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Vážení spoluobčané,
prázdniny utekly jako voda a chladné večery a rána jsou neklamným
znamením, že se brzy o slovo přihlásí podzim. Pevně věřím, že jste si
přes léto užili dovolených i zaslouženého odpočinku a načerpali energii
do následujících měsíců.
I během léta pokračovala příprava a realizace množství projektů, které
jsou v letošním roce v plánu. Rekonstrukci Zámečku Třemešek naštěstí
jen nepatrně pozdržel požár, který byl, věřím, poslední chmurnou událostí v jeho dlouhé historii, a od začátku září začala jeho komplexní
rekonstrukce, na kterou obec získala dotaci Evropské unie. Během léta
byl také vybrán dodavatel na nový vodojem, který bude díky dotaci
ministerstva životního prostředí postaven během podzimu, zároveň se
v jeho sousedství podařilo najít poměrně bohaté zásoby podzemní vody
a obec tak bude mít díky novému vrtu vlastní zdroj kvalitní pitné vody.
Přes prázdniny rovněž probíhala výstavba nového multifunkčního hřiště
v areálu za Sokolovnou, na kterou by měla v podzimních měsíců navázat komplexní rekonstrukce a rozšíření stávajících antukových kurtů,
na niž se podařilo získat dotaci Olomouckého kraje. Na konci září bude
pak za přispění Olomouckého kraje zahájena revitalizace autobusových zastávek a veřejných prostranství, do konce listopadu bychom
se díky tomu měli dočkat nových chodníků a zeleně v centru obce
a nových krytých autobusových zastávek s posezením i malými
knihovničkami v Dolních Studénkách, Králci i na Třemešku. Intenzivní
přípravy probíhají na všech projektech, o kterých jsem se na tomto
místě zmínil v minulých číslech. Za všechny bych zmínil uvedl zavedení
vysokorychlostního internetu v obci, pro které by během zimy mělo být

vydáno stavební řízení a na jaře konečně dojít k samotné realizaci, či
přípravu projektové dokumentace k chodníku a cyklostezce od králecké
školky na Třemešek.
Rád bych na tomto místě také poděkoval všem organizátorům za krásné
akce, které v průběhu léta pro nás všechny uspořádali, a velmi se již
těším na ty, které nás čekají v příštích měsících. V nejbližší době je to
například Sjezd rodáků a přátel Obce Dolní Studénky, který po více než
dvaceti letech proběhne poslední víkend v září a na který Vás všechny
srdečně zveme. Pozvánku a bližší informace k akci najdete mj. v tomto
zpravodaji a budeme moc rádi, pokud nám všichni s oslovením rodáků
a přátel pomůžete. Lidé, kteří v naší obci mají své kořeny a mají v ní kus
svého srdce, jsou totiž rozeseti doslova po celém světě.
Čas utíká jako voda, po čtyřech letech končí volební období současného zastupitelstva obce a čekají nás nové volby. Dovolte mi tedy na závěr, abych od srdce poděkoval všem zastupitelům obce, členům komisí
a výborů i Vám všem za intenzivní práci pro naši obec. Věřte, že to není
pouhá fráze, na základě častých kontaktů se starosty v ČR i po celé Evropě
vím, že je to spíše výjimečné a jsem hrdý, že mohu žít ve Studýnkách,
kde všichni táhnou za jeden provaz a díky tomu to u nás opravdu žije!!!
Rozdělané práce máme před sebou stále spoustu a těším se na případnou spolupráci s Vámi všemi i v budoucnosti!
Přeji Vám hodně energie do podzimních dní!

Souhrn plánovaných akcí na podzim
a v prosinci 2018 v Dolních Studénkách
Září
08.09.2018
18.09.2018
30.09.2018
Říjen
01.10.2018
07.10.2018
29. - 30.10.2018
Listopad
03.11.2018
18.11.2018
22.11.2018
27.11.2018
Prosinec
15.12.2018

Turnaj odborářů ve volejbalu
Sběr papíru – základní škola
Konec splatnosti poplatků za TKO (na 2. pololetí roku 2018)
Zahájení kurzů a kroužků pořádaných Komunitní školou
Dolní Studénky
Dolnostudénské hody
Podzimní prázdniny
Svoz nebezpečných odpadů
Podzimní setkání seniorů
Svoz tetrapacků
Naše děti mají ,,Talent“ - soutěž dětí z MŠ a ZŠ
Adventní koncert v kostele sv. Linharta v Dolních Studénkách

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

Ranní svoz dětí z Třemešku
do základní školy v Dolních
Studénkách bude opět zajišťovat
obecní automobil
I pro letošní školní rok se Obec Dolní Studénky spolu s vedením základní školy rozhodli zajistit pravidelný spoj pro
děti, které z Třemešku dojíždějí do naší školy, a to na základě dohody s občany v místní části Třemešek. Obecní
automobil bude v den školního vyučování přistaven pravidelně každý den v 7:15
na autobusové zastávce
na Třemešku, odkud sveze děti do základní školy
v Dolních Studénkách.
,,Školní minibus“ zahájí
svou činnost v pondělí
3. září 2018.
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SJEZD RODÁKŮ A PŘÁTEL

DOLNÍCH
STUDÉNEK
29. – 30. 9. 2018

v kulturním areálu obce Dolní Studénky

V případě nepříznivého počasí se sobotní akce uskuteční na sále restaurace ,,U Urbanů“.

Program sjezdu rodáků a přátel Dolních Studének:
29. září 2018 09.00 – 13.00 Den otevřených dveří (prohlídka): 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 Králci.
16.00

Zahájení sjezdu rodáků a přátel Dolních Studének.

16.00 – 20.00 Prezentace obce, kulturní vystoupení dětí z MŠ, ZŠ a spolků obce.
Vystoupení Tanečního souboru KK-Dance Šumperk.
K poslechu a tanci zahrají KMČ Dolní Studénky a Cimbálová muzika Z. Hrdličky.
20.00

Přátelské posezení. Koncert kapely O5 a Radeček.

22.00

Ohňostroj, DJ.

30. září 2018 07.30

1353
665. výročí první zmínky
o obci Dolní Studénky.

Sraz rodáků - plakát A3.indd 1
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Mše v kostele Sv. Linharta v Dolních Studénkách.

2018 – rok významných událostí
1828
1893
190. výročí položení základního
kamene a posvěcení budovy
základní školy v Dolních Studénkách.

125. výročí založení
Sboru dobrovolných hasičů
obce Dolní Studénky.

1918
100. výročí vzniku samostatné
Československé republiky.

15.08.2018 20:24:50
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Konto MÍŠA
a nejen pro Míšu...
Proč konto Míša?
Míša je mladá krásná slečna, která se od raného dětství věnuje činnosti dobrovolných hasičů. Jednou z jejich činností je i požární sport,
konkrétně požární útok. Do tréninků i závodů
dávala vždy veškerou svou energii i srdíčko.

Bohužel na noční soutěži v Ludéřově se k Míši
štěstěna otočila zády. Jeden krok navíc ji poznamenal na životě. Proud vody, který každopádně patří do terče se ji plnou silou dostal
do očí. Její současný stav je takový, že na levé
oko vidí zhruba na 50 %. Pravé oko je po těžké, náročné operaci a zhruba za 4 až 6 měsíců
bude následovat operace další. Doba léčby je
odhadnuta minimálně na 1 rok s momentálně

nejistým výsledkem. V obou očích byly bohužel poraněny cévnatky a jejich léčbu či operaci v současné době nelze uskutečnit ani u nás,
ani nikde jinde na světě.
Pevně věříme, že tyto orgány si poradí samy
a spraví se. I takové případy se již staly. Nebo
snad v budoucnu vědci a lékaři v oblasti oční
chirurgie zakřičí ,,Hurá už to máme!“ a cévnatky budou běžně léčitelné. Jelikož nevíme, jaké
pomůcky bude Míša v životě potřebovat, či
zda bude možnost zrak operativně vrátit, zřídili jsme pro Míšu sbírku.
Děkujeme všem, kteří prostřednictvím
H.E.A.T centra v Šumperku do sbírky přispěli
a přispívají. Obzvláště děkujeme paní Zuzaně
Horníčkové, která v tomto sportovním centru
tuto sbírku zorganizovala. Děkujeme všem,
kteří na níže uvedené číslo účtu přispějí jakoukoliv částkou.
S pozdravem
soutěžní družstva mužů a žen SDH Dolní Studénky.

Číslo účtu: 1117771700/5500
variabilní symbol: 5656

15. září od 14 do 18
Účet je transparentní.
hodiny bez mobilu, obrazovky Video
a computeru
z osudné soutěže najdete na: https://
Je to možné ? Je to možné.www.youtube.com/watch?v=SOvKGBrsJV4
Muzeum silnic Vikýřovice

Proč konto nejen pro Míšu?
Po dohodě s paní MgA. Marií Křepelkovou,
která je zřizovatelem sbírek ,,Život dětem“
mi bylo umožněno, že veškeré finanční prostředky, které Míša nevyužije, budou v budoucnu použity pro všechny dobrovolné
hasiče v ČR, kterým se při požárním sportu
stane těžký úraz s trvalými následky a budou
k životu potřebovat nějaké pomůcky či operace v zahraničí. Proto konto nejen pro Míšu.
Veškeré dotazy Vám budou zodpovězeny
na tel. čísle 605 142 454 nebo na emailové
adrese: ruzickova@dolnistudenky.cz
Přeji Vám všem, ať se z tréninků a závodů vracíte v dobré pohodě a zdraví. Prosím dávejte
na sebe pozor.
S pozdravem Jaromír Laštuvička st.

15. září 2018 od 14 do 18 hodin
4 hodiny bez mobilu, obrazovky a počítače...
Je to možné ? Je to možné!

Muzeum silnic Vikýřovice

- čtyři expozice muzea
krytí při nepohodě + možnost zpytování
 v čem jsme lepší než naši předci
 v čem jsme horší - 4 expozice muzea

• Ukrytí při nepohodě + možnost zpytování • V čem jsme lepší než naši předci • V čem jsme horší

- beseda k obraně republiky,
k obraně republiky / díla našich babiček a dědečků
díla našich babiček Beseda
a dědečků
Informace pro 4 krizové stavy / Zdravotnická první pomoc
- 4 ukázky
- informace pro čtyři
krizovék ochraně
stavy před požárem v bytě / Retro vojenská technika
- zdravotnická první pomoc Hra civilní ochrany + 4 druhy odměn
- čtyři ukázky k ochraně před požárem v bytě
Občerstvení uvnitř i za plotem • Československá muzika • Dětská šlapadla • Ekologická doprava – pěšky, kolo, vlak.
- retro vojenská technika
- hra civilní ochrany + čtyři druhy odměn

občerstvení uvnitř i za plotem
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Obecní úřad Dolní Studénky
Letem světem dolnostudénským
zastupitelstvem – 16. zasedání
V letošním roce se dolnostudénští zastupitelé sešli potřetí dne 6. června 2018. Na svém zasedání projednali a mimo jiné schválili následující:
• OZV č. 1/2018 o zrušení OZV 01/2002 – Řád veřejného pohřebiště,
schválený Zastupitelstvem obce Dolní Studénky ze dne 26.6.2002.
• Darovací smlouvu o bezúplatném převodu pozemků p.č. 47/25 v k.ú.
Dolní Studénky mezi Obcí Dolní Studénky a Olomouckým krajem
na základě vyvěšeného záměru.
• Účetní závěrku Obce Dolní Studénky za rok 2017.
• Závěrečný účet Obce Dolní Studénky za rok 2017 a zprávu o výsledku
přezkoumání hospodaření obce za rok 2017.

Adresa: Dolní Studénky 99, 788 20 Dolní Studénky

• Rozpočtové opatření č. 6/2018.

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

• Směrnici pro nakládání s osobními údaji.

e-mail: dolnistudenky@dolnistudenky.cz

Dále zastupitelstvo obce vzalo na vědomí:

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

• Rozpočtové opatření č. 3/2018 schválené RO dne 23. 4. 2018.

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

• Rozpočtové opatření č. 4/2018 schválené RO dne 10. 5. 2018.

referentky: Kamila Růžičková – e-mail: ruzickova@dolnistudenky.cz

• Zápis z jednání kontrolního výboru ze dne 26. 5. 2018.

• Rozpočtové opatření č. 5/2018 schválené RO dne 30. 5. 2018.

Kamila Čelovská – e-mail: celovska@dolnistudenky.cz

- obecní úřad -

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.

Svoz Tetrapaků

Svoz nebezpečného
odpadu
proběhne
v sobotu 3. 11.
2018!!!

Seznam sbíraných nebezpečných složek komunálního odpadu:
proběhne v sobotu 4.11.2017
Seznam
sbíraných nebezpečných
komunálního(oleje,
odpadu:
• Barvy, lepidla, pryskyřice,
provozní
náplně z složek
automobilů
brzdové
Svoz
nebezpečnéh
• barvy, lepidla, pryskyřice, provozní náplně z automobilů (oleje, brzdové kapaliny atd.)
• olejové filtry, vyřazené léky, olověné akumulátory, galvanické články, zářivky a výbojky
kapaliny atd.).
• textilní nebo jiný materiál znečištěný nebezpečnými látkami
• obaly znečištěné nebezpečnými látkami, obaly od sprejů, televizory, ledničky
• Olejové filtry, vyřazené
léky, olověné akumulátory, galvanicképroběhne
články, v sobotu
• vyřazené chemikálie a další podobné nebezpečné odpady, pneumatiky.
Mezi nebezpečný odpad NEPATŘÍ např.:
zářivky a výbojky.
• ledničky bez chladicích zařízení, televizory bez obrazovek, komunální a stavební odpad apod.
Rozpis:
• Textilní nebo jiný materiál znečištěný nebezpečnými
látkami.
09:00 znečištěné
hodin – u otočky
u kostela látkami, obaly
09:10
– utelevizory,
hasičské zbrojnice
• Obaly
nebezpečnými
od hodin
sprejů,
Rozpis:
09:20 hodin – u obecního úřadu
09:30 hodin – u kříže
ledničky.
09:00 hodin – u otočky u kostela
0
09:50 hodin – u Holoubků
10:00
hodin
–obecního
u trafaúřadu
Králec
09:20
hodin
–
u
0
• Vyřazené
chemikálie
a
další
podobné
nebezpečné
odpady,
pneumatiky.
10:20 hodin – Třemešek č.p. 64
09:50 hodin – u Holoubků
1
hodin – Třemešek
č.p. 64
Mezi
nebezpečný
odpad
NEPATŘÍprosím,
např.: přímo10:20
Nebezpečný
odpad
předávejte,
do rukou
pracovníků,
kteří
Nebezpečný odpad předávejte, prosím, přímo
• Ledničky bez chladicích
zařízení,
televizory
bez obrazovek,
komunální Nevytvářej
zajišťují
odvoz.
Nevytvářejte
skládky!!!
zajišťují odvoz.
Svoz
nebezpečného
odpadu
!!!
a stavební odpad apod.
•

Obecní úřad Dolní Studénky oznamuje občanům,
proběhne svoz oranžových pytlů na tetrapaky
(obaly od mléka, džusů atd.)

Seznam sbíraných nebezpečných slože
• barvy, lepidla, pryskyřice, provozní náplně z auto
• olejové filtry, vyřazené léky, olověné akumulátory
• textilní nebo jiný materiál znečištěn
• obaly znečištěné nebezpečnými látkami, oba
• vyřazené chemikálie a další podobné nebe
Mezi nebezpečný odpad NEP
ledničky bez chladicích zařízení, televizory bez obraz

Svoz nebezpečného odpadu !!!

že ve čtvrtek 22. listopadu 2018

proběhne v sobotu 4.11.2017

Rozpis

proběhne v sobotu 4.11.2017

Seznam sbíraných nebezpečných složek komunálního odpadu:
Seznam sbíraných nebezpečných složek komunálního odpadu:
• barvy, kapaliny
lepidla, pryskyřice,
• barvy, lepidla, pryskyřice, provozní náplně z automobilů (oleje, brzdové
atd.) provozní náplně z automobilů (oleje, brzdové kapaliny atd.)
• olejové filtry, vyřazené léky, olověné akumulátory, galvanické články, zářivky a výbojky
• olejové filtry, vyřazené léky, olověné akumulátory, galvanické články,
zářivky a výbojky
• textilní nebo jiný materiál znečištěný nebezpečnými látkami
• textilní nebo jiný materiál znečištěný nebezpečnými látkami
• obaly znečištěné nebezpečnými látkami, obaly od sprejů, televizory, ledničky
• ledničky
vyřazené chemikálie a další podobné nebezpečné odpady, pneumatiky.
• obaly znečištěné nebezpečnými látkami, obaly od sprejů, televizory,
Mezi nebezpečný odpad NEPATŘÍ např.:
• vyřazené chemikálie a další podobné nebezpečné odpady, pneumatiky.
• ledničky bez chladicích zařízení, televizory bez obrazovek, komunální a stavební odpad apod.
Mezi nebezpečný odpad NEPATŘÍ např.:
Rozpis:
ledničky bez chladicích zařízení, televizory bez obrazovek, komunální a stavební odpad apod.

Pytle postavte před svůj dům ve středu večer 21. listopadu 2018
nebo ve čtvrtek ráno 22. listopadu 2018. Pracovníci obecního úřadu
Vám pytel odvezou a do schránky Vám dají pytel nový. •

RC Vikýrek, z.s.

SVOZ NEBEZPEČNÉHO ODPADU

10:00 hod. – u otočky u kostela
10:50 hod. – u Holoubků
10:10 hod. – u hasičské zbrojnice
11:00 hod. – u trafa Králec
10:20 hod. – u obecního úřadu
11:20 hod. – Třemešek č. p. 64
09:00
hodin
–
u
otočky
u
kostela
09:10 hodin – u hasičské zbrojnice
10:30 hod. –Rozpis:
u kříže 09:20 hodin – u obecního úřadu
09:30 hodin – u kříže

09:00 hodin – u otočky u kostela
09:10
hasičské zbrojnice
09:50hodin
hodin ––u u
Holoubků
10:00 hodin – u trafa Králec
10:20hodin
hodin ––Třemešek
64
09:20 hodin – u obecního úřadu Nebezpečný odpad
09:30
u křížeč.p.
předávejte,
prosím,
přímo
do
rukou
Nebezpečný
odpad
předávejte,
prosím,
přímo
do rukou pracovníků, kteří
09:50 hodin – u Holoubků
10:00 hodin – u trafa Králec
pracovníků,
kteří
zajišťují
odvoz.
Nevytvářejte
skládky!
zajišťují
odvoz.
Nevytvářejte
skládky!!!
10:20 hodin – Třemešek č.p. 64

Nebezpečný odpad předávejte, prosím, přímo do rukou pracovníků, kteří
zajišťují odvoz. Nevytvářejte skládky!!!

srdečně zve občany Dolních Studének na plánované akce:

20. 9. 2018 • 18:00 – 19:00
Setkání na bosé téma (ve spolupráci s boSo-barefoot)
24. 9. 2018 • 10:00 – 11:00
Jak být fit po porodu s Kateřinou Klímovou
29. 9. 2018 • 09:00 – 12:00
Tvoření pro maminky (s dětmi) Šijeme sukýnky
Zarezervujte si svá místa, podrobnější informace naleznete
na webových stránkách www.vikyrek.cz.

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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Letem světem dolnostudénským zastupitelstvem – 17. zasedání
Sedmnácté jednání zastupitelstva obce se
uskutečnilo dne 30. 8. 2018.
Prvním bodem byla kontrola plnění usnesení z předchozího ZO a rad obce konaných
od 18. 6. 2018. Rada obce se v této době sešla
6×.
Na 16. zastupitelstvu bylo uloženo Radě
obce navrhnout komplexní řešení úprav
areálu obce. Úkol byl splněn, RO navrhuje
rozšíření areálu směrem k řece a vybudovat
plochu pro dočasné ukládání stavebního
a dalšího materiálu tak, aby nenarušoval
vzhled obce. Současně je navrženo vybudování zpevněného přístupu, oplocení rozšířeného areálu a osázet zelení jež bude tvořit
zelenou barieru.
Z úkolů vzešlých z Rady obce je nejdůležitějším zmínit výběr zhotovitele první etapy opravy Třemešského zámečku.
Rekonstrukce je plánována na tři etapy. Nejnižší nabídka na zhotovení I. etapy ( fasáda,
střecha, okna, výtah a oprava veškerých
společných prostor) dosáhla 24 mil. Kč bez
DPH. Oprava bude zahájena již v září 2018
a ukončení je stanoveno do června 2019.
V další fázi bude probíhat výstavba sociálních bytů, na kterou bude obec podávat
další žádost o získání dotace. Ve třetí etapě
opravy pak budou následovat další nájemní byty, opět v ideálním případě s dotační
podporou.
Zastupitelstvo dále:
• Schválilo rozpočtové opatření č. 11. Nejpodstatnější částí byla alokace získané dotace na revitalizaci veřejného prostranství,
celkem 500 tis. Kč. Prostředky budou využity na další opravy chodníků v centrální části obce. Dále byla z nečerpané části
rozpočtu převedena maximálně možná
část na rekonstrukci zámečku. Nyní má
obec na zahájení opravy rezervováno cca
1,5 mil. Kč.
• Vzalo na vědomí zápis z jednání kontrolního výboru ze dne 16. 8. 201.8
• Schválilo budoucí převod 40 pozemků
navazujících na plánovanou rychlostní
komunikací. ŘSD zahájilo výkupy těchto pozemků tvořících pruhy souběžné
s komunikací a po jejich ukončení budou
převedeny na obec. Důvodem je zajištění přístupu všem vlastníkům pozemků
ležících na obou stranách komunikace.
Obec bude povinna tyto plochy udržovat a zajišťovat sjízdnost pro obslužnost
přilehlých pozemků (obdělávání, sklizeň).
S ohledem na rozsáhlost území zahájil
starosta jednání s Olomouckým krajem
o budoucí spolupráci při zajištění jejich
údržby.
• Schválilo zadání vypracování geometrického plánu a zpracování návrhu smlouvy o prodeji částí obecních pozemků

o výměře cca 400 m2 zájemci SDH Dolní
Studénky.
Informace z obce – různé :
• V roce 2018 obec hospodaří bez nutnosti financování a veškeré probíhající akce
bude schopna pokrýt z vlastních prostředků. Výjimkou je zámeček, kde bude
nezbytné průběžné financování rekonstrukce formou úvěru.
• Červencový požár zámečku se škodou
cca 1,5 mil. Kč. je stále vyšetřován, aktuálně zůstávají dvě nejpravděpodobnější
verze - úmyslné zapálení nebo nedbalostní jednání. Byla zahájena likvidace
pojistné události, objekt byl mj. kontrolován statikem a památkáři, naštěstí bez
zásadních negativních zjištění. Aby obec
předešla možnému dalšímu poškození je
objekt zámečku zabezpečen a 24 hodin
střežen.
• Byly zahájeny práce na novém vodojemu v Králci s celkovými náklady ve výši
6,3 mil Kč. Ve výrobě je již prefabrikovaná
nádrž o objemu 200 m3. Po jejím zhotovení bude demontována stávající o objemu
50 m3 a usazena nová. Po dobu přepojení
nebude dodávka vody občanům omezena. Oproti původnímu záměrů byly provedeny v místě vodojemu 2 vrty, z nichž
jeden je dostatečně vydatný a nejen posílí dodávku vody, ale zajistí jistou míru
nezávislosti.
• V areálu za sokolovnou finišují práce
na novém hřišti, které by mělo být hotovo do 8. 9. 2018. Dalším plánem místních
Sokolů je navázat sanací stávajících antukových kurtů.

• Do zimy budou osazeny nové, moderní zastávky u OÚ, na Třemešku, v Králci
u školky a u kostela. Bude upraven také
prostor okolo všech zastávek a před hřbitovem u kontejneru.
• V procesu je jednání o novém územním
plánu. Dne 29. 8. 2018 proběhlo veřejné projednání, bohužel s minimálním zájmem ze
strany občanů. Prezentován byl současný
stav a navržené řešení rozvoje obce.
• Internet pro občany je stále ve fázi „papírové“ přípravy. Postupně jsou uzavírány
smlouvy o věcném břemeni uložení kabelů s majiteli pozemků. Po dořešení majetkoprávních záležitostí bude možno zahájit
vlastní stavbu, a to v roce 2019.
Z diskuse:
• Zazněla připomínka na nové formy vandalismu v podobě sprejování po obecním
a soukromém majetku a také nevhodné
a hlučné projevy mladých návštěvníků
parku u hřbitova vč. zanechávání nepořádku.
• U příležitosti dolnostudénských hodů
bude v kostele uspořádán koncert sboru
Motýli, termín a čas bude s dostatečným
předstihem občanům oznámen.
• 8.9.2018 se uskuteční tradiční volejbalový
turnaj, již na novém povrchu.
• Ve školním roce 2018/2019 bude základní
školu navštěvovat min. 38 dětí, což je další pozitivní vývoj oproti předešlým letům.
• Byl založen Facebookový účet obce, cílem
je zejména sdílet společenské a kulturní
akce obce a spolků. První z nich je sjezd
rodáků.
P. Strnad
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Komunitní škola rozjíždí svou třetí sezónu kroužků
Od září, respektive října se rozbíhá další školní rok také pro komunitní školu. Kromě již zaběhlých kroužků jsme si pro Vás pro následující
měsíce připravili i nové aktivity. V přehledu naleznete kroužky podle
cílové skupiny, pro kterou jsou připravovány (děti, dospělí, senioři).
Žákům a dětem naší školy nabízíme tradičně oblíbený kroužek vaření,
kytary, angličtiny, logických a deskových her. Nově otevíráme kroužek
sportovních her pro kluky i holky či kroužek dramatický. Loňská zumba
je v letošním roce nahrazena jinými pohybovými aktivitami a oslovuje širší škálu dětí, a to nejen děvčat. Probíhat bude opět každý čtvrtek ve škole a nabízíme ji všem klukům a holkám se zájmem o pohyb.

V oddíle pro dospělé naleznete klasiku, a to jógu, pilates i hru na kytaru. Dalšími aktivitami je opět jízda na koních, jóga pro seniory či
Univerzita třetího věku. Přihlášky vyplňujte a předávejte buď ve školkách, škole nebo na obecním úřadě. Informace o platbě za jednotlivé
aktivity dostanete obratem tak, jak uvedete v přihlášce. Veškeré informace Vám také rádi zodpoví paní Olga Nevrlá (telefon: 605 259 041) či
Jakub Dolníček (telefon: 603 984 239). Nedílnou součástí naší nabídky
budou také tematické workshopy, o kterých se dozvíte vždy na stránkách zpravodaje, obecních vývěskách či webové adrese naší školy:
www.zsmsdolnistudenky.cz
Mgr. J. Dolníček

Prázdniny ve škole
Během letošního léta proběhly v naší škole celkem tři běhy příměstského tábora. Na pětidenních pobytech se ve škole prostřídalo více
než šedesát dětí z naší obce i celého regionu. Příměstské tábory jsou
zajímavou možností pro trávení prázdninového času dětí. Zpravidla

se jedná o nepobytové akce, tj. účastníci přichází do školy vždy ráno
a domů odchází odpoledne. První letošní tábor byl zaměřený na tanec
všeho druhu. Druhý tábor se proměnil ve hledání viteálů na záchranu
bradavické školy čar a kouzel Harryho Pottera a konečně ve třetím,
srpnovém běhu, se škola proměnila v divoký západ a ve škole i jejím
okolí se proháněli samí kovbojové. Touto cestou bychom rádi poděkovali všem organizátorům a instruktorům, kteří se o táborníky starali
a připravili jim plnohodnotný týdenní program. Už nyní spřádáme
plány na další léto.
Mgr. J. Dolníček
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Dolnostudénské vzdělávací centrum, z.s. - Komunitní škola,
Dolní Studénky 87, 788 20, IČ: 05015987,

otevírá od října 2018
v prostorách Základní školy Dolní Studénky
nový pohybový kroužek

BODYSTYLING
pod vedením paní Ivety Holinkové.

Bodystyling pomáhá rovnoměrně formovat a zpevňovat postavu.
Cvičením se zpevňuje a formuje celé tělo (a zejména problémové partie),
dochází také k protažení a posílení těla.
Je vhodný pro jedince různého věku s různou kondicí a působí jako
odreagování.

Každý čtvrtek od 18.00 do 19.00 hod.
Cena za cvičení je 1.500 Kč (za pololetí) na osobu.

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

pořádá

Třídenní pobytové setkání pro všechny aktivní seniory,
kteří se nebojí objevování nového.
Milí senioři, vyrazte s námi na třídenní společný pobyt do
ekologického centra v Mladoňově.
Připravujeme pro Vás zajímavý program, ve kterém se objeví výtvarné,
herní, hudební či divadelní aktivity,
a to vše s ohledem na individuální potřeby všech účastníků.
V případě příznivého počasí vyrazíme také ven (postavit sněhuláka).
Nabídneme Vám také workshopy s různorodou tématikou,
opět s ohledem na potřeby a očekávání účastníků.

Termín společného setkání: 29. - 31. 1. 2019.
Cena: 1.200 Kč (plná strava, ubytování, pojištění).

V ceně není zahrnuta doprava (možnost dojet vlastním vozem nebo
společně z Dolních Studének).

Místo setkání: Mladoňov.
Více informací Vám rád podá Jakub Dolníček (603 984 239).
Přihlášku odevzdávejte v ZŠ Dolní Studénky, přihláška je stejná jako při vyplňování kroužků.

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

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

Termín

Četnost

Místo
konání

Vedoucí

Cena

Hra na klavír

4 – 10

10/18 – 5/19

Dle zájmu

MŠ – ZŠ

Z. 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 h.

1× 14 dní

MŠ

O.Nevrlá

100 Kč/pololetí

10/18 – 5/19
středa 15.30 – 16.00 h.

1× 14 dní

ZŠ

H. Mösnerová

440 Kč/pololetí

Kategorie

Název

Senioři

Dospělí

Základní škola Dolní
Studénky – žáci

Děti

Bubnování na džembe
pro děti a rodiče
Divadýlko

4–6

10/18 – 5/19
středa 16.00 – 17.00 h.

1× 14 dní

MŠ DS

I. Janková

500 Kč/celý rok
300 Kč/pololetí

Jízda na koni

8 – 11

9/18 – 5/19 termíny podle
počtu a dovednosti dětí

1× týdně
45 minut

DS statek

p. Bureš

2200 Kč/pololetí

Taneční kroužek
s prvky aerobiku, hip hopu …

6–9

10/18 – 5/19
čtvrtek 15:30 – 16:30

1× týdně
1 hodina

ZŠ

I. Holinková

1400 Kč/celý rok
800 Kč/pololetí

Taneční kroužek
s prvky aerobiku, hip hopu …

10 a více

10/18 – 5/19
čtvrtek 16:30 – 17:30

1× týdně
1 hodina

ZŠ

I. Holinková

1400 Kč/celý rok
800 Kč/pololetí

Vaření

10/18 – 5/19

1× týdně

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

100 Kč/pololetí
Poznámka:
Při úhradě částky
100 Kč může žák navštěvovat jeden, dva,
tři, ... nebo i všechny
kroužky. Cena je stanovena za komplet
nabízených kroužků.

ZŠ

PILATES

13 a více

10/18 – 5/19
středa 18.00 – 19.00 h.

1× týdně 60 minut

ZŠ

L. Hodovská

1500 Kč/pololetí

PILATES

13 a více

10/18 – 5/19
středa 19.15 – 20.15 h.

1× týdně 60 minut

ZŠ

L. Hodovská

1500 Kč/pololetí

JÓGA

15 a více

10/18 – 5/19
úterý 18.30 – 19.30 h.

1× týdně 60 minut

ZŠ

V. 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

Bodystyling

18 a více

10/18 - 5/18
čtvrtek 18:00 – 19:00 h.

1× týdně 60 minut

ZŠ

I. Holinková

,,Pár akordů na kytaru“

15 a více

10/18 – 5/19

individuálně, dle
zájmu

ZŠ

V. Sršňová

Kurz na PC

55 a více

10/18 – 5/19
úterý 17.15 – 19:00 h.

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 h.

1× týdně

ZŠ

A. Štolcová

1100 Kč/pololetí

Univerzita třetího věku

55 a více

9.00 - 11.00 úterý

1× 14 dní

OÚ

E. Průšová

450 Kč/1 semestr

3 denní pobyt

55 a více

29. 1. - 31. 1. 2019

Mladoňov - Ústav
ekologického
vzdělávání

J. Dolníček

1200 Kč/osoba včetně ubytování,
dopravy, stravy

6 a více

Dle zájmu
a nabídky témat.

Jednodenní

Tvořivé odpoledne

ZŠ, MŠ

2200 Kč/10 lekcí
1500 Kč/pololetí

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 15.9.2018, koně
do 31.8.2018.
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Přihlášky do kroužků, kurzů a seminářů komunitní školy pro školní rok 2018/2019
Dolnostudénské vzdělávací centrum, z.s. – Komunitní škola, Dolní Studénky 87, 788 20, IČ 05015987
1. Přihláška do kurzu :
2. Přihláška do kurzu :
3. Přihláška do kurzu :
4. Přihláška do kurzu :
* Jméno, příjmení, titul:
* Datum narození:

Telefon:

Kontakt (e-mail):

* Zákonný zástupce:

* Adresa bydliště: ulice, číslo:
V

Datum:

* Podpis:

Svým podpisem potvrzuji pravdivost vyplněných údajů a vyjadřuji souhlas s poskytnutím mých osobních údajů pro potřeby evidence Komunitní školy v Dolních Studénkách
ve smyslu zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Přihlášku odevzdejte prosím na obecním úřadě
nebo v budově Základní školy D.S. či Mateřské školy v Králci, a to nejpozději do 15. 9. 2018.

* POVINNÉ položky, bez jejichž vyplnění nemůže být přihláška přijata.

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

pořádá v sobotu dne 10. listopadu 2018
pro všechny, kteří si chtějí něco pěkného vyrobit
v prostorách Základní školy Dolní Studénky

TVOŘIVÉ ODPOLEDNE
Vánoční ozdoby z vizovického pečivaf
s vedoucí paní Jarmilou Lokajíčkovou.

Začátek ve 14.00 hodin.
Cena je 50 Kč na osobu (cena zahrnuje vstupné + materiál).
Srdečně zveme všechny, kteří rádi tvoří.

Vezměte si s sebou: přezůvky a dobrou náladu.

DOLNOSTUDÉNSKÝ ZPRAVODAJ
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Dolní Studénky byly opět po roce ,,v ohrožení“
Strategické hry pro všechny kluky, holky i dospělé se první červnové
úterý zúčastnilo 37 soutěžících. Tříčlenné hlídky měly za úkol během
dvou hodin splnit úkoly na devíti stanovištích v celých Studénkách.
Známky jako ve škole získávali za splnění soutěžních úkolů v oblasti krizových situacích, které mohou v běžném životě nastat jako například
záchrana lidského života, orientace v dopravě, evakuačním transportu.
Dále to byly úkoly s využitím omezených smyslů, využití kostela v krizi se zkušenostmi z minulosti, komunikace na dálku, rádiová spojení,
známost důležitých čísel a údajů o našem regionu. Dílčí soutěžní úkoly
zkrátka prověřovaly vědomosti dětí i dospělých v krizových situacích,
které mohou kdykoliv nastat. Do realizace celé akce se zapojili příslušníci Policie ČR, záchranné služby, sboru dobrovolných hasičů, civilní
obrany a dále také dobrovolnických složek v obci, mezi které patří
TJ Sokol, Komunitní škola Dolní Studénky, Základní a Mateřské školy
v Dolních Studénkách či místní myslivecký spolek a farnost. Celá akce
pak probíhala pod taktovkou místostarosty obce, který soutěžní dění

komentoval obecním rozhlasem. A kdo vyhrál? Všichni, kteří se do soutěže zapojili. Nejvíce na tom jistě vydělala samotná obec, která ví, že
má místní občany, kterým není její „zdraví“ lhostejné.
Mgr. J. Dolníček
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FESTIVAL HUDBA BEZ HRANIC

Václav Neckář, Jana Kirschner a stovky dalších muzikantů a mažoretek
ze čtyř zemí Evropy zahráli a vystoupili spolu s dolnostudénskými talenty
Nádherné koncerty oblíbeného Václava Neckáře a slovenské zpěvačky Jany Kirschner zahájily čtrnáctý ročník festivalu „Hudba bez hranic“.
Uskutečnil se od pátku 22. do neděle 24. června v Dolních Studénkách
i na dalších místech na Šumpersku.
Festival Hudba bez hranic byl přehlídkou dechových hudeb a mažoretek,
ale v programu dostaly prostor i jiné hudební žánry jako jazz, ska, pop,
punk nebo rock. Letos se účastnilo šestnáct kapel a skupin mažoretek.
V sobotu dopoledne prošly dechové hudby s mažoretkami ulicemi v centru Šumperka a následně koncertovali „Na Točáku“ a v parku „U sovy“
před vlastivědným muzeem.
Odpoledne se program přesunul do Dolních Studének. Po paprskovém
průvodu obcí a slavnostním zahájení vystoupili jednotliví účastníci festivalu v místním kulturním areálu, nádherným vystoupením překvapily
děti z obou našich MŠ a ZŠ a velký potlesk sklidily naše ženy z TJ SOKOL.

Sobotní večer vyvrcholil unikátním projektem „Koncert filmové hudby
s videoprojekcí“ v podání Dechového orchestru ZUŠ Zábřeh. Poté následoval velkolepý ohňostroj.
Nedělní odpoledne bylo věnováno satelitním koncertům v obcích Místní
akční skupiny Šumperský venkov, letos konkrétně v bludovských lázních.
Záštitu nad festivalem převzal a svou účastí nás potěšil hejtman
Olomouckého kraje Ladislav Okleštěk, osobně všechny pozdravil senátor Parlamentu ČR Zdeněk Brož, dále poslanec Poslanecké sněmovny
Parlamentu ČR Petr Gazdík a Stanislav Polčák – poslanec Evropského
parlamentu.
Velké poděkování patří obětavým hasičům, sokolům a myslivcům, kteří
se vzorně postarali o žaludky všech účinkujících a přítomných návštěvníků – a o celý zdárný průběh této náročné akce.
Mgr. V. Sršňová
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FESTIVAL HUDBA BEZ HRANIC 2018

strana 12

strana 13

DOLNOSTUDÉNSKÝ ZPRAVODAJ

Mateřská škola Dolní Studénky

Z dění naší MŠ Dolní Studénky
Měsíc září je ve znamení vítání nových dětí
ve škole a školkách. Ani naše školka není výjimkou a již je připravená na první dny dětí,
jdoucí do školky poprvé v životě, i dětí, které
školku znají z minulých let.
Během prázdnin „dostala“ naše školka nové
vybavení – na chodbě nové skříně na dokumenty, výtvarné potřeby, edukační pomůcky.
Dětský relaxační koutek u ložnice jsme vytvořili díky nové variabilní rohové sedačce se
stolečkem, prostor dotvořily dvě nové policové skříňky na hry, hračky, stavebnice a knížky.
Velmi děkujeme rodičům, kteří přispěli sponzorským darem na nové vybavení.
Rodičům také patří velký dík za účast
a ohromnou podporu dětí na červnovém
sportovně-zábavném odpoledni. Naše školková zahrada se na jedno slunečné odpoledne proměnila na labyrint rodinných úkolů, hádanek a her. Děti svým maminkám, tatínkům,
babičkám, dědečkům a sourozencům ukázaly, co všechno umí, zvládnou, dokážou, vytvoří, namalují. Něco zvládly děti úplně samy,
k některým úkolům si vyžádaly pomoc své
rodiny – porovnávaly, kdo je v rodině největší
a kdo nejmenší, podle předlohy stavěly z kostek rodinný dům, třídily hračky podle „rodin“
- barev, chystaly kávičku a bábovku pro rodinnou odpolední chvilku, hledaly zvířátka,
které patří do jedné rodiny. Děti následovaly
stopy svých rodičů – a vyzkoušely koordinaci
svou i svých maminek a tatínků – u skoků
podle namalované předlohy, zároveň i u prolézání rodiče lanovými překážkami s dítkem
na zádech (v náručí). Jako dárek si děti odnesly vlastnoručně ozdobené dřevěné rámečky
na rodinnou fotografii společně s otiskem
dlaní všech přítomných členů rodiny. Nezapomnělo se ani na školkovou „rodinu“ - každé dítko samo sebe přikreslilo na jednu
velkou společnou malbu. Na závěr společného odpoledne děti ochutnaly dobrůtky
připravené maminkami, opekly si špekáčky
a za odměnu rodičům zazpívaly písničky
„Maminky mámy, jste naše štěstí“ a „Táta, tatínek, nejlepší na světě“. Předání diplomu rodičům dětskýma ručkama upatlanýma od dobrot už bylo jen veselou tečkou za společně
stráveným odpolednem.
Teď se již těšíme na další rok, na všechny děti
známé i nové, nejstarší předškoláky i nejmenší dvouleťáčky, na mnoho zážitků, her, kreslení, malování, výletů a vystoupení – třeba
hned v září na Sjezdu rodáků a přátel Dolních
Studének.
Za MŠ Dolní Studénky
Andrea Krupičková Dostálová
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Mateřská škola Králec

Prázdninová novinka v MŠ Králec
Mateřská škola v Králci prodělávala v posledních 7 letech postupnou
proměnu, budova se díky štědrosti zřizovatele stávala hezčí, modernější a více se přizpůsobovala malým předškoláčkům. Každé prázdniny
vše finišovalo a konal se velký úklid a svoji ruku k dílu přikládali i někteří
rodiče – což s povděkem kvitujeme. Letošní léto konečně probíhalo
v klidnějším režimu, ale i tak přineslo novinku a překvapení.
Dosloužila nám na zahradě velká dřevěná průlezka – domeček a tak
jsme rádi, že se během července podařilo nainstalovat novou – snad
trvanlivější. Rozhodně je barevnější a modernější a děti se jí nemohou
dočkat. Kombinace kovu, plastů a dřeva přináší nový prvek do naší zahrady a dokonce jsme stihli i přes velké sucho založit a udržet nový
mladý trávník pod průlezkou a tak se děti konečně dočkají. A tak se
všichni těšíme na začátek září, kdy si ji děti konečně vyzkouší na vlastní
kůži ...
Za všechny z Králce Jarmila Lokajíčková

Původní velká dřevěná průlezka „Domeček“ v zahradě MŠ.

Krátce ze života farnosti…
V červnu proběhla hra „Dolní Studénky v ohrožení II“, do které se opět zapojila i naše farnost.
Jedním z osmi stanovišť byl i kostel, kde děti
ve skupinkách řešily různé úkoly a při tom se
dověděly další poznatky o našem kostele nebo
o křesťanství.
V pondělí 18. června jely děti, které navštěvují
náboženství v Bludově, Dolních Studénkách
a v Novém Malíně na pouť na Hostýn. Část cesty
z Bystřice pod Hostýnem šly pěšky a plnily cestou různé úkoly, aby jim cesta rychleji ubíhala
a zároveň, aby pocítily, jak se kdysi putovalo.
Za každý správně splněný úkol dostávaly děti
papírové kytičky, symboly modliteb a proseb
za jejich milované a za všechny jejich potřeby.
Vrátili jsme se unavení ale šťastní!
V kostele pokračuje za přispění obce oprava
zvonů, vyčištění a instalace elektrického pohonu zvonění. Tesaři již opravili části zvonice, především podlahy a schody. Malý zvon byl sundán, odvezen na opravu a do konce prázdnin

Nově instalovaná průlezka.
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by měl být znovu pověšen. Větší zvon bude spuštěn, ve zvonici očištěn,
opraven a dostane novou hlavu. Po opětovném zavěšení bude také vybaven elektrickým pohonem zvonění. Tento zvon jste mohli slyšet 8. srpna
při návratu těl 3 našich vojáků, kteří padli v Afghánistánu, do vlasti.
V neděli 30. června jsme se loučili a zároveň děkovali za tříleté působení
panu kaplanovi Vilému Pavlíčkovi, který odchází do Valašských Klobouk.
Přejeme mu všechno dobré v jeho novém působišti.

V rámci sjezdu rodáků bude v neděli 30. září 2018 od 7:30 hod. v našem
kostele sloužena mše sv. za rodáky.
V neděli 8. října budeme v naší obci slavit hody a naše farnost připravuje
na nedělní podvečer opět koncert šumperských Motýlů v kostele sv. Linharta. Všechny občany srdečně zveme!
Přejeme všem dětem krásné zahájení nového školního roku a vše dobré
ve škole!
Za farnost Dolní Studénky Ing. Marie Jílková

KDY: vždy v úterý, začínáme 16. 10. 2018
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Zájezd ČSŽ

V sobotu 11. srpna vyrazilo 69 našich občanů autobusem a mikrobusem za poznáním
dalších neznámých koutů ČR. Hned po ránu
jsme navštívili nádherný zámek Nové Hrady
nedaleko Litomyšle. Překvapil nás nejen zajímavý interiér zámku, ale i krásné květinové
i užitkové zahrady a parky kolem, úžasné
muzeum klobouků a v bývalé sýpce muzeum cyklistiky. Věnoval se nám přímo současný majitel zámku, který se svou rodinou
dokázal ze zchátralého objektu vybudovat
tento nádherný areál. Dalším zastavením
na naší cestě měla být Zelená hora. Protože
byl v tuto dobu celý objekt v rekonstrukci
a tedy v lešení, upustili jsme od návštěvy
a jeli přímo do ZOO v Jihlavě. A udělali jsme
dobře - čekala nás velmi příjemná procházka úžasnými pavilony a expozicemi zvířat ze
všech oblastí světa. ZOO je situována v údolíčku, mezi stromy, jsou zde stylová posezení
pro občerstvení a v pavilonech a výbězích
čistota a pořádek. Zájezd se nám moc vydařil
a už nyní se těšíme, kam naše ženy naplánují
výlet příští rok.
Český svaz žen a všichni účastníci děkují
Obci Dolní Studénky za významný finanční
příspěvek na tuto akci.
Mgr. V. Sršňová
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Vodáci

Připravili jsme se dobře na Mistrovství republiky ?
I když je léto v plné síle, tak se nám vodákům chýlí závodní sezóna pomalu ke konci. Pro většinu
našich dětí bude tím koncem sezóny jejich zatím
nejdůležitější závod a to Mistrovství republiky
žactva a dorostu ve vodním slalomu na divokých vodách. Tyto závody se konají na tratích
v Českých Budějovicích a ve Veltrusech, kde jsou
umělé slalomové kanály. Na tyto tratě jsme také
soustředili hlavní pozornost při výběru místa,
kde jsme v letošním roce pořádali tréninkové
kempy. V Českých Budějovicích jsme společně
strávili pět dní intenzivního tréninku a ve Veltrusech dokonce jedenáct. Díky tomu se u všech

zúčastnili devíti závodů v Zábřehu, Opavě, Kroměříži, Ostravě, Veltrusech, Roudnici nad Labem,
Brandýse nadLabem a Kounicích a ještě nás tři
čekají.
Z výsledku uřčitě za zmínku stojí několik prvních míst Evičky Pavelkové v kategorie předžáků
i první místo Hanny Hřebíčkové žákyních mladších. Neméně hodnotná jsou 2. a 3. místa Kateřiny Rutarové a Hanny Hřebíčkové. V mužských
kategoriích, je vzhledem k počtu startujících
vyšší konkurence, a proto umístění našich chlapců v první desítce považujeme za úspěch.

malých sportovců výrazně zlepšila nejenom jízda v brankách na divoké vodě, ale i u mladších
dětí se zmenšil strach z divočejší vody.
Proto věříme, že kromě klasických tréninků
nám i tyto kempy přispějí k dobrým výsledkům
na Mistrovství republiky. Nesmíme, ale také
zapomínat, že i účasti na závodech v průběhu
roku, je pro přípravu nezbytná. Mezi první patřily sjezdy v Hanušovicích, které náš kanoistický
oddíl organizuje. Během sezóny jsme se zatím
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Sbor dobrovolných hasičů Dolní Studénky
Vodáci

Mladí hasiči Dolní Studénky
Letní příprava mladých hasičů
Se začátkem prázdnin započala i letní příprava našich mladých hasičů. Hned druhý
den po vysvědčení naší mladí hasiči vyrazili
na Hasičské soustředění na Olšanku do Velkého Vrbna u Starého Města, na kterém strávili
úžasných 9 dní. Na soustředění nejenom rozšiřovali své sportovní dovednosti, ale v rámci
různých her, které jim vedoucí připravili, se
museli naučit spolupracovat a trošku i namáhat své mozkové buňky. Na soustředění jsme
vyjeli společně s SDH Úsov a SDH Moravský
Kočov. Děti si tak užily spoustu zábavy a navázaly nová přátelství.
Velké díky samozřejmě patří všem vedoucím,
instruktorům a ostatním lidem, kteří se na přípravě a průběhu tábora podíleli a umožnili tak
dětem vstoupit do prázdnin s plnou parádou.
Hasičským soustředěním ale letní příprava
našich mladých hasičů nekončí. V průběhu
celých prázdnin se pilně připravujeme na nástup nové sezóny, která nám stejně jako školní
rok začíná již 1. září. Děti již teď pilně trénují
na závody, které nás hned v září a říjnu čekají. I přesto, že nám řada mladých hasičů již
vyrostla, věříme, že se naše členská základna
rozroste o nově příchozí mladé hasiče a budeme moci nadále obec a sbor reprezentovat jak
nejlépe umíme.
Reprezentace našeho sboru na soutěžích
Ve stejném termínu jako probíhalo zmíněné
soustředění, probíhala pro mladé hasiče nejvýznamnější soutěž celého roku – Mistrovství
ČR hry Plamen a dorostu v požárním sportu (MČR). V letošním roce se MČR konalo od
1. do 5. července v Plzni. Na tuto soutěž se
může probojovat vždy jen to nejlepší družstvo z každého kraje a tomu také odpovídaly
výkony, které jednotlivé kolektivy předváděly.
Za olomoucký kraj se na toto MČR probojovalo družstvo mladých hasičů z Bludova. Do bojů
o to nejlepší umístění na této prestižní soutěži,
se společně s SDH Bludov vydali i dva členové
našeho sboru - Martin Renda a Martin Žižka.
Chlapci předvedli skvělé výkony, za což si
zaslouží velkou pochvalu. Mladí hasiči z SDH
Bludov skončili na MČR mezi všemi družstvy
na úžasném 3. místě a všichni si tak atmosféru mistrovství úžili s plnou parádou. Na konci
MČR mohli chlapci porovnat své síly v přeboru
jednotlivců v běhu na 60 m s překážkami, kde
si nevedli vůbec špatně. Martin Renda skončil na 27. místě a Martin Žižka na 25. místě.
Kluci se tak probojovali mezi třicet nejlepších
chlapců v celé republice.
Výše zmiňovaný Martin Renda nás mimo MČR
reprezentuje i jako jednotlivec, což znamená, že
disciplíny neplní společně s celým družstvem,

ale bojuje pouze sám za sebe. Po výhře
v okresním kole nás reprezentoval na krajském
kole dorostu v požárním sportu v Lipníku nad
Bečvou. Zde si šáhl až na dno svých sil a díky
svým skvělým výsledkům skončil na úžasném 2. místě. Bylo by škoda získanou formu
nezúročit, a proto se Martin rozhodl zúčastnit se dalších soutěží jako jednotlivec. Prvním
závodem byla na konci července Bludovská
stovka, na které se umístil na 22. místě. Druhým
závodem pak bylo Stovkování pod Slunečnou, které se konalo v půli srpna v Moravském
Berouně. Zde se Martin umístil na 8. místě.
Oba zmíněné závody jsou zapojeny do seriálu soutěží s názvem Moravská hasičská stovka
– X-flame pohár a Martin Renda se v tuto chvíli
nachází na průběžném 14. místě. Do dalších
závodů přejeme hodně štěstí.

v příjemném kolektivu, zažili spoustu nových
zážitků a naučili se novým věcem jako je například uzlování, zdravověda, různé požární
disciplíny a spoustu dalšího.

Nábor nových členů do řad mladých hasičů

V podzimním a jarním období se pravidelně zúčastňujeme řady soutěží, kde se nám
v poslední době dařilo, a umísťovali jsme se
na předních příčkách. Na tyto soutěže trénujeme celý rok. V zimě v tělocvičně TJ Sokol Dolní
Studénky a v létě na hasičské dráze v kulturním areálu obce. Nevěnujeme se ale pouze hasičským disciplínám ale snažíme se všestranně
rozvíjet naše pohybové schopnosti a dovednosti. Mimo trénování na různých překážkách
a běhání s hadicemi hrajeme spoustu her.
O jarních prázdninách poté společně jezdíme
na lyžařské soustředění a o hlavních prázdninách na hasičské soustředění, kde si užíváme
spousty her a zábavy.

Jelikož nám naši mladí hasiči rostou jako
z vody, chtěli bychom rozšířit naši členskou
základnu o nové mladé hasiče a doplnit tak
družstva o nové posily. Rádi bychom oslovili
všechny od 4 do 18 let, případně rodiče dětí
v tomto věku, kteří pro své dítko hledají nový
koníček. Nabídka je pro všechny, kteří by si
rádi zaběhali, zažili srandu, vyplnili volný čas

Pokud vás nabídka zaujala a chcete se dozvědět více, přijďte se na nás podívat nebo kontaktujte hlavní vedoucí (dokoupiloval@email.
cz, tel. 776 667 270). Vůbec nevadí, že s tímto
sportem nemáte žádné zkušenosti. Vše vám
ukážeme a vysvětlíme. Během školního roku
trénujeme vždy v úterý a ve čtvrtek od 16:30
do 18:00 v prostorách kulturního areálu obce.
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Uplynulé akce

Pohárová soutěž dospělých v požárním sportu

Letní kino
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Vítání občánků
V pátek 29. června 2018 proběhl v zasedací
místnosti obecního úřadu slavnostní akt ,,Vítání občánků“. Za přítomnosti pana starosty
Ing. Radima Sršně, Ph.D. a pana místostarosty Michala Strnada bylo do naší obce přivítáno deset nových občánků: Tomáš Libosvár,
Jaroslav Dyčka, Daniil Podkopajev, Burešová
Martina a Barbora, Maksovi Markéta a Ondřej,
Alžběta Skalíková, Marek Matych a Daniel Jašš.
O kulturní zážitek se postaraly děti ze Základní
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.
Po přivítání občánků do naší obce následovalo v prostorách cyklostezky vedoucí na Šumperk již tradiční vysazování nových stromů,
kterého se účastnili zástupci obce a samozřejmě malí občánci se svými rodiči.
BP.
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