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Vážení spoluobčané,  

tak Vám opět po roce přinášíme pár informací o naší 

obci, činnosti zastupitelstva obce a o tom, co dalšího 

nás v nejbližší době čeká. Zastupitelstvo obce pracuje 

stále ve stejném složení, jak jste ho v roce 2018 zvolili. 
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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)  
 
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  

mailto:starosta@obec-studnice.cz
mailto:mistostarosta@obec-studnice.cz
mailto:ucetni.studnice@obec-studnice.cz
http://www.obec-studnice.cz/
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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. 

 

Slovo starosty 

Vážení spoluobčané,  

v době, kdy začínám psát první řádky letošního 

zpravodaje, přichází další řada vládních opatření proti 

šířící se nemoci Covid 19. Pomalu nám končí další rok, 

rok plný strachu, zákazů a omezení kvůli nemoci, 

která nás všechny velice rychle zasáhla a nepochybně 

ovlivní naše životy i na další roky.  Končí rok, 

ve kterém se střídal smutek s nadějí, že nemoc zmizí 

stejně rychle, jako přišla. S koncem roku přichází 

i chladné počasí a při pohledu z okna je jasné, 

že letním teplotám nadobro odzvonilo a opět začíná 

zima, která nám jako vždy přináší větší výdaje spojené 

s vytápěním našich domovů. Tak snad Vás alespoň 

trochu potěšíme naším občasníkem, ve kterém 

se dočtete o činnosti zastupitelstva obce za poslední 

rok a o tom, co dalšího připravujeme. 
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Letošní rok byl pro nás všechny velice náročný, 

pro mnohé, zejména starší ročníky, extrémně 

stresující a vyčerpávající. Mnozí kvůli tomu, jak je 

pandemie prezentována v médiích a na sociálních 

sítích, zažívají velký strach a úzkost.  Toto nepříjemné 

období ještě asi nějakou chvíli potrvá a všichni se tedy 

musíme obrnit dostatečným množstvím trpělivosti. 

Vím, že zejména první vlna, která udeřila z jara, 

nám všem přinesla řadu zákazů a omezení, ale pouze 

dodržování těchto nařízení byla cesta, jak zabránit 

šíření této nemoci. Jednou z nejvíce zasažených 

skupin byly maminky, jejichž děti navštěvují základní 

a mateřské školy. Vládní nařízení ale bylo zcela 

jednoznačné, a tak ředitelům a ředitelkám nezbývalo 

nic jiného, než okamžitě reagovat. Tím bylo ale hodně 

rodičů najednou postaveno před řešení složité situace 

– živit rodinu a současně vzdělávat své děti. Senioři 

zase přišli na nějakou dobu o kontakt se svými 

nejbližšími.   

A všichni tito si zaslouží velký respekt a naše uznání. 

V letošním roce jsme také byli bohužel nuceni zrušit 

většinu kulturních, sportovní a společenských akcí 

v naší obci, což nás velice mrzí, ale zároveň pevně 

věříme, že příští rok vše doženeme a budeme se opět 

dobře bavit. Většina z nás si uvědomuje, jak moc 

je situace vážná, a že rozhodnutí vlády ČR je třeba 

respektovat. Já bych Vám chtěl závěrem popřát, 

ať toto nelehké období bez větších problémů 
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a ve zdraví zvládnete a také bych Vám chtěl 

poděkovat za Váš zodpovědný přístup a dodržování 

vládních nařízení. Rovněž děkuji všem šikovným 

švadlenám, které se zdarma podílely na výrobě 

roušek pro ostatní občany.   

Co se zrealizovalo a na čem se pracuje 

Již začátkem roku s příchodem pandemie vzaly naše 

plány za své. Spousta zaměstnanců úřadů a institucí 

nepracovala vůbec nebo pracovali z domova 

a tím se vše začalo protahovat. Největší zpoždění nás 

postihlo při administraci chodníků na Příhon a i přes 

maximální úsilí, jsme stále v mírném zpoždění. 

Termín dokončení a předání chodníků je do konce 

letošního roku, což je také podmínka proplacení 

dotace, kterou jsme na chodníky dostali. Získání 

dotace byl velice náročný proces, v rámci projektu 

jsme museli projít přes několik hodnotících institucí 

a dokládat spoustu povolení a vyjádření, musely 

se dělat nejrůznější změny v projektu a různé další 

úpravy, tak aby byly splněny současné velice přísné 

normy a požadavky ze strany poskytovatele dotace. 

O to větší radost byla, když nám dotaci schválili 

a náš projekt tím dostal zelenou. V současné době 

nám však naši radost částečně kazí již zmiňované 

zpoždění akce, ale také negativní ohlasy některých 

spoluobčanů. Bohužel ale nelze se zavděčit všem, 

a tak budeme doufat, že větší část občanů bude 
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s výsledkem spokojená. Celá akce je rozdělena na dvě 

části, nejdříve se pod chodníkem musí udělat dešťová 

kanalizace a následně chodník. Na chodník je dotace 

ve výši 95 % z Iropu, ale bohužel kanalizace 

je výhradně v režii obce. Naštěstí se nám podařilo 

získat ještě dotaci z Jihomoravského kraje ve výši 

1 milion korun, a tak náklady obce nebudou až tak 

vysoké. Celkové náklady na akci jsou cca 8,5 mil. 

korun, z čehož jsou cca 4 mil. náklady na kanalizaci  

a 4,5 mil. náklady na chodníky. Dotace by tedy měla 

pokrýt částku cca 5 mil. korun a zbylé 3,5 mil. uhradí 

obec. I přes tuto vysokou cenu si myslíme, 

že chodníky v této části obce mají smysl a přispějí 

k bezpečnosti osob pohybujících se po komunikaci. 

Tak snad se vše podaří dokončit v řádném termínu 

a ke spokojenosti nás všech.  

Další věc, která byla velice náročná a zdlouhavá a nyní 

je těsně před dokončením, je projekt inženýrských sítí 

na novou výstavbu rodinných domů u fotbalového 

hřiště. Na tuto stavbu již bylo vydáno územní 

rozhodnutí a v současné době se už jen čeká 

na stavební povolení, které snad bude do konce 

letošního roku vydané. Z jara příštího roku by se tak 

mohlo začít s výstavbou inženýrských sítí, bez kterých 

by nebylo možné stavět plánované rodinné domy. 

U hřiště tak vznikne celkem devět zasíťovaných 

stavebních míst, která se budou v nejbližší době 
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prodávat. Podaří se tak uspokojit potřeby dalších 

mladých lidí, kteří chtějí v naší obci bydlet.  

Těsně před dokončením je také přechod pro chodce 

mezi obchodem a mateřskou školou. O tom, že se 

na přechod zpracovává projektová dokumentace, 

jsme Vás informovali již v loňském občasníku. 

K získání povolení ke stavbě přechodu, bylo třeba 

zpracovat projektovou dokumentaci a vyřídit stavební 

povolení. To se konečně letos podařilo a stavba 

se začala realizovat. Doufejme, že přechod pro chodce 

přispěje k větší bezpečnosti osob pohybujících se přes 

komunikaci.  

Zastupitelstvo obce již na svém prvním letošním 

zasedání, které se konalo 5. 2. 2020, schválilo 

vybudování osvětlení na místním hřbitově, 

které se také následně zrealizovalo. Kdo se byl 

na hřbitově po setmění podívat, jistě ocení, že toto 

rozhodnutí bylo dobré a účelové. Na stejném zasedání 

byl rovněž schválen nový provozovatel místní 

hospody, a tak téměř po roce byl provoz opět 

obnoven. Bohužel však ne na dlouho, neboť z důvodu 

vládních nařízení proti šířící se nemoci Covid 19, 

byly všechny provozovny uzavřeny a nyní se čeká, 

až pandemie povolí a vláda ČR rozhodne o znovu 

otevření provozoven.  



 
 

 8 
 

Mnozí z Vás si také jistě všimli, že došlo k rozšíření 

parkoviště u obecního úřadu. I přesto, že kapacita 

parkoviště byla navýšena na dvojnásobek, nejsou tyto 

prostory stále dostačující. V současné době je jedenáct 

parkovacích míst před obecním úřadem, tři jsou vedle 

obchodu a tři za obchodem. Celkem je tedy na návsi 

sedmnáct parkovacích míst, ale ani to mnohdy 

nestačí.  

Rovněž jsme před obecním úřadem nechali zasadit 

nové okrasné stromy a dosázela se nová zeleň 

před obchodem a u kostela.  

K poslednímu červnu letošního roku v obci ukončila 

svoji činnost praktická lékařka MUDr. Cendelínová, 

která jako důvod uvedla nerentabilitu. Ukončení 

lékařské praxe bylo pro nás zcela nečekané 

a obzvláště překvapující, neboť jsme jí pár měsíců 

před tím snížili výši nájemného na takřka 

symbolickou částku. Navíc to bylo v době, 

kdy doznívala první vlna pandemie nemoci Covid 19 

a my jsme se tak prakticky ze dne na den ocitli 

ve složité situaci. Všichni dobře víme, že nedostatek 

praktických lékařů trápí spoustu obcí, a jak je těžké 

na vesnici praktického lékaře sehnat. My jsme 

ale za žádnou cenu nechtěli, aby naši občané museli 

k lékaři dojíždět, a tak bylo naší prioritou zajistit 

nového lékaře, který by byl ochoten v naší obci 

lékařskou praxi vykonávat. Jak se říká „trn z paty nám 
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vytrhl“ pan MUDr. Blechta z Otinovse, který nám 

okamžitě vyšel vstříc a já pevně věřím, že je víc 

než adekvátní náhrada a odborník na slovo vzatý. 

Bohužel následně na to ukončila svoji praxi i paní 

zubařka MUDr. Trybenekrová, která si šla 

po mnohaleté praxi užívat zasloužilé volno. 

Popřejme jí tedy pevné zdraví a ať se jí stále daří. 

V místní části Odrůvky se opravila část kanalizace 

na návsi a udělaly se přepady z mokřadů, tak aby voda 

netekla po louce, která se tím nedala udržovat. 

Dále byl v Odrůvkách vybudován přístřešek 

na kontejnery pro tříděný odpad. V souvislosti s tím 

bychom chtěli vyzvat občany, aby pod přístřešky 

udržovali pořádek a neházeli odpad mimo kontejnery. 

To, co bylo k vidění letos ve Studnicích, je naprosto 

nepřijatelné a pokud to tak bude nadále pokračovat, 

tak budeme opravdu nuceni zvýšit cenu za odpad. 

Pro názornost přikládáme v závěru zpravodaje 

pár fotografií, jak to u kontejnerů vypadalo. Doufejme, 

že ti, kteří tam takto odpad vyhazují, se zamyslí 

a budou u kontejnerů udržovat pořádek. 

Těm, co pravidelně sledují dění v obci a projednávané 

body na zasedání jistě neuniklo, že obec koupila 

budovu bývalé staré hospody. Bývalá stará hospoda 

byla dlouho na prodej, a když se cena za prodej 

přiblížila 1 miliónu korun, začala se o ni zajímat 

spoustu zájemců. Jejich plány byly různé, 
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ale nejčastější záměr byl, vybudovat z bývalého sálu 

skladiště. To, že by byl na návsi sklad nebo jakési 

překladiště, kde by přijížděly a odjížděly denně 

kamióny se zbožím, bylo pro nás naprosto 

nepřijatelné, a proto jsme se rozhodli budovu koupit. 

Její cena včetně provize RK byla 1,3 miliónu korun. 

Navíc pohled na chátrající budovu uprostřed návsi, 

není také zrovna hezký. V současné době řešíme její 

další využití, v návrhu je mnoho různých variant, 

ale vše bude záležet na dotacích a finančních 

možnostech obce.  

V letošním roce jsme také poskytli finanční dar 

místním spolkům SDH a TJ ve výši 50 tisíc korun. 

Spolky s obcí dlouhodobě velice úzce spolupracují 

na jejím rozvoji a darované peníze použijí na svoji 

činnost a obnovu svého majetku. Členové spolků 

pomáhají při různých činnostech a také pracují 

s mládeží. V poslední době nám pomohli s výsadbou 

ovocných stromků a oplocení kolem sadu, úklidech 

apod. 

Bohužel co se nám nepodaří, je vybudování 

parkoviště u hřbitova. S majitelkou sousedního 

pozemku není možná domluva a o pozemek, který byl 

u hřbitova a patřil obci, jsme přišli, neboť soud dal 

za pravdu žalobkyni a uznal její právo na vydržení 

pozemku. Bohužel tak nezbývá, než chodit na hřbitov 

pěšky.  
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Na příští rok plánujeme položení dlažby vedle 

obchodu u ubytovny, aby byl celý prostor kolem 

obchodu upraven. Dále vybudování inženýrských sítí 

na stavbu rodinných domů u hřiště, jak jsme již výše 

zmiňovali a pokud vyjdou dotace, tak i opravu budovy 

bývalé staré hospody. Jaké budou další investice, 

zatím nevíme, je potřeba opravit některé obecní cesty  

a budovy. Vše ale bude záležet na dotacích 

a finančních možnostech obce. Všichni dobře víme, 

jaká je ekonomická situace státu, který obcím 

neustále snižuje rozpočty, což nepochybně povede 

ke snížení investičních záměrů.  

Závěrem Vám přejeme šťastné a spokojené vánoční 

svátky, všechno nejlepší v novém roce a pevné zdraví. 

 

    zastupitelstvo obce 

SDH Studnice 

Vážení spoluobčané, rád bych Vás seznámil s činností 

Sboru dobrovolných hasičů Studnice a zásahové 

jednotky Obce Studnice v předchozích několika 

měsících. Ještě před koncem loňského roku jsme 

v listopadu dokončili práce na výstavbě plotu okolo 

nového obecního sadu v blízkosti silnice na Vyškov. 

Na výstavbě cca 300 m dlouhého plotu strávili naši 

členové spoustu svého volného času, a proto bych jim 
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chtěl i touto cestou poděkovat. Začátkem roku 

proběhla naše každoroční Valná hromada, 

na které jsme z rukou poradce hejtmana JmK obdrželi 

slavnostní stuhu na náš nový prapor, který jsme 

si pořídili v rámci loňského výročí 130 let od založení 

hasičského spolku ve Studnicích.  

Další měsíce už byly bohužel poznamenány 

postupným omezováním naší činnosti dle nařízení 

vlády, které reagovaly na zhoršující se situaci ohledně 

onemocnění Covid-19. Museli jsme proto nejdříve 

omezit a potom zcela pozastavit naši práci s mládeží. 

V letních měsících proběhlo opět pár schůzek, 

než jsme museli schůzky mládeže znovu pozastavit. 

Všechny velké soutěže, na kterých jsme se v minulých 

letech s mládeží prezentovali, byly v letošním roce 

zrušeny, proto jsme se soustředili hlavně 

na volnočasové aktivity a vedoucí se snažili dětem 

pomoct s organizací volného času. V době letního 

uvolnění restrikcí jsme uspořádali další, již sedmý, 

ročník soutěže Železný hasič o putovní pohár starosty 

obce, která byla letos poznamenána také nižší účastí 

závodníků ze spřátelených sborů, na druhou stranu 

se tím mohl dát větší prostor soutěži Dětský železný 

hasič. 

I zásahová jednotka se musela vypořádat s nově 

nastalou situací a nejrůznějšími omezeními. I přes 

tato omezení po celý rok probíhala potřebná údržba 
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hasičské techniky a také výjezdy k zásahům. V rámci 

údržby a zlepšování naší techniky byl třeba upraven 

přívěs na požární techniku pro potřeby umístění 

nového čerpadla na místo původní již dosluhující 

stříkačky PPS12. Jednotka se zúčastnila několika 

výjezdů k odstranění spadlých stromů přes 

komunikace, čerpání vody ze zatopených studní, 

čištění zaplavené kanalizace, likvidace nebezpečného 

hmyzu a další technické pomoci obci i spoluobčanům. 

V neposlední řadě jsme byli také na zásahu v rámci 

rychlé předlékařské pomoci s AED (automatickým 

defibrilátorem). 

Na závěr mého krátkého shrnutí událostí a naší 

činnosti mi dovolte, abych Vám všem popřál 

do příštího roku mnoho zdraví a brzké obnovení 

normálního stavu věcí a fungování nás všech. 

Aleš Procházka 
starosta SDH Studnice 
 
Zapsaný spolek Studánky 
 
Vážení spoluobčané,  
 
v letošním roce pokračoval zapsaný spolek Studánky 

ve svých aktivitách jen ve velmi omezeném režimu 

z důvodu covidu, který nás provází téměř celý rok. 
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Začátkem roku nám nepřálo počasí, a tak se akce jako 

je sáňkování a lední revue neuskutečnily. V únoru 

se konal každoroční průvod masek naší obcí – ostatky. 

Proto jste mohli potkat tradiční masky jako medvěda, 

koně, zdravotní sestřičku, kovboje a dalších jedenáct 

masek. Průvod nám zpestřili „muzikanti“ 

z Protivanova. 

Pak došlo k rozšíření nepříznivé epidemiologické 

situace v souvislosti s covidem a naše akce 

se nemohly uskutečnit. Po zlepšení situace se spolek 

Studánky podílel na organizaci hodů. Vše začalo 

v pátek v areálu za hasičskou zbrojnicí, akcí zejména 

pro děti, rozloučením s letními prázdninami. 

Děti si pozdní odpoledne užily formou her, soutěžení 

a tomboly. Na sobotní taneční zábavě nás k poslechu 

i k tanci skvěle doprovázela hudební skupina Exploze. 

Hodový víkend byl zakončen nedělním odpolednem 

opět v areálu za hasičskou zbrojnicí, kde se tancovalo 

a zpívalo za doprovodu „tria“ z Petrovic. 

Další akce, které se téměř každoročně konají, nebylo 

možné z důvodů vládních opatření uskutečnit. 

Tak doufejme, že současná situace se co nejdříve 

zlepší a Vy se tak budete moci účastnit akcí jako 

je dětský karneval, Noc s Andersenem, otvírání 

studánek, akce ke dni dětí, drakiáda, výtvarné dílny, 

„Mikulášská“ a další. V příštím roce je plánována 

obnova „Stezky za pověstmi Drahanské vrchoviny“. 
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Závěrem Vám jménem z.s. Studánky přeji krásné 

prožití období adventu i Vánoc a do nového roku 

hlavně hodně zdraví. 

Ing. Petra Zukalová 
předseda spolku 
 
TJ Studnice 
 
Vážení spoluobčané, 
 
dovolte mi Vás seznámit s činností Tělovýchovné 

jednoty Studnice za uplynulý rok. 

I přes všechna vládní opatření se nám podařily 

uspořádat každoroční akce. Naše práce 

ale nespočívala jen ve vytváření akcí, ale také 

jsme se snažili v co největší míře udržovat 

náš majetek a zařízení. Místní travnaté hřiště 

bylo po celou dobu připraveno a upraveno nejen 

k fotbalu, ale i k různým volnočasovým aktivitám.  

Ve spolupráci s SDH jsme se pravidelně na hřišti 

scházeli s dětmi a vytvářeli jim různé pohybové 

aktivity. 

Sport, který nám letos nejvíce vyplňoval volný čas, 

byl nohejbal. Pravidelně jsme se každý týden scházeli 

na hřišti s umělým povrchem. Pokud by měl někdo 

další zájem se jakýmkoli způsobem zapojit, tak nás 

neváhejte kontaktovat. 
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Hlavním bodem letošního roku se stala oprava 

střechy na šatnách u fotbalového hřiště, která byla 

již ve špatném stavu. Svépomocí se nám v létě 

v poměrně krátkém časovém horizontu podařilo 

střechu opravit. 

Na konec mého příspěvku se s Vámi chci rozloučit  
z postu předsedy TJ, protože ke konci roku má funkce 
končí.  
 
Tímto bych chtěl poděkovat všem lidem, kteří mě 
podporovali a pomáhali mi nejen v tomto roce, 
ale i v letech minulých. 
       
Aleš Henek 
předseda 
 
Mechlov 
 
Vážení spoluobčané, 
 
dovolte mi Vás prosím informovat o činnosti našeho 

sdružení v letošním roce.  

Z důvodu CORONA virové situace jsme byli nuceni 

upustit od organizace plánovaných akcí. Naše práce 

byla tudíž zaměřena letos pouze na prospekci  

a spolupráci s archeologickými institucemi.  

Příští rok bychom chtěli, pokud to situace dovolí, 

organizovat pravidelné akce (keltský telegraf, sběr 

„šrotu“, tlačenka za šrot…). Dále bychom chtěli 
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pokračovat v rámci našich finančních možností 

s obnovou drobných sakrálních staveb nebo jiných 

kulturních či přírodních památek.  

Pokud má někdo z Vás, představu či návrh, neváhejte 

nám jej nabídnout. 

Závěrem bych Vám všem chtěl popřát krásné a klidné 

Vánoce v míru a do nového roku především pevné 

zdraví…  

                                               
Rostislav Zukal                
předseda spolku  
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