pěší stezka "Za pověstmi Drahanské vrchoviny" je
přibližně 6,4 km dlouhá. Její začátek se nachází na návsi obce Studnice,
pokračuje krásnou přírodou okolí obce a je ukončena u místní čističky
odpadních vod. Na trase pěší stezky se nachází 12 infopanelů, které jsou
krásným způsobem zpracovány do dřevěných soch. Sochy znázorňují
postavy či děje z pověstí, které jsou napsány na informačních deskách
(pocházejí z knihy Je to pravda pravdoucí … od autorů Klvače a Mikulky)
nesoucí i kresby studnických dětí. Dále na trase najdeme 3 odpočinková
místa s krásnými výhledy a jeden rozcestník, který nese 12 směrovek se
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jmény a vzdálenostmi k jednotlivým obcím mikroregionu Drahanská
vrchovina. V roce 2013 jsme získaly dotaci z rozpočtu Jihomoravského
kraje v dotačním programu Rozvoj materiálně technické základny
mimoškolních zájmových aktivit dětí a mládeže ve výši Kč 35 000 na
projekt Vybavení klubovny OS Studánky (budova mateřské školy). Za
přispění obce Studnice jsme tak mohly kvalitněji vybavit stávající prostory
klubovny vestavnou skříní, rozkládacími stoly a skládacími židlemi.
Prostory klubovny jsou taktéž využívány SDH Studnice při jejich práci
s dětmi a mládeží, Kulturním výborem obce Studnice a občanským
sdružením Klub přátel historie Mechlov.
V letošním roce bychom Vás rády ještě pozvaly na drakiádu 11. 10.,
výtvarnou dílnu k vánočním svátkům 24. 11. a Mikulášskou 6. 12. V příštím
roce budeme pořádat obdobné akce jako každý rok, bližší informace
získáte na www.os-studanky.cz.
Závěrem chci poděkovat našim členům za jejich usilující práci ve
sdružení, Zastupitelstvu obce Studnice a Všem našim spoluobčanům za
podporu i navštěvování našich akcí. Těším se na blízké shledání.
Za OS Studánky předseda Ing. Petra Zukalová
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SDH Studnice
Sdružení hasičů v obci Studnice se v současné době věnuje hlavně
práci s mládeží a pomoci obci při organizování práce zásahové jednotky
a údržbě hasičské techniky.
Nejvíce aktivit se realizuje při práci s mládeží, kde je potřeba děti
připravit na plnění jednotlivých disciplín, ať už teoreticky v hasičské
zbrojnici, a nebo prakticky při nácviku v areálu za hasičkou či na
fotbalovém hřišti. V loňském roce proběhla také modernizace požární
stříkačky, kterou náš člen pan Dušan Tesař za přispění ostatních členů
nejen opravil, ale výměnou motoru a vodního čerpadla dohnal handicap,
který jsme měli v uplynulých letech na ostatní soutěžní týmy.
Mladí hasiči se v uplynulém ročníku Hry Plamen zúčastnili
branného závodu v Pístovicích a čtyř závodů v požárním útoku v kategorii
starší, kde bohužel vzhledem k věkovému složení musíme startovat se
smíšeným družstvem z mladších i starších žáků. V celkovém hodnocení se
naše smíšené družstvo umístilo na 17. místě z 27 družstev starších žáků
v okrese Vyškov. Dětem jsme jako odměnu uspořádali na konci roku výlet
do lanového centra Dohoda.
Starší členové se podílí významnou měrou na práci zásahové
jednotky obce a ostatních činností pro obec, kterými nás zastupitelstvo
obce a starosta pověřují.
Pro ověření schopností členů jednotky, ale také pro zábavu nás
i občanů jsme opět uspořádali soutěž Železný hasič, které se zúčastnili
i kolegové z SDH Kulířov a SDH Račice. Vítězství stejně jako
v předcházejícím roce uhájil Milan Jelínek velice těsně před Alešem
Henkem a bronzovým Františkem Jelínkem, který vystřídal na bronzové
pozici loňského finalistu Jiřího Brunclíka. Vzhledem k náročnosti tohoto
závodu při letošních extrémních teplotách, patří všem soutěžícím velký
obdiv za náročné absolvování tratě. Při ukončení závodu mladí hasiči
předvedli zkrácenou verzi požárního útoku.
Jednotka obce od loňského léta zasahovala v katastru obce
u odstraňování stromu spadlého přes vozovku, jednoho požáru vozidla, při
likvidaci olejové skvrny na autobusové zastávce a čerpání vody ze sklepa.
Mimo obec jednotka zasahovala u požáru skladu v Radslavicích. V červenci
u rozsáhlého požáru pole a lesa mezi Rychtářovem a Lhotou, kde naši
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hasiči s profesionální jednotkou z Vyškova likvidovali požár v okolí chaty
a v přilehlém lese. Ve čtvrtek 13. 8. 2015 jsme zasahovali v dopoledních
hodinách u požáru pole za průmyslovou zónou ve Vyškově a v odpoledních
hodinách jsme se podíleli na likvidaci požáru lesa u Senetářova na
Blanensku.
V rámci výcviku jsme také nacvičovali na letišti ve Vyškově plnění
závěsného vaku pod vrtulníkem.
Jednotka se také podílela na činnostech pro obec, jako je likvidace
polámaných stromů a náletových křovin v Odrůvkách, čištění okapů
a fasády na obecních budovách a během parného léta zavlažování
mladých stromků a ustavení kádě na vodu u hřbitova i s jejím následným
doplňováním.
Jednotka také svépomocí realizuje opravy dopravního vozidla
AVIA, které vzhledem ke svému stáří vyžaduje neustálou pozornost.
Strojníkům jednotky SDH se také na podzim loňského roku podařilo
svépomocí nainstalovat na výjezdové vozidlo Mercedes lanový naviják,
čímž bylo ušetřeno asi padesát tisíc korun, které si účtují za tuto instalaci
odborné firmy.
Na závěr bych chtěl poděkovat starostovi obce a Všem
zastupitelům, kteří nám pomáhají realizovat práci s hasičskou mládeží
a vytváří příznivé podmínky pro zabezpečení fungování výjezdové
jednotky. Všem členům sboru a zásahové jednotky za příkladnou práci,
a také jejich rodinným příslušníkům, kteří je v této činnosti podporují.
A nakonec i všem příznivcům hasičského hnutí v obci.
Za SDH Studnice Martin Kratochvil, vedoucí mládeže a zástupce velitele
jednotky

11

O. S. Mechlov
Vážení spoluobčané,
dovolte mi prosím v krátkosti seznámit Vás s naším občanským
sdružením Klub přátel historie MECHLOV. Sdružení bylo založeno na jaře
roku 2011 za účelem probouzet a prohlubovat patriotický vztah svých
členů i ostatních občanů ke své obci. Pečovat i ve spolupráci s odborně
zaměřenými organizacemi a státními či obecními institucemi o historické,
kulturní a přírodní dědictví. Vyhledávat a poznávat nové historické
skutečnosti o obci Studnice a jejím okolí a to jak samostatně, tak ve
spolupráci s odbornými institucemi. Seznamovat společnost s historií
a přírodním bohatstvím regionu, provádět a podporovat aktivity ve
prospěch přírody. Cíle chceme naplňovat především aktivitou svých členů,
zapojením širší veřejnosti, veřejnou prezentací, přednáškami, osvětovou
činností, publikační aktivitou apod. Naším dlouhodobým cílem je také vznik
muzea, v němž budou vystaveny artefakty z naší obce a okolí.
Za necelých 5 let naší činnosti jsme podnikli a účastnili se řady akcí
a činností, jež lze rozdělit do dvou skupin:
Interní aktivity, o kterých má naše veřejnost povědomí, protože jsou
zaměřeny primárně pro naši obec a naše spoluobčany.
- obnovení božích muk „na lánech“
- oprava božích muk „u fasuvky“
- instalace archeologické expozice artefaktů z naší obce a okolí
v prostorech obecního úřadu u příležitosti 670 let od první zmínky
o naší obci.
- pořádání zájezdů: 2014-VÍDEŇ, 2015-KRAKOV
- pravidelné pořádání keltského telegrafu
- hodové posezení
- pravidelné zajištění občerstvení „Tlačenka za šrot“
- brigády pro obec: 2013/Sněžáky, 2014/Cesta „do kluče“
- digitalizace starých fotografií naší obce a jejich uveřejnění na
našich stránkách.
Externí aktivity, o kterých nemá naše veřejnost bohužel přehled.
- spolupráce s ARUP (Archeologický ústav akademie věd v Brně)
projekt: Katastrální mapa VVP Březina
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-

-

-

projekt: Katalog artefaktů VVP Březina
rozšiřování jejich studijních sbírek
spolupráce s UAPP (Archeologický ústav Brno)
spolupráce na záchranných výzkumech
spolupráce s MZM Brno (Zemské muzeum)
spolupráce na záchranných výzkumech
rozšiřování jejich sbírek
spolupráce s muzeem Vyškovska
spolupráce na záchranných výzkumech
rozšiřování jejich sbírek
spolupráce s muzeem drahanské vrchoviny
spolupráce na přípravách jejich akcí
spolupráce s panem Matoušem Jirákem na lokalizaci hraničních
kamenů

Dále bych Vás chtěl v bodech seznámit s našimi akcemi v dohledné době:
- oprava kříže „na lánech“ cestou k Doubravě
- žehnání kříži 2015
- setkání nad starými fotografiemi 2016
- tlačenka za šrot 28. 11. 2015
Na závěr bych chtěl poděkovat Všem našim členům za jejich aktivitu,
obecnímu úřadu a našim občanům za podporu našemu sdružení, jež je pro
nás „motorem“ pro další činnost.
Další
informace
naleznete
na
našich
stránkách:
http://mechlov.webnode.cz/
Za o. s. Mechlov Rostislav Zukal, předseda o. s. Mechlov
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Informační SMS obce Studnice
Obec Studnice nově nabízí občanům možnost přihlásit se do
systému „Informačních SMS obce Studnice“. Smyslem projektu je
dosáhnout větší informovanosti občanů o dění v obci, a také lepší možnost
reakce na případné krizové stavy. Do budoucna se může systém rozšířit
i na e-mailovou komunikaci, proto je součástí přihlášky také e-mailový
kontakt.
Co budete v SMS dostávat:
- zkrácené hlášení rozhlasu, oznámení, pozvánky na kulturní akce
obce
- varování (počasí, podvodní obchodníci, hrozby v rámci obce apod.)
Jak se do systému přihlásit:
- vyplněním přihlášky a odevzdáním na obecní úřad; přihláška je
součástí tohoto zpravodaje nebo je k dispozici na obecním úřadě
Další informace:
- systém je určen pouze vlastníkům nemovitostí v katastrálním
území obce a občanům obce Studnice – Odrůvky
- přihlášení je dobrovolné
- přihlášení je odvolatelné (písemně nebo ústně na obecním úřadě)
- aktuálně probíhá zkušební provoz, a proto bychom vás rádi
požádali o zpětnou vazbu (co se vám líbí, nelíbí, jaké informace
byste uvítali)

Přihláška do systému je na poslední stránce zpravodaje!
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Seznam všech plánovaných akcí do konce roku 2015
11. 10. 2015
10. 2015
24. 11. 2015
28. 11. 2015
28. 11. 2015
6. 12. 2015
31. 12. 2015

Drakiáda
Žehnání kříže „na lánech“ cestou k Doubravě
Výtvarná dílna k vánočním svátkům
Rozsvícení vánočního stromu
Tlačenka za šrot
Mikulášská besídka
Silvestrovský zápas ve fotbale
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Další informace
Vandalismus v obci - možná jste si někteří všimli, že vysázené stromky
kolem cesty k bývalé Kostkově hájence se staly terčem vandalů. Není nám
známo, kdo má potřebu bez důvodu poškozovat stromky, kterým se svou
prací jiní lidé věnují. Apelujeme touto cestou na všechny občany, aby
nebyli lhostejní, a aby se spolu s námi snažili dopadnout všechny vandaly,
kteří znehodnocují naši i Vaši práci a prováděli osvětu i u svých dětí.
Maják – středisko volného času Vyškov, příspěvková organizace (dříve
DDM Vyškov) by rád rozšířil svoji činnost i přímo do naší obce. Organizace
nabízí aktivity jak pro děti, tak dospělé. Pro oblast Studnice a okolí
v současné době hledá vedoucí kroužků a kurzů na dohodu o provedení
práce (jedná se tedy o placenou spolupráci). Bližší informace podává Petra
Daňková, tel.: 725 064 712, email: dankova@ddm.vys.cz
Nový nájemce hospody „Na nové“ – na základě negativních ohlasů na
kvalitu poskytovaných služeb se zastupitelstvo obce rozhodlo rozvázat
smluvní vztah se současným nájemcem pohostinství, ubytovny
a sportovního areálu panem Sekaninou z Otinovse. Zároveň s tím bylo
vyhlášeno nové výběrové řízení, na základě kterého se novým nájemcem
stal pan Karel Schütz. Doufáme, že tímto krokem dojde k podstatnému
zkvalitnění poskytovaných služeb.
Třídění odpadů – děkujeme všem, kteří třídí odpad a využívají k tomu
kontejnery na návsi. Kapacita kontejnerů je omezená a tak se občas stane,
že jsou plné. V tomto případě vás žádáme, abyste nenechávali lahve volně
u kontejneru, ale případně je dali alespoň do igelitových pytlů. Zároveň
upozorňujeme, že plastové lahve je nutné před vložením do kontejneru
stlačit.
Stolní kalendář – připravujeme stolní čtrnáctidenní kalendář na rok 2016
výhradně s motivy naší obce. Kalendář bude v prodeji na OU za cenu 30,Kč. Můžete si ho objednat do 6. 11. 2015.
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Závěrem
V naší obci se toho děje samozřejmě daleko více. Celé
zastupitelstvo a zaměstnanci obce pracují na tom, aby se nám tu společně
žilo v rámci možností co možná nejlépe. Dělat lze hodně, ale je třeba si
uvědomit, že za vším dnes stojí finance, kterých se často nedostává.
Většinu z dotací je nutno také částečně dofinancovat z vlastních zdrojů,
které rozhodně nejsou neomezené.
Samozřejmě „na návsi“ slyšíme spoustu dalších námětů, žádostí,
proseb, ale také kritiky. Rádi bychom touto cestou apelovali na všechny
z Vás, abyste si veškeré výše uvedené připomínky nenechávali pro sebe
a podělili se o ně s námi – Vašimi zastupiteli. Řada podnětů se k nám
dostává zprostředkovaně, ale abychom mohli leccos řešit, potřebujeme od
Vás podnět oficiální. Něco se Vám nelíbí? Někdo Vás omezuje v klidném
žití? Rádi se budeme snažit pomoct, i když to občas není jednoduché.
Chceme Vás požádat o účast na veřejných zasedáních, což je jedna
z možností, jak se vyjádřit a podnět nám předat. Účast v posledních
měsících nebývá valná a svědčí buď o tom, že vše děláme dobře nebo spíše
o tom, že o dění a zlepšování života v obci nemáte zájem. Přijďte za námi,
mluvte s námi. Jen tak můžeme pracovat lépe.
Přejeme Vám vše dobré a děkujeme za veškeré vaše připomínky
a náměty, které se teď snad jen pohrnou.
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---------------------přihlášku vystřihněte, vyplňte, podepište a odevzdejte na obecním úřadě

Přihláška do informačního systému SMS
obce Studnice
Jméno:
Příjmení:
Telefon:
Email:
Bydliště:* Odrůvky

Studnice číslo popisné:

Podpis:
Svým podpisem dávám obci Studnice souhlas se zpracováním
výše uvedených osobních údajů a se zasíláním informačních SMS
obce. Tyto údaje nebudou dále poskytnuty třetí osobě.
* nehodící se škrtněte
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