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Souhrn plánovaných akcí na léto a podzim v Dolních Studénkách

     Vážení spoluobčané,
ač dle počasí se může zdát, že léto je již téměř dva měsíce v  plném 
proudu, to kalendářní by teprve mělo přijít. S ním i čas prázdnin a do-
volených, zároveň i čas pro další číslo Dolnostudénského zpravodaje. 
Dovolte, abych Vás, jako již tradičně, v  úvodních řádcích seznámil 
s tím, co se v naší obci událo a co pro vás připravujeme.
Pilně pracujeme na všech projektech, se kterými jsem Vás seznamoval 
v  jarním čísle zpravodaje, rád bych zmínil jen pár aktualit. Zahájení 
rekonstrukce Zámečku Třemešek se blíží, v  současné době probí-
há výběrové řízení a  věříme, že práce započnou v  polovině srpna. 
V minulém čísle jsem také zmiňoval, že čekáme, zda budeme úspěšní 
v žádosti o dotaci na nové autobusové zastávky a veřejná prostranství, 
vč. zeleně a části chodníků, a jsem moc rád, že na tuto akci byla přidě-
lena dotace Olomouckého kraje a projekt bychom rádi realizovali přes 
léto. V  Dolních Studénkách, Králci i  na  Třemešku by měly vzniknout 
úplně nové kryté zastávky moderního střihu s  lavičkami a  malou 
knihovničkou. V  tuto chvíli pro změnu čekáme na  výsledek žádosti 
o dotaci Olomouckého kraje na rekonstrukci stávajících antukových 
kurtů TJ Sokol. Pokud by byla úspěšná, mohli bychom vedle výstavby 
nového multifunkčního hřiště s umělým povrchem, o kterém jsem Vás 
již informoval, rozšířit a  komplexně rekonstruovat právě i  antuková 
hřiště, která slouží po desetiletí zejména špičkovému výkonnostnímu 
volejbalu a nově snad i tenisu. V případě, že se nám to podaří, budeme 
mít kvalitní sportoviště na 3 místech v obci a zbývá již jen Třemešek, 
kde bychom rádi postavili hřiště pro děti v blízké budoucnosti.   
Jarní a letní měsíce jsou opět v naší obci ve znamení řady vydařených kul-
turních, sportovních a společenských akcí, na které můžeme společně 
zavzpomínat na  stránkách tohoto zpravodaje. Velký dík patří všem 

pořadatelům za jejich organizaci i Vám za hojnou účast! Vyvrcholením 
jarní sezóny bude festival Hudba bez hranic, na kterém v pátek v rámci 
vzpomínky na zlatá 60. léta měla vystoupit Helena Vondráčková se svou 
kapelou Charlie Band a Václav Neckář s Bacily. Bohužel management 
Heleny Vondráčkové měl pocit, že naše propagace klamavě navozuje 
naději, že Helena a Vašek budou vystupovat bok po boku, ač na rozdíl 
od Trumpa jsme nikdy neměli natolik neuskutečnitelné ambice a sna-
žili se splnit veškeré jejich požadavky, a zrušil její vystoupení. Nejvíc je 
zřejmě nazlobilo, že jsem prohlásil, že my na venkově se snažíme pra-
covat pro lidi a neřešíme žabomyší války jako oni v Praze. Každopádně 
jsem moc rád, že na poslední chvíli přijala naše pozvání slovenská zpě-
vačka Jana Kirschner a  i  přes výše uvedené komplikace se rozhodla 
nám pomoci a vystoupí místo Heleny Vondráčkové. V sobotu nás čeká 
krom vystoupení všech souborů také velkolepý koncert filmové muzi-
ky, kdy na pódiu vystoupí více než 100 muzikantů a zpěváků a uslyší-
te ty nejznámější filmové melodie od Fantomase, Vinnetua, Tří oříšků 
pro Popelku, přes Jamese Bonda až po  Jurský park či Hvězdné války. 
Vše bude doplněné projekcí z těchto filmů, který v Zábřehu na náměstí 
o minulém víkendu přilákal více než 2000 lidí, a samozřejmě tradičním 
velkým ohňostrojem. Po prázdninách pak chystáme akci zcela mimo-
řádnou, kterou by měl být po více než 20 letech sjezd rodáků obce. Bližší 
informace najdete na  stránkách tohoto zpravodaje a  budeme moc 
rádi, pokud nám pomůžete oslovit všechny rodáky, kteří se z naší obce 
„rozkutáleli“ do různých koutů České republiky i celého světa. 
Dovolte, abych Vám na  závěr popřál hezké léto, krásnou dovolenou 
a načerpání spousty sluníčka a energie do podzimních i zimních měsíců!

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

Červen
10. 6. 2018 Hasičská pohárová soutěž HOLBA CUP + vepřové hody
16. 6. 2018 Myslivecké posezení
22. – 24. 6. 2018 Festival Hudba bez hranic, pátek 22. 6. tři koncerty: J. Kirschner, V. Neckář a kapela Obzzor
29. 6. 2018 Rozdávání vysvědčení, konec školního roku
Srpen
18. 8. 2018 Bohemia cup - volejbalový turnaj
18. 8. 2018 Letní kino – kulturní areál, Promítáme film ,,Tátova Volha“. Vstupné 50 Kč.
Září
3. 9. 2018 Nástup dětí do základní školy a obou mateřských školek po prázdninách
8. 9. 2018 Turnaj Odborářů ve volejbale
22. – 23. 9. 2018 Sjezd rodáků a přátel Dolních Studének
Říjen
1. 10. 2018 Zahájení kurzů a kroužků pořádaných Komunitní školou Dolní Studénky
7. 10. 2018 Dolnostudénské hody
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ZÁJEZD ČESKÉHO SVAZU ŽEN
Český svaz žen i letos pořádá tradičně pro zájemce o poznávání 

dalších koutů Česka jednodenní zájezd. 

  Prohlédneme si krásný rokokový zámek Nové Hrady u Litomyšle.

My 

Myslivecký spolek Bašta Sudkov 
 

Vás srdečně zve  
 

v sobotu 16. 6. 2018 na 
 

Myslivecké posezení 
 

Akce se uskuteční v prostorách kulturního areálu v Dolních Studénkách. 
 

Začátek ve 12.00 hodin. 
 

Připraveno tradiční občerstvení – zvěřinové speciality. 

U nás to žije!

Naše obec patří k  těm, ve  kterých probíhá sběr tříděného odpadu 
formou velkoobjemových kontejnerů. Bohužel, stále se opakuje situ-
ace, kdy jsou kontejnery zbytečně přeplněny, nebo obsahují odpad, 
který do nich vůbec nepatří a tím myšlenka třídění postrádá smysl.  

Plastové nádoby prosím stlačujte tak, aby zabíraly méně místa. Papírové 
krabice rozložte, nebo rozšlapejte. Často se stává, že v  kontejneru 
se nachází 3 – 4 nerozložené krabice a tím je kontejner zcela zaplněn 
a v jejich okolí tak vznikají skládky. 

Prosíme také, nevytvářejte okolo kontejnerů skládky netříděného od-
padu, jako jsou pneumatiky, nábytek, apod. Za tímto účelem má každý 
občan možnost bezplatně využít služeb sběrného dvora v Šumperku, 
který je otevřen i v sobotu a neděli. 

Děkujeme všem, a je vás většina, kteří věnují několik minut svého času 
třídění, tato pravidla ctíte a společně přispíváte k tomu, aby byla naše 
obec krásnější a příjemnější místo pro život. 

Třídění odpadu

LETNÍ KINO DOLNÍ STUDÉNKY
18. 8. 2018 • 21:00 hod.

 Zastavíme se na Zelené Hoře - Poutní kostel Sv. Jana Nepomuckého 
památka zapsaná na seznamu UNESCO.

 Navštívíme ZOO v Jihlavě

Zájezd se uskuteční v sobotu 11. srpna 2018 

Odjezd autobusu z obvyklých nástupních míst v 7.00 hod.

Díky dotaci Obce Dolní Studénky na tento zájezd je cena

300 Kč/osobu
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U3V – Pojďte se 
s námi vzdělávat!

22. – 23. 9. 2018
 v kulturním areálu obce Dolní Studénky se začátkem v 16 hodin.

V dopoledních hodinách proběhne ,,Den otevřených dveří“ v prostorách budovy 
základní školy, kostela, hasičárny, sokolovny, budovy technických služeb a zázemí 
provozních pracovníků obce, budovy obecního úřadu a knihovny, mateřské školy 

v Dolních Studénkách a také Králci.

Podrobný program bude uveřejněn na konci měsíce srpna a v zářijovém zpravodaji.
V případě nepříznivého počasí se sobotní akce uskuteční na sále restaurace ,,U Urbanů“.

SJEZD RODÁKŮ A PŘÁTEL
DOLNÍCH STUDÉNEK

V tomto pololetí ukončili studenti – senioři 
další semestr Virtuální univerzity třetího 
věku, kterou opět zaštítila Komunitní škola 
v Dolních Studénkách. Absolvovali jsme velmi 
zajímavé téma - „Cestování - co jste možná 
nevěděli“. Všichni bez problémů zvládli testy, 
obdrželi certifikáty a na podzim už se těšíme 
na další téma, které má název - „České dějiny 
a jejich souvislosti“. Věříme, že mezi nás zaví-
tají i další noví zájemci o toto studium.

Mgr. V. Sršňová
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Koncertem legend československé populární 
hudby zpěváka Václava Neckáře a  zpěvačky 
Jany Kirschner vyvrcholí čtrnáctý ročník festiva-
lu Hudba bez hranic. Ten se uskuteční od pátku 
22. do neděle 24. června v Dolních Studénkách 
i na dalších místech na Šumpersku. V programu 
se představí pět stovek účinkujících. 

 „Festival Hudba bez hranic vznikal jako pře-
hlídka dechových hudeb a  mažoretek, ale 
v  programu dostávají prostor i  jiné hudeb-
ní žánry jako jazz, ska, pop, punk nebo rock. 
Letos potvrdilo účast patnáct kapel a mažoret-
kových skupin ze čtyř zemí,“ upřesnil organi-
zační ředitel festivalu Radim Sršeň. 

Třídenní přehlídka vytáhne největší programo-
vý trumf hned na úvod. Už v pátek 22. června 
zaplní kulturní areál v  Dolních Studénkách 
stovky posluchačů a  fanoušků, aby se staly 
svědky vzácného okamžiku, kdy se na jednom 
pódiu vystřídají ikona české populární hudby 
zpěvák Václav Neckář a  oblíbená slovenská 
zpěvačka Jana Kirschner. Václav Neckář se svou 
kapelou Bacily zavzpomíná nejen na  slavné 
období 60. let, kdy vznikaly jeho nejslavnější 
písně, ale zazní také písničky z jeho současné 

FESTIVAL HUDBA BEZ HRANIC
Václav Neckář, Jana Kirschner a stovky dalších muzikantů ze čtyř zemí zahrají v Dolních Studénkách

tvorby. Ještě před tím se na úvod v devatenáct 
hodin představí v  roli předskokana formace 
Obzzor ze Zábřeha. 

V sobotu 23. června od půl desáté dopoledne 
projdou dechové hudby s mažoretkami ulicemi 
v  centru Šumperka a  následně budou kon-
certovat „Na Točáku“ a v parku „U Sovy“ před 
vlastivědným muzeem. 

Odpoledne se program přesune do  Dolních 
Studének, kde od 13.45 projde obcí paprskový 
průvod. Na  něj po  čtrnácté hodině navážou 
vystoupení jednotlivých účastníků festiva-
lu v  místím kulturním areálu. Sobotní večer 
vyvrcholí unikátním Koncertem filmové hudby 
s videoprojekcí v podání Dechového orchestru 
Zábřeh, pěveckých sborů TapTýda Loučná nad 
Desnou a  Oculos Meos Šumperk. Poté publi-
kum pobaví zábavová kapela Méďa Band. 

Nedělní odpoledne bude věnováno satelitním 
koncertům v obcích Místní akční skupiny Šum-
perský venkov, letos konkrétně v bludovských 
lázních. 

„Každý rok se počet posluchačů festivalu zvy-
šuje, což nám dělá ohromnou radost. Loni 

přišlo na všechny festivalové akce více jak pět 
tisíc návštěvníků. Letos se tuto hranici poku-
síme posunout zase o  kousek dál,“ směje se 
umělecký ředitel přehlídky Lubomír Vepřek.

Zahraničními hosty čtrnáctého ročníku budou 
orchestry z Polska, Finska a Slovenska. „Celkově 
se na  festivalu představí bezmála pět stovek 
účastníků,“ spočítal Sršeň. Hudba bez hranic 
není jen hudební přehlídkou, ale také festiva-
lem setkávání mladých lidí z evropských zemí. 
Jim i posluchačům umožňuje poznávat historii, 
kulturu a mentalitu evropských sousedů. 

Záštitu nad festivalem převzali a  svou účast 
přislíbili hejtman Olomouckého kraje Ladi-
slav Okleštěk, poslanec Poslanecké sněmovny 
Parlamentu ČR Petr Gazdík, senátor Parlamen-
tu ČR Zdeněk Brož a Stanislav Polčák – poslanec 
Evropského parlamentu. 

Vstup na  akce festivalu je zdarma, pouze za 
lístek na páteční koncert kapely Obzzor, Václava 
Neckáře a  Jany Kirschner zaplatí návštěvníci 
v předprodeji 220 korun a v den akce 290 korun. 

Podrobný program festivalu spolu s  informa-
cemi o jednotlivých souborech jsou umístěny 
na webových stránkách hudbabezhranic.cz.
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19 hodin • vstupné 220 Kč v předprodeji

na místě 290 Kč (předprodej: OÚ Dolní Studénky, IC Zábřeh, IC Šumperk)
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Dolní Studénky  •  Kulturní areál22. 6. 2018

Václav
 NECKÁŘ

Jana KIRSCHNER
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21:30

19:00

& BACILY

feat. Papa Krista
OBZZOR



strana 5 DOLNOSTUDÉNSKÝ ZPRAVODAJ

22.�–�24.�6.�2018
Dolní Studénky

VÁCLAV NECKÁŘ (CZ)�•�BACILY (CZ)�•�JANA KIRSCHNER (SK)�•�OBZZOR feat. Papa Krista (CZ) 
DECHOVÝ ORCHESTR ZÁBŘEH (CZ)�•�TAPTÝDA LOUČNÁ NAD DESNOU (CZ)�•�OCULOS MEOS ŠUMPERK (CZ)�•�MÉĎA BAND (CZ) 
TEEKKARITORVET ORCHESTRA (FN)�•�POWIATOWEJ WOLSZTYŃSKIEJ ORKIESTRY DĘTEJ (PL)�•�SEBEDRAŽSKÁ KAPELA (SK)

SWARZĘDZKIEJ ORKIESTRY DĘTEJ (PL)�•�DECHOVÝ ORCHESTR ZUŠ NĚMČICE NAD HANOU (CZ)
KDO MÁ ČAS�–�DECHOVKA TAK TROCHU JINAK (CZ)�•�TANEČNÍ SOUBOR KK�–�DANCE ŠUMPERK (CZ)

MAŽORETKY SWARZEDZ (PL)�•�MAŽORETKY LIBINA (CZ)�•�MAŽORETKY SEVEROVÝCHOD ZÁBŘEH (CZ)
MAŽORETKY ZÁBŘEH�–�Z.S. – POZDNÍ SBĚR (CZ)

Záštitu nad festivalem převzali a svou účast přislíbili hejtman Olomouckého kraje Ladislav Okleštěk,
poslanec Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR Petr Gazdík, senátor Parlamentu ČR Zdeněk Brož

a Stanislav Polčák�–�poslanec Evropského parlamentu. 

Bližší informace najdete na www.hudbabezhranic.cz

Pátek 22. června 2018

DOLNÍ STUDÉNKY
Kulturní areál obce:
19:00 – OBZZOR feat. Papa Krista
20:00 – VÁCLAV NECKÁŘ & BACILY
21:30 – JANA KIRSCHNER
Předprodej vstupenek:
IC Šumperk (muzeum), IC Zábřeh, OÚ Dolní Studénky
VSTUPNÉ: 220 Kč (předprodej), 290 Kč (na místě)

Sobota 23. června 2018

ŠUMPERK
 9:15 – průvod zúčastněných souborů ulicemi města
  od pošty Šumperk
U sovy:
10.00 – Powiatowej Wolsztyńskiej Orkiestry Dętej (Polsko)
10.30 – mažoretky Severovýchod Zábřeh
10.40 – Dechový orchestr Swarzedz (Polsko)
11.10 – mažoretky Swarzedz, mažoretky Libina
11.25 – Dechový orchestr ZUŠ Němčice nad Hanou
Na Točáku:
10.00 – Teekkaritorvet orchestra (Finsko)
10.35 – Taneční soubor KK�–�Dance Šumperk, mažoretky Libina
10.45 – Sebedražská kapela (Slovensko)
11.30 – Taneční soubor KK�–�Dance Šumperk, mažoretky Libina

Neděle 24. června 2018

LÁZNĚ BLUDOV
13.30 – Powiatowej Wolsztyńskiej Orkiestry Dętej (Polsko)
14.10 – Swarzędzkiej Orkiestry Dętej (Polsko)
14.50 – Sebedražská kapela (Slovensko)

Sobota 23. června 2018

DOLNÍ STUDÉNKY
Kulturní areál obce:
14:30 – zahájení hlavního festivalového programu 
Hlavní festivalový program
14.45 – Teekkaritorvet orchestra (Finsko)
15.20 – taneční vystoupení�–�MŠ Králec, MŠ Dolní Studénky
15.30 – Dechový orchestr ZUŠ Němčice nad Hanou
16.05 – taneční vystoupení�–�mažoretky Libina
16.15 – Kdo Má Čas�–�dechovka tak trochu jinak�–�Dolní Studénky
16.50 – taneční vystoupení�–�ZŠ Dolní Studénky, mažoretky Severovýchod Zábřeh
17.00 – Powiatowej Wolsztyńskiej Orkiestry Dętej (Polsko)
17.35 – taneční vystoupení – TJ Sokol D. Studénky, Mažoretky Zábřeh, z.s.�–�Pozdní sběr
17.45 – Sebedražská kapela (Slovensko)
18.20 – taneční vystoupení�–�Taneční soubor KK�–�Dance Šumperk
18.30 – Swarzędzkiej Orkiestry Dętej (Polsko)
19.05 – taneční vystoupení�–�mažoretky Severovýchod Zábřeh

20.30 – KONCERT FILMOVÉ HUDBY S VIDEOPROJEKCÍ
  Dechový orchestr Zábřeh, TapTýda Loučná nad Desnou a Oculos Meos Šumperk
22.00 – ohňostroj
22.15 – Méďa band�–�Horní Studénky

Plakát HBH 2018 s programem.indd   1 13.06.2018   20:28:08
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poslanec Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR Petr Gazdík, senátor Parlamentu ČR Zdeněk Brož

a Stanislav Polčák�–�poslanec Evropského parlamentu. 
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 9:15 – průvod zúčastněných souborů ulicemi města
  od pošty Šumperk
U sovy:
10.00 – Powiatowej Wolsztyńskiej Orkiestry Dętej (Polsko)
10.30 – mažoretky Severovýchod Zábřeh
10.40 – Dechový orchestr Swarzedz (Polsko)
11.10 – mažoretky Swarzedz, mažoretky Libina
11.25 – Dechový orchestr ZUŠ Němčice nad Hanou
Na Točáku:
10.00 – Teekkaritorvet orchestra (Finsko)
10.35 – Taneční soubor KK�–�Dance Šumperk, mažoretky Libina
10.45 – Sebedražská kapela (Slovensko)
11.30 – Taneční soubor KK�–�Dance Šumperk, mažoretky Libina

Neděle 24. června 2018

LÁZNĚ BLUDOV
13.30 – Powiatowej Wolsztyńskiej Orkiestry Dętej (Polsko)
14.10 – Swarzędzkiej Orkiestry Dętej (Polsko)
14.50 – Sebedražská kapela (Slovensko)

Sobota 23. června 2018

DOLNÍ STUDÉNKY
Kulturní areál obce:
14:30 – zahájení hlavního festivalového programu 
Hlavní festivalový program
14.45 – Teekkaritorvet orchestra (Finsko)
15.20 – taneční vystoupení�–�MŠ Králec, MŠ Dolní Studénky
15.30 – Dechový orchestr ZUŠ Němčice nad Hanou
16.05 – taneční vystoupení�–�mažoretky Libina
16.15 – Kdo Má Čas�–�dechovka tak trochu jinak�–�Dolní Studénky
16.50 – taneční vystoupení�–�ZŠ Dolní Studénky, mažoretky Severovýchod Zábřeh
17.00 – Powiatowej Wolsztyńskiej Orkiestry Dętej (Polsko)
17.35 – taneční vystoupení – TJ Sokol D. Studénky, Mažoretky Zábřeh, z.s.�–�Pozdní sběr
17.45 – Sebedražská kapela (Slovensko)
18.20 – taneční vystoupení�–�Taneční soubor KK�–�Dance Šumperk
18.30 – Swarzędzkiej Orkiestry Dętej (Polsko)
19.05 – taneční vystoupení�–�mažoretky Severovýchod Zábřeh

20.30 – KONCERT FILMOVÉ HUDBY S VIDEOPROJEKCÍ
  Dechový orchestr Zábřeh, TapTýda Loučná nad Desnou a Oculos Meos Šumperk
22.00 – ohňostroj
22.15 – Méďa band�–�Horní Studénky

Plakát HBH 2018 s programem.indd   1 13.06.2018   20:28:08

22.�–�24.�6.�2018
Dolní Studénky

VÁCLAV NECKÁŘ (CZ)�•�BACILY (CZ)�•�JANA KIRSCHNER (SK)�•�OBZZOR feat. Papa Krista (CZ) 
DECHOVÝ ORCHESTR ZÁBŘEH (CZ)�•�TAPTÝDA LOUČNÁ NAD DESNOU (CZ)�•�OCULOS MEOS ŠUMPERK (CZ)�•�MÉĎA BAND (CZ) 
TEEKKARITORVET ORCHESTRA (FN)�•�POWIATOWEJ WOLSZTYŃSKIEJ ORKIESTRY DĘTEJ (PL)�•�SEBEDRAŽSKÁ KAPELA (SK)

SWARZĘDZKIEJ ORKIESTRY DĘTEJ (PL)�•�DECHOVÝ ORCHESTR ZUŠ NĚMČICE NAD HANOU (CZ)
KDO MÁ ČAS�–�DECHOVKA TAK TROCHU JINAK (CZ)�•�TANEČNÍ SOUBOR KK�–�DANCE ŠUMPERK (CZ)

MAŽORETKY SWARZEDZ (PL)�•�MAŽORETKY LIBINA (CZ)�•�MAŽORETKY SEVEROVÝCHOD ZÁBŘEH (CZ)
MAŽORETKY ZÁBŘEH�–�Z.S. – POZDNÍ SBĚR (CZ)

Záštitu nad festivalem převzali a svou účast přislíbili hejtman Olomouckého kraje Ladislav Okleštěk,
poslanec Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR Petr Gazdík, senátor Parlamentu ČR Zdeněk Brož

a Stanislav Polčák�–�poslanec Evropského parlamentu. 

Bližší informace najdete na www.hudbabezhranic.cz

Pátek 22. června 2018

DOLNÍ STUDÉNKY
Kulturní areál obce:
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20:00 – VÁCLAV NECKÁŘ & BACILY
21:30 – JANA KIRSCHNER
Předprodej vstupenek:
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VSTUPNÉ: 220 Kč (předprodej), 290 Kč (na místě)
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ŠUMPERK
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10.00 – Teekkaritorvet orchestra (Finsko)
10.35 – Taneční soubor KK�–�Dance Šumperk, mažoretky Libina
10.45 – Sebedražská kapela (Slovensko)
11.30 – Taneční soubor KK�–�Dance Šumperk, mažoretky Libina

Neděle 24. června 2018
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Kulturní areál obce:
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14.45 – Teekkaritorvet orchestra (Finsko)
15.20 – taneční vystoupení�–�MŠ Králec, MŠ Dolní Studénky
15.30 – Dechový orchestr ZUŠ Němčice nad Hanou
16.05 – taneční vystoupení�–�mažoretky Libina
16.15 – Kdo Má Čas�–�dechovka tak trochu jinak�–�Dolní Studénky
16.50 – taneční vystoupení�–�ZŠ Dolní Studénky, mažoretky Severovýchod Zábřeh
17.00 – Powiatowej Wolsztyńskiej Orkiestry Dętej (Polsko)
17.35 – taneční vystoupení – TJ Sokol D. Studénky, Mažoretky Zábřeh, z.s.�–�Pozdní sběr
17.45 – Sebedražská kapela (Slovensko)
18.20 – taneční vystoupení�–�Taneční soubor KK�–�Dance Šumperk
18.30 – Swarzędzkiej Orkiestry Dętej (Polsko)
19.05 – taneční vystoupení�–�mažoretky Severovýchod Zábřeh

20.30 – KONCERT FILMOVÉ HUDBY S VIDEOPROJEKCÍ
  Dechový orchestr Zábřeh, TapTýda Loučná nad Desnou a Oculos Meos Šumperk
22.00 – ohňostroj
22.15 – Méďa band�–�Horní Studénky

Plakát HBH 2018 s programem.indd   1 13.06.2018   20:28:08
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Už po  dvacáté se sešli běžci ze šumperska 
v  příjemném prostředí areálu MŠ Králec. 
Běžecký závod Na Baštu je součástí běžeckého 
seriálu Chlapáckých běhů. 

Děti do 14 let mají svůj běžecký seriál Prcek, 
který byl letos již po  třetí přeborem žáků 
Dolních Studének. 

A  byl to závod Matěje Šupiny z  Dolních 
Studének, který si třikrát vystoupal na stupně 
vítězů. Vyhrál jak Přebor Dolních Studének 
žáků, tak kategorii kluků do 12 let a byl také cel-
kovým vítězem závodu Prcek mezi 50 dětmi, 
které se závodu zúčastnili. 

Přebornicí Dolních Studének žákyň se stala 
Veronika Richterová.

Chlapácký běh „Na Baštu“ 2018

Start vloženého závodu Mrně – děti od 2 do 6 let.

Nejlepší děvčata v kategorii do 8 let.

I nevidomý Hynek Bartoš zvládl 3 km dlouhou trať.Již od startu zaujal Matěj Šupina první pozici.

Celkový vítěz Matěj Šupina.

Start hlavního závodu Na Baštu.

Z. Janů
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Jarní svod loveckých psů 2018

Poslední dubnový den patří již tradičně pálení 
čarodějnic. I  tentokrát se k  nám proto slétly 
čarodějnice a černokněžníci nejen ze Studének, ale 
také ze širokého okolí, aby si užily zábavy na první 
venkovní akci. Před zapálením ohně se tak všich-
ni mohli pobavit při hrách, shlédnout vystoupení 
s  jarní či magickou tematikou dětí z  našich školek, 
školy a  nechybělo samozřejmě ani vystoupení 
rodičů. Poté si všichni mohli jen tak zalétat na koště-
ti či zatančit na parketě. Ti šťastnější, kteří si zakoupi-
li lístky do čarodějné tomboly, se dnes těší z některé 
výhry, kterých bylo spousty. Bylo přichystáno boha-
té občerstvení jako jsou oblíbené makrely, steaky 
nebo klobásky z udírny, nesmí samozřejmě chybět 
ani hranolky a langoše, po kterých se doslova zaprá-
šilo. S příchodem tmy byla zapálena vatra a ti, kte-
ří vydrželi do  nočních hodin, se pak měli možnost 
zahřát nejen u vatry, ale i něčím ohnivým u jedno-
ho ze stánků. Hojná účast a  pozitivní ohlasy, ať již 
v  průběhu sletu či v  následujících dnech pro nás 
znamenají nejen potěšení a  uspokojení nad od-
vedenou prací, ale již nyní zaměstnávají hlavy, čím 
novým zaujmout v příštím roce. Všem čarodějnicím 
a černokněžníkům v kostýmu, ale i v civilu za návště-
vu a podporu děkujeme.

Vaši Hasiči se těší na další setkávání.

Slet čarodějnic 30. dubna 2018
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Obecní úřad Dolní Studénky

Adresa: Dolní Studénky 99, 788 20 Dolní Studénky
Telefonické spojení: 583 217 012
web: www.dolnistudenky.cz
e-mail: dolnistudenky@dolnistudenky.cz
e-mail na p. Michala Strnada – místostarostu obce: 
strnad@dolnistudenky.cz

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

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

Sběrný dvůr

Obecní úřad Dolní Studénky oznamuje občanům,

že ve čtvrtek 16. srpna 2018
proběhne svoz oranžových pytlů na tetrapaky 

(obaly od mléka, džusů atd.)

Pytle postavte před svůj dům ve středu večer 15. srpna 2018 
nebo ve čtvrtek ráno 16. srpna 2018. Pracovníci obecního úřadu 

Vám pytel odvezou a do schránky Vám dají pytel nový.

Svoz Tetrapaků

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. 

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. 

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

Do poznámky je dobré napsat třeba jméno plátce.

Poplatek za TKO na rok 2018 – rekreační objekt v obci
Poplatek za TKO je splatný do 30. 6. 2018

Částka je 500 Kč/rekreační objekt v obci/rok 

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

Poplatek za psa
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. 

• 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 termí-
nů splatnosti poplatků!

Poplatky na rok 2018

Zbrojnice – jak pokročila rekonstrukce
Rekonstrukce zbrojnice se pomalu blíží do finále. V dubnu byla dokonče-
na oprava fasády a její nátěr v obdobném duchu, v jakém je provedena 
budova obecního úřadu. A jak jste si mohli všimnout, původní otevírací 
vrata byla nahrazena rolovacími. V garáži byla provedena finální pod-
lahová vrstva a začátkem května byla kompletně dokončena klubovna 
– položení nové podlahy a provedení výmalby. Klubovnu zbývá již jen 
vybavit nábytkem. Nyní před námi stojí poslední dokončovací práce 
spočívající v osazení zásuvek a vypínačů, instalaci sanitárního vybavení 
a dokončení stropu v přízemí včetně jeho výmalby. 

Petr Strnad

Zasílání novinek – víte to hned!
Obecní úřad Dolní Studénky oznamuje občanům, že na internetových 
stránkách obce www.dolnistudenky.cz v  odkazu odběr novinek je 
možno se po zadání Vašeho jména, příjmení a e-mailu přihlásit k odběru 
novinek. Na Váš zadaný e-mail Vám budou přicházet novinky z obce, 
informace z  obecního rozhlasu, pozvánky, tipy na  výlety, pozvánky 
z okolních obcí na  různé druhy akcí. Toto zasílání probíhá průběžně, 
dle nashromážděných informací.
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 všechny občanské průkazy se strojově čitelnými údaji budou vydávány pouze s kontaktním 
elektronickým čipem (ruší se vybírání správního poplatku 500 Kč za vydání občanského 
průkazu s čipem), 
 

 občan se může sám rozhodnout, zda si čip při převzetí dokladu aktivuje (může tak učinit 
i později); aktivace vyžaduje zadání identifikačního osobního kódu a deblokačního osobního 
kódu (4 – 10 číslic) – zadání není povinné, 
 

 aktivovaný čip umožní využívání občanského průkazu při vzdálené autentizaci držitele 
a k přístupu k identifikačním údajům držitele, 
 

 dosavadní občanské průkazy bez čipu zůstávají v platnosti (nebude prováděna hromadná 
výměna dokladů), 
 

 občanské průkazy bez strojově čitelných údajů s dobou platnosti 1 měsíc budou vydávány 
pouze z důvodu voleb, 
 

 lhůta pro vydání občanského průkazu zůstává 30 dnů, bude však umožněno vydávat 
občanské průkazy za správní poplatek v kratších lhůtách, a to v pracovních dnech 
do 24 hodin nebo do 5 pracovních dnů, 
 

 občanské průkazy v kratších lhůtách budou vydávat nejen obecní úřady obcí s rozšířenou 
působností (v hl.m. Praze úřady městských částí Prahy 1 až 22), ale také Ministerstvo 
vnitra, 
 

 občan může při podání žádosti o vydání občanského průkazu zadat své telefonní číslo nebo 
e-mail a na uvedený kontakt mu bude zaslána informace o možnosti převzetí dokladu, 
 

 převzít občanský průkaz vydávaný v pracovních dnech do 24 hodin lze pouze 
u Ministerstva vnitra - adresa: Na Pankráci 72, Praha 4 (metro C - stanice „Pražského 
povstání“). 
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Vydávání cestovních pasů ve 

zkrácených lhůtách 
 
 
 

 

Od 1. července 2018 dochází ke změnám ve vydávání cestovních pasů občanům, kteří potřebují 
urychleně vycestovat do zahraničí. 
 
Podání žádosti 
 

Občan může požádat o vydání cestovního pasu ve dvou zkrácených lhůtách, a to: 
 v pracovních dnech do 24 hodin, nebo 
 do 5 pracovních dnů. 

 
Občan může žádost o vydání cestovního pasu podat ve zkrácených lhůtách:  

 u kteréhokoliv obecního úřadu obce s rozšířenou působností („ORP“), 
 v Praze u úřadu městské části Praha 1 až 22 („ORP“), 
 u Ministerstva vnitra. 

 
Občan může při podání žádosti o vydání cestovního pasu zadat své telefonní číslo nebo e-mail 
a na uvedený kontakt mu bude zaslána informace o možnosti převzetí vyhotoveného dokladu.  
 

Převzetí cestovního pasu 
 

Občan může převzít cestovní pas vydaný v pracovních dnech do 24 hodin pouze u Ministerstva vnitra 
- adresa: Na Pankráci 72, Praha 4 (metro C - stanice „Pražského povstání“).  
Cestovní pas vydaný do 5 pracovních dnů může převzít na Ministerstvu vnitra nebo na obecním úřadu 
obce s rozšířenou působností či úřadu městské části Praha 1 až 22, u kterého podal žádost o jeho 
vydání. 
   

Správní poplatky 
 

Občan zaplatí celý správní poplatek při podání žádosti, pokud cestovní pas převezme u úřadu, 
kde žádost podal. Pokud podal žádost u obecního úřadu obce s rozšířenou působností či úřadu městské 
části Praha 1 až 22 a převezme cestovní pas na Ministerstvu vnitra, zaplatí první část správního poplatku 
při podání žádosti a druhou při převzetí cestovního pasu. 
 
Přehled správních poplatků za vydání cestovního pasu ve zkrácených lhůtách 
 

 
 

 
Vydání do 24 hodin v pracovních 

dnech 

 
Vydání do 5 pracovních dnů 

 
         Občané starší 15 let 

MV          MV = 6.000 Kč MV          MV = 3.000 Kč 

ORP       MV = 4.000 + 2.000 Kč 

    
4.000           2.000   =  6.000 Kč 

ORP       MV = 2.000 + 1.000 Kč 
    2.000           1.000   =  3.000 Kč 

 ORP       ORP = 3.000 Kč 

 
          Občané mladší 15 let 
 
 
 

MV          MV = 2.000 Kč MV          MV = 1.000 Kč 

ORP        MV = 1.500 + 500 Kč 
     1.500             500    =  2.000 Kč 

ORP       MV = 500 + 500 Kč 
     500              500    =  1.000 Kč 

 ORP       ORP = 1.000 Kč 
 

OSČ MV 30. 4. 2018 
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Základní škola informuje

Ve škole se pořád něco děje
Letošní jaro je ve škole opět ve znamení obecního sloganu „U nás to 
žije!“ Není jediný týden, kdy bychom se neúčastnili nějakého výuko-
vého programu, divadelního představení nebo jiné podobné akce. 
Žáci prvního a druhého ročníku spolu s předškoláky v březnu absol-
vovali čtyřdenní pobyt na Švagrově. Byl zaměřený především na eko-
logii. Ti starší spolu se žáky ze Základní školy Sluneční Šumperk strávili 
týdenní pobyt na  Třemešku u  Oskavy. Náplň této školy v  přírodě se 
nesla především v anglické konverzaci a velmi nás těší, že naši třeťáci, 
čtvrťáci i páťáci bez problémů obstojí v angličtině mezi stejně starými 
žáky ze Šumperka. V průběhu jejich pobytu si vyzkoušeli anglicky mlu-
vit před cizími dospělými, s  jinými dětmi a  také Američanem Ianem, 
kterého znají z naší školy, kam čas od času dorazí a stráví s námi několik 
lekcí angličtiny. 

Z  dalších akcí, které se ve  škole uskutečnily, bychom mohli zmínit 
hudební představení „Šel tudy, měl dudy“, díky kterému naši žáci po-
znali mnoho pro ně nových hudebních nástrojů. V  průběhu května 
jsme společně s panem myslivcem Jiřím Dolníčkem strávili jedno do-
poledne v lese. Byli jsme se podívat na kaliště pro divočáky, seznámili 
jsme se s péčí o zvěř během zimy, jak fungují krmelce, kazatelny a po-
sedy, či se dozvěděli, jak důležitý význam pro českou přírodu mysli-
vost má. Tento den věnovaný přírodě jsme také využili k návštěvě Tře-
mešských rybníků, kde nás potěšily žabí námluvy a pár labutí. Kéž by 
na rybnících zůstal a vyvedl mladé labutě. 

V Šumperku jsme také viděli anglické představení Silly bear, zabubno-
vali si na džembe bubnech a zahráli na různých etnických, především 
afrických nástrojích. 

Mezi další mimovýukové akce patří návštěva dopravního hřiště 
v Zábřehu, kde si čtvrťáci vyjezdili průkaz cyklisty, dále účast starších žáků 
na soutěži v anglické konverzaci nebo soutěži Poznej město Šumperk. 

Během jarních měsíců proběhl také zápis žáků do  prvního ročníku. 
Velmi nás těší, že většina předškoláků se dostavila na zápis do naší dol-
nostudénské školy a od září tak rozšíří řady našich žáků. Předpokladem 
je, že od nového školního roku se počet žáků přehoupne přes čtyřicít-
ku. Do finálové rovinky letošního školního roku přejeme všem žákům 
hodně zdaru a všem svým kolegům pevné nervy. 

Závěrem mi dovolte popřát všem rodičům, jejich dětem i všem zaměst-
nancům školy především pohodové léto.

Mgr. J. Dolníček, ředitel školy

Naše škola slaví úspěch 
v matematické soutěži Klokan

V  letošním ročníku tradičního matematického „klokana“ v  kategorii 
„Cvrček“ uspěla naše třeťačka Lada Růžičková. V  rámci celého 
Olomouckého kraje obsadila vynikající třetí místo. V okrese Šumperk 
byla dokonce druhá! Všichni jí velmi gratulujeme a  přejeme mnoho 
dalších školních úspěchů. 

Mgr. J. Dolníček, ředitel školy

Komunitní škola 
Dolní Studénky informuje

V  komunitní škole koncem května skončila většina volnočasových 
kroužků a už nyní se těšíme na kroužky nové. V  těchto novinách na-
leznete přehled těch, které se na  všechny aktivní občany připravují 
v novém školním roce. 

Poslední květnový den se v prostorách školy uskutečnila velká dětská 
zahradní slavnost pro všechny žáky a děti naší školy a školek. Na začát-
ku nás čekalo velké kouzelnické představení, které pobavilo nejen děti. 
I rodiče často zůstávali v údivu, jak jen to ten kouzelník doopravdy dělá. 
Po tomto vystoupení následovalo slavnostní pasování našich předško-
láků na opravdové školáky. Přejeme jim spousty elánu do školních let! 
Na  všechny děti pak čekalo několik drobných soutěží, do  kterých se 
zapojili i někteří rodiče i prarodiče. Za odměnu pak na všechny čeka-
la palačinka, párek v  rohlíku i  kofola. Rádi bychom poděkovali všem 
organizátorům akce včetně zaměstnanců školy a rodičům, kteří ochotně 
v průběhu celé zahradní slavnosti byli nápomocni. 

Mgr. J. Dolníček, předseda spolku

Komunitní škola Dolní Studénky
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Mateřská škola Dolní Studénky

Mateřská škola na dopravním hřišti

Zahradní slavnost pro děti z MŠ a ZŠ Dolní Studénky

V květnu a červnu, kdy už je počasí téměř letní, 
se děti ze škol a  školek vydávají na  výlety, 
exkurze a další poznávací zájezdy. Děti z obou 
dolnostudénských školek nejsou výjimkou. 

Blok o  dopravní výchově – malování značek, 
pravidla pro chodce i  cyklisty, pravidla cho-
vání v  dopravních prostředcích, poznávání 
různých dopravních prostředků, procvičování 
na  interaktivní tabuli – jsme završili výletem 
na dopravní hřiště v Mohelnici. Děti si nejpr-
ve zopakovaly známé značky a  pravidla, při-
pomněly si ty méně známé a pak už se vrhly 

na výběr toho pro ně nejkrásnějšího doprav-
ního prostředku. Na výběr měly různé značky 
aut, traktorů, nákladních aut, odrážedel, 
koloběžek, tříkolek. Každý malý řidič si vybral 
a  vyrazil do  „provozu“. Lehoučké ovládání 
motorových vozidel děti ani nepotřebovaly 
vysvětlit, hlavně už jedeme!

První chvíle „v nových autech“ trávily děti rych-
lou jízdou bez ohledu na  jakékoliv značení, 
jeli podle pravidla „hlavně rychle“. Nicméně 
po vášnivých jízdách a ještě vášnivějších výmě-
nách vozidel si začaly všímat i semaforů, značek 

stojících i  namalovaných na  silnici i  jednodu-
chých pravidel – jízda vpravo, předjíždění, ... 

Výlet se samozřejmě neobešel bez spořádání 
patřičného množství jídla nabaleného ma-
minkami a tatínky, vyzkoušení sladkostí ostat-
ních školkových kamarádů a prozkoumání při-
lehlého dětského hřiště. Kombinace lezecké 
stěny se skluzavkou zaujala hlavně starší děti, 
mladší si pohrály na  pískovišti a  v  dřevěném 
domečku s klasickou klouzačkou, na houpač-
kách a prolézačkách se vystřídaly všichni.

 Andrea Krupičková Dostálová
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Společný výlet našich mateřských škol 
V úterý 29. 5. se děti obou mateřských škol z Dolních Studének i Králce 
vydaly na společný výlet, jak je v posledních letech zvykem. Báječné je, 
že dopravu sponzoruje CK Hornettour pana starosty a vstupné nám le-
tos zaplatilo Dolnostudénské vzdělávací komunitní centrum, takže si to 
naše děti užily celé bez nákladů. Rozhodli jsme se po delší době vrátit 
do  Jiříkova u  Rýmařova, kde má obrovskou Pradědovu galerii zná-
mý řezbář pan Jiří Halouzka a  neustále ji rozšiřuje. Děti se podíva-
ly na  rekordního dřevěného Praděda, patrona našich hor – je do-
konce zapsaný v  Guinnessově knize rekordů a  není jediný v  celé 
galerii. Mohly vidět panorama Prahy a panoramatický obraz na-
šich Jeseníků. Viděly také spoustu dalších nádherných dřevěných 
soch především v  životní velikosti. Hodně se líbily dřevěné průlezky 
a  kolotoče se zvířecími motivy a  děti se zájmem prohlížely i  veliký 

betlém, vůbec největší prý na celém světě, iniciovaný přáním samot-
ného papeže Jana Pavla II. Největší úspěch měla lanovka pro děti 
na  visutém laně a  rozhledna nad výběhem zvířat. Děti překonávaly 
svůj strach, když vstupovaly do pekla plného hříšníků a čertů. Nezkla-
mal ani obrovský starý tříhlavý drak a zajímavá byla i soustava jezírek 
se spoustou vodních rostlin a hlavně živých vážek a šídel... Výlet nám 
přinesl zajímavé poznání, děti si mohly porovnat své představy o ve-
likosti některých zvířat, která v  reálném životě nepotkají a  rozhodně 
si na ně nemohou vylézt. A to je nejlepší, když si děti mohou osahat 
svoje představy. Rozhodně se těšíme na příští návštěvu – co nového 
zase uvidíme a jaká překvapení tam děti najdou.

za všechny ze školek Jarmila Lokajíčková

Mateřská škola Králec
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Výchova ke znalostem a zkušenostem z oblasti dopravy patří odedávna 
k  náplni vzdělávání i  v  mateřských školách. Naše děti z  králecké 
mateřské školy mají velkou výhodu, že mají k dispozici blízké víceúčelové 
hřiště a na jeho chodnících namalované vodorovné dopravní značení 
a k tomu od rodičů vyrobené přenosné dopravní značky. Takže návštěvu 
Dopravního hřiště v  Mohelnici jsme využili ke  zpestření a  výuce 
v jiném prostředí.

„Doma“ totiž celkem pravidelně využíváme naše hřiště a  řádíme 
na odrážedlech, kolech a koloběžkách tam. Někteří jezdí, jiní jsou v roli 
chodců a pár dětí má funkci policistů a semaforů. A když je nepříjem-
né počasí, zapneme interaktivní tabuli a už „frčíme“ ve virtuální realitě 
na obrazovce ve třídě. Máme skvělý výukový program právě na oblast 
vzdělávání v dopravě a děti to baví. Získávají návyky potřebné k sebe-
kázni a upevňují si již známá pravidla chování v dopravním provozu. 

Dnešní provoz v  dopravě je docela náročný a  vyžaduje soustředění, 
pozornost a  postřeh s  rychlou a  správnou reakcí. A  k  tomu vede jen 
dlouhá pečlivá a  trpělivá opakovaná snaha. A  v  Králci se nám díky 
bohatému vybavení hřiště i ve třídě daří a věříme, že vzděláváme zod-
povědné a rozumné malé řidiče...

 za všechny z Králce Jarmila Lokajíčková

Dopravní výchova teoreticky i prakticky v Králci
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Dolnostudénské vzdělávací centrum, z.s. - Komunitní škola, Dolní Studénky 87, 788 20, IČ 05015987

Nabídka  kroužků, kurzů a seminářů pro školní rok 2018 / 2019*

Kategorie Název Věková 
kategorie Termín Četnost Místo 

konání Vedoucí Cena

D
ět

i

Hra na klavír 4 – 10 10/18 – 5/19 Dle zájmu MŠ – ZŠ Zuzana 
Řeháková

1100 Kč/jednotlivec/pololetí
550 Kč/sk. 2–3 děti /pololetí

Dětské centrum 0 – 3 10/18 – 5/19 pondělí       
10.00 – 11.00 hod. 1× 14 dní MŠ Olga 

Nevrlá 100 Kč/pololetí   

ZUMBA pro mladší děti 05.srp 10/18 – 5/19 čtvrtek       
16.00 – 1.00 hod.

1× týdně
1. hodina  ZŠ Šárka 

Elsnerová
1400 Kč/celý rok
800 Kč/pololetí

ZUMBA pro starší děti 9 – 13 10/18 – 5/19 čtvrtek       
17.00 – 18.00 hod.

1× týdně
1. hodina  ZŠ Šárka 

Elsnerová
1400 Kč/celý rok
800 Kč/pololetí

Bubnování na džembe 
pro děti a rodiče

10/18 – 5/19 středa        
15.30 – 1.00 hod. 1× 14 dní ZŠ Hana

Mösnerová 440 Kč/pololetí

Divadýlko 4 – 6 10/18 – 5/19 středa        
16.00 – 17.00 hod. 1× 14 dní MŠ DS Iva

Janková
500 Kč/celý rok
300 Kč/pololetí

Jízda na koni 8 – 11
9/18 – 5/19 termíny 
různé podle počtu 

dětí.

1× týdně 
45 minut DS statek p. Bureš 2200 Kč/pololetí

Zá
kl

ad
ní

 š
ko

la
 D

ol
ní

 S
tu

dé
nk

y
– 

žá
ci

Vaření 10/18 - 5/19 1× týdně

ZŠ

         100,- Kč / pololetí
 

Pozn.: Při úhradě částky 100 Kč
může žák navštěvovat jeden, dva, tři, ...

nebo i všechny kroužky.
Cena je stanovena za komplet

nabízených kroužků.

Doučování 10/18 - 5/19 1× týdně

Míčové hry 10/18 - 5/19 1× týdně

Logik – stolní hry 10/18 - 5/19 1× týdně

Hudebně-dramatický 
kroužek 10/18 - 5/19 1× týdně

Hra na kytaru 10/18 - 5/19 1× týdně

D
os

pě
lí

PILATES 13 a více 10/18 – 5/19 středa         
18.00 – 19.00 hod. 1× týdně      ZŠ Lenka

Hodovská 1100 Kč/pololetí

PILATES 13 a více 10/18 – 5/19 středa         
19.15 – 20.15 hod. 1× týdně     ZŠ Lenka

Hodovská 1100 Kč/pololetí

JÓGA 15 a více 10/18 – 5/19 úterý                  
18.30 – 19.30 hod. 1× týdně                       ZŠ Viktorie

Prachařová 1500 Kč/pololetí

Jízda na koni 18 a více 9/18 – 5/19 termíny 
různé podle zájmu

1× týdně
60 minut DS statek p. Bureš 2200 Kč/10 lekcí

,,Pár akordů na kytaru“ 15 a více 10/18 – 5/19 individuálně, 
dle zájmu ZŠ Vlasta

Sršňová

Se
ni

oř
i

Kurz na PC      55 a více 10/18 – 5/19 úterý          
17.15 – 19:00 hod.

1× týdně 
v nové PC 

učebně 
ZŠ L. Gebauer 600 Kč/pololetí

Nikdy není pozdě 
začít cvičit jógu 50 a více 10/18 – 5/19 úterý          

15.30 – 16.30 hod. 1× týdně ZŠ Alena
Štolcová 1100 Kč/pololetí

Univerzita třetího věku 55 a více 9.00  - 11.00 úterý 1× 14 dní OÚ Emílie
Průšová 450 Kč/1 semestr                     

Tv
oř

iv
é

od
po

le
dn

e

6 a více Dle zájmu a nabídky 
témat. Jednodenní ZŠ, MŠ Bude stanovena podle spotřeby 

materiálu.

*Minimální počet přihlášených na jeden kurz či seminář je 10 osob. Přihlásit se můžete dvěma způsoby: 1. vyplnit a odevzdat písemnou přihlášku na OÚ do ZŠ či MŠ
nebo 2. vyplnit elektronickou přihlášku, kterou naleznete na odkaze: zsmsdolnistudenky.cz/komunitniskola a zaslat ji mejlem na adresu: komunitniskola@dolnistudenky.cz.

Přihlášené zájemce budeme v měsíci září kontaktovat a sdělíme další podrobnosti (platba, zahájení kurzu).
Přihlášky, ať písemné či elektronické, je možné odevzdávat či zasílat do konce srpna 2018.
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Místní knihovna oznamuje svým čtenářům, že knihovna bude 
v době letních prázdnin otevřena každý pátek v době od 14:30 hodin 
do 16:30 hodin. (13. 7. 2018, 20. 7. 2018, 27 .7. 2018, 10. 8. 2018, 17. 8. 2018, 
24. 8. 2018 a 31. 8. 2018) 

V pátek 3. 8. 2018 bude také knihovna uzavřena z důvodu nepřipojení 
k serveru pro půjčování knih z Městské knihovny v Šumperku. Ta se 
bude stěhovat do nové budovy. 

Místní knihovna Dolní Studénky zve 
všechny občany na výstavu dětských 
prací na téma „Šmoulové“. Uvidíte krás-
né obrázky, výrobky z  papíru. Přijďte 
se podívat na  nádhernou práci 
našich šikovných dětí z  Mateř-
ské školy v  Králci, Mateřské školy  
Dolní Studénky a  Základní školy 
Dolní Studénky. Za jejich snahu byly 
děti odměněny formou nových paste-
lek, omalovánek, souborů her a dalších drobných dárků. 

Od úterý 3. dubna 2018 až do pátku 6. dubna 2018 opět po roce pro-
běhla v naší obci sbírka ošacení, obuvi, hraček a kuchyňského nádobí. 
Do  místnosti v  budově OÚ Dolní Studénky po  celé čtyři dny nosili 
občané velké pytle s výše uvedenými věcmi. 

Když jsme vše spočítali, tak se sešlo 45 velkých pytlů, 20 malých 
pytlů, 25 igelitových tašek, 25 velkých krabic, hračky, lyže atd. 
Následující týden si pro vše přijeli zaměstnanci Diakonie Broumov, 
kam celá sbírka putovala. 

Otevření Místní knihovny 
v Dolních Studénkách během 
letních prázdnin

Probíhající výstava 
„Šmoulové“ 

Sbírka ošacení

Knihovnické okénko

Ze strany občanů obce byl slyšet také kladný ohlas, protože sbírka 
pomůže dalším potřebným lidem a také, že se sbírka pořádá v místě 
bydliště, že se nic nikam nemusí daleko vozit. 

Tato sbírka také pomůže diakonii nejen předáním ošacení potřeb-
ným lidem a také jim dává práci pro zaměstnance azylového domu, 
kteří třídí všechno, co k nim přijde. Od Diakonie Broumov nám přišel 
děkovný dopis za uspořádání sbírky. 

Za Vaši ochotu předat dál něco potřebným lidem děkujeme. 
Bc. M. Remešová – organizátorka sbírky. 

TJ Sokol Dolní Studénky

Jarní měsíce jsou, a to nejen pro naše Sokoly, typické velkým množ-
stvím sportovních a kulturních akcí. Na začátku května jsme uspořá-
dali již 37.  ročník mužského a 33. ročník ženského turnaje Osvobo-
zení ve volejbale. Velmi nás těší, že se letošního ročníku zúčastnilo 
19 týmů (deset ženských a devět mužských). Nejen samotní hráči, ale 
i velké množství návštěvníků mohlo po celý den vidět kvalitní výmě-
ny nad vysokou sítí. 

V  druhé polovině května jsme uspořádali 
další ročník Sokolského posezení, již po-
třetí spojené s  Dolnostudénskou desítkou, 
turistickým okruhem v  okolí Dolních Stu-
dének. Letos si cestu okolo Studének užila 
šedesátka turistů všech věkových kategorií. 
Odměnou za sportovní výkon všem byl řízek 
s bramborovým salátem a výborná vývaro-
vá polévka. V  odpoledních hodinách pak 
na děti čekalo několik sportovních disciplín 
včetně střelby ze vzduchovky, za  které Ti 
nejlepší obdrželi fidorkové medaile. Děku-
jeme všem dětem ze školek i  školy, klubu 
aerobicu Šumperk a oddílu aerobicu žen naší 
TJ Sokol za pěkná vystoupení, která zpříjem-
nila odpolední program v  kulturním areálu 
obce. Za podporu celodenní akce děkujeme 
všem sponzorům, zejména České unii sportu 
a Nemocnici Šumperk. 

Letem světem se Sokolem
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V průběhu letních měsíců zůstává v provozu tělocvična, takže je možné 
ji klasicky využívat na  pravidelné i  nepravidelné sportovní aktivity. 
Významnou akcí pak bude kompletní rekonstrukce sportovního hřiště 
za sokolovnou, která by měla být realizována během letních prázdnin. 
Snad vše bude probíhat hladce a v září se při příležitosti volejbalového 
turnaje mixů slavnostně pokřtí.

Mgr. J. Dolníček, předseda TJ Sokol D.S.
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Sokolské zahradní posezení a dětský den

Milý sportovče a čtenáři,
máme za sebou další sezonu sportovních úterků, zážitků a dokon-
ce i velikonoční výlet do aquaparku v Olomouci, který připomíná 
pohodová fotka. Jen pro Vaši informaci: pokud by měl někdo z Vás 
zájem, jsou k dispozici ještě „celodenní akční vstupenky“ na bazén 
– aquapark Olomouc, cena 180 Kč, platí i pro vstup na venkovní ba-
zén. Zájemci o vstupenky volejte 603 983 830. 

S koncem školního roku však skončily i sportovní úterky – sportovky 
a nám, trenérům, nezbude nic jiného, než Vám všem popřát nejen 
hezké a hlavně dlouhé prázdniny, ale i  spoustu času na sportovní 

zážitky, odpočinek a stále dobrou náladu. Budeme se na Vás těšit 
zase po  prázdninách v  obvyklou dobu a  s  novými i  zavedenými 
a  oblíbenými hrami. Začneme tradičním sportovním soustředě-
ním, které proběhne na podzim, v termínu od 10 – 12. 10. 2018. Jako 
vzpomínku na  některé předešlé roky jsme přiložili fotky z  roku 
2013, 2014 a 2015, které Vám mohou trošku nastínit, jak děti a do-
spělí tráví víkend na horách. Během září Vás o soustředění budeme 
na sokolských stránkách a ve vývěsce včas informovat. Ještě jed-
nou Vám za všechny trenéry přejí Bláňa Vénosová a Iva Dolníčková 
krásné prázdniny a zase někdy příště...
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Návštěva Aquaparku v Olomouci

Krátce ze života farnosti…
Velikonoce v naší farnosti proběhly ve znamení křtu pěti mladých kate-
chumenů, kteří se víc jak rok na křest připravovali. Oslava Vzkříšení na Bí-
lou sobotu byla takto obohacena o křest a přijetí nových křesťanů, tak jak 
to bývalo v dobách počátku křesťanství. V kostele již máme novou křti-
telnici, kterou jsme pro tuto slavnou událost pořídili a samozřejmě bude 
sloužit i nadále ke křtům. Umělecký kovář vytvořil křtitelnici ve stejném 
stylu jako je podstavec ke kříži u oltáře a vznikl tak nový prvek, který krás-
ně zapadá do interiéru kostela (viz. foto).

Ve čtvrtek 10. května jsme v našem kostele oslavili svátek Nanebevstou-
pení Páně a za 10 dní, v neděli 20. května jsme slavili Slavnost Seslání Du-
cha svatého. Touto nedělí skončila doba velikonoční, která trvá 50 dní. 
Po celý květen se ve středu po mši sv. konaly mariánské pobožnosti, pro-
tože květen již tradičně patří Panně Marii.

Na sobotu 12. května pozvala Charita Šumperk všechny koledníky Tříkrá-
lové sbírky na pouť ke „Kostelíčku“ aneb Pohádkový les v duchu pohádky 
„Broučci“ jako poděkování za  spolupráci při letošní sbírce. Program za-
čal v 12:30 hod. a děti postupně plnily úkoly u osmi stanovišť a získávaly 
sladké odměny. Nechyběl ani táborák, u kterého jsme si opékali klobásky. 
Z naší obce se akce zúčastnilo 5 koledníků. Děkujeme Charitě! 

Další významnou událostí v  sobotu 12. května 2018 byla po  dlouhé 
době svatba v našem kostele. Sňatek uzavřeli Vojtěch Krejsa a Veronika 
Dolníčková. Přejeme jim vše dobré a mnoho Božího požehnání na spo-
lečné cestě životem! V pondělí 18. června pojedou děti, které navštěvují 
náboženství v Bludově, Dolních Studénkách a v Novém Malíně na pouť 
na Hostýn. Těšíme se na krásné zážitky!

V  kostele probíhá oprava zvonů, na které se finančně podílí také Obec 
Dolní Studénky. Na začátku roku tesaři opravili části zvonice, především 
podlahy a schody, aby mohli zvoníci oba zvony postupně sundat, vyčistit, 
opravit, namontovat automatické zvonění a  znovu zavěsit. Přepokládá-
me, že tato oprava bude zajímat i občany naší obce, proto je už teď zveme 
na akci Noc kostelů v příštím roce, aby si vše přišli prohlédnout.

Přejeme všem krásné letní dny! Za farnost Ing. Marie Jílková
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MAS Šumperksý venkov

Místní akční skupina Šumperský venkov zve-
řejnila výsledky prvních dotačních výzev 
z Programu rozvoje venkova (PRV) a Integro-
vaného regionálního operačního programu 
(IROP). MAS vybrala k  financování celkem 
27  žadatelů. Do  regionu tak půjde více jak 
20 milionů korun.

MAS vybrala k financování 27 projektů 
na podporu šumperského venkova

 Projekty na  podporu drobných podni-
katelů, zemědělců a lesníků

V případě 1. dotační výzvy PRV – zaměřené 
na  investice pro zemědělce, podnikatele 
a  lesníky – MAS vybrala k  podpoře 16 z  cel-
kově 23 přijatých Žádostí o  dotaci, které si 
mezi sebou přerozdělí bez mála 3,5 milionu 
korun. Projekty vytvoří minimálně 4 pracov-
ní místa. 

Zemědělskou techniku s  dotací pořídí cel-
kem 4 zemědělci z Loučné nad Desnou a No-
vého Malína. Ti díky 50 – 70% dotaci budou 
moci zakoupit podrývák, luční brány, čelní 
nakladač a obraceč v celkové hodnotě téměř 
600 tisíc korun. 

V  případě malých podnikatelů bylo vybrá-
no k  podpoře celkem 11  projektů. 2,8 mili-
onu korun tak půjde na podporu drobného 
podnikání - rozšíření autoservisu v Rapotíně, 
studnařské vybavení pro mladého živnostní-
ka z Dolních Studének, rozšíření pneuservisu 
o služby měření 3D geometrie v Petrově nad 
Desnou, vybavení velkolosinské pralinkárny, 
vybavení hudebnin v  Novém Malíně, poří-
zení stranového mulčovače živnostníkem 
z  Rapotína, obnovu penzionu ve  Velkých 

Losinách, pořízení užitkového automobilu 
v  případě rodinné stavební firmy z  Oska-
vy, rekonstrukci objektu pro zpracování 
palivového dříví v  Novém Malíně, drobné 
vybavení pro živnostníka v oblasti vodoin-
stalatérství a topenářství z Vikýřovic nebo 
provozovny odpočinkového centra ve Vel-

kancelář MAS Šumperský venkov

porostu v Hrabišíně s dotací ve výši téměř 50 
tisíc Kč, tj. 50 % dotace.

 Projekty na podporu obcí na Šumpersku
V rámci pěti vypsaných výzev IROP bylo pod-
pořeno všech 11 projektových žádostí přijatých 
kanceláří MAS s celkovou dotací 17 milionů Kč. 
Díky dotacím místní akční skupiny tak dojde 
k realizaci zážitkové dílny ručního papíru v Ruč-
ní papírně Velké Losiny, parkovacího systému 
v Libině, rekonstrukci hasičské zbrojnice v Os-
kavě a  Velkých Losinách, pořízení hasičských 
automobilů v  Bludově a  Loučné nad Desnou 
a vybavení hasičů požární technikou v Libině.

„Ve  výzvě zaměřené na  bezpečnost dopravy 
budou podpořeny celkem čtyři projekty. Re-
konstrukce chodníků, autobusových zastávek 
a veřejné zeleně, včetně umístění dvou měřičů 
rychlosti v  Hrabišíně, rekonstrukce chodníků 
a  umístění měřiče rychlosti v  Rapotíně, vý-
stavba a rekonstrukce chodníků a autobusové 
zastávky a též umístění měřiče rychlosti v Hra-
běšicích a  rekonstrukce a  výstavba nových 
chodníků v  Sobotíně,“ doplnil manažer MAS 
Matěj Podhajský.

Všechny projektové žádosti nyní přechází 
k další administraci na Centrum pro regionální 
rozvoj (CRR) a  Státní zemědělský intervenční 
fond (SZIF). 

„V rámci strategie CLLD „Z lázní do lesů a hor, 
to je náš krásný region II“ chystáme další výzvy 
na druhou polovinu roku 2018,“ uzavřel před-
seda MAS Šumperský venkov Radim Sršeň.

kých Losinách. Podnikatelé měli možnost 
žádat o dotaci ve výši 45 %.

Mezi lesníky byl podpořen jeden projekt 
zaměřený na  obnovu a  výchovu lesního 
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Sbor dobrovolných hasičů Dolní Studénky

Naši mladí hasiči odstartovali do  jarních kol 
závodů Ligy MH okresu Šumperk velmi dob-
ře. V průběhu měsíce a půl je čekalo hned pět 
soutěží, ze kterých si přivezli krásná umístění. 

Z první soutěže, která se konala v Troubelicích, 
si děti dovezly krásné 5. místo ze štafety po-
žárních dvojic a  9. místo z  PÚ CTIF. Celkově 
se tak na  této soutěži umístily na  6. místě 
v  lize MH a  na  6. místě v  celoroční hře 
Plamen. I přes velkou konkurenci a mladší žáky, 
kteří doplňovali své zkušenější a starší kolegy 
na  nezaplněných postech, to byl skvělý 
výsledek. 

Hned další víkend nás čekala soutěž v Bludově, 
kde se na  štafetě CTIF naše děti umístily 
na  krásném 6. místě a  ve  štafetě 4 × 60 m 
se dokonce umístily na  nečekaném 1. mís-
tě. Toto umístění nečekali ani vedoucí ani 
samotné děti, což bylo o to potěšující. Celkově 

Mladí hasiči Dolní Studénky

se tak ve hře Plamen naši posunuli na 5. místo. 
V  odpoledních hodinách téhož dne, se 
v  Bludově konalo okresní kolo dorostu. Této 
soutěže se účastnili i tři naši svěřenci. Za kate-
gorii střední dorostenky Miroslava Tomášková 
a  za  střední dorostence Martin Žižka 
a  Martin Renda. Poslední jmenovaný tuto 
soutěž zvládl ze všech nejlépe a svým vítěz-
stvím si zajistil postup na krajské kolo dorostu 
v Lipníku nad Bečvou, kde bude reprezento-
vat náš sbor a okres Šumperk. 

Třetí z  pěti soutěží, které děti absolvovaly 
jako tým, se konala na domácí půdě v Dolních 
Studénkách. Zde měly děti ukázat, co umí 
hned ve  dvou pokusech. V  prvních poku-
sech, které se počítaly do naší pohárové sou-
těže, nenašly naše děti žádného pokořitele 
a  na  domácí půdě tedy s  přehledem vyhrá-
ly. I přesto, že se v dalším kole ještě zlepšily, 
našlo se družstvo, které mělo čas lepší a  tak 
se naši mladí hasiči museli spokojit s druhým 

místem. Tato soutěž byla posledním kolem celoroční hry Plamen. Skvělým výsledkem si děti 
polepšily na celkové 4. místo z šestnácti družstev. 

Předposlední soutěží jarního kola Ligy MH byla pohárová soutěž, která se konala opět v Bludově. 
Naši mladí hasiči si zkušeně na štafetě 4 × 60 m doběhli opět pro 1. místo a i po malém zaváhání 
na požárních útocích, kde bylo pouze jedno z přítomných družstev rychlejší, si domů odváželi 
celkové 1. místo a krásný skleněný putovní pohár. V Lize MH si tak opět polepšili a na poslední 
soutěž přijížděli s tím, že jsou na průběžném 4. místě. Tím to ale neskončilo. 

Čekala je poslední soutěž a  stupně vítězů byly jen na  dosah. A  naši mladí hasiči toho plně 
využili. V konkurenci dvanácti družstev se po prvních pokusech pohybovali na čtvrtém místě, 
ale v druhém pokusu, kde se již řadě týmů nedařilo, se naši dokázali ještě zlepšit a vyběhli si 
krásné 2. místo. Po sečtení všech pořadí všech družstev se tak vyhoupli na konečné 3. místo 
v Lize MH okresu Šumperk za rok 2017/2018.

Pro řadu našich mladých hasičů to byla již poslední soutěž za mladé hasiče, protože již mají 
více než 15 let. Svou poslední sezónu v této kategorii si ale náramně užili a ukázali co v nich 
opravdu je. Tímto bychom je všechny chtěli pochválit za jejich odvedené výkony a poděkovat 
za reprezentaci našeho sboru i obce. Velké díky samozřejmě patří i všem vedoucím, trenérům, 
řidičům i rodičům, kteří s námi sezónu 2017/2018 prožili a přežili, a kteří se na těchto výsledcích 
samozřejmě také podíleli. Děkujeme za vaši obětavou práci.

Mgr. Lenka Dokoupilová, hlavní vedoucí mladých hasičů


