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Vážení spoluobčané,
dny se prodloužily, jaro se již začíná hlásit o slovo a přichází tak ten správný čas také pro nové číslo Dolnostudénského zpravodaje. Dovolte, abych
Vás dle tradice v úvodních řádcích seznámil s tím, co pro vás připravujeme
v nejbližším období.
V následujících dnech by měla být dokončena výstavba chodníku Králec
– Dolní Studénky, kterou jsme započali na podzim loňského roku, stejně
jako by měla být získáním „nového kabátu“ završena rekonstrukce hasičské zbrojnice. Na obě tyto akce jsme získali dotaci, stejně jako na výstavbu
nového vodojemu a vrtu na pitnou vodu, na tuto akci v současnosti probíhá soutěž na dodavatele a v příštích týdnech by měl být proveden zkušební
vrt, který odhalí vydatnost a kvalitu podzemního vodního zdroje. V minulých dnech byla rovněž dokončena soutěž na dodavatele moderního víceúčelového sportovního hřiště s umělým povrchem, které by mělo přes letní
prázdniny vyrůst na místě starého škvárového hřiště v areálu za Sokolovnou a sloužit Vám všem ke sportovnímu vyžití v nejrůznějších sportech.
Velmi milou zprávu jsme obdrželi v minulém týdnu, kdy jsme s projektem
rekonstrukce zámečku Třemešek na polyfunkční komunitní centrum byli
ve velké konkurenci více než pěti desítek projektů zařazeni mezi deset
vybraných, které budou podpořeny z prostředků Evropské unie, v našem
případě se jedná o dotaci 15 milionů korun. Na akci již bylo vydáno i stavební povolení a rádi bychom tak s rekonstrukcí začali již v červenci. Souběžně připravujeme žádost o dotaci na druhou etapu, jež by měla na první
navazovat a v rámci které by mělo být vybudováno 10 malometrážních
sociálních bytů ve druhém a třetím patře zámečku. Ve fázi územního řízení
je také zavedení vysokorychlostního internetu do obce, k jeho realizaci

by snad mělo dojít na začátku podzimu, z důvodu výpovědních lhůt stávajících dodavatelů a zjištění zájmu Vás budeme brzy kontaktovat. Běží
také příprava nového územního plánu obce a byla podána žádost o dotaci
na zkulturnění autobusových zastávek, prostoru „u kříže“ a zeleně v obci,
v případě úspěchu bychom projekt rádi realizovali v průběhu léta a podzimu. V neposlední řadě také připravujeme projekt a žádost o dotaci EU
na přístavbu učebny v naší školičce, jejíž kapacita již vzhledem k rostoucímu počtu žáků i aktivitám komunitní školy přestává dostačovat, za což
jsme moc rádi. Práce nás tento rok tedy čeká vskutku spousta, věřím, že
většinu projektů se nám podaří dokončit do podzimních komunálních
voleb, které se již nezadržitelně blíží.
Zima byla již tradičně bohatá na zdařilé kulturní a společenské události,
za jejichž organizaci patří velký dík všem pořadatelům, Vám pak poděkování za hojnou účast! Nepochybně se již všichni těšíte na pestrou paletu jarních i letních akcí, které zahájí čarodějnický rej a před prázdninami
zakončí festival Hudba bez hranic. Hlavní hvězdou festivalu měl být král
českého hudebního nebe Karel Gott, který však vzhledem ke zdravotnímu
stavu musel svůj příslib bohužel zrušit. Vyvrcholením letošního festivalu
tak bude koncert dvou ze tří českých „Golden Kids“ Heleny Vondráčkové
a Václava Neckáře, stejně jako vystoupení více než pěti stovek účinkujících
z celé Evropy, v letošním roce dorazí muzikanti dokonce až z Malty či Finska.
Dovolte, abych Vám jménem zastupitelstva obce i všech pracovníků obecního úřadu popřál krásné Velikonoce a spoustu jarního sluníčka a pohody!

Souhrn plánovaných akcí na jaro v Dolních Studénkách
Koncert Heleny Vondráčkové a Václava Neckáře
5. 4. 2018
Zápis dětí do 1. ročníku Základní školy v Dolních Studénkách
21 .4. 2018
Jarní svod loveckých psů
30. 4. 2018
Pálení čarodějnic
Květen
3. 5. 2018
Zápis dětí do mateřských škol v Dolních Studénkách a Králci
4. 5. 2018
Lampionový průvod – Pietní vzpomínka
5. 5. 2018
Turnaj Osvobození ve volejbalu
5. 5. 2018
Hasičská pohárová soutěž - DĚTI
9. 5. 2018
20. ročník běžeckého závodu ,,NA BAŠTU“ - přebor Dolních Studének
23. 5. 2018
22. ročník závodu horských kol ,,Králecký úvoz“
26. 5. 2018
Sokolské zahradní posezení – Dětský den
31. 5. 2018
Zahradní slavnost pro děti MŠ a ZŠ a jejich nejbližší
Červen
10. 6. 2018
Hasičská pohárová soutěž – DOSPĚLÍ + vepřové hody
16. 6. 2018
Myslivecké posezení
22. – 24. 6. 2018
Festival ,,Hudba bez hranic“
22. 6. 2018
Koncert Heleny Vondráčkové a Václava Neckáře

Ing. Radim Sršeň, Ph.D., starosta obce

Změna termínů
svozu odpadů
z důvodu
velikonočních
svátků!
SVOZ
NEBEZPEČNÝCH
ODPADŮ

proběhne, místo soboty 31. 3.,
v sobotu 24. 3. 2018.

SVOZ
KOMUNÁLNÍHO
ODPADU
a BIO ODPADU

proběhne, místo úterý 3. 4.,
ve čtvrtek 5. 4. 2018.
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Dolní Studénky mají také podíl na dvojnásobné
olympijské radosti Ester Ledecké!
Jakub Marek je občan naší obce, není to sice
rodák, nicméně kořeny v Dolních Studénkách
má. Po úspěšném absolvování šumperského
Gymnázia vystudoval fyzioterapii na Univerzitě Palackého v Olomouci. V únoru letošního
roku patřil do úspěšného realizačního týmu
obojživelnice Ester Ledecké. Ve svém nabytém programu si našel několik chvil a podělil
se s námi o tuto velkou, senzační radost.
Jakube, v posledních dnech asi stěží najdeme
častěji skloňované jméno, než dvojnásobnou
olympijskou medailistku Ester Ledeckou. Každá osoba, která je s ní spojená se dostává
do velkého zájmu svého okolí. Ty tomu nejsi
výjimkou. Nejsem jediný z naší obce, který
moc dobří ví, že jsi jejím dvorním fyzioterapeutem. Budeme rádi, když pro náš zpravodaj
a naše občany věnuješ pár minut ke společnému rozhovoru.
Jak se to tak semele, že se mladý, usměvavý borec s nadhledem dostane k olympijské
vítězce?
Pamatuji si na to, jako by to bylo včera. Její lyžařský trenér Petr Kouřil (z Kolšova) mi zavolal
v neděli večer, když jsem byl na horách, jestli
mám zájem s ní spolupracovat. Myslel jsem
si, že jde o nějaký vtípek mých kamarádů, ale
nakonec nebyl. A už spolu fungujeme třetí rok.
A jaké byly Tvé dřívější pracovní úspěchy
se sportovci?
Úspěchy mají sportovci, já mám radost z toho,
že se jim daří a že s mojí pomocí mohou dělat
to, co je baví. Ale měl jsem možnost pracovat
třeba s Nikolou Sudovou, reprezentací orientačních běžců a mnoha dalšími.
Jedná se určitě o časově náročné povolání, můžeš to trochu rozvést?
Já říkám, že je to skvělá práce pro bezdomovce
a lidi, co nemají kamarády a rádi svoji rodinu.
Naštěstí mám štěstí, že nespadám do žádné
z těchto skupin. Když bych to zjednodušil, jsme
od srpna do května na cestách. Přesně jsem to
nepočítal, ale průměrně jsme doma tři až čtyři dny v měsíci, samozřejmě do toho počítám
i Vánoce.
Předpokládám, že rehabilitační práce není
černobílá, navíc na této úrovni profesionálních sportovců. Kdybys měl vyjmenovat tři
hlavní klady a zápory, jaké by to byly?
Začnu určitě klady: jsem pořád na horách,
dělám práci, která mě baví a mám možnost
se potkat s inspirujícími lidmi. Negativa jsou:
jsem na horách, i když nechci
A co první dojmy po prvním, pro celou republiku neočekávaném zlatě na olympiádě?
Naštěstí jsem nebyl před zrcadlem, protože bych
se zřejmě lekl sám sebe, ale předpokládám,

že jsem měl obdobný výraz jako měla Ester. Jak
říkáš, nikdo to nečekal. Doufali jsme v top 15,
ale tohle bylo opravdu překvapení.
Mihl se v Tobě i nějaký okamžik, že jsi
hrdý, že jsi Čech, z Moravy, ze Šumperska
nebo dokonce ze Studének?
Přiznám se, že se strašně rád vracím domů.
A domů nemyslím samozřejmě jen do Dýsíčka
(Dolních Studének), ale tam kde je mi dobře.
To je samozřejmě celá ČR. Nikdy jsem ale nebyl
takzvaný patriot s českými vlaječkami na autě,
ale když slyšíte českou hymnu na takovéto
akci, dojme vás to. Takže ano, byl jsem hrdý
na to odkud jsem.
Jak často ve svém současném pracovním
životě trávíš vůbec čas „doma“?
Na tuto otázku jsem již částečně odpověděl,
ale doplním. Zimu trávím převážně v zahraničí, takže je opravdu výjimka, když jsem doma.
Léto je pro mě trošku volnější. Pracuji s reprezentací orientačních běžců, ti ale nemají velké
závody každý týden, takže mám více volného
času. Ten se snažím trávit v okolí domova, ale
i přes celoroční pracovní cestování, se snažím
poznat místa, kde jsem ještě neměl možnost
být.
A na závěr nám prosím prozraď Tvé budoucí pracovní plány...
Plány v mém životě nemají úplně moc prostoru. Všechno se neustále mění a čím víc toho
plánuji, tím víc jsem pak zklamaný z toho,
když něco nevyjde. Takže beru věci tak jak přijdou a zase odejdou, to mě teď dělá šťastněj-

ším a spokojenějším. Kdybych měl ale i přesto
jeden plán ‚vypíchnout‘, byl by to ten, že bych
chtěl v budoucnu zůstat někde v okolí Šumperka. Je tady krásně a máme tady všechno, co
potřebujeme.
Díky moc za rozhovor. Za naši obec Ti přeji
mnoho pracovních i osobních úspěchů.
S panem Markem si povídal
Jakub Dolníček
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Velikonoce 2018 se blíží…
Na Velikonoce se křesťané připravují 40 dnů.
Toto období se nazývá dobou postní, začíná
Popeleční středou (letos 14. února) a je dobou ztišení a zamyšlení se nad naším chováním, zdůrazňuje se almužna, půst a modlitba.
Velikonoční svátky jsou nejvýznamnějšími
křesťanskými svátky, kdy si připomínáme
umučení Ježíše Krista a jeho Zmrtvýchvstání.
Velikonoce jsou svátkem pohyblivým, který
připadá každý rok na jiné datum a to podle
toho, kdy je neděle po prvním jarním úplňku – letos tedy bude Boží hod velikonoční
1. dubna 2018.
Týden před Velikonoční nedělí se nazývá
Pašijový a začíná Květnou nedělí, kdy se
v kostele světí ratolesti z jívy – tzv. kočičky
a připomínáme si slavný vjezd Ježíše Krista
do Jeruzaléma. Židé ho tehdy vítali s ratolestmi a chtěli ho učinit svým králem. Neuplynul
ani týden a žádali Piláta, aby jej dal ukřižovat.
Na Zelený čtvrtek si připomínáme, jak Ježíš
s apoštoly slavil naposledy židovské velikonoce. Dříve než usedli k večeři, Ježíš si
vzal zástěru, ručník a vědro s vodou a všem
učedníkům umyl nohy. Při večeři naznačil,
že jeden z nich jej zradí. Byl to Jidáš, který už
měl domluvené, že za 30 stříbrných ukáže

vojákům Ježíše a to tak, že jej políbí na tvář.
Ježíš se po večeři modlil v Getsemanské
zahradě, kde ho v noci vojáci zatkli a uvrhli
do vězení.
Velký pátek je dnem smutku a přísného postu, protože si připomínáme, že Ježíš byl v ten
den vyslýchán, bičován a odsouzen k testu
smrti ukřižováním spolu se dvěma lotry. Když
bylo jeho tělo sňato z kříže, bylo zabaleno
do bílého plátna a položeno do hrobu, který
uzavřel velký kámen, jak to bylo u Židů zvykem. Vojáci potom hrob hlídali, aby Ježíšovi
přátelé jeho tělo neodnesli.
Následuje Bílá sobota, kdy si připomínáme,
že Ježíšovo tělo je uloženo v hrobě. V našem
kostele můžeme navštívit „Boží hrob“ a rozjímat o tom, co pro nás Ježíš Kristus vykonal.
Velikonoční neděle je největším svátkem
křesťanů. Připomínáme si, že Ježíš vstal
z mrtvých a ukázal tak, že není jen výjimečným člověkem ale i Božím synem. Čteme
zprávu o tom, že když v neděli ráno přišly
ženy k hrobu s vonnými mastmi, našly kámen od hrobu odvalený a plátna, do kterých
bylo tělo zabaleno, byla složena a hrob byl
prázdný! Po chvíli uviděly ženy anděla a ten
jim řekl, že Ježíš vstal z mrtvých a poslal je říci

SDH DOLNÍ STUDÉNKY
vás zve

tuto zprávu učedníkům, ale ti jim nevěřili, dokud se sami o tom nepřesvědčili.
Vzkříšení oslavíme již v noci ze soboty na neděli a při této bohoslužbě se světí před kostelem oheň, velikonoční svíce – Paškál a křestní
voda. Letos bude v našem kostele při této
slavnosti pokřtěno 5 mladých lidí, kteří se již
celý rok na křest připravují. Je to pro naši farnost velká a výjimečná událost, která se opakuje po více jak 20 letech.
Pondělí velikonoční je den, kdy se nejvíce
dodržují tradiční zvyky. Muži a chlapci chodí s pomlázkou za děvčaty, aby je vyšlehali
a ona byla celý rok zdravá. Od děvčat dostanou barevná vajíčka, něco na zub nebo na zahřátí.
Bohoslužby v našem kostele o Velikonocích:
• Zelený čtvrtek, 29. 3., 16:30 hod.
• Velký pátek, 30. 3., 16:30 hod.
• Bílá sobota, 31. 3., 18:30 hod.
• Velikonoční neděle, 1. 4., 7:30 hod.
Všem spoluobčanům přejeme požehnané
Velikonoce a dětem bohatou pomlázku!
Za farnost Dolní Studénky
Ing. Marie Jílková

Rozloučili jsme se...

v pondělí 30.4.2018
na
XIV. ročník

PÁLENÍ ČARODĚJNIC

Slet účastníků u MŠ v Králci a u ZŠ
v Dolních Studénkách
v 17:30 se společně
vydáme do kulturního areálu
kde vypukne v 18:00
čarodějnický rej
SOUTĚŽE
BOHATÁ TOMBOLA
SPOUSTA JÍDLA A PITÍ !!!
POVINNÁ VÝBAVA ČARODĚJNIC S SEBOU !!!

PŘIJDĚTE SE PŘÍJEMNĚ POBAVIT !!!

Ve čtvrtek 15. února 2018 jsme se ve smuteční síni šumperského
krematoria rozloučili s paní Ludmilou Švédovou, roz. Schönovou, Čestnou občankou Obce Dolní Studénky. Je dodnes nejúspěšnější gymnastkou našeho regionu, byla přebornicí ČSR
dorostenek a žen. Na olympiádě v Římě v roce 1960 získala
stříbrnou medaili v družstvu žen a stala se 13. nejúspěšnější
gymnastkou na světě. Další stříbrné medaile získala v letech
1958 a 1962. Všeho dosáhla obrovskou pílí, nesmírnou houževnatostí a tvrdým poctivým tréninkem, se kterým začala jako
malá holčička v tělocvičně naší sokolovny, kde byl její tatínek
správcem. Za všechny vynikající dosažené úspěchy jí patří velký dík, jsme hrdi na to, že byla rodačkou i občankou naší obce.
Budeme na ni všichni s úctou vzpomínat.
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U nás to žije!
Adventní koncert
Už patří k našim tradicím několik let, že se přicházíme naladit na blížící se vánoce v době adventu. Loňský adventní koncert se uskutečnil
v sobotu 16. prosince ve zcela zaplněném kostele Sv. Linharta. Ti kdo
se přišli podívat, určitě nelitovali. V podání nám důvěrně známého dechového orchestru ZUŠ Zábřeh, pod vedením Luboše Vepřka, jsme si
poslechli nádherné melodie všech žánrů, zazpívali jsme si koledy se
žáčky a panem ředitelem naší základní školy s doprovodem dechovky. Po nádherném koncertu všem zachutnal v příjemném prostředí
na osvětleném náměstíčku u kostela výborný „Dolnostudénský punč“
a vánoční čaj dle receptu bratrů Michala a Petra Strnadových. Byl to
krásný podvečer, o který se zasloužila Obec Dolní Studénky spolu s dechovým orchestrem.
Novoroční koncert

Pohádkové odpoledne
Utíká to jako voda. Málokdo uvěřil tomu, že jsme se 29.prosince již
po páté sešli na odpočinkovém hřišti u hřbitova na pohádkovém odpoledni, které zastupitelé naší obce spolu s ochotnými pomocníky
pořádají jako poděkování všem občanům naší obce za velmi dobrou
celoroční spolupráci. Tentokrát jsme zavítali do dalekých krajů za Lotrandem a Zubejdou, kdy nám děti ze základní školy spolu s učiteli velmi profesionálně zahráli a zazpívali známou pohádku o „DrVoštěpovi“.
Potom mezi nás zavítala Sněhurka s princem a sedmi trpaslíky a mohli
jsme zhlédnout v legračním provedení i herecké umění dospěláků.
Podávaly se opět různé speciality – novinkou i pro řezníka byly „Dolnostudénské klobásy“ – (ty prostě neměly chybu…), dále chléb s přeuzeným špekem – (mňam..), tradiční koláčky – (ty chutnaly obzvláště
dětem) – a k tomu se pil skvělý punč, pivo a čaj. Ve vytápěném stanu
k tomu všemu hráli naši muzikanti z kapely „Kdo má čas“. Už teď se nás
mnozí (hlavně děti) ptají, co bude letos za pohádku...

Tradice Novoročních koncertů vznikla současně s prvním
pohádkovým odpolednem
v duchu„Jitrnice na stromě,
pivo v korýtku“. Letos to byl
již pátý ročník této novější
tradice. V zaplněném stanu
v prostorách areálu u hřbitova jsme společně přivítali
nový rok a měli jsme možnost slyšet mnoho známých
skladeb různých žánrů v podání Dechového orchestru
ZUŠ Zábřeh pod taktovkou
Luboše Vepřka. Po skončení následoval velkolepý
Dolnostudénský Novoroční
ohňostroj, který se líbil obzvláště dětem a od všech
přítomných sklidil veliký potlesk.
Ples Obce Dolní Studénky a MAS Šumperský venkov
Konal se v sobotu 3.února ve stylu STAR DANCE. Se známým orchestrem Moravia Big Band a jeho sólisty letos zazpívali několik krásných
písní také Anička Slováčková a Jan Smigmátor. Se svým tanečním vystoupením se předvedla děvčata z kroužku zumby při naší komunitní
škole a také se nám se svým opravdu mistrovským uměním předvedla
určitě velmi nadějná mladičká taneční dvojice. Součástí plesu byl raut
s různými specialitami a pamlsky a dále bohatá tombola.
V. Sršňová
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Výsledky Tříkrálové sbírky 2018 v Dolních Studénkách
V lednu letošího roku se uskutečnilo tradiční Tříkrálové koledování pro
Charitu.
Po naší obci koledovalo celkem 8 skupinek koledníků se svými vedoucími dobrovolníky. Částka, kterou naši spoluobčané věnovali na charitativní
účely byla 32.958,- Kč.
Charita Šumperk velice děkuje všem dárcům, kteří přispěli na dobrou věc.

Volně pobíhající pes na louku
a do lesa nepatří!

Zveme všechny občany a děti
na

Informujeme nejen naše občany - majitele psů,
kteří nechávají volně pobíhat své psí miláčky
po lese a na lukách, že se v jarních měsících rodí
mláďatazvěře srstnaté a pernaté, později v měsíci červnu mláďata zvěře srnčí. Nechat volně
pobíhat svého psa po lese či na louce v těchto
jarních měsících je nevhodné a dalo by se říci až
trestuhodné.
Střet Vašeho psa a jakéhokoliv mláděte má vždy jasného vítěze!
Myslivecký spolek Bašta

PIETNÍ VZPOMÍNKU
na spoluobčany padlé v I. a II. světové válce,
která se uskuteční v pátek 4. května 2018.
Lampiónové průvody vyjdou
v 19:30 hodin od Základní školy Dolní Studénky
a od Mateřské školy Králec.
Připraveno občerstvení a ohňostroj za sokolovnou.

POZVÁNKA
Na kávičku či čaj...

dovolujeme si Vás pozvat na posezení, které se koná
každý první pátek v měsíci na Charitě Šumperk, ul. Jeremenkova č. 7.
v době od 17. do 19. hodin.
Jedná se o skupinu vdov a osamělých žen, které se snaží
pozitivní cestou přistoupit k trápení, které nám život přináší.
Společně podnikáme výlety a návštěvu kulturních akcí.
Rády vás při našem putování uvítáme.
Moc se těšíme na setkání.
Za náš spolek s pozdravem
Schonová Ivana Anna • telefon: 732 828 621

Zve Obec Dolní Studénky.

DOLNOSTUDÉNSKÝ ZPRAVODAJ
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Obecní úřad Dolní Studénky
Letem světem
dolnostudénským zastupitelstvem
V úterý 6. 3. 2018 proběhlo 15. jednání zastupitelstva obce. Po kontrole
plnění usnesení Rady obce a Zastupitelstva obce se zastupitelstvo zabývalo následujícími body:
• Byl schválen dodatek k dohodě vlastníků provozně souvisejících
kanalizací VHZ , ke kterému podal detailní vysvětlení Ing. Jílek,
pověřený jednáními s ŠPVS.
• ZO vzalo na vědomí zápisy z kontrol provedených kontrolním
a finančním výborem.
Zastupitelstvo obce schválilo:
• příspěvek 120 tis. Kč na opravu zvonice v kostele spočívající ve
výměně trámů a podlahy, opravě zvonů a instalaci pohonu tak, aby
mohly po mnoha letech opět sloužit
• opravu převodu hospodářského výsledku příspěvkové organizace
Základní škola z roku 2016

Adresa: Dolní Studénky 99, 788 20 Dolní Studénky

e-mail: dolnistudenky@dolnistudenky.cz

• rozdělení hospodářského výsledku příspěvkové organizace ZŠ
a jeho použití na šatní skříňky a nový nábytek v ZŠ a MŠ Dolní
Studénky v celkové výši 120 tis. Kč a částce výši 64 tis. Kč na částečné financování pracovního úvazku v ZŠ.

e-mail na p. Michala Strnada – místostarostu obce:
strnad@dolnistudenky.cz

• rozpočtové opatření, kterým je rozpuštěn zůstatek finančních prostředků ke konci roku:

Telefonické spojení: 583 217 012
web: www.dolnistudenky.cz

e-mail na p. Ing. Radima Sršně – starostu obce:
srsen@dolnistudenky.cz

- příspěvek na opravu zbrojnice – převod nerealizované části
z roku 2017 – 500 tis. Kč
- rekonstrukce zastávek – 150 tis. Kč
- příspěvek financování stavby chodníku do Králce – 2.100 tis. Kč.
jedná se o převod nerealizované části stavby z roku 2017.

Svoz Tetrapaků
Obecní úřad Dolní Studénky oznamuje občanům,

- opravy stávajících chodníků v různých částech obce – 600 tis. Kč
- parkové úpravy okolo zastávek a u hřbitova – 150 tis. Kč

že ve čtvrtek 17. května 2018

- restaurování památníku padlým u kostela 130 tis. Kč

proběhne svoz oranžových pytlů na tetrapaky
(obaly od mléka, džusů atd.)

- oprava kontejneru u hřbitova – 20 tis. Kč

Pytle postavte před svůj dům ve středu večer 16. května 2018
nebo ve čtvrtek ráno 17. května 2018. Pracovníci obecního úřadu
Vám pytel odvezou a do schránky Vám dají pytel nový.

- příspěvek na financování rekonstrukce zámku Třemešek – 1.072
tis. Kč
- příspěvek na výstavbu hřiště s umělým povrchem za sokolovnou
– 1.200 tis. Kč
- zpevnění břehu potoka v Králci – zpracování projektu a zahájení
prací – 100 tis. Kč

Životní podmínky 2018 – výběrové šetření
v domácnostech
Český statistický úřad organizuje v období od 3. 2. – do 27. 5. 2018 šetření
zaměřené na sociální a ekonomickou situaci obyvatel naší země. Terénní
pracovníci budou postupně navštěvovat náhodně vybrané domácnosti v celé ČR, přitom se budou prokazovat průkazem tazatele, pověřením
a občanským průkazem. V případě, že budete osloveni zaměstnanci ČSÚ
a budete mít jakékoliv dotazy týkající se průzkumu, můžete se s dotazy
obracet přímo na pracovníka Krajské správy ČSÚ na tel.: 736 509 056.
Informační dopis k šetření je k dispozici také na Obecním úřadě.

• Budoucí kupní smlouvu na odkup komunikace plánované na parc.
č. 429/14 a 436/6 (u panelky na dolním konci), kde bude realizována
výstavba nových RD.
• Odkup pozemku 842/1 v rozměru 44 m2 za účelem narovnání majetkových vztahů
• Nové směrnice o cestovních náhradách a oběhu účetních dokladů
• Vyřazení poškozeného a nepotřebného majetku s nulovou účetní
hodnotou.
- zastupitelstvo obce -

Sběrný dvůr
Sběrný dvůr v Šumperku na ulici Příčná (za eternitkou)
mohou občané naší obce využívat BEZPLATNĚ
po předložení občanského průkazu.

Otevírací doba pro veřejnost je:
PO – PÁ: 08:00 – 11:00 12:00 – 17:00 hodin
SO – NE: 08:00 – 12:00 hodin
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Tělovýchovná jednota Sokol Dolní Studénky
Vás všechny zve na

Sokolský den
sobota 26. 5. 2018

Myslivecký spolek

BAŠTA SUDKOV

Sokolské speciality a doprovodný program v kulturním areálu obce

Vás srdečně zve na pořádané akce:

21. 4. 2018
JARNÍ SVOD LOVECKÝCH PSŮ

DOLNOSTUDÉNSKÁ DESÍTKA
Turistický okruh v okolí Dolních Studének (10 nebo 5 km)
(cyklostezka – Třemešské rybníky – polesí Drážník – sudkovská cyklostezka – areál obce)
turistika je určena pro všechny věkové kategorie,
cílem je podpořit sportovní nadšení v naší obci a okolí

Akce se uskuteční v prostorách kulturního areálu
v Dolních Studénkách.

Individuální start kdykoliv v době 10 – 12:30 hodin od sokolovny
Hromadný start 10:30 hodin od sokolovny

Začátek v 9.00 hodin.

startovné – dospělí 70 Kč / děti, mládež a osoby starší 60 let 50 Kč
v ceně startovného je obědové menu v areálu

16. 6. 2018
MYSLIVECKÉ POSEZENÍ

prezence účastníků od 10:00 hodin v kulturním areálu

DĚTSKÝ DEN
14:00 – 18:00 hodin v areálu za sokolovnou

Akce se uskuteční tradičně v prostorách kulturního areálu

Tradiční i netradiční soutěže pro všechny kluky a holky

v Dolních Studénkách.

Kulturní vystoupení dětí ze školy a školek i dospělých

Začátek ve 12.00 hodin.

doprovodný program dle počasí (skákací hrad, trampolína…)

Připraveno bohaté občerstvení.

VSTUP ZDARMA

(odměna pro všechny účastníky)

od 18:00 večerní zábava

Tělovýchovná jednota Sokol Dolní Studénky, z. s. pořádá

SBĚR ŽELEZNÉHO ŠROTU
pátek a sobota 20. – 21. 4. 2018

Kontejnery na obvyklých místech: ŠKOLA – SOKOLOVNA – ŠKOLKA KRÁLEC
V případě potřeby si šrot odvezeme i od Vás, volejte: 603 984 239

Produkce odpadů na území naší obce v roce 2017 s porovnáním s předchozími lety
Komodita
Papír a lepenka
Sklo
Plasty
Tetrapaky
Bio
Směsný komunální odpad
Stavební směsi
Objemný odpad
Celkem

PRODUKCE NA OBYVATELE (kg)

PRODUKCE OBCE (tun)

2013

2016

2017

2013

2016

2017

3,15

7,83

9,15

4,11

10,52

12,54

13,93
12,94
1,1
268,83
241,65
31,64
14,04
578,28

12,03
19,19
1,48
312,51
206,68
40,29
20,23
620,24

12,57
18,91
1,16
305,47
195,5
41,26
22,38
604,4

18,17
16,87
1,38
350,56
315,11
41,26
18,32
765,78

16,18
25,80
1,99
420,02
277,78
54,15
27,19
833,63

17,23
25,91
1,59
418,49
267,84
56,53
30,67
830,08

Z tabulky je zřejmý nárůst třídění recyklovatelných odpadů, zejména papíru a plastů, ale i stavebních a objemných odpadů, díky čemuž se snižuje
podíl směsného komunálního odpadu (SKO) končícího na skládce.

DOLNOSTUDÉNSKÝ ZPRAVODAJ

Poplatky na rok 2018
Všechny poplatky je možno hradit hotově na OÚ Dolní Studénky nebo
převodem na účet obce. Číslo účtu je: 103187365/0300.
Poplatek za TKO
Poplatek za TKO je splatný do 31. 3. 2018 na 1. pololetí roku 2018 nebo
na celý rok 2018.
Poplatek za TKO je dále splatný do 30. 9. 2018 na 2. pololetí roku 2018.
Částka je 500 Kč/osoba/rok.
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Zpráva z policejního hlášení o dění v naší obci
Na území naší obce bylo v roce 2017 evidováno 9 trestných činů, z toho
4× majetkové trestné činy krádeže věcí a zařízení z rodinných domů
a dalších objektů, 1× výtržnictví, 2× případ ublížení na zdraví a 2× podvodné jednání.
Dále bylo evidováno 73 přestupků, z toho 7× narušení občanského
soužití mezi občany, 7× přestupky proti majetku (krádeže jízdních kol,
zahradního vybavení, finanční hotovosti apod.), 59× přestupky v dopravě, které nebyly řešeny blokovou pokutou, především jízda pod
vlivem návykové látky a dopravní nehody.

Částka je 250 Kč/student/rok - jen po předložení potvrzení o studiu.
(Jen pro studenty, kteří jsou ubytovaní na internátu nebo na koleji).
• Variabilní symbol pro platbu je 1340 + Vaše číslo popisné RD
pro občany z Dolních Studének.

- obecní úřad -

Statistika obce Dolní Studénky za rok 2017

• Variabilní symbol pro platbu je 13405 + Vaše číslo popisné RD
pro občany z Králce.

Částka je 500 Kč/stavba pro individuální rekreaci – zahrádkářská chata/rok

Počet
obyvatel
k 31. 12. 2017

Poplatek za psa

Počet odhlášených občanů

Částka je 500 Kč/rekreační objekt v obci/rok

Počet přihlášených občanů

Poplatek za TKO je splatný do 30. 6. 2018

Počet úmrtí

Poplatek za TKO na rok 2018 – rekreační objekt v obci

Počet narozených dětí

Do poznámky je dobré napsat třeba jméno plátce.

13

7

51

26

Počet domů
s č. p.: 419
Z toho:
v D. Studénkách 326
v Králci 93

Poplatek za psa je splatný do 31. 3. 2018.
Částka je 150 Kč/pes/rok.
Částka je 200 Kč/pes/rok za každého dalšího psa v domácnosti.
• Variabilní symbol pro platbu je 1341 + Vaše číslo popisné RD
pro občany z Dolních Studének.

1.370
mužů: 569
žen: 543
dětí: 258

Počet nových č. p.
vydaných
v roce 2017: 5

• Variabilní symbol pro platbu je 13415 + Vaše číslo popisné RD
pro občany z Králce.
Do poznámky je dobré napsat třeba jméno plátce.
Obecní úřad Dolní Studénky žádá všechny občany o dodržování termínů splatnosti poplatků!

Dolnostudénský festival dechových
orchestrů a mažoretek

P O Z VÁ N K A
na

VALNOU HROMADU
Tělovýchovné jednoty Sokol Dolní Studénky, z s.
datum konání: pátek • 13. 4. 2018 v 18:00 hodin
místo: Dolní Studénky – Sokolovna TJ
Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

úvod
Volba návrhové komise a zapisovatele
Zpráva předsedy TJ
Zpráva o hospodaření TJ
Zpráva revizní komise
Zpráva o činnosti TJ
Různé a diskuze
Usnesení a závěr

Srdečně zve výkonný výbor Tělovýchovné jednoty
Sokol Dolní Studénky

Jedna z největších kulturních akcí roku v naší obci proběhne letos
v termínu 22. – 24.června 2018. Zahájení proběhne v našem kulturním
areálu v pátek 22. června, přijde nás svými písničkami a nestárnoucími
hity potěšit populární dvojice zpěváků: Helena Vondráčková a Václav
Neckář. Celé sobotní odpoledne i večer bude krásnou hudební přehlídkou hudebních souborů ze Slovenska, Finska, Malty, Polska a samozřejmě Česka. Ve večerních hodinách - po setmění - proběhne tradičně
velkolepý ohňostroj.
Na krásné hudební svátky v naší vesnici Vás všechny zve Obec Dolní
Studénky (spolu s hasiči, sokoly a myslivci), Dechový orchestr SEMPRE
ZUŠ Zábřeh a Místní akční skupina Šumperský venkov.
V. Sršňová
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Přihlaste se k ZP MV ČR

Přidejte se k největší
zaměstnanecké pojišťovně
Novinky v nabídce fondu prevence
•
•
•
•
•

Nově příspěvky na sportovní aktivity pro všechny
Rozšířený program pro dárce krve
Možnost postoupení příspěvku z rodiče na dítě
2 týdny ve vysokohorském prostředí pro chronicky nemocné děti
Podpora odvykání kouření

Přestupní termín pro změnu zdravotní pojišťovny platí od 1. ledna
do 31. března, mezi našimi spokojenými pojištěnci vás přivítáme
od 1. července stávajícího roku.
Přihlásit se můžete z pohodlí domova na www.zpmvcr.cz

DOLNOSTUDÉNSKÝ ZPRAVODAJ
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Rekonstrukce zbrojnice
I v roce 2018 pokračuje rekonstrukce zbrojnice, do které se nemalou měrou zapojují
i členové SDH formou brigád. Přestože je
objekt zbrojnice majetkem obce, považují
členové sboru za samozřejmé nezištně se
podílet na její opravě.
V lednu jsme díky velmi vstřícnému přístupu p. Františka Vojáčka mohli dočasně
uskladnit inventář zbrojnice v jeho nemovitosti a připravit prostor pro další fázi rekonstrukce. Tímto chceme veřejně poděkovat
za jeho nebývalou ochotu.
V sobotu 10. 2. 2018 proběhla další brigáda s cílem vybourat příčky v prvním patře
zbrojnice. Zdánlivě jednoduchý úkol se nakonec zkomplikoval díky tomu, že příčky
byly tvořeny slámovými panely propletenými důkladně drátem. Jejich tloušťka byla
„Přestavba zbrojnice provedena na jaře 1950. Dne 4. 4. se pracovalo
do 12 hod v noci. Hanousek Richard, Švesták Miroslav jednatel, Jarmar
Karel ml., Macek Rudolf, Jurka Frant. předseda, Stojar Josef, Pospíšil
Karel. Do dnešního dne odpracovali členové „Sboru“ 1.000 pracov.
hodin zdarma.“
P. Strnad

SVOZ NEBEZPEČNÉHO ODPADU
proběhne v sobotu 23. 4. 2018
Seznam sbíraných nebezpečných složek komunálního odpadu:
• Barvy, lepidla, pryskyřice, provozní náplně z automobilů (oleje, brzdové
kapaliny atd.).
• Olejové filtry, vyřazené léky, olověné akumulátory, galvanické články,
zářivky a výbojky.

asi 10 cm a na povrchu byla ještě nanesena omítka. Jednotlivé příčky bylo potřeba rozřezat na menší díly a ty odnosit do kontejneru.
Nakonec přišel na řadu strop, ze kterého byla nejprve stržena omítka na rákosu a poté veškerá prkna, aby bylyodkryty trámy.

• Textilní nebo jiný materiál znečištěný nebezpečnými látkami.

SvozSvoz
nebezpečného
odpadu
!!! !!!
nebezpečného
odpadu

• Obaly znečištěné nebezpečnými látkami, obaly od sprejů, televizory,
ledničky.
• Vyřazené chemikálie a další podobné nebezpečné odpady, pneumatiky.

proběhne v sobotu 4.11.2017
4.11.2017

proběhne
v sobotu
Mezi nebezpečný odpad
NEPATŘÍ např.:

Seznam sbíraných
složek komunálního
odpadu:
Seznamnebezpečných
sbíraných nebezpečných
složek komunálního
odpadu:
Na konci února proběhla kontrola krovů. Část trámů je bohužel na• barvy, lepidla,
pryskyřice,
provozní náplně
z automobilů
brzdové
kapaliny
atd.)
• barvy,
lepidla, pryskyřice,
provozní
náplně z automobilů
(oleje,
brzdové
kapaliny atd.)
• Ledničky
chladicích
zařízení,
televizory
bez (oleje,
obrazovek,
komunální
• olejové bez
filtry,
vyřazené
olověné
akumulátory,
galvanické
články, zářivky
a výbojky
• olejové
filtry,léky,
vyřazené
léky,
olověné akumulátory,
galvanické
články,
zářivky a výbojky
padena červotočem, proto bylo rozhodnuto o ošetření proti škůd• textilní
nebo
jiný materiál
znečištěný
nebezpečnými
látkami
• textilní
nebo jiný
materiál znečištěný
nebezpečnými
látkami
a stavební
odpad
apod.
• obaly znečištěné
nebezpečnými
látkami, obaly
od sprejů,
• obaly znečištěné
nebezpečnými
látkami,
obaly televizory,
od sprejů, ledničky
televizory, ledničky
cům. Z preventivních důvodů jsme se rozhodli odkrýt také stropní
• vyřazené
a další podobné
nebezpečné
odpady, pneumatiky.
• chemikálie
vyřazené chemikálie
a další
podobné nebezpečné
odpady, pneumatiky.
Mezi nebezpečný
odpad NEPATŘÍ
např.:
Mezi nebezpečný
odpad
NEPATŘÍ např.:
trámy, tj. bylo nezbytné odstranit prkenný záklop podlahy. V se• ledničky• bez
chladicích
televizory
obrazovek,
komunální a
stavební odpad
apod.
ledničky
bezzařízení,
chladicích
zařízení,bez
televizory
bez obrazovek,
komunální
a stavební
odpad apod.
stavě Augustin J., Churavý M. ml., Laštuvička J., Kvapil A., Strnad.
Rozpis:Rozpis:
P, Strnad M., Vénos K., Vénos P., Ženožička R. a Ženožička F. jsme
09:00 hodin
u otočky
kostelau kostela
09:10 hodin
u hasičské
zbrojnice
09:00– hodin
– u uotočky
09:10– hodin
– u hasičské
zbro
10:00
– u otočky u09:30
kostela
se pustili poslední únorový pátek do práce. Na prkenném záklo09:20 hodin
u obecního
úřaduhod.
hodin
u kříže– u kříže
09:20– hodin
– u obecního
úřadu
09:30– hodin
pu byla v místě původní klubovny položena ještě jedna prkenná
09:50 hodin
u Holoubků
10:00 hodin
u trafa–Králec
10:10 hod. – u hasičské zbrojnice
09:50– hodin
– u Holoubků
10:00– hodin
u trafa Králec
podlaha, pod kterou byl škvárový zásyp, izolující klubovnu proti
proběhne
v
sobotu
4.11.2017
10:20 hodin
Třemešek
č.p.
64
10:20– hodin
– Třemešek
č.p.
64
proběhne
10:20 hod. –vusobotu
obecního4.11.2017
úřadu
Seznam sbíraných nebezpečných složek komunálního odpadu:
promrzání z přízemí jako vzpomínka na dobu, kdy se garáže nevySeznam
sbíraných
nebezpečných
složek
komunálního
odpadu:
Nebezpečný
odpad
předávejte,
prosím,
přímo
do
rukou
pracovníků,
kteří k
Nebezpečný
odpad
předávejte,
prosím,
přímo
do
rukou
• barvy,
lepidla, pryskyřice,
provozní
náplně
z automobilů
(oleje,
brzdové
kapaliny
atd.) pracovníků,
• barvy,
lepidla,
pryskyřice,
provozní
náplně
zkříže
automobilů
(oleje,
brzdové
kapaliny atd.)
10:30
hod.
–
u
•
olejové
filtry,
vyřazené
léky,
olověné
akumulátory,
galvanické
články,
zářivky
a výbojky
tápěly. Oproti původním předpokladům jsme tedy nejen opatrně
• •olejové
filtry,
vyřazené
léky,
olověné
akumulátory,
galvanické
články,
zářivky a výbojky
zajišťují
odvoz.
Nevytvářejte
skládky!!!
textilní nebozajišťují
jiný materiál znečištěný
nebezpečnými
látkami skládky!!!
odvoz.
Nevytvářejte
textilní nebo látkami,
jiný materiál
látkami
• obaly znečištěné• nebezpečnými
od sprejů,nebezpečnými
televizory, ledničky
odstranili podlahová prkna (která budou díky výborné zachovalos10:50
hod. –obaly
u znečištěný
Holoubků
• obaly
znečištěné
nebezpečnými
látkami,
obaly
od sprejů,
televizory, ledničky
• vyřazené
chemikálie
a další
podobné nebezpečné
odpady,
pneumatiky.
• vyřazené
chemikálie odpad
a dalšíNEPATŘÍ
podobné např.:
nebezpečné odpady, pneumatiky.
Mezi nebezpečný
ti opětovně použita), ale vynesli desítky kýblů škváry. Práce v obla- • ledničky bez chladicích
Mezihod.
nebezpečný
odpadkomunální
NEPATŘÍ
– u trafa
Králecnapř.:
zařízení,11:00
televizory
bez obrazovek,
a stavební odpad apod.
• ledničky bez chladicích zařízení, televizory bez obrazovek, komunální a stavební odpad apod.
cích prachu zabraly celé odpoledne a patro zbrojnice je obnaženo
Rozpis:
11:20 hod.
– Třemešek
č. p. 64
Rozpis:
na holé trámy tak, aby bylo možné provést jejích ošetření. 09:00
Po tomhodin
u otočky
kostela
09:10 hodin
u hasičské
zbrojnice
09:00–hodin
– u uotočky
u kostela
09:10–hodin
– u hasičské
zbrojnice
to kroku již bude následovat vybudování nové podlahy a příček.
09:20 hodin
–
u
obecního
úřadu
09:30
hodin
–
u
kříže
09:20 hodin –Nebezpečný
u obecního odpad
úřadu předávejte, prosím,
09:30
hodin
–rukou
u kříže
přímo
do
09:50 téhodin
u Holoubků
10:00 hodin –hodin
u trafa– Králec
Při odstraňování prken na nás čekalo velké překvapení, skryté
09:50–hodin
– u Holoubků
u trafa Králec
pracovníků, kteří zajišťují10:00
odvoz.
hodin
–
Třemešek
č.p.
64
měř 70 let. Pod podlahou jsme nalezli vzkaz našich předků,10:20
napsa10:20 hodin – Třemešek č.p. 64
Nevytvářejte
skládky!
Nebezpečný
odpad odpad
předávejte,
prosím,
přímo přímo
do
rukou
pracovníků,
kteří kteří
ný na odřezku desky v následujícím znění:
Nebezpečný
předávejte,
prosím,
do rukou
pracovníků,

Rozpis
SvozSvoz
nebezpečného
odpadu
!!! !!!
nebezpečného
odpadu

zajišťují
odvoz.odvoz.
Nevytvářejte
skládky!!!
zajišťují
Nevytvářejte
skládky!!!
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Knihovnické okénko
Místní knihovna Dolní Studénky
a

Diakonie Broumov

VYHLAŠUJÍ

SBĚR POUŽITÉHO OŠACENÍ














Letního a zimního oblečení /dámské, pánské,dětské/
Lůžkovin, prostěradel, ručníků, utěrek, záclon,
Látky (minimálně 1m2, prosíme, nedávejte nám odřezky a zbytky látek)
Domácí potřeby-nádobí bílé i černé, skleničky- vše nepoškozené
Vatované a péřové přikrývky, polštáře a deky
Obuv – veškerou nepoškozenou
Hračky – nepoškozené a kompletní
Peří, péřové přikrývky a polštáře
Menší elektrospotřebiče – mohou být i nefunkční
Knihy

VĚCI, KTERÉ VZÍT NEMŮŽEME:
 ledničky, televize, počítače, matrace, koberce – z ekologických důvodů
 nábytek
 znečištěný a vlhký textil

Sbírka se uskuteční:
Od úterý 3. dubna 2018 do pátku 6. dubna 2018
v úterý od 07:00 hodin do 16:30 hodin
ve středu od 07:00 hodin do 16:30 hodin
ve čtvrtek od 07:00 hodin do 15:00 hodin
a v pátek od 07:00 hodin do 16:30 hodin.

( v době od 11:30 hodin do 12:30 hodin každý den je polední pauza)

ve skladu vedle knihovny v budově Obecního úřadu v Dolních
Studénkách
Věci prosíme zabalené do igelitových pytlů či krabic, aby se nepoškodily transportem.
Bližší informace Vám rádi sdělíme: tel. : 491 524 342, 224 316 800
Pokud nebudete moci nachystané věci sami dovézt, tak je možno se přímo domluvit na Obecním
úřadu v Dolních Studénkách na odvozu. Odvoz je možno domluvit na telefonu 583217012 nebo na
emailu: remesova@dolnistudenky.cz

DOLNOSTUDÉNSKÝ ZPRAVODAJ
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Základní škola informuje

Rodilý mluvčí a angličtina v naší škole
Jazyková vybavenost našich dětí je jednou ze
základních dovedností, kterou by si měli žáci
ze základní školy odnášet do běžného života.
V naší škole tomu není jinak. Již od prvního
ročníku mají žáci možnost navštěvovat kroužek angličtiny, výuka cizího jazyku je povinná
od třetí třídy. Proč zrovna ve třetí třídě? Důvodů je několik. Během prvního a druhého ročníku se žáci seznamují s českým jazykem, učí
se číst a psát. Anglický jazyk je v tomto ohledu
náročnější, protože se jinak píše a jinak čte.
Z tohoto důvodu v prvních dvou ročnících
klademe v rámci angličtiny důraz především
na poslech a pojmenovávání věcí a pojmů,
od ročníku třetího se zaměřujeme na jeho
všechny části, tzn. také čtení a psaní. Žáci třetího ročníku se s předmětem anglický jazyk
setkávají pravidelně třikrát týdně, čtvrťáci
a páťáci potom dokonce čtyřikrát. Velmi oblíbenou metodou v naší škole je také tzv. CLIL,
což je začleňování anglických výrazů a pojmů
do běžné výuky jiných předmětů. Nastávají
tak situace, kdy v přírodovědě, matematice
či informatice žáci celkem bez problémů přechází z českých pojmů k pojmům anglickým

Rodilý Američan Ian v naší výuce.

a tím se jim angličtina stává bližší. Veškeré úsilí
nás pedagogů směřuje k tomu, aby se angličtina stala normální a běžnou součástí našeho
života, aby se ji děti nebály užívat.

Po obci jsme rozvěsili vlastnoručně vyrobené budky
pro ptáky.

Velmi užitečnou je také navázání spolupráce
s americkým rodilým mluvčím, což se nám
podařilo díky spolupráci s MAS Šumperský
venkov, jež je našim velkým partnerem. V průběhu února i března se Američan Ian „zabydlel“ v naší škole a společně s žáky především
konverzuje. Je báječné, že všichni naši žáci
jsou schopni, ve větší či menší míře, zapojit
se do anglické konverzace o tom, co je baví,
co dělají rádi, co jim chutná, jaký sport umí,
kde bydlí, jak se jmenují a kdo patří do jejich
rodiny. Ti starší jsou už schopni popisovat, co
zrovna dělají, kdy vstávají, co rádi obědvají
nebo kdy si doma dělají domácí úkoly. Ochota
zřizovatele školy, kterým je naše obec a také
projekt místního akčního plánu vzdělávání,
který realizuje zmíněná místní akční skupina
Šumperský venkov, slibuje i další spolupráci
s rodilým mluvčím, která je pro nás všechny
velkým přínosem. Starší žáci se navíc v květnu

Z lyžařského výcviku v Hraběšicích.

budou účastnit anglické školy v přírodě
(ve spolupráci s IV. ZŠ Šumperk), kde své nabyté dovednosti v angličtině budou moci dále
prohlubovat a rozvíjet.
Od nového školního roku nás pak čeká nový,
velký úkol, který je ale zároveň i výzvou pro
všechny žáky. Na základě naší žádosti nám
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Přehled výuky angličtiny na naší škole (číslo udává vždy počet hodin v jednom týdnu).
Ročník
1.
2.
3.
4.
5.

Školní rok 2017/2018
Kroužek
Anglický jazyk
Angličtiny
1
1
3
4
4

Anglický jazyk

3
4
4

Školní rok 2018/2019
Kroužek
Pracovní činnosti
Angličtiny
v angličtině
1
1
1
1
1
1
1

Informatika
v angličtině

1
1
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SFUMATO aneb splývavé čtení
V letošním školním roce se žáci 1. ročníku učí číst novou metodou
„SFUMATO aneb splývavé čtení“. Tato metoda byla ověřována už v loňském roce v doučování u žáků, kteří měli potíže se čtením. U těchto
žáků se velmi osvědčila a zdá se, že bude velmi úspěšná i u našich prvňáčků.

Navštívili jsme učňovské obory obrábění.

schválilo doložku, díky které budeme pracovní činnosti a informatiku vyučovat právě v angličtině, a to od prvního ročníku. Slibujeme si
od toho opět další posun ve zkvalitnění jazykového vyučování a vybavenosti našich dětí cizím jazykem. Předměty nejsou vybrány náhodně.
V informatice je většina pojmů anglických už nyní, v pracovních činnostech se zabýváme běžnými činnostmi, tak proč si je neosvojit i v angličtině. Ani žáci, jejichž vybavenost cizím jazykem není tak vysoká se
rozhodně nemusí bát. Nové poznatky jim samozřejmě učitelé vždy rádi
osvojí i česky, ale povely, pojmenovávání věcí, pracovních postupů
a pojmů bude probíhat formou zábavné angličtiny.

Používání této metody předchází častým chybám, které se objevují
u jiných metod čtení jako je např. dvojité čtení, čtení bez porozumění, špatná intonace a špatné dýchání při čtení. Mnohem větší čas se
totiž věnuje počáteční fázi čtení, kdy děti poznávají jednotlivá písmena a přechází od spojování dvou písmen, přes třípísmenné skupiny až
k celým slovům. Pro srovnání – při běžné výuce poznají děti prvních
9 písmen a už začínají číst celé věty ze slabikáře a to bývá již koncem
listopadu; při metodice SFUMATO začínají děti číst ze slabikáře až
v průběhu března a mají tedy celé tři měsíce navíc k dokonalému poznání prvních písmen, kterých je však téměř 2x více než při běžné technice, a proto čtou již celá slova, navíc se učí číst správně slovní spojení
a předložkové vazby, rozvíjí mnohem více slovní zásobu, učí se od počátku správné intonaci a dýchání, dramatizují a hlavně poznávají písmena všemi svými smysly – modelují, kreslí, zpívají, volají...
Čtení je také úzce provázáno s psaním. Děti, které čtou splývavým čtením, nedělají téměř chyby při psaní (nevynechávají písmena, háčky,
čárky...), velmi brzy zvládají tolik obávané diktáty.
Koncem května, začátkem června až dočteme slabikář (ano – za pouhé tři měsíce bychom to měli zvládnout) bychom chtěli uspořádat
Slavnost Slabikáře, kde bychom s dětmi oslavili, že se z nich stali dobří
čtenáři. Můžete se na to těšit s námi.
Mgr. Ivana Hanáková

Mgr. J. Dolníček, ředitel školy

Základní škola a Mateřská škola Dolní Studénky, okres Šumperk, příspěvková organizace
vyhlašuje

ZÁPIS ŽÁKŮ do 1. třídy
pro školní rok 2018/2019

úterý 5. dubna 2018, 13:30 – 17:00 hodin
ZŠ Dolní Studénky
S sebou:

Pro koho:

Vy a Váš předškolák

a) děti narozené 1. 9. 2011 – 31. 8. 2012

rodný list dítěte

b) děti s odkladem povinné školní docházky

občanský průkaz zákonného zástupce

Pokud má Vaše dítě odklad z loňského roku, stačí, když přijde rodič vyplnit rozhodnutí o přijetí dítěte.

DOLNOSTUDÉNSKÝ ZPRAVODAJ
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Mateřská škola Dolní Studénky

Plavecký výcvik a solná jeskyně
Předškoláci a starší děti z naší mateřské školy každým rokem absolvují
plavecký výcvik v šumperském bazénu. Přestože se letos velký šumperský bazén rekonstruuje, chtěli jsme plavání pro starší děti zachovat.
Podařilo se nám domluvit ve WELLY Šumperk zároveň plavecký výcvik
pro starší děti, mladší děti ve stejné době absolvovaly návštěvu v solné
jeskyni.
Naše děti vedla v bazénu velmi příjemná a přesto důsledná instruktorka paní Šárka Vařáková. Děti se vždy nejprve rozcvičily na břehu, potrénovaly si „na sucho“ pohyby, které potom zkoušely i ve vodě. Hodina
plavání díky častému střídání pomůcek, her, různých stylů pohybu
ve vodě vždy velmi rychle utekla. Díky malému počtu plaváčků v bazénu měla paní instruktorka dost času na každé dítko zvlášť i na organizaci společných her ušitých na míru schopnostem jednotlivých dětí.
Děti si vyzkoušely nejen závodění, potápění či plavání s ploutvemi, ale
také si zahrály na záchranáře. V oblečení „spadly“ do vody a zjistily, jak

mokré oblečení omezuje v pohybu, pokusily se pomoci kamarádovi
z vody, zjistily, co smí a nesmí při záchraně z vody dělat. Z ohřívárny
a následně sprchy už se těšily za svými malými kamarády na svačinku
a do herničky.
Menší děti, zatímco větší plavaly, navštívily solnou jeskyni. Nejprve si
na lehátku odpočinuly, poslechly pohádku či si zazpívaly, zarecitovaly
básničky, sledovaly rozsvěcení a zhášení hvězdiček na jeskynním stropě. Poté následovala nejoblíbenější část – hraní, stavby ze soli, „vaření“ a „pečení“, převozy nákladů. A stejně jako velcí i malí se velmi těšili
na svačinku a hlavně na herničku plnou neokoukaných hraček a odrážedel a malou tělocvičnu, kde si dle chuti zahráli fotbal či na honěnou.
Pak už jen rychle a pečlivě obléknout a obout, rozloučit se s paní instruktorkou i paní recepční a hurá na autobus, který děti sice unavené,
ale zato nabité zážitky odvezl zase zpět do školky.
Andrea Krupičková Dostálová

Základní škola a Mateřská škola Dolní Studénky, okres Šumperk, příspěvková organizace pořádá

ZÁPIS
dětí k předškolnímu vzdělávání do mateřské školy pro školní rok 2018/2019
úterý 3. května 2018 od 8:00 do 15:30 hodin
Předškolní vzdělávání se organizuje pro děti zpravidla pro děti ve věku od tří do šesti let, nejdříve však pro děti od dvou let.
Zápisy dětí budou probíhat na pracovištích:
Mateřská škola Dolní Studénky 113

Mateřská škola Dolní Studénky, Králec 20

Vezměte si s sebou:
• občanský průkaz zákonného zástupce dítěte
• rodný list dítěte
V MŠ vyplníte:
• žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání
Předškolní vzdělání se organizuje pro děti ve věku zpravidla od 3 do 6 let, nejdříve však pro děti od dvou let. Pro dítě, které před začátkem školního roku dosáhlo 5 a více
let, je předškolní vzdělání povinné. Do mateřské školy zřízené obcí nebo svazkem obcí se přednostně přijímají děti, které před začátkem školního roku dosáhnou nejméně
třetího roku věku, pokud mají místo trvalého pobytu, v případě cizinců místo pobytu, v příslušném školském nebo jsou umístěné v tomto obvodu v dětském domově, a to
do výše povoleného počtu dětí uvedeného ve školském rejstříku.
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Mateřská škola Králec

IT technika v mateřské škole
Na sklonku kalendářního roku jsme do školky v Králci dostali překvapivý vánoční dárek: novou interaktivní tabuli pro výuku i zábavu dětí
v předškolním vzdělávání. Kdo je zasvěcený, ten ví, že je to skvělá pomůcka k rozšíření vědomostí dětí a báječný prostředek pro získávání
nových dovedností, zkušeností z oblastí života, se kterými se dnešní
děti nesetkávají úplně běžně. Paní učitelky absolvovaly náročné školení a postupně seznamují děti s výukovými programy. A děti? Ty jsou
nadšené: mohou si to užívat ve všech směrech. Zatím naprosto bravurně ovládly obrazovku a zkouší všechny možné varianty jejích možností.
Přišly na jednoduchý způsob jak si na obrazovce kreslit, jak si pustit
známé dětské písničky a zazpívat si karaoke, jak přesouvat a doplňovat
obrázky a plnit naprogramované úkoly. Je zajímavé, že když chtěly pracovat
na obrazovce s dotykovým perem, tak
to najednou všichni umí správně držet!
A když si pustíme internet a můžeme
se společně podívat třeba na webové
stránky školy a školek, tak se i zasmějeme a vzpomeneme si, jak to tehdy bylo
a co se nám nejvíce líbilo. A nemyslete
si, že je tabule neustále v provozu – ještě
stále je hodně úkolů a činností, které se
nedají zvládnout jinak, než pěkně „postaru“ ručně a poctivě s tužkou, nůžkami
a lepidlem v ruce. Tabule nám práci s dětmi obohacuje a výborně doplňuje a jsme rádi, že ji máme. Samozřejmě děti ze školky v Dolních Studénkách mají trvalou pozvánku a mohou kdykoliv navštívit kamarády
v Králci a my se s novými zkušenostmi rádi podělíme. Těšíme se na ně
a máme tak další prostor ke vzájemné spolupráci.
Za všechny z Králce Jarmila Lokajíčková

Králečtí na Mateřince
Každý rok se v prvních jarních dnech koná
v Zábřehu na Moravě přehlídka tvořivosti mateřských škol s názvem Mateřinka. Účastní se jí
početná skupina mateřských škol ze širokého
okolí. Letos poprvé jsme se rozhodli pro účast,
protože naše děti v Mateřské škole Králec si se
svým dětským muzikálem „Červená Karkulka“
plně zaslouží ocenění: někteří z Vás ho mohli
vidět na loňském vystoupení školky na Setkání seniorů. Paní učitelka Olga Nevrlá děti natolik nadchla, že se jim hudba i choreografie
dostaly pod kůži a s radostí si neustále muzikál chtěly opakovat. A to rozhodlo: proto jsme
ve čtvrtek 1. března odjeli do Zábřeha a vydali
se na prkna, která „znamenají svět?“Možná,
ale každopádně si děti celé představení doslova užily a nevěřícně jsme všichni sledovali, jak
si prostor na podiu zábřežského kulturního
domu přivlastnily a jak naprosto bezprostředně prožívaly celý příběh dívenky v červené
čepičce. Velké uznání zaslouží všechny děti,
které vystupovaly, nejen představitelé hlavních rolí! Po shlédnutí vystoupení ostatních
účinkujících jsme si uvědomili, že jsme jediní,
kteří tam neměli „výběr“ dětí, ale že jsme měli
na podiu i ty nejmenší děti! Sklidili jsme veliký

potlesk a uznání i od přítomných kolegyní z jiných školek. Získali jsme nové, další zkušenosti a když se podaří, tak se jistě příště vydáme
– když se síly všech spojí, tak se výsledek vždy

podaří. Zapracovali jsme na tom všichni a také
jsme si to všichni užili.
Za všechny z Králce
Jarmila Lokajíčková
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Komunitní škola Dolní Studénky
Týdenní příměstský tábor při Komunitní škole Dolní Studénky

S TANCEM SVĚTEM

...protanči s námi svět!

2. 7. až
6. 7. 2018
DOLNÍ
STUDÉNKY

a
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1

-

,
00

2

Kdy: 9. – 13. 7. 2018 (pondělí – pátek)
o každodenní program 8:00 – 16:00
o ranní družina od 7:30 do 8:00 a odpolední od 16:00 do 16.30
Kde: ZŠ Dolní Studénky a její okolí
Cena: 1 500,- Kč; cena zahrnuje:
o
o
o
o

Příměstský tábor
pro děti od 8 do 12 let

kompletní táborový program
každodenní oběd, odpolední svačina, pitný režim
pojištění po dobu tábora
táborák a 1x přespání ve škole, tvořivý materiál

Pro koho: kluci a holky ve věku 8 – 13 let
Co nás čeká:
o
o
o
o
o
o
o

Společně se podíváme do různých
koutů světa, prozkoumáme jak se kde
tančí, ponoříme se do víru hudby a hlavně
NAUČÍME SE NOVÉ KROKY! Na světě je spousta
úžasných tanců a my si je spolu vyzkoušíme. A co víc?
Vrhneme se na vyrábění a uděláme
ze sebe ŠIK TANEČNICE.

pestrý a zábavný program
prožití dobrodružství při hledání posledního elementu
tvořivé dílny, ve kterých se ponoříme do naší fantazie
táborový oheň a přespání v zahradním altánku
výlety do přírody v okolí Dolních Studének
zajímavé hry v přírodě i v prostorách školy
v případě „nečasu“ zajištěn náhradní program ve škole (tělocvična, družina)

Tým: instruktoři a vedoucí táborových akcí + zdravotník
Kontakt: Mgr. Jakub Dolníček
+420 603 984 239

NABER DECH A PŘIPRAV SE

Přihláška a podrobnější informace:

NA JEDNU VELKOU TANEČNÍ CESTU!

o v ZŠ Dolní Studénky nebo na
o www.zsmsdolnistudenky.cz

přihlašuj se na: odraz.cz/pro-verejnost

Těšíme se na Vás!
Váš přípravný tým

Kontakt:
Barbora Látalová - baruska-latalka@seznam.cz, tel.: 608 460 604
Romana Dimmrothová - romanadim@seznam.cz, tel.: 731 276 000

Dolnostudénské vzdělávací centrum, z.s. - Komunitní škola,
Dolní Studénky 87, 788 20, IČ: 05015987,

uspořádá :
v měsíci dubnu 2018

3. workshop na téma:
VÝROBA Z PAPÍRU
pod vedením zkušené lektorky paní Jany Raisové,

v měsíci květnu 2018

4. workshop na téma:
BUBNOVÁNÍ PRO DOSPĚLÉ
na bubnech džembe.
Podrobné informace budou včas uveřejněny na plakátech, které budou vyvěšeny
na tradičních místech po obci, na obecním úřadě, v MŠ a ZŠ nebo na webu: www.zsmsdolnistudenky.cz.
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Druhé narozeniny Komunitní školy Dolní Studénky
Dolnostudénské vzdělávací centrum, alias „komunitní škola“ bude za chvíli slavit druhé narozeniny. Velmi nás těší, že se mezi spoluobčany
naší obce pěkně zabydlela. V letošním školním
roce probíhá patnáct pravidelných kroužků, jež
pravidelně navštěvuje více než 80 dětí a 70 dospělých. Mezi nejoblíbenější patří bezesporu
zumba pro děti, kurzy jógy či univerzita třetího

věku, jejíž studenti úspěšně plní již čtvrtý semestr. Mimo pravidelné aktivity probíhá každý
měsíc školního roku tematický workshop. Pozvánky na další z nich naleznete v tomto zpravodaji.
Dovolujeme si vyzvat Vás zájemce s novými
myšlenkami na nové kroužky či worksho-

py. Pokud máte chuť, dejte nám tip na zajímavý kroužek, žádný problém není ani
v případě, že jej chcete přímo vést. My Vám
s radostí zajistíme místo a čas. Informace
o dění nejen v komunitní škole, ale i školkách a škole naleznete na webové adrese:
www.zsmsdolnistudenky.cz.
J. Dolníček

Komunitní škola Dolní Studénky, z. s. ve spolupráci
se ZŠ MŠ Dolní Studénky
pořádá

ní Studénky, z. s.
áci s
í Studénky

Příměstský tábor
Při Základní škole Dolní Studénky
„Rychle na koně Starej Brachu! Zkontroluj si zbraň, nasaď klobouk, zabal laso, pár
konzerv a sadu na rýžování zlata! Daleké prérie už nás volají! Pojedeme na západ,
postavíme si tam vlastní osadu, vytěžíme s těch divokých řek co nejvíce zlata. Budeme
lovit bizony, stopovat spřátelený kmen indiánů a krotit divoké koně. Musíme se
postarat sami o sebe, Divokej západ nám nedá nic zadarmo!
Pokud se nám to podaří, ti nejlepší z nás se stanou pravými

ARÉHO
PAPÍRU

ŠERIFY ZÁPADU S NEJDRSNĚJŠÍ POVĚSTÍ V OKOLÍ!“

Kdy: 13. – 17. 8. 2018 (pondělí až pátek)
Rozvrh týdne:

SBĚR

pisy, sešity, knihy a další běžný SUCHÝ papír)

STARÉHO
PAPÍRU
úterý,
24. dubna

4 – 17 hodin
u ZŠ
a MŠ
Králec
(noviny,
časopisy,
sešity,
knihy a další běžný SUCHÝ papír)

RÁDI, KDYŽ NÁM PAPÍREM
PŘISPĚJETE
Úterý
24. dubna

14. – 17. hodin u ZŠ a MŠ Králec
Budeme rádi, když nám papírem přispějete!

U3V – univerzita
třetího věku
V lednu převzalo 17 studentů-seniorů U3V
skupiny Dolní Studénky na slavnostním shromáždění v Olomouci certifikáty o absolvování semestrálního kurzu „Baroko v Čechách“.
V únoru jsme začali studovat již 4. semestr.
Tentokrát jsme si vybrali téma „ Cestování –
co jste možná nevěděli“. Seznámili jsme se už
s historií cestování, objevovali spolu s Kryštofem Kolumbem a Marco Polem nové světy,
v dalších přednáškách se seznámíme s cestovatelskou terminologií a podíváme se do nejnavštěvovanějších turistických destinací. Je to
velmi zajímavé a obšírné téma a na přednášky
se vždy těšíme.
V. Sršňová

 Táborový program každý den (od 8:00 do 16:00 hod)
 Táborová družina každý den (od 7:30 - 8:00 a od 16:00 - 16:30 hod)
 Jedno společné přespání na divoké prérii (ve škole)
Kde: ZŠ Dolní Studénky a okolí
Cena: 1500 Kč
V ceně je: oběd, odpolední svačinka, pitný režim, 1 x přespání ve škole, odměny
Tým:
 Hlavní vedoucí s dlouholetou praxí ve vedení táborů a práci s dětmi
 Zkušení instruktoři
 Zdravotník zotavovacích akcí
Pro koho:
Kluci i holky ve věku 1. až 4. třídy (budoucí prvňáčci se mohou přihlásit také)
Kontakt na Šerifa: Markéta Hlavsová – marketa.hamplova@odraz.cz, 724 300 114

Přihlašování na: www.odraz.cz/pro-verejnost
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Sbor dobrovolných hasičů Dolní Studénky

Z činnosti SDH
Na sklonku loňského roku se naši mladí hasiči zúčastnili dalších kol Ligy
mladých hasičů okresu Šumperk. V říjnu to byl závod požárnické všestrannosti v Klopině, kde sice trať proběhli v krásném čase a s minimálním počtem chyb na jednotlivých stanovištích, ale v průběhu jejich běhu
si v jednom místě trať zkrátili a proto museli být potrestáni. Vše napravit
pak mohli na soutěži v Hrabišíně, kde se jim opravdu zadařilo a skončili na krásném 5. místě. Hned další soutěž je čekala na počátku měsíce
února v Rohli, kde i přes velkou konkurenci skončili přesně v polovině
startovního pole. Do jarních kol tedy nevstupují vůbec špatně a své výsledky mohou dále zlepšovat. Na tomto zlepšení se svými vedoucími
a trenéry každý týden svědomitě pracují a my jim budeme přát štěstí
v dalších kolech.

V poslední době nám ale děti velmi rychle vyrostly, a proto bychom rádi
do našich řad pozvali děti, které rády sportují, rády by poznaly nové
kamarády a užily si spoustu zábavy po celý rok a to přímo v naší obci.
Dětem se během roku svědomitě věnuje řada vedoucích a trenérů a připravuje pro ně mnoho zážitků, jako například prodloužený zimní víkend
na horách nebo letní soustředění na Olšance.
Úplně poslední soutěží dospělých družstev, v roce 2017, byl tradičně Vánoční kapr v Lesnici, který se konal v sobotu 16. 12. I přes velkou zimu se
družstvo našich mužů velmi rádo účastnilo a vůbec neudělalo ostudu
a skončilo na pěkném 12. místě. Velký obdiv zaslouží hlavně proudaři,
kteří terče srazili na setinu vteřiny přesně. Po této soutěži již mohli všechen materiál zazimovat a pustit se do úprav a oprav soutěžního stroje,
se kterým závodí. Podobně jako děti se i oni svědomitě připravují během zimních měsíců na příchod nové sezóny.

ceny. V měsíci lednu se dále konala Výroční valná hromada, kde byla detailně zhodnocena práce sboru a jeho členů ve všech oblastech působnosti vč. sportovních úspěchů družstev a činnosti jednotky za uplynulý
rok. Dále členové sboru odsouhlasili plán činnosti na tento rok a seznámili se s termíny akcí pro veřejnost, které se konají v roce 2018 a které
společnými silami připravují. Jedná se konkrétně o 30. dubna, kdy pro
Vás připravujeme Pálení čarodějnic s vatrou a dále 5. května kdy na hasičské dráze proběhne Dětská pohárová soutěž v požárním útoku v rámci Ligy mladých hasičů OSH Šumperk. Další akcí je soutěž v požárním
útoku mužů a žen, zapojená do Velké ceny Holba Cup okresu Šumperk,
která se uskuteční v neděli 10. června. Jako každý rok pro všechny návštěvníky připravujeme Tradiční zabijačkové vepřové hody. Většina akcí
se každoročně opakuje a jsme rádi, že se setkávají s Vaším kladným hodnocením avysokou návštěvností. Rádi bychom se sVámi iletos na těchto
akcích potkávali. Tímto bychom Vás rádi srdečně na tyto akce pozvali.
Lenka Dokoupilová, SDH

Villach
Dovolte se ještě krátce vrátit k významné akci loňského roku, hasičské
olympiádě v disciplínách CTIF mladých hasičů, konané v rakouském
Villachu za účasti závodníků z 19 zemí. Z ČR se na olympiádu probojovala 4 družstva mládeže a mezi nimi i Bludov. Do reprezentačního
družstva byl nominován Martin Žižka z našeho sboru, který se nemalou měrou podílel na nakonec vynikajícím umístění, kdy toto družstvo
dosáhlo 8. místa ze 41 zúčastněných družstev! Na kláních této úrovně
jsou již podávány vysoce profesionální výkony kladoucí nároky na fyzické schopnosti ale i na přesnost provedení úkonů. Jsme rádi, že i naši
odchovanci se dokáží prosadit na bez nadsázky mezinárodní úrovni.
P. Strnad

Jednotka SDH
V lednu obec zakoupila do výbavy jednotky automatický defibrilátor.
V posledních letech je tento přístroj stále více rozšířen nejen u záchranné služby, ale i u jednotek SDH, policie nebo na veřejných místech s velkou koncentrací osob a reálně pomáhá zachraňovat životy.Nezbytnou
součástí je zaškolení obsluhy, které proběhlo bezprostředně po pořízení. Defibrilátor poslouží nejen jednotce, ale bude využit i při pořádání
větších společenských akcí na území obce.
Počátkem tohoto roku, 20. ledna, se konal tradiční hasičský ples, který
vyvrcholil 21. ledna Velkým dětským karnevalem. Rádi bychom poděkovali všem návštěvníkům plesu i karnevalu, za jejich účast a podporu
a doufáme, že se s námi bavili. Na dětském karnevalu již tradičně vystupovaly se svými vystoupeními děti z mateřských škol a školy základní, které si mimo ohromného potlesku odnesly sladké odměny a věcné

Dne 10. 2. 2018 ve večerních hodinách byl jednotce vyhlášen poplach
– požár komínu v RD na území obce. JSDH se dostavila na místo zásahu
za cca 12 minut po vyhlášení poplachu, v té době na místě zasahovala
jednotka HZS. S ohledem na malý rozsah události byla jednotka vrácena zpět na základnu.
Petr Strnad, velitel JSDH
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Na úspěšný MAP naváže další projekt určený pedagogům, rodičům i dětem
Dolní Studénky – Přes dva tisíce lidí se v průběhu dvou let zapojilo do téměř padesáti aktivit pořádaných v rámci projektu MAP, Místní
akční plán vzdělávání ORP Šumperk, jehož
realizátorem je MAS Šumperský venkov, z.s..
Na výborně rozjetý projekt naváže letos pokračování.
Projekt, který tento měsíc končí, je zaměřen
na rozvoj kvalitního vzdělávání dětí a žáků
do 15 let. Hlavním smyslem projektu je

rozvíjet v našich školách motivující prostředí,
ve kterém se budou cítit dobře žáci, pedagogové i rodiče dětí.
Místní akční plán nabídl široké veřejnosti, pedagogům i žákům škol ze Šumperska a okolí
více než pětačtyřicet akcí zaměřených na oblast vzdělávání a školství. Pozvání na odborné
workshopy či exkurze přijalo mnoho odborníků, kteří ochotně předali své zkušenosti,
poradili či diskutovali na besedách, přednáškách a workshopech s účastníky v oblastech
matematické a čtenářské gramotnosti, inkluzivního i polytechnického vzdělávání. Mnoho
aktivit bylo zaměřeno přímo na děti/žáky MŠ
a ZŠ. Mezi úspěšné aktivity patřily zejména
návštěva Farmy Pomněnka, preventivně výchovná osvěta „Duben – měsíc bezpečnosti“,
organizace příměstského tábora na podporu
čtenářské gramotnosti, podpora smyslového
vnímání přírody na Třemešských rybnících
a v neposlední řadě také zapojení rodilého

mluvčího do výuky, případně účast na projektu Řemesla do škol.
Na úspěšný MAP naváže v letošním roce projekt s názvem MAP vzdělávání ORP Šumperk
II, který je plánován na období 4 roky. Veřejnost i pedagogové se budou moci aktivně
zapojit do dalších přednášek, besed a vzdělávacích kurzů v oblastech, které si sami zvolili
jako prioritní.
MAS Šumperský venkov

TJ Sokol Dolní Studénky

Letem světem se Sokolem
Tělovýchovná jednota Sokol v polovině února uspořádala již patnáctý ples. Velmi nás těší, že zájem o něj je stále obrovský a již tradičně
bylo vyprodáno. O skvělou hudební zábavu se opět po roce postarala kapela Jen tak dva z Přerova. Chtěli bychom také poděkovat všem
sponzorům, kterých bylo nespočet a kteří byli velmi štědří. Stejně tak
gratulujeme výhercům všech cen a těm, kteří vyhráli pobytový zájezd
do maďarských lázní, či víkendový pobyt na sokolské chatě přejeme,
aby si výhry užili.
V letošním kalendářním roce nás čeká několik sportovních i kulturních
akcí. Začínáme již tradičně sběrem železného šrotu (20. – 21. 4. 2018),
dále nás čeká tradiční Turnaj osvobození ve volejbale, který se uskuteční v sobotu 5. května. V předvečer turnaje se koná pietní vzpomínka
za padlé v obou světových válkách a naši sokoli budou mít ve svém
areálu připravený táborák. Druhou květnovou akcí bude Sokolský den,
na jehož realizaci jsme letos obdrželi i drobnou dotaci z České unie
sportu, která bude použita na organizaci turistického pochodu „Dolnostudénská desítka“ a odpolední kulturní program s vystoupeními.
Budeme věřit, že počasí nám bude při všech těchto akcích přát. Akce

se letos uskuteční v sobotu 26. května, během které bude možné absolvovat pochod po vyznačené trase v okolí naší obce a odpoledne se
zúčastnit sokolského posezení se sportovními aktivitami pro všechny
děti i mládež.
Největší akcí, která se bude se sokolskou obcí prolínat během letošního léta, jistě bude kompletní rekonstrukce velkého hliněného hřiště
za sokolovnou, na které se bude podílet Obec Dolní Studénky. Kompletní podmínky realizace této akce ještě nejsou zcela známy, a tak se
o ní více dozvíte v dalším čísle zpravodaje.
Na začátku června, konkrétně 5. června, bychom rádi s ostatními spolky a organizacemi v obci uspořádali druhý ročník branné soutěže „Dolní Studénky v ohrožení.“ Odpolední soutěž měla velký ohlas. Tříčlenné
hlídky měly za úkol splnit různorodé úkoly a tím se postarat o záchranu
naší obce v případě krizové situace. Na všeobecnou ochranu obyvatel
před přírodními katastrofami a krizové situace bychom se rádi zaměřili
i v letošním roce.
Velmi důležitou součástí každého spolku je i možnost prezentovat
svou činnost se všemi členy. Letošní valná hromada se uskuteční v pátek 13. 4. 2018 v 18 hodin v sokolovně Dolní Studénky.
J. Dolníček, předseda TJ Sokol Dolní Studénky
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Vítání občánků
V pátek 15. prosince 2017 proběhl v zasedací místnosti obecního úřadu slavnostní akt ,,Vítání občánků“. Za přítomnosti pana starosty Ing. Radima Sršňě,
Ph.D. a pana místostarosty Michala
Strnada byli do naší obce přivítáni
tři noví občánci: Mikuláš Petr, Hana
Crhounková a Matyáš Kluka.
O kulturní zážitek se postaraly děti
z Mateřské školy Dolní Studénky se
svým pěveckým a recitačním vystoupením. Každé přivítané dítko obdrželo jako dárek pamětní knížku, tradiční
finanční dar ve formě malé výbavičky
pro miminko a maminky dostaly krásnou kytičku.
Všem dětem přejeme do života hlavně
hodně zdraví, lásky, štěstí a úspěchu.
B.P.

TJ Sokol Dolní Studénky – sportovní oddíl pro děti pořádá:

Jarní výlet - celodenní výlet pro plavce i neplavce, členy i nečleny TJ Sokol
Milé děti a jejich vážení rodiče /případně prarodiče/, ještě stále je čas zimních radovánek, ale i zima skončí, ve vzduchu
zavoní jaro a my jsme pro Vás připravili jarně - velikonoční výlet. Jedná se o výlet do Aquaparku Olomouc a je určen :
rodičům, případně prarodičům s dětmi, dospělým bez dětí, členům i nečlenům TJ Sokol D. Studénky, zkrátka všem, kdo mají
chuť si nejen zaplavat, ale využít všech atrakcí, které aquapark nabízí.
Bližší informace o využití: aqua - restaurace, saunový svět, whirpool,… se dozvíte na: http://www.aqua-olomouc.cz
Termín:
31.3.2018
Odjezd od sokolovny DS:
7:45 hod.
Příjezd k sokolovně DS :
dle domluvy cca 16:00 – 17:00 hod.
Cena:
celodenní volná vstupenka do všech vnitřních prostor včetně saunového světa
a průplavového venkovního bazénu 180,-- Kč / osoba
- děti 4 – 6 let celodenní vstupné 150,-- Kč
- děti do 4 let vstupné zdarma
- zpáteční jízdenka bus Dolní Studénky – parkoviště Aquapark Olomouc – Dolní
Studénky cca 120,-- Kč/osobu dle kapacity autobusu
•
•
•
•
-

Prosím zájemce o potvrzení účasti do 27.3. 2018, návratka je také uložena na www TJ Sokol. Výběr zálohy 200 Kč/osoba
proběhne v úterý 27.3.2018 v 17:00 hod v prostoru šatny sokolovny.
Návratku, prosím, vraťte nejpozději do 27.3.2018 na Dolníčková I., D. Studénky 252, tel. 603983830, nebo Vénosová B. ,tel.
604616010, D. Studénky 316.
………………………………………........................... odstřihni návratku ……………..................................................................
Aquapark Olomouc 31.3.2018 - počet osob ……z toho dospělých /včetně dětí 7-17let/ …….dětí do 4 let ……do 4– 6 let …….
Příjmení a jméno: ………………………………………….. mobil:………………………………
S pozdravem a přáním pěkných zimních sportovních zážitků za tým vedoucích I. Dolníčková a B. Vénosová
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