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Vážení občané, 
po více než roce Vám opět zasíláme tento Studnický zpravodaj, 

abychom Vás informovali o tom, co se za uplynulý čas v naší obci změnilo, 
na čem právě pracujeme a co nás v nejbližší době opět čeká. 
 

Úvodem bychom rádi připomněli nové obsazení obecního úřadu  
a pár základních informací: 
 
starosta obce:   Bc. Jaroslav Fládr (tel: 777 711 332) 
místostarosta obce:  Ing. Milan Pernica (tel: 776 260 677) 
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: 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 
 
 
 
 

http://www.obec-studnice.cz/
mailto:starosta@obec-studnice.cz
mailto:mistostarosta@obec-studnice.cz
mailto:ucetni.studnice@obec-studnice.cz
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Co se nám za poslední rok podařilo  
 
Oprava sálu „Na Nové“ 
Koncem listopadu byla dokončena generální oprava sálu „Na Nové“. 
Původní malý sál je nyní rozšířen na úkor nevyužitých skladových prostor. 
Došlo také k rekonstrukci podlahy, která byla kvůli očekávanému vyššímu 
zatížení zpevněna ocelovými výztuhami a zalita novým betonem. Zároveň 
s tím došlo ke kompletní opravě  sociálního zařízení. Na celou akci jsme 
obdrželi dotaci z Jihomoravského kraje ve výši 400.000,-Kč.  
Zbytek částky ve výši 900.000,-Kč Kč hradila obec ze svého rozpočtu.  
 
Nákup hasičského vozidla 
Obec Studnice zakoupila nové dopravní hasičské vozidlo. Jeho nákup 
zastupitelstvo schválilo nejen kvůli bezpečné dopravě aktivních členů 
jednotky k zásahu, ale především kvůli bezpečnosti našich dětí, které byly v 
rámci své sportovní hasičské činnosti přepravovány, z bezpečnostního 
hlediska již dávno nevyhovující, Avií A31. Nové vozidlo Fiat Ducato bylo 
zakoupeno za částku 850.000,-Kč, z toho jsme obdrželi dotaci od 
Jihomoravského kraje ve výši 285.156,67-Kč, dále dotaci od ministerstva 
vnitra ve výši 450.000,-Kč a 100.000,-Kč od EDP Komořany. Obec tedy 
pořízení zcela nového vozidla Fiat Ducato nestálo vůbec nic, mimo 
dokoupení vysílačky. Obec tímto děkuje Jihomoravskému kraji, 
ministerstvu vnitra i EDP Komořany za poskytnutou dotaci.   
 
Parkování u kostela 
Jak jste si již všimli, po dohodě s panem farářem jsme zamezili parkování 
automobilů před kostelem vedle čekárny. Jako vždy jsme na uvedenou 
změnu slyšeli jak hlasy kritické, tak hlasy pozitivní. Podle našeho názoru je 
na návsi vyhrazena řada parkovacích míst, které jsou většinou nevyužity. 
Další parkování je možné za budovou hospody „Na Nové“. Kostel 
považujeme za dominantu obce a přes parkující vozy nebylo vidět ani na 
kříž, který před kostelem stojí. Navíc jsme dospěli k názoru, že až na 
výjimky zde parkují především lidé trvale nebydlící v naší obci. Jsme 
přesvědčení, že pro celkový obraz návsi je toto omezení přínosem. Pokud 
s tím nesouhlasíte, rádi si vaše výtky poslechneme na dalším veřejném 
zasedání zastupitelstva obce.  
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Prodej pozemků u rybníka 
V rámci připravovaných stavebních pozemků „U Rybníka“ jsme také 
pokročili. Všech 7 pozemků má své nové majitele. V průběhu příštího roku 
dojde ke zbudování slíbených sítí, tedy elektřiny, kanalizace, vodovodu a 
plynu a předpokládáme, že se bude moci začít stavět. Cena pozemků se 
bohužel vyšplhala výše, než jsme původně očekávali a chtěli a byla 
stanovena na 500,- Kč za m2. Velikost každého pozemku je cca 1000 m2. 
Vyšší cena je dána tím, že jsme byli nuceni pozemky vykoupit od 
soukromého majitele, zajistit veškeré plány a povolení a nemalé výdaje nás 
teprve čekají v souvislosti s budováním sítí. Cena tak odpovídá 
předpokládaným nákladům.  
 
Defibrilátor 
Jednotka sboru dobrovolných hasičů obdržela od Jihomoravského kraje 
AED Defibrilátor. Jedná se o přístroj, který bude využit při srdečních 
příhodách, a to zejména u srdečních zástav. Naše jednotka je nově 
zařazena pod rychlou záchrannou službu, která nás bude k těmto 
případům vysílat. Obec k tomuto přístroji zakoupila též kyslíkovou terapii, 
která bude využívána společně s defibrilátorem na podporu dýchání. 
Členové zásahové jednotky mají za sebou několikahodinové školení, při 
kterém si procvičili nejen aktivní nasazení výše zmíněného přístroje, ale 
také všechny aspekty první pomoci. Defibrilátor je již aktivně nasazen na 
výjezdovém vozidle a čeká na svou příležitost zachránit lidský život nejen 
ve Studnicích, ale také v širším okruhu ostatních obcí.  
V případě potřeby naší pomoci volejte prioritně vždy záchrannou službu 
155. Operátor nás následně povolá.  
 
Oprava školky 
V příštím roce plánujeme opravu mateřské školky, resp. novou fasádu na 
celé budově č.p. 1. Letos započaly práce na podezdívce, kterou jsme 
z důvodu odvlhčení mateřské školy, celou osekali a necháváme ji do 
příštího roku vyschnout. Dokončení oprav plánujeme v průběhu příštího 
roku.  
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Oprava křížů 
V letošním roce jsme zrekonstruovali celkem tři kříže za celkovou částku 
112.500,-Kč, z čehož dotace z MMR činila 78.000,-Kč. Jedná se o kříž před 
kostelem, dále kříž u „Konšelového“ a kříž na návsi v Odrůvkách.  
  
Odrůvky 
Osada Odrůvky, která je nedílnou součástí Studnic, si rovněž zasloužila naši 
pozornost. Především vykácení zdejšího „pralesa“ na návsi, navezení 
stovek tun hlíny, srovnání a úprava terénu změnily tvář návsi k nepoznání. 
Byl zbudován také nový chodník u čekárny. Většinu práce jsme provedli 
svémocí, takže nás to stálo jen pár korun za bagr na srovnání navezené 
hlíny, která se nám podařila získat zadarmo.  
 
Petice „Ne zákazu vstupu do vojenského prostoru Březina“ 
S platností od 1. 1. 2016 došlo k výrazným změnám v možnosti vstupu do 
lesů vojenského újezdu Březina. Defakto nám byl vstup až na velmi přísně 
stanovené výjimky zakázán. Jelikož veškeré diskuse starostů s velitelem 
újezdu panem Malaníkem nevedly k uspokojivému řešení, inicializoval pan 
Milan Pernica st. petiční akci „Ne zákazu vstupu do vojenského prostoru 
Březina“. V průběhu času se k petici připojilo dalších 20 obcí a společně se 
tak podařilo sesbírat 3840 podpisů. Ačkoliv mezi občany Studnic vládne 
pesimismus ohledně smysluplnosti akce, trváme na tom, že je lepší dělat 
„něco“ než nedělat nic a stěžovat si pouze v hospodě.  
Na základě uvedené petice došlo dne 15. 11. 2016 ve Vyškově k jednání 
starostů zúčastněných obcí, pana Pernici a představitelů armády 
zastoupených generálem Malenínským, kde bylo dosaženo několika dílčích 
úspěchů. Několika obcím byly rozšířeny hranice vstupu a některé 
nesmyslné zákazy byly zrušeny. Do 15. 12. 2016 mají představitelé 
dotčených obcí podat další žádosti a návrhy na řešení současného 
neuspokojivého stavu, které budou vyhodnoceny, a bude se o nich 
v průběhu února 2017 jednat. Všem, kteří petiční akci svým podpisem 
podpořili, děkujeme.  
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Přístřešek za hasičskou zbrojnicí 
Za hasičskou zbrojnicí byl zbudován přístřešek, který snad definitivně 
nahradil původně zapůjčovaný „párty stan“ od spolku Studánky. Areál tím 
podstatně zvýšil možnosti svého využití v době špatného počasí. Přístřešek 
byl zbudován z dotací, částečně svépomocí, díky ochotě a práci místních 
občanů. Všem, kteří se na něm podíleli, děkujeme.  
 
Dlažba návsi – za „Novou hospodou“ 
Pokračovali jsme také ve zvelebování návsi. Byla zadlážděna část za 
„Novou hospodou“. Aktuálně jednáme s majiteli pozemku, abychom mohli 
položit ještě dlažbu u hospody ze strany návsi, kde se při dešti tvoří kaluže.  
 
Stříška na hřbitovní zdi 
Byla vyměněna krytina nad obvodovými zdmi našeho hřbitova. Oprava 
byla provedena vlastními silami našich obecních pracovníků, díky jejichž 
píli jsme ušetřili nemalé finanční prostředky. Konečná suma za tuto opravu 
byla cca 30.000 Kč.  
 
Úprava dvora bytového domu č. p. 150 
Dvůr na bývalé škole, kde je nyní bytový dům, prošel celkovou 
rekonstrukcí. Byla opravena poškozená fasáda domu, dodělány chodníky, 
opraveny kumbály, a také obvodové zdi. Většina prací byla provedena 
brigádně nebo pracovníky OÚ, takže náklady byly jen na materiál a 
odborné práce.  
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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.  

 
Zbudování chodníku v zatáčce u školky – rádi bychom zbudovali malý 
krátký chodník na straně pod zrcadlem v zatáčce u školky. Aktuálně při 
přecházení v těchto místech není kam přejít a chodec končí na cestě. 
 
Změna umístění a zastřešení kontejnerů na tříděný odpad 
I na tuto akci stále pamatujeme, snad se podaří zrealizovat v příštím roce.  
 
Úprava vjezdu dům č. p. 1 jedná se o zpevnění nájezdu a posunutí 
vjezdových vrat více do nitra dvoru, kvůli přehlednějšímu a bezpečnějšímu 
vyjíždění našich údržbových vozidel. Toto se bude realizovat současně 
s novou fasádou na školce v příštím roce. 
 
Chodník ke hřbitovu 
Obnovili jsme jednání s majiteli některých pozemků ohledně povolení 
výstavby chodníku ke hřbitovu. Věříme, že jednání je na dobré cestě a 
dojde k dohodě, která zbudování chodníku umožní a zlepší tak bezpečnost 
našich občanů. 
 
Další výhledově připravované akce:  

- oprava protékajícího rybníka „Vápenný žleb“ (Pustiměřská) 
- odbahnění obecního rybníka, oprava stavidla a odvodného kanálu 
- oprava oplocení víceúčelového hřiště za kostelem 
- zřízení odpočinkové zóny u obecního rybníka 
- chodník na Příhon 

 
Změna územního plánu a další stavební pozemky – jelikož se naše plány 
ohledně nových stavebních pozemků u rybníka zatím daří realizovat dle 
plánu, jednáme aktuálně s dalšími majiteli o možnosti vykoupení 
potencionálních stavebních pozemků. Účelem této snahy je přilákat do 
obce nové obyvatele – především mladé rodiny s dětmi.  
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Další informace 
 
Vandalismus v obci – stále dochází k ničení vysázených stromků kolem 
cesty k bývalé Kostkově hájence. Nechápeme, v kom se bere tolik 
lhostejnosti k pěknému životnímu prostředí v naší obci, jejímu okolí a práci 
našich občanů. Rovněž žádáme majitele psů, aby po svých miláčcích 
uklízeli, v opačném případě budeme nuceni přistoupit ke zvýšení poplatků 
za psy. Není možné, aby obecní pracovníci neustále museli uklízet psí 
exkrementy.  
 
Parkování autobusů – stále se nám nepodařilo dořešit stání autobusů na 
návsi obce. Problémem je neochota dopravních společností situaci řešit 
stejně jako problém najít vhodnější místo.  
 
SMS systém obce – je to více než rok, co jsme spustili SMS systém hlášení 

v obci. Můžeme konstatovat, že se osvědčil a s minimálními náklady dobře 

funguje. Ti, kdo se do něj zatím nepřihlásili, tak mohou učinit vyplněním 

přihlášky a jejím odevzdáním na obecním úřadě, kde dostanete případně 

další informace.  

Třídění odpadu – rádi bychom poděkovali všem občanům za třídění 
odpadu, které napomáhá zlepšování kvality životního prostředí. Protože 
kontejnery na plasty byly neustále plné, objednali jsme ještě jednu nádobu 
navíc. V souvislosti s tím bychom však chtěli připomenout, že pet lahve, 
které zde vyhodíte, je třeba sešlápnout, aby zde byl dostatek místa. 
Problémem byl také neustále plný kontejner na bílé sklo, který převážně 
naplnil jediný místní živnostník. Po dohodě s ním si zřídil vlastní kontejner, 
a tak i sklo už nyní můžete třídit bez problémů. 
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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. 

Nejnáročnější akcí a nejdůležitější událostí pro nás vůbec se stala 
úspěšná transformace našeho sdružení, jež proběhla na základě změny 
občanského zákoníku. Ta vedla, kromě změn v právní subjektivitě naší 
organizace, také ke změně jejího názvu, a to na Spolek přátel historie 
MECHLOV.  Bez této transformace bychom bohužel nemohli oficiálně dále 
fungovat a plnit námi přijaté plány a předsevzetí. 

V loni v listopadu proběhla prezentace našeho spolku a dalších 
organizací působících v naší obci představitelům kraje a sponzoru z EDP, 
kteří se zúčastnili slavnostního předávání malotraktoru s příslušenstvím do 
užívání obce. Tato osobní setkání a prezentování práce našich spolků v obci 
považujeme za důležité, a to nejen z důvodu možného dalšího čerpání 
dotací v budoucnosti. 
 V listopadu jsme dále poděkovali našim spoluobčanům za úspěšný 
sběr šrotu formou občerstvení „TLAČENKA ZA ŠROT“ při příležitosti 
rozsvěcování vánočního stromu pořádané obcí. 

První událostí roku 2016 bylo zapojení našeho, již tehdy, spolku do 
pravidelného březnového Keltského telegrafu. Tato akce byla opět hojně 
navštívena našimi spoluobčany a obdrželi jsme na ni pozitivní reakce, proto 
s ní počítáme v našich plánech i pro rok 2017. 

Dalším jarním počinem bylo uskutečnění sběru „šrotu“, jehož 
výtěžek byl využit na rekonstrukci fotografií na pomníku padlým ve druhé 
světové válce. 

Tohoto léta jsme provedli instalaci lavic pro posezení ke křížům, 
které jsme v uplynulých letech v okolí naší obce zrekonstruovali. Bohužel 
jedna z těchto lavic již byla od kříže na „německé cestě“ odcizena. Tento 
kříž má obecně smůlu. Letos byl taktéž poškozen jeho fundament a v 
minulosti byla od něj odcizena lípa. Nově vysazená se bohužel neujala. 
Fundament kříže bude příští rok zapraven a lípa vysazena nová. 

Na naše hody jsme instalovali nový kvalitnější popis informačního 
panelu „německá cesta“ a při této příležitosti byla konstrukce opatřena 
novým nátěrem. 
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Na podzim jsme uskutečnili brigádu pro obec a to formou 
zpracování dřeva v Odrůvkách, jež bylo vytěženo z důvodu terénních úprav 
v tamním parčíku. Výtěžek z brigády bude použit na úpravu pomníku 
padlým a instalaci na něj zrekonstruovaných fotografií. 
 
Plánované akce do budoucna:  
20.3.2017  Keltský telegraf 
8.5.2017 Instalace zrekonstruovaných fotografií na upravený  

pomník padlým 
17.-18.6.2017  Zájezd do Salzburgu a Berchtesgadenu (solné doly a 
Hitlerovo Orlí hnízdo) 
 

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 
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Občanské sdružení Studánky 
 
Vážení spoluobčané, 

rok uplynul, a tak mi dovolte seznámit Vás s novinkami a aktivitami 
našeho občanského sdružení Studánky, nebo-li zapsaného spolku 
Studánky. Protože nejdůležitější změnou je v letošním roce transformace 
našeho sdružení na zapsaný spolek podle občanského zákoníku. Nový 
název zní z.s. Studánky. 

V únoru se tradičně uskutečnil průvod masek naší obcí – masopust 
nebo-li ostatky. Po Studnicích se tak procházely masky jako medvěd, zajíc, 
šašek, 3 mušketýři, pirát, skřítek. Nechyběli ani pejsek, kočička a celá řada 
celkem 27 masek. Průvod výtečně doplňoval pan Tomáš Baldík, který hrál 
na harmoniku. 

Dětský karneval se v námětu „Mimoňů“ uskutečnil v březnu. Sešlo 
se na 30 masek a děti i dospělí se dobře bavili. 
Mezi oblíbené akce u dětí v posledních letech patří Noc s Andersenem 
(Akce nejen knihoven na podporu dětského čtenářství. Probíhá od roku 
2000, a to nejen v naší republice, ale i na Slovensku, v Polsku, Rakousku, 
Německu a Slovinsku). V dubnu se v naší obci konala po třetí. Patronem byl 
Martin Martinec z knihy Expedice z pohlednice. Účastnilo se jí 26 dětí, z 
nichž 17 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. 

V květnu se s námi vydalo přibližně 30 přátel – spoluobčanů z řad 
dětí i dospělých na každoroční akci „Otvírání studánek“, která je mimo jiné 
příjemnou společnou procházkou v krásném okolním prostředí naší obce. 
Neopomenutelnou akcí letošního roku je jistě „Pohádková vesnice“ 
věnovaná ke svátku Dni dětí. A tak v červnu 50 dětí v naší obci navštívilo 
stanoviště námořníků, Boba a Bobka, Šípkové Růženky, pohádky  
O veliké řepě a dalších. Děti plnily různé úkoly, za které byly jednotlivými 
postavičkami ohodnoceny. 

Dalšími uskutečněnými akcemi jsou „Ukončení letních prázdnin“, 
které se tradičně konalo v pátek na hody. Děti i dospělí si mohli vyzkoušet 
střelbu ze vzduchovky, postavení stanu či zahrát hru „flusandu“, která měla 
obrovský úspěch. Na hody jsme pokračovaly pořádáním hodové taneční 
zábavy, kterou nám zpříjemnila skupina Medium. 
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Dále se letos pořádaly výtvarné dílny (k Velikonocím, ke Dni 
matek), drakiáda, kdy se nad loukou na „Pustiměřské“ vzneslo 21 draků a 
Mikulášská. Pravidelně se také koná cvičení jógy pod vedením paní Jany 
Vičarové.  
Za důležitou zmínku beze sporu patří renovace panelů a soch na pěší 
stezce „Za pověstmi Drahanské vrchoviny“, která byla zbudována v roce 
2011. 

Dovolte mi poděkovat všem členkám našeho spolku za aktivní 
účast, představitelům obce za podporu činností, panu Jiřímu Koutnému (i 
všem, kteří pomáhali) za renovaci výše zmíněné stezky a Vám všem za 
účast na našich akcích. V příštím roce jsou plánovány obdobné činnosti a 
už se těšíme na Váš zájem o naše aktivity. 

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 STUDNICE, z.s. 
 

Základním účelem a činností TJ je provozovat sport a obdobnou 
činnost, vytvářet možnosti užívání svých sportovišť, provozovat a udržovat 
sportovní a jiná zařízení a dalšími formami své činnosti napomáhat rozvoji 
veřejného života a kultury. 

V roce 2009 byl založen futsalový tým pod názvem Litrpool 
Studnice. Na základě této skutečnosti došlo, po několikaletém “spánku“, k 
obnovení činnosti tehdejšího Sokola Studnice a jeho předání mladší 
generaci. Nynější název je TJ STUDNICE, z.s. a představuje ho 27 členů. 
Díky aktivitě mládeže, která se chtěla fyzicky zlepšovat, jsme chtěli zřídit 
posilovnu. Z důvodu tehdejších nedostatečných prostor v obci jsme byli 
nuceni opravit z finančních zdrojů TJ kabiny a pořídit vybavení na vlastní 
náklady některých členů. V letošním roce jsme ve spolupráci s obcí žádali o 
finanční podporu z programu v oblasti tělovýchovy a sportu na zřízení zcela 
nové posilovny, která nám byla bohužel zamítnuta. 

V TJ působí pouze oddíl futsalový, který dle pravidel využívá obecní 
hřiště s umělým povrchem, a proto je aktuálně „velké“ hřiště s kabinami 
využíváno jen zřídka jako zázemí při konání různých sportovních a 
kulturních akcí. Ale i přesto myslíme na budoucnost a v posledních třech 
letech jsme postupně dosazovali smrkovou alej kolem hřiště a udržujeme 
travnatý porost. Cílem futsalového oddílu bylo vyzkoušet si vyšší soutěž – 
krajský přebor JM, a to se podařilo minulou sezónu 2015/2016. Postup do 
této soutěže byl herně velký skok, se kterým jsme se bohužel nevyrovnali a 
následně sestoupili. Myslím si, že si hráči odnesli cenné zkušenosti a i přes 
neúspěch jsme důstojně reprezentovali naši obec. Momentálně tým působí 
v okresním přeboru Vyškov, kdy v polovině sezóny je na 13.místě se ziskem 
6 bodů. O zimní přestávce 4 naši hráči opět bojují v kraji, a to v 
Kotvrdovicích. Naše sdružení se nevěnuje jen futsalu. Snažíme se 
sportovně zapojit i vás, naše spoluobčany, a to různými turnaji – v 
nohejbale, zejména v šipkách a stolním tenise, kde se každoročně scházíme 
v úctyhodném počtu. Mimo tradiční akce jako jsou hody nebo makrelová 
párty jsme také například spolupracovali při organizaci čarodějnic, 
uspávání broučků a pohádkového lesa/vesnice. 

Závěrem bychom rádi poděkovali za spolupráci obci, členům TJ a 
všem spoluobčanům, kteří podporují naši činnost. 
Za TJ STUDNICE z.s. Aleš Henek, předseda 
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Zprávy z farnosti Studnice 
 
Vážení čtenáři Studnického zpravodaje,  

jsem rád, že Vás mohu pozdravit a podělit se o pár informací ze 
života Studnické farnosti. V pomalu končícím roce byly v kostele pokřtěny 
dvě děti, konaly se pravidelné nedělní a čtvrteční bohoslužby a z kostela se 
vypravily dva pohřby. V květnu se organizovala pouť do Krakova, v červenci 
na Svatý Kopeček u Olomouce a srpnu pak tradiční pouť do Sloupu. 
Jednodenní poutní zájezdy se budou konat i v roce 2017 a jsou určeny pro 
všechny zájemce. Pokud tedy na nástěnce u kostela objevíte na plakátku 
nějaký zájezd, který by vás zaujal, a chtěli byste se ho zúčastnit, můžete se 
přihlásit v sakristii kostela po mši svaté. 
Ve farním kostele se letos pořídilo nové ozvučení. Zánovní reproduktory a 
zesilovač pochází z farnosti Drahotuše, která nám je výhodně odprodala. 
Instalaci provedl pan Mgr. Zbyněk Rumler, kterému tímto děkuji. Oproti 
zcela novému ozvučení, které by prováděla odborná firma jsme ušetřili asi 
20.000 Kč. Plánuje se také dokončení fasády kostela, který se podařilo díky 
stávajícímu obnažení spodní části odvlhčit. Připravují se různé způsoby 
řešení a čeká se na vyhlášení programových výzev, aby se požádalo o 
nějakou vhodnou dotaci. Vedle kostela se nachází socha sv. Jana 
Nepomuckého. Na její opravu byl zpracován restaurátorský záměr. Z něho 
vyplývá, že socha zatím není v havarijním stavu. Cena její opravy je 
stanovena na 66.000 Kč. Dotace na opravu těchto památek jsou jen 
padesátiprocentní a tak, budeme-li ji chtít opravovat, bude potřeba získat 
z darů a příspěvků 33.000 Kč.  

I v zimním období zůstává pořad bohoslužeb. V neděli se slaví mše 
svatá v 8:00 a ve čtvrtek v 17:00 hodin. Návštěvy nemocných, křty, svatby 
či pohřby je možné domlouvat na telefonním čísle 731  621 157. 
O Vánocích bude kostel otevřen k nahlédnutí vždy půl hodiny přede mší 
svatou a půl hodiny po jejím skončení. Bohoslužby o Vánocích budou na 
Štědrý den v 17:30, v neděli 25. 12. a pondělí 26. 12. pak v 8:00 hodin ráno. 
V neděli 25. 12. po mši svaté bude v 9:00 hodin zpívání u jesliček. Srdečně 
všechny zveme k prohlídce svátečně vyzdobeného kostela, betléma a 
zazpívání vánočních koled.  

Přeji všem pěkný advent a požehnané Vánoce. 
P. Jan Plodr 
 



 

14 

Činnost SDH Studnice 2016 
 

Občanské sdružení hasičů v obci Studnice se v současné době 
věnuje především práci s mládeží formou organizování volnočasových 
aktivit na pravidelných jednotýdenních schůzkách. 

Mladí hasiči se v uplynulém roce zúčastnili dvou branných závodů a 
pěti soutěží v požárním útoku na okrese Vyškov. Ze všeho nejvíce se ovšem 
dětem líbil noční závod v Hostěrádkách-Rešově, který byl nově organizován 
i pro mladé hasiče. Noční závody probíhají až po desáté hodině večer za 
umělého osvětlení, proto je potřeba opravdu dobře ovládat práci s 
nářadím a s požární stříkačkou.  

V letošním roce jsme s dětmi byli také na exkurzi na hasičské 
stanici profesionálních hasičů ve Vyškově. Během naší přítomnosti na této 
stanici byl vyhlášen i skutečný poplach a děti tak měly možnost vidět 
výjezd profesionální jednotky tak říkajíc v přímém přenosu. 

Uspořádali jsme již třetí ročník soutěže Železný hasič, kterého se 
zúčastnili i zástupci sborů Kulířov, Petrovice, Drnovice a Račice. V letošním 
roce se bohužel nepodařilo obhájit prvenství našim šampionům a vítěz si 
odvezl putovní pohár do Račic. Soutěž si také poprvé vyzkoušely dvě ženy. 

Největší úspěch ovšem slavila zjednodušená trať pro děti, kdy si 
mohly vyzkoušet náročnost hasičských činností. Nakonec proběhla ukázka 
zkráceného požárního útoku mladých hasičů a vytvoření pěny na povrchu 
asfaltového hřiště.  

Dále naše sdružení napomáhá obci při brigádách a spolupracuje 
s ostatními organizacemi a jednotkou sboru dobrovolných hasičů obce, 
ve které pracuje převážná část našich členů.  

Jednotka obce v letošním roce vyjela k 19ti událostem, z toho bylo 
11 zásahů a 8 činností pro obec. Jednalo se o šest výjezdů k požárům, z 
toho dva byly v katastru obce. Největší požár v obci byl v dubnu - požár 
přístavku. Nejobtížnější zásah jsme absolvovali v březnu na zásahu 
při požáru haly VELUX ve Vyškově. Netradičním zásahem byla pro nás v 
srpnu pátrací akce po ztracené osobě ve spolupráci s PČR, která byla 
úspěšně ukončená nalezením hledané osoby těsně před setměním. 
Na základě nabídky záchranné služby byla naše jednotka vybavena 
záchranným systémem AED, který společně s kyslíkovou terapií slouží 
k první pomoci při selhání srdce v době před příjezdem záchranné služby. 
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Resuscitační přístroj jsme dostali do zápůjčky v říjnu, kdy proběhlo i 
proškolení jednotky. 

Členové sboru a jednotky se také již tradičně podíleli na organizaci 
Vyškovské rally, kde si vyzkoušeli spojení pomocí vysílaček v náročném 
terénu ve spolupráci s dalšími sbory, a také organizaci a práci s větším 
množstvím diváků. Jednotka se také zúčastnila ukázky požární techniky ve 
Vyškově a ukázky techniky a zásahu jednotky hasičů ve Vysočanech.  

Letos obec zakoupila nové dopravní vozidlo FIAT DUCATO, na které 
získala dotaci. Toto vozidlo bude sloužit k bezpečnější dopravě členů 
jednotky k událostem a také bude využíváno k dopravě mladých hasičů na 
soutěže. Jako sdružení působící v naší obci oceňujeme výbornou spolupráci 
se zastupiteli obce. Někteří jsou i přímo členy jednotky. 
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Závěrem 
 

Děkujeme všem, kteří svými pozitivními, ale i negativními ohlasy 
přispívají ke zkvalitnění práce celého zastupitelstva obce.  

Snažíme se veškerou práci a rozhodnutí dělat tak, aby byla ku 
prospěchu většiny našich občanů. Záměrně píšeme většiny, protože 
pozitiva, stejně jako negativa nebývají nikdy 100%.  

Zajímejte se o dění v obci a choďte na veřejná zasedání, kde je vždy 
prostor na diskuse ohledně všeho, co Vás v rámci života v naší obci trápí.  

Závěrem Vám přejeme pěkné prožití adventu, Vánočních svátků a 
vše dobré v novém roce. 

 
 

 
zastupitelstvo obce 
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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 
   

  
              

 


