Studnický a Odrůvský občasník 2018

Vážení spoluobčané,
po roce plném velkých změn, Vám opět přinášíme informace týkající se naší obce, práce
zastupitelstva a jednotlivých spolků v obci.
Od minulého vydání občasníku došlo na obecním úřadě k řadě zněn a myslím, že ta největší nás
všechny velice bolestivě zasáhla a ve většině z nás bude navždy přetrvávat vzpomínka na dlouholetou
účetní obce paní Renatu Pliskovou, která nás 4. června 2018 po krátké těžké nemoci navždy opustila.
V letošním roce se konaly volby do obecního zastupitelstva a právě Vy voliči jste rozhodli o novém
vedení obce, které je následující:
starosta obce:
Bc. Jaroslav Fládr (tel: 777 711 332) 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)
účetní obce, sekretariát:
Věra Vallová (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

Slovo starosty
Vážení spoluobčané, rok s rokem se sešel a my Vám opět přinášíme pár informací o obci, novém
zastupitelstvu a dalších plánovaných akcích. Rok, který byl plný změn, z nichž mnohé velice těžce
poznamenali osobní život v naší obci a také chod obecního úřadu. Jak jsme již v úvodu zmínili, dne 4.
června 2018 nás navždy opustila dlouholetá účetní obce, naše spoluobčanka a kamarádka paní
Renata Plisková. Věnujme tichou vzpomínku její památce.

Nedávné volby a Vaše hlasy rozhodly o novém složení Zastupitelstva obce Studnice. Za Vaši účast
i přízeň Vám moc děkujeme, vážíme si Vaší podpory, která je pro nás signálem, že jste s naší prací
spokojeni a že obec dobře funguje. Zároveň si však uvědomujeme, že nás čeká velká odpovědnost
a kus práce, abychom naplnili naše předvolební sliby a Vaše požadavky. Určitě se budeme snažit
pokračovat v trendu, který započalo minulé zastupitelstvo, tak aby se obec stále rozvíjela, byla čistá,
upravená a aby se nám zde dobře žilo. Jistě bychom si všichni přáli, aby se naše obec stále více
rozvíjela, aby se v obci budovaly další nové věci, ale věřte, že vše nejde tak rychle, jak bychom si
všichni představovali. Navíc o spokojeném a naplněném životě mnohdy nerozhodují jen materiální
hodnoty, ale zejména mezilidské vztahy a vzájemná láska a pochopení. V této hektické době prakticky
nemáme čas, abychom se na chvíli zastavili a zamysleli se, jaký život ve vztahu ke svému okolí a ke
svým blízkým žijeme. My se budeme snažit pro obec dělat maximum, ale o své spokojenosti
rozhodujete zejména Vy sami, tím jak si uspořádáte své životní hodnoty.
Získávání dotací je stále složitější a mnohdy jejich výše nepokryje ani 50 % plánované investice.
Rozpočet obce také není bezedný, je nutné si uvědomit, že značnou část z něj jde na provoz a údržbu
obce a její zaměstnance. V minulém volebním období se nám čerpání dotací dařilo, a tak doufejme,
že v tomto trendu budeme dále pokračovat.
Co se zrealizovalo a na čem se pracuje
Již z minulého občasníku víte, že na letošní rok byla plánovaná rekonstrukce hasičské zbrojnice. Ta
také v letošním roce proběhla dle stanoveného harmonogramu a příští rok bude u příležitosti výročí
130 let od založení SDH slavnostně otevřena, na což Vás již nyní zveme. Důvodem rekonstrukce bylo
zejména rozšíření šaten a celkového zázemí, tak aby jednotka byla akceschopnější. Kancelář se ze
spodního patra přesunula do nově vzniklého podkroví, kde byla též zbudována denní místnost, ve
které probíhá školení jednotky a práce s mládeží. V podkroví vzniklo také sociální zázemí, které je pro
tuto věc nezbytné. Celkové náklady na rekonstrukci hasičské zbrojnice vyšly na téměř 4 milióny
korun, z čehož však 90 % pokryjí dotace.
V areálu za hasičskou zbrojnicí bylo odstraněno staré kovové, již nevyhovující, pódium pro účinkující
na kulturních akcích a bylo postaveno nové, které je větší, nově osvětlené a splňuje požadavky pro
konání kulturních a sportovních akcí. Rovněž tak celkově dotváří pěkný vzhled zrekonstruovaného
areálu.
U rybníka za nově postavenými domy směrem na Vyškov vzniklo nové místo pro aktivní a pasivní
odpočinek. Byl zde zbudován chodník, kolem kterého jsou lavičky a odpadkové koše. Dále je tam
postaven altánek, ve kterém jsou rovněž lavičky. Pro děti tam jsou různé herní prvky, které děti znají
již z hřiště u obecního úřadu. Nově tam však mají lanovou dráhu, roztáčecí kolotoč a interaktivní věž
poznání, na které se mohou učit poznávat různá zvířata, stromy atd. Celkové náklady na zbudování
odpočinkové zóny vyšly téměř na 600 tisíc korun, z čehož však 70 % pokryly dotace z Ministerstva pro
místní rozvoj.
Rovněž jsme byli úspěšní s žádostí o dotaci na výsadbu ovocného sadu, který bude navazovat na
odpočinkovou zónu a bude pokračovat k hlavní cestě směrem na Vyškov a tím oddělí vesnici od polí.
Bude zde zasazeno celkem 90 ovocných stromů různých druhů a veškeré náklady pokryje dotace,
která je přes Místní akční skupinu Moravský kras. V rámci tohoto projektu jsme nezapomněli ani na

Odrůvky, kde bude na louce nad návsí vysazeno 30 ovocných stromů různých druhů, které budou
taktéž hrazeny z uvedené dotace.
V Odrůvkách pod lesíkem nad návsí nově vznikl větší mokřad, který je téměř naplněn vodou. Na
louce, kde bylo neustále mokro, kde vystupovala spodní voda a tím nebylo možno provádět sečení,
byla vybagrována díra, která se naplnila spodní vodou, čímž došlo k ideálnímu využití daného
pozemku.
Přípojka vody do budovy OÚ – jelikož budova, kde sídlí obecní úřad, pošta, lékařka a zubařka nebyla
doposud napojena na obecní vodovod a čerpala vodu ze studny za obecním úřadem, kde nebyla
garance kvality vody, byla zbudována nová vodovodní přípojka, která je napojena na stávající obecní
vodovodní řad, čímž je zaručena stálá kvalita vody.
Jelikož jsme se setkali s velkým zájmem o zasíťované pozemky pro výstavbu nových rodinných domů,
rozhodli jsme se koupit další pozemky, které následně zasíťujeme a budeme prodávat jako stavební
místa. Jedná se o pozemky u fotbalového hřiště a již nyní máme zájemce o koupi z řad místních
občanů.
Ti co chodí dolů k Fasůvce jistě zaznamenali, že studny a vrty, které zásobují obec pitnou vodou, mají
nové oplocení. Toto bylo nezbytné z důvodu bezpečnosti, neboť stávající oplocení již bylo rezavé
a zničené.
Ve spolupráci se spolkem Mechlov jsme provedli opravu, resp. celkovou výměnu pomníku padlých
první a druhé světové války. Již v minulém roce došlo k výměně fotografií na pomníku a v letošním
roce byl pomník vyměněn celý. Sokl z vápencových kamenů byl popraskaný a pomník byl celkově
zašlý. A jelikož si musíme stále připomínat naši historii a zejména uctívat osoby, které za Českou
republiku a obec položily životy, bylo rozhodnutí opravit pomník celkem jasné.
Jelikož je na terase v místní hospodě špatná izolace, zdivo pod izolací zamoká a docházelo
k opadávání omítky na chodník a schodiště do obchodu, bylo nutné tuto situaci řešit, neboť by věc
mohla dojít tak daleko, že by mohla terasa nebo její část spadnout úplně. Nabízely se dvě možnosti
řešení, jedna by znamenala rozbít dlažbu na terase, opravit izolaci, znovu zabetonovat a poté opět
položit dlažbu. Druhé řešení bylo vybudovat nad terasou střechu, která by zabránila zatékání vody
pod špatnou izolaci. Tato druhá možnost, pro kterou jsme se rozhodli, navíc zlepšila komfort
návštěvníkům místní restaurace, kteří mohou sedět na terase i když není zrovna příznivé počasí.
Na obec Studnice byla ze strany jedné občanky podána žaloba k soudu na určení vlastnictví pozemku
p.č. 1469/5 v katastrálním území Studnice u Vyškova. Jedná se o pozemek, který je u vstupní branky
na hřbitov, a na kterém schválilo Zastupitelstvo obce Studnice vybudování odstavné plochy pro
motorová vozidla návštěvníků hřbitova. Po tomto schválení, podala majitelka sousední nemovitosti
na obec Studnice žalobu k Okresnímu soudu ve Vyškově, ve které žádá, aby jí soud uznal vlastnictví
této parcely. Bohužel tato stejná osoba rovněž nesouhlasí s vybudováním chodníku ke hřbitovu, a tak
nám všem nezbývá než věřit, že soud spravedlivě rozhodne ve prospěch obce a zatím chodit na
hřbitov pěšky po frekventované silnici.
Dominantní stavbou naší obce je nepochybně kostel sv. Jiljí na návsi. A když na obecní úřad přišla
z církve žádost o poskytnutí finančního daru na opravu rozbitých věžních hodin, bylo rozhodnutí

zastupitelstva naprosto jednoznačné. Obec poskytla na opravu hodin finanční dar ve výši 53 tisíc
korun.
V loňském čísle občasníku jsme Vám slíbili, že pro Vás na příští rok připravíme stolní kalendář, který
bude zachycovat historii naší obce ve fotografiích. To se také podařilo a na obecním úřadě je opět, za
symbolickou částku 20,- Kč, připraven k zakoupení stolní kalendář, ve kterém se nám podařilo
zachytit současný stav obce v komparaci se starými fotografiemi.
Ti, kteří sledují dění kolem obecního úřadu, jistě zaregistrovali, že na ustavujícím zasedání nebyl
zvolen kulturní výbor ani koordinátor pro kulturu. Neznamená to však, že bychom pro Vás již kulturu
dělat nechtěli, ale prozatím jsme se dohodli, že se na přípravě a pořádání kulturních bude podílet celé
zastupitelstvo. Takže nemusíte mít vůbec obavy, že přijdete o své oblíbené kulturní akce, na které
jste v průběhu roku zvyklí.
V současné době se finišuje v přípravách na výstavbu chodníku na Příhon. Je kompletně zpracovaná
projektová dokumentace a je vydané stavební povolení. Máme požádané o dotaci na MAS Moravský
kras a Státní fond dopravní infrastruktury. Obě tyto dotace se nyní zpracovávají a vyhodnocují. Jelikož
ale rozpočet na tuto akci přesahuje 11 miliónů korun, jednáme také velice intenzivně
s Jihomoravským krajem o finanční příspěvek na tuto stavbu.
Ve dvoře mateřské školy vzniká u klubovny malá kuchyňka, která bude sloužit jako zázemí pro
zaměstnance obce a rovněž dobře poslouží při různých akcích konaných v klubovně.
Stále dobře fungující systém hlášení přes SMS využívá více a více obyvatel obce. Vy, kteří jste se
z nějakého důvodu pro tuto službu ještě nerozhodli, máte pořád možnost přihlásit se na obecním
úřadě, kde se prostřednictvím jednoduchého formuláře zaregistrujete.
Něco o naší mateřské škole
Mateřská škola Studnice – příspěvková organizace je samostatný právní subjekt. Je jednotřídní,
stanovená kapacita je 15 dětí. Ve školním roce 2018/2019 navštěvuje mateřskou školu 12 dětí, z toho
jsou čtyři děti pětileté, pět dětí čtyřletých, jedno tříleté a dvě děti dvouleté.
Počet zaměstnanců se ani v letošním roce nezměnil: Irena Jančíková – ředitelka, Eva Kocourková –
kuchařka, uklízečka a Jana Palásková, kvalifikovaná učitelka, která k nám dojíždí z Ruprechtova.
I provoz školy zůstal nezměněn: 7.00 hod. – 16.00hod.
Prostory školy jsou dostatečně velké pro stávající počet dětí, odpovídají bezpečnostním a
hygienickým předpisům. Každý rok se snažíme, ve spolupráci se zřizovatelem tj. Obec Studnice, o
zkvalitnění prostředí školy. Letos byl v odpočinkové třídě instalován nový kazetový strop
s osvětlením, dřevěné obložení stěn a byl zakoupen nový koberec. V následujícím roce bychom tento
strop s osvětlením rádi instalovali i do herny dětí.
Snažíme se dětem vytvářet pohodové rodinné prostředí, tak aby se cítily spokojeně a bezpečně.
Mateřská škola při výchovné činnosti vychází z vlastního školního vzdělávacího program pro
předškolní vzdělávání, který je zpracován v souladu s RVP. Při práci s dětmi využíváme možnosti školy
a okolního prostředí, pracujeme s tématy, která jsou dětem blízká. Plánování činností vychází

z potřeb a zájmu dětí. Veškeré činnosti mají charakter her a zábavy za aktivní účasti dětí. Děti mají
prostor pro vlastní aktivity, ale učí se dodržovat a respektovat určitý řád a dohodnutá pravidla.
Součástí výchovně vzdělávacího procesu jsou i návštěvy hudebních pořadů, divadelních představení,
každoroční výlet, mikulášská a vánoční besídka, rozloučení s předškoláky. Ve spolupráci se
zřizovatelem je tradicí vystoupení dětí při rozsvěcování vánočního stromu a vystoupení ke Dni matek.
Naší snahou je, aby dětem u nás bylo dobře a rodiče byli spokojeni.
Závěrem bych chtěla poděkovat zřizovateli za podporu a pomoc při řešení všech záležitostí týkajících
se mateřské školy.
Vám všem vážení spoluobčané přeji jménem dětí a zaměstnanců školy klidné vánoční svátky,
v novém roce hodně zdraví a spokojenosti a buďme k sobě navzájem alespoň o trošku víc
ohleduplnější a tolerantnější.
Irena Jančíková, ředitelka mateřské školy
Studnická knihovna
Milí spoluobčané,
ač je to k nevíře, brzy nastane čas otočit poslední list v kalendáři a vykročit pravou nohou do nového
roku 2019. Studnická knihovna je pro některé z Vás místem setkávání a zastavení pro dobrou knihu.
O tom, že knihovna už dávno nemá zaprášené regály starých knih, ale je díky knihám z obecního
fondu a z výměnného fondu Knihovny Karla Dvořáčka ve Vyškově plná nových knih současné české i
zahraniční produkce pro všechny věkové kategorie, ví ale stejně jen malá část studnických obyvatel.
Proto neváhejte a za symbolický poplatek můžete probudit svého čtenářského dřímajícího ducha!
Ze srdce Vám přeji, aby ten nový rok 2019 byl plný lásky jako zamilované romány Jojo Moyesové,
nechyběla v něm kapka mrazivého napětí jako v detektivkách Joe Nesboa, Samuela Bjorka či Jana
Segherse, aby Vás v něm provázel humor jako v knihách P. D. Wodehouse, abyste nikdy neztráceli
naději jako hrdinky knih Jodi Picoultové, Joy Fieldingové nebo Diany Chamberlainové a byli stále tak
veselí jako Ivanka Devátá nebo Halina Pawlovská. Vždy se ale raději dívejte za sebe, ať Vás nic
nepřekvapí jako v thrillerech Val McDermidové a Ruth Rendelové a zároveň nezapomeňte
rekapitulovat a vzpomínat na minulost jako v historických románech Vlastimila Vondrušky či Jana
Bauera.
To vše a velkou zásobu kvalitní literatury Vám přeje a na setkání s Vámi v prostorách OÚ Studnice
každou lichou středu v měsíci se těší…
knihovnice Studnické knihovny

Zapsaný spolek Studánky
Vážení spoluobčané,
rok opět uplynul, a tak mi dovolte připomenout Vám činnosti zapsaného spolku Studánky.
V únoru se tradičně uskutečnil průvod masek naší obcí – masopust nebo-li ostatky. Dětský karneval
se v námětu „Klaunů“ uskutečnil v březnu. V témže měsíci jsme se také zapojily do velmi oblíbené
akce u dětí „Noc s Andersenem“, která se ve Studnicích konala již po páté. V květnu jsme se mohli
projít „Pohádkovou vesnicí“, která je každým rokem hojně navštěvována. Dále se uskutečnily
každoroční akce „Otevírání studánek“, rozloučení s prázdninami a drakiáda. Pravidelně se také koná
cvičení jógy pod vedením paní Jany Vičarové. V prosinci se uskuteční každoroční „Mikulášská“.
V letošním roce je tomu již 10 let, kdy spolek Studánky začal vykonávat svoji činnost. Uskutečnila se
spousta akcí, nejen pro děti. Proto mi dovolte poděkovat všem členkám spolku Studánky za aktivní
účast, představitelům obce za podporu činností a Vám všem za podporu a účast na našich akcí.
V blízké době budeme organizovat stejné či obdobné akce a již teď se na Vás těšíme.
Závěrem Vám jménem spolku Studánky přeji krásné prožití období adventu i Vánoc a do nového roku
hlavně hodně zdraví a štěstí.
Ing. Petra Zukalová, předseda spolku

Z.S. Mechlov
Vážení spoluobčané
Dovolte mi prosím v krátkosti seznámit Vás s naší činností za poslední rok a plánovanými aktivitami
do budoucna.
Letos byla naše činnost zaměřena především na externí aktivity v rámci spolupráce s archeologickými
institucemi. Co se naší interní činnosti týče, tak bych chtěl především zmínit rekonstrukci pomníku
padlým, jež jsme iniciovali, vytvořili návrh a společně s obcí i realizovali. Stalo se tak u příležitosti 100
výročí vzniku samostatné republiky.
Pokračujeme tímto v naší činnosti zachování našeho historického a kulturního dědictví, pomníků,
drobných sakrálních staveb, jež vytváří ráz a identitu jak naší obce, tak i společenství v ní žijící.
Umučení a popravení zmínění na pomníku nebyli anonymní lidé ale naši rodáci, naši předci, jež
položili život za to, aby další generace mohli žít v míru. Bohužel v dnešní hektické a globalizované
době se na tyto věci „rádo“ zapomíná a naše EU elity vedené tandemem Německo-Francie, by
nejraději uvítali, kdyby se zcela zapomnělo a proto vidíme snahu z jejich řad o neustálé překrucování
historie.
Budeme se i nadále snažit, aby se nezapomnělo na to, kdo je viníkem válečných událostí a kdo
zrádcem, jež svým zbabělým chování tomu dopustil. Tento „tandem“ jsem již zmínil výše.
Budeme v naší činnosti pokračovat navzdory jejich snahám o plánovité a cílené odnárodnění naší
společnosti a příprav na likvidaci naší evropské kultury tak jak jí známe doposud.
Právě teď je to důležité a naši popravení spoluobčané, naši předci si to zaslouží.
Vzpomeňme prosím na ně i na jaře, když půjdete k volbám do evropského parlamentu.
Děkuji

Plánované akce do budoucna:
Tlačenka za šrot
Keltský telegraf
Sběr šrotu

Na závěr bych chtěl poděkovat Všem našim členům za jejich aktivitu, panu starostovi a členům
obecního zastupitelstva stejně jako našim občanům za podporu našemu spolku, jež nám mimo jiné
projevujete účastí na našich akcích.

Rostislav Zukal - předseda spolku

Činnost SDH Studnice v roce 2018
Vážení spoluobčané,
rádi bychom Vás seznámili s činností Sboru dobrovolných hasičů Studnice v letošním roce.
V posledních letech se zaměřujeme hlavně na dvě činnosti, kterými jsou výcvik a práce v zásahové
jednotce obce a vedení mladých hasičů.
V letošním roce se rozšířil počet mladých hasičů na 21, máme družstvo mladších a starších hasičů.
Mládež se věnovala pod vedením instruktorů a několika dorostenců našeho sboru přípravám
na soutěže a výcvik s hasičskou technikou, vypomáhala při stěhování materiálu a vybavení hasičské
zbrojnice při její rekonstrukci. Své teoretické znalosti a zkušenosti z výcviku si mladí hasiči ověřili
při účasti na několika soutěžích v průběhu celého roku. V zimních měsících to byla například soutěž
v uzlování v Hostěrádkách Rešově, kde se družstvo starších probojovalo až do osmifinále. Zapojili se
také, stejně jako každoročně, do výtvarné soutěže Požární ochrana očima dětí. Na jaře se podíleli
na úklidu areálu za hasičskou zbrojnicí a zároveň se věnovali přípravě na Závod požárnické
všestrannosti v Pístovicích, který proběhl v měsíci říjnu. Zúčastnili se nejen tohoto závodu, ale
i dalších, například soutěže v požárním útoku v Pustiměři, Hlubočanech a noční soutěže v Senetářově.
V měsíci listopadu si děti vyzkoušely přespání v hasičské zbrojnici, kde se v rámci dne Památky
zesnulých (nově Halloween)podílely na zapálení svíček a uctění památky u pomníků padlých na obci
a následně na hřbitově. V rámci okresního kola soutěže Soptík se celkově za účast ve všech soutěžích
umístili mladí hasiči na 21. místě z 34. zapojených družstev. Práce s mládeží je časově náročná, ale
uvědomujeme si, že čas věnovaný výchově mladé generace se nám vrátí ve formě nové generace
hasičů a snad i slušných občanů obce.
Náš sbor v letošním roce uspořádal již 5. ročník soutěže Železný hasič, s jeho přípravou a organizací
nám vypomáhali i naši dorostenci. V této soutěži jsme si mohli ověřit naši fyzickou zdatnost
a připravenost k nasazení v náročných podmínkách skutečných zásahů. Těší nás také zájem
veřejnosti, která na tuto akci přichází povzbudit závodníky. Již tradičně se během soutěžního
odpoledne uskutečnilo i několik soutěží pro děti.
V příštím roce budeme pořádat další ročník této soutěže, který bude začleněn do oslav 130. výročí
od založení našeho sboru. Počáteční přípravy na tuto významnou událost jsme započali už v letošním
roce. Kromě Železného hasiče a dalších kulturních a sportovních akcí budeme v rámci těchto oslav
pořádat podzimní kolo Závodu požárnické všestrannosti, kterého se účastní družstva mladých hasičů
z celého okresu Vyškov.
Závěrem bych chtěl poděkovat zastupitelstvu obce za provedenou rekonstrukci hasičské zbrojnice,
která napomůže nejen lepší činnosti zásahové jednotky a zkvalitnění jejího zázemí, ale poskytne
odpovídající prostory i pro potřeby klubové činnosti mladých hasičů a jejich vedoucích. Chtěl bych
také poděkovat všem, kteří se podílí na práci v našem sboru i všem, kteří s námi sympatizují.
Za všechny členy SDH Vám všem přeji pokojné vánoční svátky a hodně zdraví do nového roku.

Aleš Procházka, starosta SDH Studnice

TJ Studnice, z.s.
Vážení spoluobčané,
sdružení tvoří 27 členů, jejímž předsedou je Aleš Henek, jeho zástupcem je Lukáš Štaffa, hospodářem
František Jelínek, tajemníkem Milan Formánek a členem výboru je Milan Jelínek. V následujícím roce
proběhne nová volba zastupitelů. Spolek TJ Studnice letos oslavil 26. rok od první registrace.
Přelomový rok byl 2009, kdy se ve Studnicích začal hrát novodobý sport - futsal.
Bohužel se nepodařilo udržet aktivitu sdružení na závodní úrovni, přesto se dále pasivně sportuje.
Proběhl hodový zápas ženatých proti svobodným, 22.12. se uskuteční turnaj ve stolním tenise a jako
každoročně 31.12. proběhne silvestrovský zápas dobrovolníků. Na následující akce vás srdečně
zveme.
V budoucnu bychom chtěli zřídit posilovnu či nějaký prostor pro sportovní vyžití využívaný i v zimním
období. Původní záměr bylo zřídit prostory v kabinách u velkého hřiště, ale z důvodu
nehospodárnosti jsme od tohoto plánu upustili. Ve spolupráci s obcí jsme se dohodli na prostorech
pod místním obchodem se smíšeným zbožím. Realizace by mohla proběhnout v příštím roce.
Na závěr mi dovolte, abych vám popřál veselé Vánoce, vše nejlepší do nového roku a mnoho
sportovních zážitků.

Aleš Henek - Předseda TJ Studnice, z.s.
Výsledky voleb do obecního zastupitelstva 2018
Česká strana sociálně demokratická a nezávislí
Poř. čislo
1
2
3
4
5
6
7

Jméno a příjmení
Bc. Jaroslav Fládr
Ing. Petra Zukalová
Stanislav Vágner
Martina Hořavová
Josef Srnec
Jiří Hořava
Milan Formánek

Počet hlasů
207
184
174
167
169
160
168

Nezávislí pro Studnice a Odrůvky
Poř. čislo
1
2
3
4
5
6
7

Jméno a příjmení
Zdenek Preis st.
Ing. Milan Pernica
Jana Hořavová
Zdeněk Preis ml.
Petra Rumlerová
Antonín Hlaváček
Světlana Dobiášková

Počet hlasů
36
56
59
60
50
39
34

Nestraníci pro Studnice - Odrůvky
Poř. čislo
1
2
3
4
5
6
7

Jméno a příjmení
Zdeněk Baldík
Jan Jančík
Aneta Vránová
Irena Švábová
Petr Kocourek
Milan Jelínek
František Jelínek

Počet hlasů
47
38
39
25
33
46
34

Závěrem Vám přejeme pohodový advent, příjemné prožití vánočních svátků a všechno nejlepší
v novém roce.

zastupitelstvo obce

