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Vážení občané, 
opět Vám po roce přinášíme aktuální informace týkající se naší 

obce, práce zastupitelstva, zaměstnanců a občanů, podílejících se na 
obecních akcích.  

Složení obecního zastupitelstva se od loňského vydání zpravodaje 
nezměnilo. Došlo pouze ke změně v obsazení funkce koordinátora pro 
kulturu z řad občanů, kde paní Martinu Kadášovou nahradila Petra 
Daňková.  
 
starosta obce:   Bc. Jaroslav Fládr (tel: 777 711 332) 
    starosta@obec-studnice.cz 
místostarosta obce:  Ing. Milan Pernica (tel: 776 260 677) 
    mistostarosta@obec-studnice.cz 
předseda finančního výboru: Josef Srnec 
člen finančního výboru:  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: Petra Daňková (doplněna z občanů) 
    p.dankova@centrum.cz 
účetní obce, sekretariát:  Renata Plisková  (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 KB Vyškov 
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 
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Slovo starosty 
Vážení spoluobčané, tak nám utekl další rok a při pohledu z okna je jasné, 

že hezké letní dny jsou dávno minulostí a zima nastupuje mílovými kroky.  

Spolu s chladným počasím nám nastává povinnost opět roztopit své kotle a 

s tím i samozřejmě nepříjemný zásah do našich peněženek za 

spotřebované energie. My Vám po roce opět přinášíme náš občasník, 

abychom Vám sdělili, co se nám za poslední rok podařilo a co nového se 

událo. Tak především máme za sebou parlamentní volby, které dopadly, 

tak jak dopadly a teprve čas nám ukáže, zda rozhodnutí voličů bylo 

správné. V lednu nás čekají volby prezidentské a za rok volby do obecního 

zastupitelstva, kdy bude na Vás, abyste zhodnotili, zda jsme celé ty čtyři 

roky odváděli práci, kterou jste od nás očekávali, a jestli jste s fungováním 

obce spokojeni. Možná to někdy ve Vašich očích vypadá jinak, než v očích 

našich, a proto je důležité chodit na zasedání zastupitelstva obce, kde tyto 

rozdílné názory můžeme prodiskutovat. V každém případě Vás chci ujistit, 

že se snažíme dělat maximum, abyste byli spokojeni, a aby se obec dále 

rozvíjela. Letos se například opravila mateřská škola, podařilo se zasíťovat 

pozemky pro nové rodinné domy, opravilo se oplocení kulturního a 

sportovního areálu, udělal se nový chodník, v Odrůvkách se dokončila 

úprava návsi a mnohé další drobné věci, kterých si možná ani nevšimnete. 

Někteří také jistě ocení prodej zabíjačkových pochoutek, které pro Vás 

zastupitelstvo připravilo. Toto ale nyní nechci rozvádět, s tím co se nám 

během letošního roku podařilo a co chystáme na rok příští, Vás podrobněji 

seznámíme níže. Co si ale neodpustím hned na začátku, jsou stále se 

opakující problémy s vandalismem na stromcích kolem cesty do Kluče. 

Výsadba, údržba a neustálá obnova polámaných stromků stojí nemalé úsilí 

a zejména mnoho peněz, které bychom mohli použít na různé další 

projekty v obci. Nechápu proto, že někomu stojí za to, neustále ulamovat 

větve a tím poškozovat majetek nás všech. Rovněž tak bych chtěl apelovat 

na všechny majitele pejsků, aby po svých miláčcích uklízeli hromádky, které 

v obci nadělají. Věřte mi, že pro naše pracovníky není nic příjemného, 

každý den tyto hromádky uklízet. Závěrem Vám přeji krásné prožití 

vánočních svátků, mnoho úspěchů v příštím roce a hlavně hodně zdraví, 

které potřebujeme ze všeho nejvíce.  
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Co se nám za poslední rok podařilo  
  
Výstavba nových domů (naproti bytovky na Vyškov) – další stavební 
místa 
Největší a finančně nejnáročnější akcí letošního roku bylo bezesporu 
vybudování inženýrských sítí, pro výstavbu nových RD u rybníka na nově 
vzniklých pozemcích. Jsme velice rádi, že se nám tato akce podařila 
dotáhnout do konce, a že jsme dodrželi slib, který jsme dali majitelům 
pozemků. V současné době nám již jen chybí dokončit terénní úpravy 
kolem hlavní cesty. Dle našich plánů se velice rychle podařilo odprodat 
všechny stavební pozemky vyměřené v loňském roce a většina nových 
majitelů již započala s výstavbou svých domů.  
Vzhledem k tomu, že naším dlouhodobým zájmem je vytváření nových 
stavebních míst v obci, především pro „mladé“, řešíme aktuálně s majiteli 
další možnosti vykoupení pozemků vhodných pro potencionální výstavbu.  
Velké stavební místo je stále ještě vedeno u fotbalového hřiště, nicméně se 
potýkáme s velmi mokrým podložím a především s problematickým 
napojením na inženýrské sítě, které je mimo finanční možnosti obce.  
 
Oprava školky 
V letošním roce byla dokončena plánovaná oprava mateřské školy, která 
byla zaměřena především na opravu soklu a celkové fasády. Obvodové zdi 
byly pod betonovým soklem velmi mokré, a tak se tento sokl odsekal a 
nahradil novým obložením s ventilačními mřížkami, což velmi pomohlo ke 
snížení vlhkosti ve zdivu. Celkové náklady se vyšplhaly na částku téměř 400 
tis. korun, z čehož 50 % činily dotace z Jihomoravského kraje.  
V rámci těchto oprav jsme posunuli také vjezdová vrata na hlavní silnici a 
provedli k tomu účelu nezbytné drobné stavební úpravy. Účelem této 
změny byla především bezpečnost obecních pracovníků při výjezdu a 
vjezdu do dvora budovy.  
  
Areál za hasičskou zbrojnicí 
V loňském roce jsme zbudovali nový přístřešek za hasičskou zbrojnicí pro 
pořádání kulturních a společenských akcí. V návaznosti na to jsme letošní 
rok postavili nový betonový plot mezi areálem a rodinným domem č. p. 87. 
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Tento plot by měl přispět k větší pohodě a klidu pro obyvatele tohoto 
domu, kteří snáší nepříjemný hluk související s pořádáním těchto akcí. 
Zároveň byl zbudován další menší přístřešek pro výdejní místo uzených či 
grilovaných specialit v rohu u vstupu do areálu. Současně s tímto bylo 
opraveno oplocení tenisového hřiště s umělým povrchem. U spodní části 
oplocení bylo pletivo nahrazeno dřevěnými deskami, u nichž se 
předpokládá větší odolnost vůči opotřebení způsobenému míčovými 
hrami.  Celkové náklady na tyto akce byly 200 tis. korun, z čehož 50 % 
přispěl Jihomoravský kraj. V příštím roce plánujeme nahradit také stávající 
staré kovové pódium pro kapelu novým a příjemnějším zázemím. 
 
Náves 
I v letošním roce jsme pokračovali v drobných úpravách návsi. Byl 
zbudován chodník v zatáčce pod kruhovým zrcadlem, který by měl 
usnadnit přechod občanů v těchto místech. Zbudovala se také nová cesta 
před domem paní Navrátilové a za domem Vašíčkových, která navazuje na 
cestu Sever.  
 
Nákup nové techniky 
Obec zakoupila novou elektrickou tříkolku, která bude sloužit k přepravě 
drobného materiálu při obecních pracích. Nákup byl dotován ze Státního 
fondu životního prostředí, a tak obec za tuto elektrotříkolku zaplatila 
pouze částku 38 tis. korun. Provoz této tříkolky je naprosto ekologický a 
provozní náklady jsou téměř nulové. Stroj uveze náklad 400 kg a jeho 
dojezd na jedno nabití je 70 km.  
  
Odrůvky 
V Odrůvkách proběhly v rámci roku především terénní úpravy kolem 
přístupové silnice a na návsi v okolí dětského hřiště. Byla zde provedena 
vyřezávka a navezeny tuny pěkné zeminy, které byly upraveny a byla zde 
vysazena tráva. Na louce nad lesíkem, kde bylo celoročně mokro, byl 
vybudován mokřad, který je již téměř celý naplněný vodou. 
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Na čem se právě pracuje 
 
Chodník na příhon 
Jak jsme již v minulosti avizovali, začaly přípravné práce na vybudování 
chodníku na Příhon. Projektantovi jsme zadali vypracování projektové 
dokumentace chodníku a zároveň jsme předběžně projednali možnosti 
s vlastníky dotčených pozemků, kteří se stavbou souhlasí. Projekt by měl 
být připravený nejpozději do jara příštího roku, takže s výstavbou chodníku 
by se mohlo začít ještě v průběhu příštího roku. Výstavba si vyžádá nemalé 
finanční náklady, které bychom chtěli částečně získat z evropských dotací, 
a také máme přislíbený příspěvek z Jihomoravského kraje. 
 
Kompletní oprava a rozšíření hasičské zbrojnice 
Jelikož se neustále zvyšují počty výjezdů JSDHO Studnice, a to ať už 
k požárům, či jiným mimořádným událostem a nyní také nově ke 
zdravotním problémům spojeným s akutním selháním srdce, vznikla 
potřeba rozšířit prostory pro členy jednotky. Vzhledem k tomu, že na tyto 
akce byly vypsány dotace ve výši 90 %, rozhodli jsme se o tyto dotace 
požádat. Aktuálně nám byla tato dotace na celkovou přestavbu schválena, 
připravuje se výběrové řízení a příští rok by se měla celá akce zrealizovat. 
V rámci rekonstrukce dojde k rozšíření šaten, výměně střešní krytiny a 
v podkroví vznikne sociální vybavení, kancelář a klubovna, kterou bude 
možno využít pro práci s mládeží. Hasičská zbrojnice bude také vybavena 
novými technologiemi, které zlepší celkový komfort hasičů v rámci výjezdů 
i mimo ně. Jsme přesvědčeni, že za odváděnou práci si to plně zaslouží. 
Celkové náklady na rekonstrukci činí 4 milióny korun, z čehož však obec 
zaplatí pouze 400 tis. korun a zbylé prostředky pokryje dotace.  
 
Posílení zdroje pitné vody 
Jelikož se v posledních letech potýkáme s nedostatkem vody v obecním 
vodovodu, zjišťujeme další možnosti jeho posílení. Odborníkovi z oboru 
hydrogeologie jsme zadali vypracování studie, která by daný problém 
vyřešila. Pokud se najde vhodné místo, budou dále pokračovat práce za 
účelem posílení vodního zdroje v obci. Jednalo by se pak o vyřízení 
patřičných povolení, zpracování projektové dokumentace a samozřejmě 
zjištění dotačních možností.  
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Poškozená komunikace ve směru na Odrůvky 
Aktuálně nás trápí také špatný stav silnice ve směru na Odrůvky, kde se 
před domem Musilových trhá krajnice. Podle názoru odborníka zde hrozí 
za určitých okolností riziko jejího utržení, takže usilovně jednáme se 
správou a údržbou silnic, aby byl tento problém co nejdříve vyřešen. V tom 
nám aktivně napomáhá také náměstek hejtmana Bc. Roman Hanák, na 
kterého jsme se obrátili. 
 
Vybudování plochy aktivního a pasivního odpočinku 
Po prodeji stavebních míst směrem na Vyškov, nám vznikl kousek 
samostatného pozemku u rybníka, pro který jsme hledali nějaké využití. 
Vzhledem k tomu, že v současné době byly z ministerstva pro místní rozvoj 
vypsány dotace na místa aktivního a pasivního odpočinku, rozhodli jsme 
se, že bychom takovéto místo u místního rybníka vybudovali. Spočívalo by 
to v tom, že by se tam zakoupily nové lavečky, vysadily ovocné stromy a 
vše by bylo doplněno různými interaktivními prvky. Zatím zjišťujeme, jaké 
jsou pro tuto akci možnosti.  
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Co se zatím zrealizovat nepodařilo 
 
I přes veškerou snahu se nám nepodařilo dokončit všechny akce a plány, 
které jsme zmiňovali v loňském zpravodaji. Často se jednalo o výhled 
dlouhodobý, takže i nadále budeme pracovat na následujících akcích.  
 
Změna umístění a zastřešení kontejnerů na tříděný odpad 
I na tuto akci stále pamatujeme, zatím však nemáme přesnou představu, 
jak by mělo zastřešení vypadat, a také, kde bylo jeho nejvhodnější 
umístění. Snad se nám toto podaří vyřešit a zrealizovat v příštím roce. 
  
Chodník ke hřbitovu 
Bohužel se dosud nepodařilo dohodnout s majiteli pozemků dvou 
nemovitostí přilehlých k místnímu hřbitovu, a tak je chodník stále v 
nedohlednu. Navíc ze strany těchto osob byla dokonce na obec podána 
žaloba na určení vlastnického práva k obecnímu pozemku p.č. 1469/5 
v k.ú. Studnice u Vyškova, tedy místa, kde se počítá s odstavnou plochou 
pro návštěvníky hřbitova. Jelikož už nemáme další možnosti, jak jednat a 
co nabídnout, chodník ke hřbitovu bohužel nemůžeme udělat, a zdá se, že 
se na tom nic nezmění. Vám bohužel nezbývá nic jiného, než chodit po 
frekventované silnici, kde se vystavujete nebezpečí střetu s projíždějícími 
vozidly.  
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Další informace 
 
Petice „Ne zákazu vstupu do voj. prostoru Březina“ 
V letošním roce pokračovala bitva za práva občanů obcí sousedících 
s vojenským újezdem Březina (dále jen VÚ). Ve zkratce připomeneme, že 
s platností od 1. 1. 2016 přestal újezdní úřad vydávat povolenky ke vstupu 
do lesů VÚ. Tím jsme byli uzavřeni do “rezervace“ bez rozumných možností 
opustit obec mimo hlavní silniční tahy. I přes veškerou snahu starostů 
zúčastněných obcí se nepodařilo s vedením VÚ dohodnout, a proto pan 
Milan Pernica st. inicializoval vznik petiční akce „NE zákazu vstupu do 
vojenského újezdu Březina“, kterou podpořilo téměř 4 tis. občanů z 20 
zúčastněných obcí.  
Petiční výbor tvoří mimo iniciátora petice pana Milana Pernici st. (občan 
obce Studnice) také Ivo Chomoucký (předseda osadního výboru 
Hamiltony), Ludmila Mikulášková (předsedkyně osadního výboru 
Rychtářov), Ing. Milan Pernica (místostarosta obce Studnice), Mgr. Miloš 
Nevřala (starosta obce Pustiměř).  
Začátkem dubna 2017 proběhlo na základě této petice další jednání 
s představiteli armády, ministerstva obrany, vojenských lesů a zástupců 
petičního výboru a dotčených obcí. Za účasti ministra obrany pana Martina 
Stropnického došlo k dalším ústupkům ze strany armády a hranice volného 
vstupu se zásadním způsobem zvětšily. Bohužel však nadále zůstal vstup 
do těchto míst povolen pouze ve státní svátky a dny klidu. Toto řešení je 
pro petiční výbor stále nedostatečné, i když se jedná o dílčí úspěch. Oslovili 
jsme proto předsedy všech politických stran, znovu jsme apelovali na 
představitele armády a naše žádost skončila až na stole vrchního velitele 
ozbrojených sil, u pana prezidenta Miloše Zemana. Přes všechny snahy se 
zatím nepodařilo dosáhnout dalších ústupků, natož hlavního požadavku 
petičního výboru, tedy navrácení situace zpět do podmínek vstupu před  
1. 1. 2016. Argumenty armády jsou podle našeho názoru pouze vlastním 
výkladem zákona, se kterým nesouhlasíme. V brzké době petiční výbor 
opět osloví vrcholné představitele našeho státu a armády a budeme se 
snažit nadále prosazovat zájmy občanů.  
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SMS systém obce – stále velmi dobře funguje a v současné době obsluhuje 

cca 110 aktivních telefonních čísel. Ti, kdo se do něj zatím nepřihlásili, tak 

mohou učinit vyplněním přihlášky a jejím odevzdáním na obecním úřadě, 

kde dostanete případně další informace.  

Připravovaný kalendář s historickými fotografiemi Studnic a Odrůvek – na 

příští rok chystáme vydat větší stolní týdenní kalendář Studnic a Odrůvek 

s komparací současných a historických fotografií naší obce. Rádi bychom 

touto cestou požádali všechny občany, kteří by nám mohli zapůjčit 

jakékoliv historické fotografie související s naší obcí. Fotografie 

zdigitalizujeme a použijeme v uvedeném kalendáři, případně je zařadíme 

do našich kronik. Fotografie prosím přineste na obecní úřad, nebo nám 

dejte vědět, kde je máme vyzvednout. Zaručujeme, že se k Vašim 

originálům budeme chovat s náležitou úctou a nemusíte mít strach jak o 

jejich ztrátu, tak o jejich poškození. Děkujeme. 

 

Kácení stromů na návsi 

Bohužel nás čeká kácení dalších stromů na návsi. Na základě posudku 

odborníka nám bylo doporučeno z bezpečnostních důvodů pokácet letitý 

kaštan a jednu z lip před mateřskou školkou. Stav lípy je kritický a její 

pokácení nezbytné. Kaštan je „nemocný“, od roku 2014 je jeho koruna 

svázaná ocelovými lany a jeho stav se nadále zhoršuje. Šance na jeho 

záchranu nejsou, a jelikož jsou stromy na návsi v blízkosti chodníku a je 

pod nimi mateřská škola, nemůžeme riskovat zdraví občanů.  
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Kulturní výbor obce  
 
Milí spoluobčané,  
dovolte mi, abych Vám představila novou kulturní komisi, která začala 
pracovat v březnu letošního roku. 

Do jeho čela zastupitelé zvolili Petru Daňkovou, pedagoga volného 
času v SVČ Maják Vyškov (dříve DDM Vyškov), nyní maminku na mateřské 
dovolené. Další členové jsou zastupitelka Jana Hořavová a maminka na 
mateřské dovolené Markéta Trněná. 

Pevně doufáme, že tento počet členů není konečný a rádi mezi 
sebe přivítáme nové tváře, které by se rády zapojily do dění v naší obci  
V březnu jsme zorganizovali naši první akci, kterou bylo Setkání 
Studnických a Odrůvských seniorů. S dětmi jsme připravili bohatý program, 
zajištěno bylo také občerstvení a živá hudba. Akce se velmi vydařila a 
všichni jsme si užili příjemné odpoledne. Zúčastnilo se jí ale jen kolem 
dvaceti seniorů. Doufáme, že v příštím roce se nás setká ještě víc.  
V souvislosti s tím byl občany projeven zájem, že posedět u živé hudby 
chtějí i třeba „padesátníci“, proto jsme se rozhodli v budoucnu uspořádat 
hudební večer i pro ostatní. 

Duben se potom už tradičně nesl ve znamení Pálení čarodějnic. To 
jsme nově zahájili na louce za kostelem, kde jsme oprášili svá motorová i 
nemotorová košťata a vyrazili do areálu za hasičkou. Tam nás čekal čaroděj 
Čáryfuk, který nám připravil speciální kouzelný lektvar. Připraveny zde byly 
i další soutěže a zábava, nechybělo samozřejmě občerstvení, upálení 
čarodějnice a opékání špekáčků.  

Květen každoročně patří našim nejmilejším maminkám a babičkám 
a jejich svátku. Do přípravy programu pro své bližní se děti pustily s o to 
větším zápalem a program získal velký ohlas. Pod vedením paní ředitelky 
Ireny Jančíkové vystoupily s krásným programem děti z mateřské školky a 
zahanbit se nenechaly ani starší. Na závěr jako překvapení byla pro 
maminky připravena prezentace s jejich fotkami, a děti jim u toho zazpívaly 
písničku Máma.  

První novinkou, kterou jsme pro Vás připravili, bylo zapojení se do 
celosvětové akce Noc kostelů. Během ní se veřejnosti otevřelo víc jak 1500 
chrámů po celé naší republice. Návštěvníci se dozvěděli něco o historii 
studnického kostela, poslechli si hudební vystoupení našich dětí, čtení 
z písma svatého a mohli si projít celý kostel včetně kůru a sakristie. Během 
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výkladu zaznělo mnoho zajímavých informací. Tuto akci jsme určitě 
nepořádali naposled a těšíme se, že se nás příští rok sejde ještě více. 

V červnu jsme využili možnosti uspořádat akci Máme rádi zvířata 
na dětském dopravním hřišti ve Vyškově. Před prázdninami to byla dobrá 
příležitost oprášit pravidla silničního provozu zábavnou formou, ale také si 
užít spoustu zábavy při soutěžích a péči o zvířátka. Ze Studnic bohužel 
nedorazil nikdo, ale 79 dětí plus jejich rodiny je účast nad očekávání! 

O prázdninách jsme vyslyšeli přání dětí a další novinka byla na 
světě – „Nocování u Perníkovic chaloupky“. Původně jsme se rozhodli, že 
budeme nocovat všichni pod „širákem“. Nicméně s přibývajícím větrem a 
ženoucím se deštěm jsme zahnali do stanů ve čtyři ráno i poslední tři 
odvážlivce. A co předcházelo našemu spánku? Třeba sběr dřeva, opékání 
buřtíků, zpěv u ohně nebo volná zábava. Pod modrou oblohou usínala 
nakonec téměř dvacítka dětí, domů odešli „po špekáčku“ pouze dva 
mateřáčci. Ponocování bez rodičů se dětem moc líbilo, a tak se několikrát 
během prázdnin dožadovaly opakování. Letos už jsme to ale nestihli, tak 
zase příště! 

Jaké počasí o Jiljím panuje, takové po celý podzim se ukazuje… 
Podzim na nás udeřil z nenadání a začal pěkně deštivě, nicméně na hody 
jsme počasí měli objednané! V sobotu jsme programem doplnili tradiční 
fotbalové utkání. Během něj byly pro děti připraveny různé soutěže, po 
skončení zápasu přišla na řadu zábava pro děti i dospělé – bumberbaly! Na 
večerní zábavu jsme potom pozvali ohňovou show v podání skupiny 
NaDrakka. Aby u nás nebyly hody jen o kolotočích, rozhodli jsme se 
uspořádat i menší program v neděli. Připravena byla slavnostní mše svatá, 
na které zazpívaly studnické děti a byly jim požehnány aktovky na nový 
školní rok. Po mši místní farář P. Jan Plodr posvětil opravený pomník 
padlým vedle kostela, na jehož opravě se podílela obec společně se 
spolkem Mechlov. Součástí bylo i historické okénko v podání paní 
Štelclové. 

Září potom patřilo našim jubilantům, se kterými jsme strávili velmi 
příjemné odpoledne a zavzpomínali na staré časy. Ještě jednou si 
dovolujeme blahopřát: paní Věře Fládrové, panu Jiřímu Hudcovi, paní 
Jarmile Konečné, panu Václavu Koutnému, panu Františku Lakomému, 
panu Zdeňku Plevačovi, panu Ludvíku Ryšánkovi, paní Olze Ryšánkové, 
panu Jaroslavu Sedláčkovi a paní Marii Štaffové! Ostatní letošní jubilanti, 
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kteří své narozeniny slaví později, budou opět hromadně pozváni v novém 
roce. 

A naší zatím poslední uspořádanou akcí bylo divadlo o podzimních 
prázdninách, které jsme pozvali do naší obce. Malá medvědí pohádka 
v podání Zdeňka Ševčíka a jeho dvou chlupáčů měla nebývalý úspěch a 
zhlédla ji téměř padesátka diváků!  

A co nás čeká dál? Určitě můžeme slíbit, že v sobotu 2.12.2017 
společně rozsvítíme náš vánoční strom! 

Do konce roku máme spoustu nápadů a plánů, ale přece jen je 
toho na tři maminky malých dětí až nad hlavu (i proto opět lákáme 
pomocníky). O těchto akcích uvažujeme, ale s jistotou se o jejich konání 
dozvíte až z nástěnky v obchodě, z úřední desky nebo rozhlasu: rádi 
bychom do sálu pozvali divadlo také pro dospělé. Zvažujeme i lampionový 
průvod, přece jen je to něco, co k podzimu patří. I když nejsme všichni 
věřící, neměli bychom nechat chátrat a nevyužívat naši krásnou dominantu 
obce – kostel sv. Jiljí. Co takhle v sobotu společná výroba adventních 
věnců, k tomu punč a perníčky a v neděli si je nechat požehnat? ;-) Tu 
pravou vánoční atmosféru by pak mohla nastartovat i celorepubliková akce 
Česko zpívá koledy a těsně před Vánoci pak roznos Betlémského světla. 
Rádi bychom také pokračovali ve druhém ročníku akce Zpívání u jesliček. A 
co nestihneme letos, určitě bude příští rok, i v něm se můžete těšit na další 
novinky.  

Že Vám tam pořád něco chybí? Něco co byste chtěli zažít, 
vyzkoušet? Máte náměty na nové akce pro jakoukoliv věkovou skupinu? 
Jsme otevřeni novým nápadům a snažíme se jim vyjít vstříc. Děti už si svá 
přání začaly diktovat, a co Vy ostatní?  

Na závěr Vám do nového roku přejeme, ať se Vám daří ve všem, co 
děláte a hlavně spoustu zdraví, lásky a čas strávený s Vašimi blízkými.  
 

Petra Daňková 
kulturní koordinátorka 
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Sbor dobrovolných hasičů Studnice 
 
Vážení spoluobčané,  
rád bych Vás seznámil s činností Sboru dobrovolných hasičů Studnice 
v letošním roce.  
Stejně, jako v letech minulých, i letos jsme se především zaměřovali na dvě 
hlavní činnosti, kterými jsou napomáhání obci při výcviku členů zásahové 
jednotky obce a práci s mládeží. Obě činnosti jsou časově velmi náročné a 
kladou vysoké nároky na všechny zúčastněné. 
Mladí hasiči se pod vedením školených instruktorů učí poskytovat první 
pomoc, orientovat se v terénu, ovládat některé hasičské nástroje a 
zařízení. Tyto nově získané znalosti a dovednosti si potom ověřují 
na  hasičských soutěžích. Závody probíhají za všech povětrnostních 
podmínek od jara do podzimu. V zimně se konají soutěže v halách a 
tělocvičnách, jako například soutěž v uzlování v Drnovicích, které se naši 
mladí hasiči také zúčastnili. V posledních letech začali pořadatelé 
organizovat i noční soutěže v požárním útoku, které si postupem času 
získaly značnou oblibu u mladých hasičů i diváků a to hlavně díky své 
nezvyklosti. Na některých soutěžili i naši mladí hasiči. 
V letních měsících se pravidelně naší vedoucí mládeže podílí na organizaci 
hasičského tábora, který pořádá Okresní sdružení hasičů Vyškov v Jánských 
Koupelích v okrese Opava. Program tábora je zaměřený na aktivní 
odpočinek, soutěže a hry a v neposlední řadě i k navazování nových 
kamarádských vztahů mezi dětmi. Do programu jsou zahrnuty i výlety do 
blízkého okolí, zájezdy za historickými památkami regionu, exkurze v 
Hasičském záchranném sboru a další.  
V letošním roce jsme se také začali zabývat myšlenkou, zda kromě družstva 
starších a mladších hasičů nezačít pracovat i s dětmi předškolního věku. 
Zjišťujeme zájem těchto dětí i jejich rodičů. Uvědomujeme si, že vést tuto 
skupinu dětí je náročnější, proto uvažujeme o částečném zapojení i jejich 
rodičů. 
Jak jsem již uvedl na začátku, tak mezi další náplň patří spolupráce se 
zásahovou jednotkou obce, jejíž členové jsou většinou zároveň i členové 
našeho spolku. Podílíme se na likvidaci požárů, odstraňování škod po 
přírodních pohromách a práci pro obec. V minulém roce naše jednotka 
obdržela záchranný přístroj AED. Letos k němu obec zakoupila tzv. 
ambuvak pro ruční resuscitaci a kyslíkovou terapii. Toto zařízení se používá 
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při zástavě dechu, jako podpůrné dýchání a zlepšení příjmu kyslíku. 
Členové jednotky prošli školením, jak s těmito zařízeními poskytovat první 
pomoc. Letos byly s těmito přístroji uskutečněny 4 výjezdy. 
Na začátku prázdnin se v naší obci uskutečnil již čtvrtý ročník soutěže 
Železný hasič. Tato soutěž, ve které si ověřujeme naši fyzickou zdatnost 
potřebnou k nasazení v náročných podmínkách skutečných zásahů, se 
postupem času stává tradicí jak pro naše hasiče, tak i pro hasiče sborů 
z okolních obcí. Těší nás také zájem veřejnosti, která si k této akci nachází 
cestu a přichází povzbudit naše borce. Během soutěžního odpoledne se 
uskutečnilo i několik soutěží pro děti a došlo i na ukázku umění mladých 
hasičů.  
Na konci prázdnin jsme pro naše spoluobčany uspořádali tradiční hodovou 
zábavu, na kterou k nebývale teplému počasí dorazilo i spoustu mladých 
lidí.  
K naší činnosti také patří i prezentace hasičů naší obce na soutěžích a 
ukázkách techniky v sousedních obcích. Již tradičně jsme se zúčastnili 
soutěže v Kulířově a ukázky požární techniky ve Vyškově. 
Na závěr bych chtěl poděkovat všem, kteří se podílí na práci v našem sboru 
i všem, kteří s námi sympatizují a chodí nás na naše akce podpořit jako 
diváci. Velký dík patří také zastupitelům obce, bez jejichž podpory a 
pochopení by se nám dařilo uskutečňovat některé akce obtížněji.  
 

  Aleš Procházka a Metoděj Mikulášek 
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Mateřská škola Studnice 
 
Mateřská škola Studnice – příspěvková organizace je od roku 2003 
samostatným právním subjektem. Škola je jednotřídní, její stanovená 
kapacita je 15 dětí. V letošním školním roce je do mateřské školy zapsáno 
13 dětí, z toho jsou dvě děti pětileté, čtyři děti čtyřleté a sedm dětí 
tříletých. 
V mateřské škole pracují tři zaměstnanci: Irena Jančíková – ředitelka, Irena 
Švábová,Dis. – učitelka a Eva Kocourková – kuchařka, uklízečka. Provoz 
mateřské školy je 7.00 hod – 16.00hod. 
Něco o budově mateřské školy. 
Ta byla v roce 2002 zrekonstruována a od té doby až po dnešek byly 
v budově školy (za vydatné podpory zřizovatele tj. Obec Studnice) 
prováděny další opravy: plynofikace školy, výměna oken a dveří, výměna 
střešní krytiny, vybudování školního hřiště, rekonstrukce sociálního 
zařízení dětí, nové vybavení kuchyně, dětské šatny a v letošním roce nová 
fasáda. 
V budově školy se nacházejí dvě třídy. První slouží jako herna a jídelna, 
druhou využíváme k pohybovým aktivitám a zároveň jako místnost pro 
odpočinek dětí. Máme i školní kuchyni, která je vybavena podle platných 
hygienických norem (v letošním roce zřizovatel doplnil vybavení novým 
sporákem, digestořemi a myčkou nádobí). Budova je vytápěna zemním 
plynem nebo dřevoplynem. 
Mateřská škola má dostatečně velké prostory pro stávající počet dětí, 
prostorové uspořádání vyhovuje dětským činnostem. V letošním roce byla 
do herny dětí pořízena nová skříňová sestava (kterou sponzorským darem 
financoval zaměstnanecký fond skupiny VKR HOLDING  VELUX Vyškov) a 
nový koberec. 
Něco o činnosti mateřské školy. 
V naší mateřské škole pracujeme podle vlastního školního vzdělávacího 
programu pro předškolní vzdělávání, který má motivační název „Celý rok si 
budem hrát, sebe a svět poznávat.“ 
Obsah školního vzdělávacího programu je zaměřen na všestranný a 
harmonický rozvoj osobnosti dítěte, především na rozvoj sociálního 
chování a vlastností, výchovy ke zdravému životnímu stylu a výchovy k péči 
o životní prostředí. Vzdělávání dětí je uskutečňováno během celého dne, 
ve všech situacích a činnostech. Veškeré činnosti mají charakter her a 
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zábavy za aktivní účasti dítěte. Děti mají dostatečný prostor na vlastní 
činnost, ale učí se dodržovat i určitý řád a dohodnutá pravidla. 
Od letošního školního roku je ve školním programu nově zařazeno povinné 
předškolní vzdělávání, individuální vzdělávání, vzdělávání dětí se speciálně 
vzdělávacími potřebami, vzdělávání dětí nadaných a vzdělávání dětí od 
dvou do tří let. 
Součástí výchovně vzdělávacího procesu jsou i další činnosti (návštěvy 
hudebních pořadů, divadelních představení, každoroční výlet do Dinoparku 
Vyškov, mikulášská a vánoční besídka, rozloučení s předškoláky). Ve 
spolupráci se zřizovatelem se stalo tradicí vystoupení dětí při rozsvěcování 
vánočního stromu a vystoupení ke Dni matek. 
Cílem našeho snažení jsou šťastné děti a spokojení rodiče. 
Závěrem mi dovolte poděkovat našemu zřizovateli za vstřícnost a ochotu 
při řešení všech záležitostí týkajících se provozu mateřské školy a ZS 
Studánky za vzornou spolupráci. 
Vám všem našim spoluobčanům přeji jménem dětí a zaměstnanců školy 
krásné a spokojené vánoční svátky a šťastné vykročení do nového roku. 

                                                                                                   
Irena Jančíková 

 ředitelka mateřské školy 
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Spolek přátel historie MECHLOV  
 
Vážení spoluobčané 
dovolte mi prosím v krátkosti seznámit Vás s naší činností za poslední rok a 
plánovanými aktivitami do budoucna.  
Letos jsme kromě našich externích aktivit v rámci spolupráce 
s archeologickými institucemi realizovali instalaci nových fotografií na 
pomník padlým. Rekonstrukcí byl pověřen specialista, jenž měl se zadanou 
prací bohužel značné problémy a jednu z fotografií se restaurovat 
nepodařilo. Jednalo se konkrétně o fotografii paní Koutné Karly. Specialista 
navrhl nahradit fotografii pouze symbolem smuteční ratolesti. Toto řešení 
se mi zdálo dosti nedůstojné, a proto jsem po pátrání v našem archivu 
starých fotografií nalezl skupinové foto s paní Koutnou. Jedná se o 
fotografii Studnických žen v kuchařských zástěrách. Paní Koutná působila 
v naší obci velmi osvětově a jednou z těchto činností bylo i to, že 
seznamovala naše ženy se „světovou“ kuchyní a na 
této akci byla fotografie pořízena.  Po ověření 
pamětníkem a potvrzení totožnosti byla tato 
fotografie použita jako předloha pro fotografii na 
pomník. Při čištění fundamentu pomníku, bylo 
odhaleno mnoho puklin, jež můžou v budoucnosti 
zapříčinit nestabilitu celého pomníku. Došlo proto 
po dohodě s panem starostou k dohodě ohledně 
komplexní rekonstrukce pomníku. Horní 
mramorová deska a deska s fotografiemi budou 
zachovány a dojde k výměně fundamentu, kdy 
tento poškozený vápencový bude nahrazen 
novým betonovým a obloženým mramorovými 
deskami. Možnou podobu jsem si dovolil 
zobrazit níže. S panem starostou bylo taktéž 
dohodnuto, že pomník bude nově odhalen u 
příležitosti 100. výročí vzniku samostatné 
republiky. Níže taktéž nástin, našich 
plánovaných akcí. 
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Plánované akce do budoucna: 
2017 Tlačenka za šrot  
2018  Keltský telegraf 
Sběr šrotu 
Rekonstrukce pomníku padlým u příležitosti 100 výročí založení republiky 
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  

 

  

Možná podoba pomníku 
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Občanské sdružení Studánky 
Vážení spoluobčané, 
i v letošním roce zapsaný spolek Studánky pokračoval (9. rokem) ve svých 
aktivitách. 
V lednu se poprvé uskutečnila lední revue na místním rybníku, která měla 
velkou účast a akci si užily nejenom děti, ale pobavit se přišli i dospělí. 
V únoru se konal tradiční průvod masek naší obcí – ostatky. Proto jste 
mohli potkat tradiční masky jako medvěda, zajíce, klauny, 3 mušketýry, 
piráta, zdravotní sestřičku a další. Průvod prvotřídně zpestřil pan Tomáš 
Baldík, který hrál na harmoniku. 
Dětský karneval se v námětu „fotbalistů“ uskutečnil v březnu. Sešlo se 
téměř 30 masek. A soutěžní disciplíny ve sportovním duchu děti nadchly.  
V poslední březnový večer se ve Studnicích konala po čtvrté Noc 
s Andersenem (Akce nejen knihoven na podporu dětského čtenářství). 
Patronem 17. ročníku pohádkového nocování byli hrdinové Čtyřlístku a 
jejich vývtarník Jaroslav Němeček. Účastnilo se jí 30 dětí, z nichž 18 strávilo 
noc v klubovně v budově mateřské školy. Děti si četly, soutěžily, navštívily 
místní knihovnu, tradičně zasadily strom Pohádkovník na dětském hřišti a 
nechybělo ani opékání špekáčků v areálu za hasičskou zbrojnicí. 
Dále se uskutečnily každoroční akce „Otvírání studánek“ a drakiáda, kdy se 
nad loukou na „Pustiměřské“ za krásného slunečného počasí vzneslo 19 
draků. Pravidelně se také koná cvičení jógy pod vedením paní Jany 
Vičarové. V letošním roce se ještě můžeme těšit na „Mikulášskou“.  
Dovolte mi poděkovat všem členkám našeho spolku za aktivní účast, 
představitelům obce za podporu činností a Vám všem za účast na našich 
akcích. V příštím roce jsou plánovány obdobné aktivity, na které se můžete 
těšit.  
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 
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TJ Sokol Studnice 
Vážení spoluobčané, i když jsme si dali s aktivním fotbalem v obci opět na 
nějaký čas přestávku, neznamená to, že jsme úplně ukončili svoji činnost. 
Samozřejmě jsme i v letošním roce měli různé akce, které, jak doufáme, 
přispěly k obohacení sportovního a kulturního života v obci. Tradičně se 
hrál silvestrovský fotbálek, uspořádali jsme pro děti i dospělé makrelovou 
párty a nechyběl ani hodový fotbal ženatých proti svobodným, během 
kterého probíhaly různé dovednostní soutěže.  Také jsme se aktivně jako 
každý rok zapojili do brigády ke Dni Země. I na příští rok pro Vás chystáme 
různé akce a těšíme se na Vaši přízeň a podporu. Závěrem mi dovolte, 
abych Vám jménem našeho sportovního spolku popřál pěkné prožití 
vánočních svátků a do nového roku hlavně hodně zdraví. 
 

Aleš Henek 
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Studnická knihovna 
Činnost knihovny v naší vesnici byla obnovena v roce 2012, jejím 
zřizovatelem se stala obec.  Přestože se svoji velikostí řadí mezi malé 
knihovny, nachází se zde dvě oddělení – pro dospělé a pro děti a mládež.  
Fond knihovny je pravidelně doplňován knihami, které nám zajišťuje 
Knihovna Karla Dvořáčka ve Vyškově.  A to buď přes výměnný fond, kdy 
jsou nám knihy zapůjčené a po určité době se vrací zpět do Vyškova. Nebo 
zakoupením nových knih, na které každoročně náš obecní úřad vyčlení 
určitou finanční částku. Tyto knihy již zůstávají v našem knižním fondu 
natrvalo.  Všechny tituly knih jsou od žádaných autorů, je tedy z čeho 
vybírat.  Knihy, které jsou v  současné době u nás k zapůjčení, je možné si 
zjistit v elektronickém katalogu knihovny.  Odkaz je na našich webových 
stránkách. 
K dnešnímu dni je v naší knihovně evidováno 68 čtenářů. Z toho necelou 
třetinu tvoří děti. I když se to zdá malé číslo, v době počítačů a internetu 
jsme za ně rádi. 
Provozní doba knihovny je uveřejněna na nástěnce obecního úřadu a na 
webových stránkách knihovny.    

                                                                                                     L.Kratochvílová  
 knihovnice                                                             
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Výsledky voleb do Parlamentu ČR 2017 v naší obci 
Převzato z ČSÚ 

Strana 
Platné 

hlasy 

č. název celk. v % 

1 Občanská demokratická strana 10 4,13 

2 Řád národa - Vlastenecká unie 0 0 

3 CESTA ODPOVĚDNÉ SPOLEČNOSTI 0 0 

4 Česká str.sociálně demokrat. 27 11,15 

6 Radostné Česko 0 0 

7 STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ 4 1,65 

8 Komunistická str.Čech a Moravy 40 16,52 

9 Strana zelených 3 1,23 

10 ROZUMNÍ-stop migraci,diktát.EU 3 1,23 

12 Strana svobodných občanů 1 0,41 

13 Blok proti islam.-Obran.domova 0 0 

14 Občanská demokratická aliance 0 0 

15 Česká pirátská strana 13 5,37 

19 Referendum o Evropské unii 0 0 

20 TOP 09 1 0,41 

21 ANO 2011 75 30,99 

22 Dobrá volba 2016 0 0 

23 SPR-Republ.str.Čsl. M.Sládka 0 0 

24 Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid. 17 7,02 

25 Česká strana národně sociální 0 0 

26 REALISTÉ 1 0,41 

27 SPORTOVCI 1 0,41 

28 Dělnic.str.sociální spravedl. 3 1,23 

29 Svob.a př.dem.-T.Okamura (SPD) 42 17,35 

30 Strana Práv Občanů 1 0,41 

31 Národ Sobě 0 0 
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Okrsky Voliči Vydané Volební Odevzdané Platné 
% 

plat. 

celk. zpr. 
v 

% 
v seznamu obálky účast v % obálky hlasy hlasů 

1 1 100 421 242 57,48 242 242 100 
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Závěrem 
 
Závěrem Vám přejeme pěkné prožití adventu, vánočních svátků a jen samá 
pozitiva v novém roce. 

 
zastupitelstvo obce 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

              

  

Přihláška do informačního systému SMS 
obce Studnice   

  Jméno:     

  Příjmení:     

  Bydliště:* Odrůvky Studnice číslo popisné:     

  
     

  

  Podpis:     
  

  

  
     

  

  

Svým podpisem dávám obci Studnice souhlas se zpracováním 
výše uvedených osobních údajů.    

  
     

  

  * nehodící se škrtněte 
   

  
              

 

 


