
Číslo 4/2018

Souhrn plánovaných akcí v prosinci 2018 
a v lednu a únoru 2019 v Dolních Studénkách

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

21. 12. 2018 07:00 – 11:30

27. 12. 2018 08:00 – 11:30 

28. 12. 2018 08:00 – 11:30 

31. 12. 2018 zavřeno

Otevření Obecního Úřadu 
Dolní Studénky

 během vánočních svátků: 

 Vážení spoluobčané,
kouzelný čas Vánoc se nezadržitelně blíží a držíte tak v rukou poslední 
letošní vydání Dolnostudénského zpravodaje. Čekají nás nejkrásnější 
svátky v roce i přelom roku, který tradičně vybízí k bilancování období 
uplynulého i smělým předsevzetím do roku budoucího. 
Dovolte, abych předně jménem všech (staro)nově zvolených zastupi-
telů moc poděkoval za důvěru, kterou jste nám ve volbách dali. Velmi 
si ji vážíme a budeme se snažit, abychom Vás nezklamali. Když jsem 
byl zvolen před 8 lety, byl jsem v zastupitelstvu nejmladším a k tomu 
vyjukaným nováčkem se spoustou vizí a  ideálů. Dnes již – a  jsem 
za to upřímně rád – nejmladší nejsem. Věřím však, že vize a ideály mě 
spolu se získanými zkušenostmi neopustily, ač si je někdy v boji s na-
šimi úřady není snadné udržet... Je mi ctí být starostou naší krásné 
obce již ve  třetím volebním období , pokud se jej podaří úspěšně 
dokončit, byl bych pravděpodobně nejdéle sloužícím starostou v his-
torii obce. Nicméně jednotlivci v lidských dějinách nikdy nic nedoká-
zali, tím správným receptem na úspěch vždy byla, je a bude, týmová 
práce. Jsem moc rád, že žiji v  obci, kde zastupitelé táhnou za  jeden 
provaz, která není rozhádaná a kde se zejména díky aktivitě spolků 
a četných akcí daří začleňovat do dění i novousedlíky. Žádný z těchto 
atributů není bohužel v  okolních obcích ani zdaleka automatický, 
spíše opak je pravdou. Jedině díky tomu jsme se mohli pustit do řady 
tak náročných úkolů, pro mnohé jiné obce nepředstavitelných, a jsem 
přesvědčen, že s takovým týmem na palubě, který vedle zastupitelů 
tvoří i  spolky a  Vy, naši občané, dokormidlujeme do  zdárného cíle. 
„Pravým znakem inteligence nejsou vědomosti, ale představivost“, 
pravil Albert Einstein, a „vše, co si dokážete představit, je skutečné“, 
prohlásil Pablo Picasso. Věřím, že představu o  Dolních Studénkách, 

coby nejkrásnějším místě na  světě, sdílíme my všichni. Moc se těším 
na společné naplňování této krásné vize i v následujících čtyřech letech!
V  posledních týdnech roku dokončujeme všechny projekty, které 
jsme si naplánovali na letošní rok, ať se jedná o nový vodojem, chod-
níky a zastávky či nová hřiště ve sportovním areálu obce. Zároveň je 
v plném proudu také rekonstrukce zámečku Třemešek a, v neposled-
ní řadě, připravujeme také řadu nových projektů, o kterých Vás budu 
informovat v příštím zpravodaji. 
Tak jako se již stalo tradicí, přikládáme k Vánočnímu zpravodaji jako 
malý dárek Dolnostudénský kalendář na příští rok. Zároveň dovolte, 
abychom Vás srdečně pozvali na řadu akcí, které se ve vánočním čase 
jako obvykle připravují – podrobnosti a  pozvánky najdete v  tomto 
zpravodaji. Tou nejbližší je v  sobotu 15. prosince v  17 hod. Vánoční 
koncert v  kostele s  tradičním dolnostudénským punčem. Po  pěti 
vydařených pohádkových akcích bychom rádi i  letos uspořádali 
recesistickou akci v „jitrnicovém“ duchu, tentokrát s motivem „Pohádka 
o  100  letech republiky“... proto neváhejte a  29. 12. přijděte, bude 
na Vás čekat prezident zakladatel T. G. Masaryk i  řada dalších osob-
ností naší stoleté histori... a  samozřejmě i  jitrnice, svařák, koláčky 
a další dobroty… J 
Dovolte, abych Vám jménem všech zastupitelů obce i  zaměstnanců 
obecního úřadu poděkoval za letošní spolupráci, popřál krásné Vánoce 
plné pohody, dobré nálady a odpočinku v kruhu Vaší rodiny i přátel 
a do nového roku hodně zdraví, štěstí, úspěchů! Ať vše, co si dokážete 
představit, se stane skutečným!

PROSINEC

15. 12. 2018 Adventní koncert v kostele sv. Linharta v Dolních Studénkách

29. 12. 2018 Pohádková veselice v areálu u hřbitova 

LEDEN

1. 1. 2019 Novoroční koncert v areálu u hřbitova

3. – 8. 1. 2019 Tříkrálové koledování pro Charitu

19. 1. 2019 Hasičský ples

20. 1. 2019 Velký dětský karneval

29.  – 31. 1. 2019  Třídenní pobytové setkání studýnských seniorů v Mladoňově

ÚNOR

9. 2. 2019 Ples obce Dolní Studénky a MAS Šumperský venkov.
Vystoupí Daniela Šinkorová.

15. 2. 2019 XVI. Sokolský ples

Poslední možnost pro platbu poplatků 
a ověřování za rok 2018 dne 28. 12. 2018 

v době od 08:00 do 11:30 hodin.
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Zveme všechny občany prožít pohádkové odpoledne na téma:

Pohádka o 100 letech republiky
V sobotu 29. 12. 2018
ve 14.30 hodin
Do areálu pro volný čas
u hřbitova zavítají osobnosti
první republiky.

Vítaný dress code: 
Oblečení z první republiky. 
Samozřejmě není podmínkou, 
ale budeme moc rádi.

Pro občany obce bydlící na Třemešku bude zajištěna doprava 
tam i zpět. Odjezd v 16.45 hod. obecním autem

od autobusové zastávky na Třemešku.

Dechového orchestru
ZUŠ Zábřeh

do kostela Sv. Linharta 
v Dolních Studénkách.

V úterý 1. ledna 2019 
v areálu u hřbitova 

od 15.30 hodin ve vytápěném 
stanu zakončený ohňostrojem.

Sobota
15. prosince

v 17.00 hodin.  

ADVENTNÍ 
KONCERT

NOVOROČNÍ
KONCERT

Základní umělecká škola Zábřeh a Obec Dolní Studénky 
Vás srdečně zvou na

Po skončení koncertu 
bude podáván tradiční dolnostudénský vánoční punč.



strana 4DOLNOSTUDÉNSKÝ ZPRAVODAJ

Stejně jako vloni, tak i v letošním roce se setkali v hojném počtu na sále 
,,U Urbanů“ senioři naší obce. Stalo se tak v neděli 18. listopadu 2018. 
Naše seniory přišli pozdravit malí zpěváci a zpěvačky z mateřské školky 
Králec a šikovní tanečníci ze základní školy. Pan starosta podrobně se-
známil přítomné s  tím, co vše se v  obci udělalo, s  plány na  další rok 
a představil také členy nově zvoleného zastupitelstva obce. K poslechu 
i tanci hrála kapela KMČ Dolní Studénky. O pohodu a dobrou náladu 
se postarali zastupitelé, členky kulturní a sociální komise a pomocnice 
z ČSŽ.

U nás to žije - přehled proběhlých akcí

11. 11. 2018 - Den válečných veteránů – 100. výročí ukončení 1. světové války

Podzimní posezení seniorů

Blanka Pokorná



strana 5 DOLNOSTUDÉNSKÝ ZPRAVODAJ

U nás to žije - přehled proběhlých akcí

Dolnostudénské hody 2018
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Uskutečnil se v sobotu a v neděli 29. – 30.září 
u  příležitosti 100.výročí vzniku samostatné 
Československé republiky, 125. výročí založení 
SDH, 190.  výročí položení základního kame-
ne základní školy a 665.výročí první písemné 
zmínky o obci. Všichni jste obdrželi do schrá-
nek pozvánky s programem. 

Sešla se spousta spolužáků, rodáků i  přátel 
obce, kteří si se zájmem prohlédli naše škol-
ská zařízení, kostel, hasičárnu i sokolovnu, vý-
stavku k  historii obce v  zasedačce obecního 
úřadu, prošli se po  obci a  zašli na  hřbitov 
vzpomenout těch, kteří už mezi námi ne-
jsou. Odpolední setkání všech v  areálu bylo 

U nás to žije - přehled proběhlých akcí

Sjezd rodáků a přátel 
Dolních Studének

zpestřeno vystoupením našich dětí, mažore-
tek, tanečně-sportovním vystoupením našich 
žen. Na pódiu se představily dolnostudénské 
hudební skupiny TO JO BAND (někteří bývalí 
hráči Rumcajs-kapely) a  KMČ (kdo má čas). 
Hlavní program večera potom naplnila známá 
hudební skupina O5 a  Radeček a  sobotní 
den ukončil nádherný ohňostroj. Slavnosti 
obce zakončila v  neděli ráno slavnostní mše 
v kostele Sv. Linharta.

Velmi nás potěšil ohlas všech, kdo zavítali 
do obce, do všech jejich zařízení – moc se jim 
u  nás líbí, obdivovali krásné školky a  školu 
(mnozí se slzami v očích), našli se v kronikách 
školy i  obce a  na  historických fotografiích 
a všichni rádi přijedou znovu. Netajili se s tím, 
že jsou hrdi na to, že jsou dolnostudénskými 
rodáky a přáteli.

Mgr. V. Sršňová
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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. 2019 na 1. pololetí roku 2019 nebo 
na celý rok 2019.

Poplatek za TKO je dále splatný do 30. 9. 2019 na 2. pololetí roku 2019.

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 uveďte jméno plátce.

 POPLATEK ZA TKO NA ROK 2019 – rekreační objekt v obci
Poplatek za TKO je splatný do 30. 6. 2019

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. 2019. 

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 uveďte jméno plátce.

Obecní úřad Dolní Studénky žádá všechny občany o dodržování termínů 
splatnosti poplatků!

Obecní úřad Dolní Studénky

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

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

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

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

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.

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

S  příchodem zimního období upozorňujeme řidiče na  omezení 
parkování na místních komunikacích z důvodu úklidu sněhu. V případě 
omezení přístupu pro úklidovou techniku nebude moci být komuni-
kace prohrnuta. 

Dále upozorňujeme na  zákaz parkování na  cyklokomunikaci a  dále 
na  chodnících, neboť je omezován pohyb chodců, zejména při jízdě 
s kočárky a v zimním období i úklid sněhu. 

Žádáme řidiče o dodržování dopravních předpisů.
obecní úřad

Parkování v obci v zimních měsících

Obecní úřad oznamuje těm občanům, kteří nemají dosud uhrazeny 
poplatky za  TKO pro rok 2018, že jim bude poplatková povinnost 
vyměřena v  měsíci prosinci platebním výměrem, ve  kterém správce 
poplatku může poplatek nebo jeho nezaplacenou část zvýšit až 
na trojnásobek v případě nesplnění poplatkové povinnosti.

Pošta Dolní Studénky bude dne 31. 12. 2018 od 10:00 hodin uzavřena.
Svoz odpadů během vánočních svátků bude přesunut z  úterý 
25. 12. na středu 26. 12. 2018.

obecní úřad

Poplatky za TKO pro rok 2018

Služba vakuové stanice
Obce Dolní Studénky
V případě poruchy volejte tato dvě telefonní čísla: 
p. Jaromír Laštuvička – tel. 605 142 454
p. Jaroslav Pavelka – tel. 721 632 424

Možné poruchy: 
odsátí odpadů – zápach v domě 
hluk v odpadech – volejte, i když ustane 
hluk v jímce 

Upozornění: 
Jímka musí být přístupná, nesmí být ničím zakrytá a kolem jímky nesmí být žádné 
keře. V zimním období se nesmí zahrnovat sněhem. Důležité je chránit před poško-
zením přisávací hadici, která je krytá zeleným kloboučkem.

Služba je provozována 24 hodin denně včetně sobot, nedělí a svátků.

Poplatky na rok 2019
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Vážení občané, začíná doba vegetačního klidu 
a s ní Vás žádáme o úpravu zeleně nacházející 
se v blízkosti místních nebo krajských komu-
nikací a  chodníků. Jedná se o  větve stromů, 
keřů a o živé ploty. Tato zeleň by neměla zasa-
hovat do průchozího nebo průjezdního profi-
lu jak chodníků, tak i komunikací a průjezdná 
výška na komunikacích by měla být nejméně 
4 metry. 

Nedoržení těchto pravidel komplikuje prů-
jezdy zejména nákladních automobilů (např. 
svoz odpadů), ale i  zimní údržbu chodníků. 
Využijte, prosím doby vegetačního klidu 
k úpravám této zeleně.

obecní úřad

Údržba zeleně 
kolem komunikací

Plán kulturně-společenských a sportovních akcí v roce 2019 v naší obci

Svoz odpadů a sběr papíru a železného šrotu v roce 2019

Svoz obalů TetraPak 14.  2. 2019

Svoz nebezpečných odpadů 23. 3. 2019

Sběr železného šrotu 12.  – 13. 4. 2019

Sběr papíru – základní škola 16. 4. 2019

Svoz obalů TetraPak 16. 5. 2019

Svoz obalů TetraPak 15. 8. 2019

Sběr papíru – základní škola 17. 9. 2019

Svoz nebezpečných odpadů 2. 11. 2019

Svoz obalů TetraPak

Svozy TKO:  začíná se 8. 1. 2019 a poté vždy jednou za 14 dní v úterý.
Svozy BIO odpadu: každý týden v úterý od 2. 4. 2019 včetně do 12. 11. 2019 včetně.
V listopadu  bio svoz pouze v případě, že nebude mrznout!

Akce Datum konání

Novoroční koncert v areálu u hřbitova 1.  1. 2019

Tříkrálové koledování – sbírka pro Charitu 3. 1. – 8. 1. 2019

Hasičský ples 19. 1. 2019

Velký dětský karneval 20. 1. 2019

Třídenní pobyt pro seniory v Mladoňově 29. – 31. 1. 2019

Obecní ples a ples MAS Šumperský venkov. Vystoupí Daniela Šinkorová. 9. 2. 2019

XVI. Sokolský ples 15. 2. 2019

Zápis dětí do 1. ročníku ZŠ 4. 4. 2019

Jarní svod loveckých psů 20. 4. 2019

Pálení čarodějnic 30. 4. 2019

Lampionový průvod – Pietní vzpomínka 3. 5. 2019

Turnaj Osvobození ve volejbalu 4. 5. 2019

Zápis dětí do obou mateřských škol 7. 5. 2019

21. ročník běžeckého závodu „NA BAŠTU“ – přebor Dolních Studének žáků 7. 5. 2019

23. ročník závodu horských kol „Králecký úvoz“ 22. 5. 2019

Noc kostelů 24. 5. 2019

Sokolské zahradní posezení a Dolnostudénská desítka s programem pro děti 25. 5. 2019

Zahradní slavnost pro děti MŠ a ZŠ a jejich nejbližší 30. 5. 2019

Hasičská pohárová soutěž HOLBA CUP + vepřové hody 9. 6. 2019

Myslivecké posezení 15. 6. 2019

Festival Hudba bez hranic  21. – 22. 6. 2019

Letní kino – kulturní areál 17. 8. 2019

Turnaj Odborářů ve volejbale 7. 9. 2019

Zahájení kurzů a kroužků pořádaných Komunitní školou Dolní Studénky 1. 10. 2019

Dolnostudénské hody 6. 10. 2019

Podzimní setkání seniorů 17. 11. 2019

Adventní koncert v kostele Sv. Linharta 14. 12. 2019

Pohádková veselice v areálu u hřbitova 29. 12. 2019
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Výsledky voleb do zastupitelstva obce 2018 – 2022

Počet voličů v Dolních Studénkách: 1120
Počet vydaných 

volebních obálek 
(příchozích voličů): 618

Pořadí  
na hla-

sovacích 
lístcích

Název volební strany
Počet 
hlasů 

celkem

Poměr 
hlasů v %

1 Za prosperitu obce 828 9,7

2 Sdružení nezávislých kandidátů 
– za další rozvoj obce 832 9,74

3 Křesťanská a demokratická unie 
 – Československá strana lidová 649 7,6

4 Starostové a nezávislí 3902 45,72

5 Za životní prostředí 382 4,79

6 Za rozvoj Dolních Studének, 
Králce a Třemešku 842 9,86

7 Společenské organizace 1099 12,87

Pořadí 
zvolení Jméno a příjmení Počet hlasů

VS č. 1 Za prosperitu obce

1 Olga Nevrlá 152

VS č. 2
Sdružení nezávislých kandidátů 
– za další rozvoj obce

1 Martin Rutar 140

VS č. 3
Křesťanská a demokratická unie 
– Československá strana lidová

1 Tomáš Vilhelm 126

VS č. 4 Starostové a nezávislí

1 Radim Sršeň 403

2 Jakub Dolníček 356

3 Michal Strnad 336

4 Milan Churavý st. 328

5 Vlasta Sršňová 319

6 Helena Musílková 290

7 Jiřina Valentová 239

8 Naděžda Řeháková 238

9 Radim Ženožička 231

VS č. 6 Za rozvoj Dolních Studének, Králce a Třemešku

1 Adolf Jílek 107

VS č. 7 Společenské organizace

1 Petr Strnad 189

2 Vladimír Dolníček 134

V sobotu 10. listopadu 2018 proběhla v Šumperku Národní potravinová 
sbírka. Návštěvníci supermarketu Billa mohli zakoupením potravin 
a hygieny přispět lidem v nouzi. Za pomoci desítky dobrovolní-
ků bylo letos vybráno 356 kg potravin a 28 kg hygieny (což je 
bezmála o 100 kg více než v loňském roce). 

„Národní potravinová sbírka se v České republice koná od roku 2012 
a je společnou iniciativou platformy Byznys pro společnost, Armády 
spásy, NADĚJÍ, České federace potravinových bank a Charity Česká repub-
lika. Hlavním posláním sbírky je podat pomocnou ruku těm, kteří trpí nedo-
statkem jídla a základního drogistického zboží. Hlad totiž není bohužel ani 

Národní potravinová sbírky
u nás abstraktní pojem – podle kvalifikovaných odhadů žije u nás na hrani-

ci chudoby nebo sociálního vyloučení téměř 1,5 milionu lidí,“ jak uvádí 
portál Národní potravinové sbírky narodnipotravinovasbirka.cz. 

Charita Šumperk se do  Národní potravinové sbírky zapojila 
letos již podruhé, a  to ve  spolupráci se supermarketem Billa. 

Kromě jejích zaměstnanců se do realizace sbírky zapojila desítka 
dobrovolníků, kteří věnovali na dobrou věc svůj čas. V Šumperku 

půjdou potraviny a hygiena zejména na lidi v hmotné nouzi, o lidi ohro-
žené ztrátou bydlení, o osamělé osoby. 

Za Charitu Šumperk, Mgr. Lada Matyášová, DiS.
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KOMISE pro volební období let 2018 - 2022

Sociální, kulturní, školská a sportovní komise

Předseda: Mgr. Vlasta Sršňová 

Členové:   Ing. Zdeňka Mihulková 

MUDr. Helena Musílková

Mgr. Jakub Dolníček

Radim Ženožička

Jiří Jančík

Jiří Mihulka

Komise stavební
Předseda: Vladimír Dolníček 

Členové:    František Dolníček 

Ing. Pavel Krobot 

Marie Jílková

Komise pro místní části
Předseda: Jiřina Valentová

Členové:    MUDr. Tomáš Vilhelm

Ing. Miroslava Šperlichová

Ing. Pavel Tesařík

První ustavující zasedání zastupitelstva obce po  říjnových volbách 
se konalo 1. listopadu 2018. Na svém zasedání zastupitelé projednali 
následující:

- vzali na vědomí Složení slibu členů zastupitelstva obce podle § 69 
odst. 2 zákona o obcích,

- zvolili v souladu s § 84 odst. 2 písm. m) zákona o obcích starostu 
obce: Ing. Radima Sršně, Ph.D., 

- zvolili v souladu s § 84 odst. 2 písm. m) zákona o obcíchmístostarostu 
obce: Michala Strnada.  

Určili v souladu s § 84 odst. 2 písm. k) zákona o obcích:  

- že pro výkon funkce starosty obce bude člen zastupitelstva dlouho-
době neuvolněn,

- že pro výkon funkce místostarosty obce bude člen zastupitelstva 
dlouhodobě uvolněn.

Zvolili v souladu s § 84 odst. 2 písm. m) zákona o obcích: 

- členy rady obce: Mgr. Jakuba Dolníčka, JUDr. Milana Churavého, 
Vladimíra Dolníčka.

Zřídili v  souladu s  § 84 odst. 2 písm. m) ve  spojení s  § 117 odst. 1, 2 
zákona o obcích:

-  finanční výbor, který bude mít 3 členy,

-  kontrolní výbor, který bude mít 3 členy.

Zvolili v  souladu s  § 84 odst. 2 písm. m) ve  spojení s  § 117 odst. 1, 2 
zákona o obcích:

-  předsedu finančního výboru pana Martina Rutara,

-  předsedkyni kontrolního výboru paní Bc. Olgu Nevrlou,

-  členku finančního výboru paní Ing. Naděždu Řehákovou,

-  člena finančního výboru pana Petra Strnada, 

-  člena kontrolního výboru pana Ing. Adolfa Jílka,

-  člena kontrolního výboru pana Vítězslava Plháka.
- obecní úřad -

Letem světem dolnostudénským zastupitelstvem

Poznámka: Ustavujícího zasedání zastupitelstva obce a tedy i společného 
focení členů nového zastupitelstva se neúčastnil pan MUDr.  Tomáš 
Vilhelm, který byl omluven.
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V  průběhu posledních týdnů a  doslova dní probíhá finalizace po-
sledních významných investičních akcí v  tomto roce. Ve střední části 
obce kolem křižovatky „U  kříže“ jsou dokončovány opravy chodníků 
a původní velkoplošná dlažba je nahrazována zámkovou. Nejen smě-
rem na Šumperk ale i na Králec, kde opravený chodník naváže na nový, 
který byl dokončen na jaře. U obecního úřadu a u kostela zmizely ne-
vzhledné zastávky a  pokud vše poběží podle plánů, tak v  době, kdy 
dostanete do rukou zpravodaj, zde již budou stát nové, včetně opra-
vy chodníků a zkulturnění okolních prostor. Stejně tak se při jeho čte-
ní budete moci osvěžit vodou z  nového vodojemu, jehož instalace 
a napojení na vodovodní řád probíhalo těsně před redakční uzávěrkou. 
Bližší informace spolu s detailními fotografiemi budou proto uvedeny 
v příštím zpravodaji. 

Na  Charitě Šumperk začaly přípravy Tříkrálové 
sbírky na rok 2019. V lednu se vydají desítky koled-
níků do ulic roznášet radost a připomínat událost 
příchodu Krista na svět. Sbírka bude probíhat mezi 
1. a 13. lednem 2019. 

Posláním tří králů je přinášet do všech domovů po-
žehnání, šířit radostnou zvěst o  narození Ježíška, 

především v našich srdcích, a poprosit o pomoc pro ty, co ji potřebují. 
Výtěžek Tříkrálové sbírky je určen na pomoc nemocným, handicapo-
vaným, lidem v tísni a dalším jinak sociálně potřebným skupinám lidí 
žijících na  Šumpersku. Část výnosu sbírky je určena na  humanitární 
pomoc do zahraničí.

V  roce 2018 bylo v  Tříkrálové sbírce vybráno 833  452 Kč. Děkujeme 
všem, kteří přispěli jakýmkoliv darem. V roce 2019 bychom rádi pod-
pořili Centrum pro rodinu v  Šumperku, ONŽ – pomoc a  poradenství 
pro ženy a dívky, z.s., část přerozdělených peněz poskytneme na pří-
mou pomoc pro občany, kteří se ocitnou v hmotné nouzi. Informace 
o dalších záměrech Vám poskytneme během roku.

Nebojme se tedy malým koledníčkům otevřít své dveře i srdce a přispět 
tak těm, kteří si sami pomoci nemohou. Děkujeme za Vaši podporu.

Za Charitu Šumperk Mgr. Lada Matyášová, DiS., koordinátorka Tříkrálové sbírky

Rada obce a finanční výbor nyní intenzivně pracují na přípravě rozpočtu 
obce na rok 2019. Stěžejními navrhovanými akcemi, krom již zahájené 
rekonstrukce Třemešského zámku, bude rozsáhlá výměna obrubníků 
a místní opravy chodníků v návaznosti na plánovanou generální opra-
vu hlavní silnice vedoucí obcí. Součástí bude vybudování dvou nových 
osvětlených přechodů u  dolnostudénské školky a  školy. V  plánu je 
zadání projektu na vybudování chodníku od MŠ Králec až na Třemešek, 
vybudování přeložky vedení NN v  plánovaném parku v  Koreji a  ná-
sledné provedení parkových úprav vč. výsadby zeleně, zpracování pro-
jektu na stavbu multifunkčního objektu pro kulturní a sportovní akce. 
Je v záměru opravit či obnovit drobné kulturní památky (nová orlice 
na pomníku padlým a rekonstrukce busty J.Á. Komenského která, jak si 
pamětníci vzpomenou, stávala před školou). Technické služby by měly 
být dovybaveny novou multifunkční mobilní technikou pro údržbu 
veřejných prostranství a bude dokončeno položení rozvodů pro nový 
internet. Ke zlepšení vzhledu obce, ale i užitné hodnoty budov, je v plánu 
provedení oprav fasád obou školek a  jejich nový nátěr. To byl krátký 
výčet stěžejních akcí, jež budou předloženy ke schválení nově zvolenému 
zastupitelstvu na jeho zasedání dne 20. prosince.

Aktuality z obce…

V lednu 2019 Vás opět 
navštíví tříkráloví koledníci

Petr Strnad
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Cena vstupného: 200 Kč
Cena vstupného na místě: 250 Kč

Vstupenky je možno zakoupit v předprodeji
na Obecním úřadě v Dolních Studénkách.
Rezervace na telefonním čísle: 583 217 012.

StarDance
VII.

Dne 9.  února 2019

 od 20 hodin 

SP
O

N
ZO

ŘI
:

V ceně vstupného je zahrnuto občerstvení formou rautu

 MAS šumperský venkov, z. s.

ve spolupráci s Obcí Dolní Studénky porádá

 Kulturní sál restaurace

„U Urbanů“

v Dolních Studénkách

BOHATÁ TOMBOLA!

BOHATÁ TOMBOLA!

Vystoupí:

DANIELA
ŠINKOROVÁ
Moravia
BIG BAND

DJ
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Základní škola Dolní Studénky

Sfumato a Hejného 
metoda

Školní rok je v plném proudu
Aktuální školní rok začal v pondělí 3. září 2018 
a do školních lavic v Dolních Studénkách na-
stoupilo 39 žáků, v průběhu podzimu se však 
řady žáků ještě rozšířily! Velmi nás těší, že jsme 
mezi námi přivítali 12 prvňáků, kteří mají sa-
mostatnou třídu. Během letních prázdnin 
se nám podařilo upravit vzhled všech tříd. 
Všechny třídy hrají novým nábytkem včetně 
lavic a židlí, a tak se všechny děti i učitelé cítí 
ve škole zase trochu pohodlněji.

Již druhým rokem vyučujeme v  první tří-
dě český jazyk metodou SFUMATO aneb 
splývavé čtení. Autorka této metody 
PaedDr.  Mária Navrátilová obdržela dne 
27.  9.  2018 od předsedy Senátu Milana Štěcha 
Stříbrnou pamětní medaili Senátu za celoži-
votní průkopnickou práci v oblasti vzdělává-
ní touto metodou. Od  27. 11. 2018 proběhne 
v Senátu výstava výtvarných prací dětí, kteří 
se vzdělávají touto metodou, neboť výtvar-
ná výchova a zejména kresba je součástí této 
metody při rozvoji psaní. I  naše děti se učí 
tyto výtvarné metody používat.

V letošním roce jsme také zahájili v 1. ročníku 
novou metodu výuku matematiky. Využívá-
me nové učebnice podle Hejného metody. 
Žáky matematika velmi baví, objevují sami 
základní principy, diskutují o  různých mož-
nostech řešení, využívají různé pomůcky pro 
manipulační činnosti.

Mgr. Ivana Hanáková

Ve výuce mluvíme zase více anglicky
Novinkou letošního školního roku je úprava 
výuky dvou předmětů, konkrétně informati-
ky a pracovních činností. Po dobré zkušenosti 
z  vybrané brněnské školy jsme i  v  naší obci 
zavedli výuku vybraných předmětů v  anglič-
tině. Jedná se právě o informatiku a pracovní 
činnosti. K  tomuto kroku nás vedlo přesvěd-
čení, že běžné používání angličtiny je třeba 
cvičit co nejvíce. Z toho důvodu jsme se roz-
hodli požádat Ministerstvo školství, mládeže 
a  tělovýchovy k  dodatku našeho školního 
vzdělávacího programu, který nám schválilo 
během jara. Všichni žáci školy tak kromě pra-
videlných hodin angličtiny mají také jednu až 
dvě hodiny další výuky týdně vedenou v  ja-
zyce anglickém. V  těchto dvou předmětech 
se žáci učí jednak anglickému pojmosloví, 
také si procvičují a  osvojují běžné činnosti. 
Jsme teprve na  začátku, ale předpokládá-
me, že v  průběhu školního roku nabídneme 
i  veřejnosti se těchto výuk zúčastnit. Pro 
žáky prvního a  druhého ročníku je pak také 
novinkou, že anglický jazyk již mají také jako 
povinný předmět, a to konkrétně jednu hodinu 
každý týden.

Pár informací ze školních lavic

Školní den pro žáky může začít už v  6:30, 
odkdy je otevřena ranní školní družina. Pravi-
delné vyučování začíná v 8 hodin a končí dle 
daného ročníku vždy mezi dvanáctou a půl 
druhou. Odpolední školní družina pak probí-
há až do 16:30. Jsme rádi, že se nám podařilo 
zachovat i  ranní svážení dětí z  místní části 
Třemešek obecním autem, které navíc při-
bírá králecké prvňáky. Ostatní žáci do  školy 
dojíždí buď autobusem, na kole, pěšky nebo 
společně se svými rodiči. 

Po skončení vyučování děti tráví čas ve škol-
ní družině, dokud nám přeje počasí, tak 
hlavně venku. Pro Vaši informaci uvádíme 
také přehled počtu žáků v  jednotlivých 
ročnících: 1. ročník – 12 žáků; 2. ročník 
– 7 žáků; 3. ročník – 10 žáků; 4. ročník – 4 žáci; 
5. ročník – 8 žáků. O těchto 41 žáků naší školy 
se kromě ředitele starají dále tři paní učitelky, 
jedna paní vychovatelka, dvě asistentky 
pedagoga a jedna paní školnice. Navštívili nás stážisté z  Jordánska, Indie 

a Gruzie
V  polovině měsíce října jsme ve  škole i  škol-
kách měli nebývalou návštěvu. V  rámci pro-
jektu EDISON k  nám na  týdenní stáž zavítali 
Ahmed z  Jordánska, Mary z  Indie a  Mariana 
z Gruzie. Smyslem návštěvy těchto tří mladých 
lidí bylo zejména rozvoj jazykových kompe-
tencí našich dětí, ale také informace o  jiné 
kultuře, hlavně asijské. Během celotýdenního 
pobytu jsme se dozvěděli mnoho zajímavos-
tí z  jejich rodných zemí, stážisté se účastnili 
společné výuky, děti s  nimi čile konverzo-
valy. Na  oplátku jsme je vzali s  sebou, aby si 
vyzkoušeli bruslit na  ledě, ukázali jsme jim 
šumperskou knihovnu či pořádnou drakiádu 
na kopci u hřbitova. Největší zážitek pak jistě 

měly hostitelské rodiny, u kterých od pondělí 
do  pátku nocovali a  tak s  nimi po  večerech 
vlastně žili. 

Za celou zkušenost jsme velice rádi, těší nás, 
že jak děti z našich školek, tak žáci ze školy, se 
nebáli s  mladými cizinci hovořit, ukázali jim, 
co je baví, naučili se vzájemně mnoho nového. 

Zasadili jsme stromy na stoletou čest naší 
vlasti
Kdo by rád nedostával dárky? I  my ve  škole 
jsme se rozhodli a  naší republice jednak 
popřáli, ale také ji obdarovali. Žáci čtvrtého 
a pátého ročníku v rámci pracovních činností 
zasadili čtyři naše běžné stromy jako památ-
ku ke  stoletým narozeninám. Jeden strom 
symbolizuje rovných dvacet pět let. Na  za-
hradě školy tak nalezneme tradiční lípu, dále 
javor, modřín a  buk. Výběr není náhodný, 
budoucím žákům školy má umožnit znát naše 
běžné dřeviny. Každý strom navíc děti ozdobily 
netradičními i tradičními trikolorami. 

Mgr. J. Dolníček, ředitel
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Mateřská škola Dolní Studénky

Drakiáda

MŠ Dolní Studénky v šumperském muzeu

Dolní Studénky mají ve svém obecním životě mnoho krásných tradic. 
Jednou z  nich je i  pořádání podzimní drakiády, letos opět na  louce 
za hřbitovem.

Počasí nám vyšlo víc než vstříc, když se za celý bezvětrný den zvedl vítr 
jen asi na hodinku. A to přesně na tu dobu, kdy se sešly dolnostudénské 
děti se svými draky (a rodiči a prarodiči). K vidění byli draci velcí, men-
ší, papíroví, igelitoví, koupení i  doma vytvoření. Pro každé dítko ale 
byl stejně vlastní drak ten nejkrásnější. Nakonec všichni draci vzlétli, 
někteří pouze z rukou dětí, někteří za vydatné pomoci tatínků a mami-
nek. Kdyby se pořádala dračí soutěž, hodnocení by bylo těžké, protože 
každé dítko by volilo toho svého nejkrásnějšího draka, který přece letěl 
výš a dál a rozhodně déle než draci ostatních.

Drakiáda ale není jen o dracích a dětské radosti – ač tedy je to hlavní 
důvod konání drakiády. Tato akce je ale také o setkávání, o sousedské 
sounáležitosti, o vzájemném poznávání. Zapálený oheň a opékání buřtů, 
uzenin, rohlíků a  chlebů vytvořil příjemnou atmosféru k  povídání 
nejen o dracích a dětech. 

Děkujeme za vaši účast a těšíme se na další setkání.
Za MŠ Dolní Studénky Andrea Krupičková Dostálová

Pobyt „našich“ dětí ve školce není jen o hraní 
a  povídání ve  třídě nebo pobytu na  zahradě 
či procházkách, ale také o  získávání nových 
poznatků a  zkušeností v  jiném prostředí. 
Na některá místa se vydáváme pouze se star-
šími dětmi (besedy nad knížkami v šumperské 
knihovně, bruslení, lyžování, plavání, pro-
gram pro předškoláky „Těšíme se do  školy“, 
…), na  jiné akce vyrážíme všichni společně, 
od předškoláčků až po naše malé dvouleťáčky. 

si tradiční a  všeobecně známý fotbal, hokej, 
kuželky, ale také vyzkoušely méně známé 
sporty – třeba slacklining (chůze po popruhu 
nataženém mezi dvěma sloupy). Výstava byla 
doplněna činnostmi, u  kterých děti musely 
zapojit i logické myšlení a prostorovou orien-
taci – např. poskládat ozubená kola tak, aby 
uvedly do  provozu večerníčkův orloj, nebo 

Vlastivědné muzeum v  Šumperku vychází 
vstříc dětem každého věku – v Muzejíčku často 
připravují „výstavy“, na kterých si děti mohou 
exponáty osahat, vyzkoušet. Interaktivní 
výstava „Sportovní herna“ umožnila dětem 
vyzkoušet si mnoho druhů sportů. Zahrály 

použít jeřáb k  přepravě kostek na  stavbu. 
S největším nadšením nejmenších dětí se se-
tkal dřevěný kolotoč, starší děti si svědomitě 
prošly všechna stanoviště, než „zakotvily“ 
u své nejoblíbenější činnosti. I tak se ale často 
nechaly kamarádem zlákat na odvetný zápas 
nebo opětovné skládání obrázků či předmětů.

Procházka podzimně zbarveným šumper-
ským parkem už byla jen příjemnou tečkou 
za  sportovně-logicky stráveným dopoled-
nem. Pokud chcete vidět více fotografií nejen 
z muzea, ale celkově ze života školky, podívejte 
se do  fotogalerie na  webových stránkách 
školy a školek www.zsmsdolnistudenky.cz.

Za MŠ Dolní Studénky Andrea Krupičková Dostálová
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Nastává předvánoční čas a děti v MŠ Králec už nedočkavě vyhlížejí sváteční dny. V  rámci příprav jsme už začali s výrobou těsta na perníčky 
a následně jsme si je upekli. Děti si samy uhnětly těsto, vyválely a vykrajovaly vánoční vykrajovačky. Už se nemůžeme dočkat, až je budeme 
zdobit a celá školka nám dva dny voněla...  Každý si domů ponese svoje vlastnoručně vyrobené a nazdobené perníčky a co zbyde, to nabídneme 
maminkám na adventním andílkování. Už se těšíme.

Odpoledne 1. prosince proběhlo ve  znamení zdobení perníčků dětí, 
rodičů i prarodičů. Při poslechu vánočních koled a blížícím se adventu 
se postupně na stolech ve školní družině ZŠ Dolní Studénky objevily 
různé tvary perníkového pečiva jako hvězdičky, Mikulášové, čerti 
a  andělé, sobi, boty, stromečky, komety, srdíčka a  nechyběl ani sně-
hulák. Dětem i dospělým se zdobení líbilo a každá skupinka si domů 
odnášela krásné perníčky, nazdobené cukrovou polevou z  bílků. 
Otázkou je, kolik jich domů děti opravdu donesly. Čas uplyne jako voda 
a budeme se těšit na zdobení perníčků velikonočních.  

Mateřská škola Králec

Vánoční perníčky v Králci

Vánoční perníčky v Králci

J. Lokajíčková

 
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.  

 
     Termín: 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. 
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Během podzimu se naše mateřské školy účastní různých aktivit, kterými se snažíme dětem zpestřit a obohatit školní rok. V  říjnu nás pozvali 
pracovníci Střední školy železniční, technické a služeb na již tradiční projekt Poznej svět, poznej povolání, kde se děti mohly, díky zábavnému 
a pestrému programu, dozvědět spoustu zajímavostí a co ocenily nejvíce, možnost si získané informace hned ověřit v praxi a jednotlivé řemesla 
si vyzkoušet. Alespoň na chvilku se proměnily na prodavače, zedníky, kadeřníky či stolaře. 

Podzimní čtvrtky patřili již tradičně Školičce bruslení, jejíž cílem je seznámení dětí se základy této pohybové aktivity, postupné osvojení si 
a zdokonalování bruslařských dovedností. Děti se učily, jak správně pracovat s rovnováhou, stát a jezdit na bruslích, zatáčet a zastavit. Výuka 
probíhala formou hry se spoustou didaktických pomůcek, pod vedením zkušených trenérů.

Komunitní škola Dolní Studénky

Školní rok je v plném proudu a k němu už také tradičně patří rozjezd pravi-
delných kroužků naší studénské komunitní školy. V letošním školním roce 
jsme otevřeli jak kroužky z minulých ročníků osvědčené (pilates, jóga, uni-
verzita třetího věku, kytara), tak zcela nové (bodystyling, míčové hry pro 
kluky a holky, hra na klavír ve škole, dramatický kroužek, taneční kroužek 
pro kluky a holky). Pravidelný režim kroužky začaly od prvního říjnového 
týdne a budou probíhat až do konce měsíce května příštího roku.

Mimo pravidelné aktivity můžete také navštívit jednorázové workshopy. 
Pozvánky na ty nejbližší naleznete v tomto čísle zpravodaje.

Zimní třídenní setkání seniorů v Mladoňově
Velkou novinkou je připravované třídenní setkání pro seniory v ekologic-
kém centru Mladoňov. Akce je určena pro seniory všeho věku, vitality, 
pohlaví i zájmů. Čeká na Vás pestrý program složený především z vnitř-
ních, ale i venkovních aktivit. Organizátoři si pro Vás připravují výtvarné, 
hudební či divadelní aktivity. Dozvíte se něco o tématech, které hýbou 
dnešním světem. Vyrobíte si vlastní batikované tričko či jiné výrobky, 
zahrajete si stolní hry a určitě se dobře pobavíte nad šálkem čaje, kávy 
nebo svařeného vína. Určitě se budete moci pasivně nebo aktivně zapo-
jit do hudebního večerního programu. Zajišťujeme pro Vás plný komfort 
včetně ubytování, stravy a v případě zájmu i dopravy tam i zpět. Veške-
rý program bude uzpůsoben konkrétním potřebám každého účastníka 
a samozřejmě bude jen na Vás, do jaké míry se do něj zapojíte. Termín 
setkání je úterý – čtvrtek 29. – 31. 1. 2019 v Mladoňově. Kompletní cena 
(bez dopravy) je 1 200 Kč (ubytování, strava, materiál na aktivity).

Přemýšlíte nad netradičním dárkem pro své rodiče? Seniorský pobyt 
může být dobrou volbou!

K čemu je komunitní škola prospěšná?
Komunitní škola je zapsaný spolek, který se snaží o podporu neformál-
ního vzdělávání v  naší obci. Do  pravidelné činnosti je zapojeno více 

než 200 účastníků z řad dětí, dospělých i seniorů nejen z naší obce. Tito 
účastníci se pravidelně schází na jednotlivých kroužcích nebo se účastní 
nepravidelných akcí. Jednotlivé akce zaštiťují lektoři, kteří jsou hrazeni 
z vlastních prostředků komunitní školy (vstupy, platby za kroužky), na čin-
nost přispívá také Obec Dolní Studénky. Z  ušetřených financí jsou pak 
podporovány především děti z obou mateřských školek a školy základní. 
V uplynulém školním roce mohla komunitní škola podpořit nespočet akcí 
ZŠ a MŠ, jejich výběr přikládáme:

• Úhrada autobusové dopravy dětí z Dolních Studének do Šumperka 
a zpět na pravidelné i jednorázové akce.

• Příspěvek dětem z mateřských škol na celodenní výlet.
• Příspěvek dětem z mateřských škol na čtyřdenní pobyt na Švagrově.
• Příspěvek žákům ze základní školy na čtyřdenní a pětidenní pobyt 

na Švagrově a v Oskavě.
• Úhrada autobusové dopravy na soutěže mateřských škol. 
• Úhrada výdajů spojených s organizací akce Zahradní slavnost pro 

všechny kluky a holky – kouzelnické vystoupení, občerstvení a odměny.
• Úhrada části sešitů pro všechny žáky základní školy.
V případě, že bychom propočítali hromadný příspěvek při jednotlivých 
akcích na  počet dětí a  žáků, pohybujeme se okolo čísla 700 – 800  Kč 
na jedno dítě během školního roku, což je celkem více než 60 000 Kč do-
hromady. Jsme velice potěšeni, že našim dětem můžeme, i prostřednic-
tvím Vás, účastníků jednotlivých akcí, dopřát pohodové dětství, zapojovat 
všechny bez rozdílu ekonomických možností rodičů do  pravidelných 
činností školy i  školek. Velmi si vážíme každého účastníka pravidel-
ných i nepravidelných akcí komunitní školy a podpory všech sponzorů. 
Věříme, že i v dalším roce budeme moci s těmito aktivitami pokračovat 
a podporovat tak všechny aktivní spoluobčany. U nás to přeci žije!

Komunitní škola Dolní Studénky informuje...

Podzim ve školkách

Mgr. J. Dolníček

Olga Nevrlá

Mateřská škola Králec
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V sobotu 3. listopadu se odpoledne v družině ZŠ Dolní Studénky sešla skupina tvořeníchtivých 
žen, aby si vyzkoušely práci s vizovickým těstem z mouky octa a vody. Bylo zajímavé, jak rychle 
a šikovně si všechny osvojily způsob zpracování těsta do podoby svátečních ozdob. Hnětením, 
válením, nastřihováním a tvarováním pomocí špejlí, brček a tiskátek se postupně začaly na sto-
lech objevovat tvary vánoční – hvězdy a hvězdičky, ryba, adventní věneček, svícínky, podko-
vička pro štěstí a také andílci. Po delší době jsme si domů odnášely dobrou náladu a chuť ještě 
pokračovat se zbytkem těsta a nakonec si to doma „upéct“ pro sváteční výzdobu.

Od  října se opět schází každé druhé úterý studenti U3V na  přednáš-
kách v  zasedačce našeho obecního úřadu. Tento semestr studujeme 
téma „České dějiny a  jejich souvislosti“. Seznamujeme se s  počátky 
českého státu, který vznikl ve třetí čtvrtině 9. století a prvním písemně 
doloženým Přemyslovcem Bořivojem I. Sledujeme další osudy našeho 
státu, jeho knížata velmože krále a všechny ostatní, postavení Českého 
státu v rámci mocností historické Evropy, vztah Českého státu a Svaté 

Vizovické ozdoby – předvánoční workshop

Univerzita třetího věku – U3V
říše římské. Přednášky jsou velmi zajímavé, své nově získané poznatky 
si ověřujeme v testech po skončení každé přednášky. Ještě máme před 
sebou jeden ( jarní )semestr a čekají nás slavnostní promoce v Praze. 
Určitě ale budeme pokračovat i v dalších letech, všechny nás studium 
baví a  naplňuje. Rádi mezi sebou přivítáme další zájemce, studenty 
-seniory. Přidejte se k nám! 

Mgr. V. Sršňová

J. Lokajíčková
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Knihovna

Poděkování za spolupráci 
Místní knihovna Dolní Studénky děkuje všem dě-
tem ze ZŠ a MŠ Dolní Studénky a dětem z MŠ Krá-
lec za účast v soutěžích a za výbornou spolupráci 
a  návštěvy v  místní knihovně po  celý rok 2018. 
Knihovna dále děkuje všem svým čtenářům 
za časté návštěvy a půjčování knih v knihovně. 

Informace na rok 2019
Knihovna bude naposledy otevřena dne 
21. 12. 2018 a po novém roce bude otevřena  dne 
4. 1. 2019. Půjčovní doba pro rok 2019 zůstává 
stejná a  to každé úterý od  15:00 – 17:00 hodin 
(16:30 – 17:00) - rozvoz knih po  čtenářích, kteří 
nemohou do knihovny přijít osobně ze zdravot-
ních důvodů a v pátek od 14:30 do 16:30 hodin. 
V lednu 2019 se budou vybírat čtenářské poplat-
ky za  půjčování knih. Čtenářské poplatky činí: 
dospělí 50 Kč/rok, důchodci 25 Kč/rok, děti a stu-
denti 20 Kč/rok. V knihovně je celá řada nových 
knih, dále knihy z výměnných fondů, které putují 
mezi knihovnami okresu. Každý čtenář si určitě 
vybere z naší nabídky. Přijďte si vybrat a uvidíte 
sami. 

Výtvarné soutěže 
V  letošním roce knihovna uspořádala jed-
nu výtvarnou soutěž s  názvem „Šmoulové“. 
V  současné době probíhá výstava na  téma 
„Šmoulové“. Všem dětem za nádherné výtvory 
děkujeme. Děti byly odměněny společenskými 
hrami a  dalšími drobnými dárky. Na  všechny 
obrázky se můžete přijít podívat do knihovny.  

Výstavy 
V letošním roce knihovna uspořádala dvě velké 
výstavy a to:

• Fotografická výstava – p. Josef Havelka 
– S objektivem v lese a u vody.

• Fotografická výstava – p. Petr Možný 
– Putování po historických stavbách 
v Jeseníkách ze sedla Skřítek až na vrchol 
Králického Sněžníku.

Sbírka ošacení
Od uterý 3. dubna 2018 až do pátku 6. dubna 
2018 opět po roce proběhla v naší obci sbírka 
ošacení, obuvi, hraček a  kuchyňského nádo-
bí. Do místnosti v budově OÚ Dolní Studénky 

po celý týden nosili občané velké pytle s výše 
uvedenými věcmi. Nakonec byla celá místnost 
zaplněná až po dveře. Následující týden si pro 
vše přijeli zaměstnanci Diakonie Broumov, kam 
celá sbírka putovala. Ze strany občanů obce byl 
slyšet také kladný ohlas, protože sbírka pomů-
že 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 potřebným 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. 

Novinky pro rok 2019
Místní knihovna Dolní Studénky od nového roku 
bude mít předplatné následujících časopisů 
a  to: Receptář, Zahrádkář, Betynka, Naše 
krásná zahrada, Flóra, Báječná školka, Před-
školák, Moje země, Dekor, Pastelka, Svět psů, 
Rozmarýna, Bydlení, Marianne a časopis o jídle 
Food. 

Knihovnické okénko

VodáciSbor dobrovolných hasičů Dolní Studénky

Blíží se konec roku a s ním spojené nejkrásněj-
ší svátky a také čas přání i ohlédnutí se za naší 
prací. Náš sbor se významně zapojuje do dění 
v  obci a  to jak svými aktivitami, tak i  pomocí 
při obecních akcích. Odměnou mu pak je Vaše 
spokojenost, kterou vyjadřujete svou hojnou 
účastí. I  v  letošním roce jsme upořádali naše 
tradiční akce mezi které bezpochyby patří tra-
diční Hasičský ples, po  kterém následuje Dět-
ský maškarní karneval, na kterém se prezentují 
se svými vystoupeními děti obou našich mateř-
ských škol i školy základní. Jakmile počasí dovo-
lí, přesouváme se ven, do kulturního areálu, kde 
proběhlo Pálení čarodějnic, pohárová soutěž 
dospělých v požárním útoku i  soutěž mládež-
nických kolektivů v  orientačním běhu. Samo-
zřejmě jsme se aktivně účastnili a  pomáhali 
i  při dalších akcích pořádaných v  obci, zejmé-
na na  festivalu Hudba bez hranic, Studénkách 
v ohrožení a předsilvestrovské Zimní pohádce.

Zároveň bychom si Vás už nyní dovolili 
pozvat na  náš první počin v  novém roce. 
V sobotu 19. ledna proběhne tradiční Hasičský 
ples na sále U Urbanů s hudbou Styl a v neděli 
20. ledna dětmi oblíbený Velký dětský maškar-
ní karneval. V dubnu pak v úterý 30. 4. na Pálení 
čarodějnic a  9. června na  pohárovou soutěž 
dospělých s oblíbenými vepřovými hody.

Sbor dobrovolných hasičů

 Michal Strnad, Hasiči Dolní Studénky 

Bc. M. Remešová

Sbor dobrovolných hasièù Dolní Studénky
Vás srdeènì zve na  tradièní

HASIÈSKÝ PLES
poøádaný

v sobotu 19. ledna 2019 
od 20:00 hodin  na sále “U Urbanù”

k tanci a poslechu hraje skupina STYL
pøedprodej vstupenek od 17:00 hodin

VELKÝ DÌTSKÝ  KARNEVAL
v nedìli 20. ledna 2019 od 14:00 hodin

Chci také poděkovat všem našim členům za  práci, kterou sboru věnují a  vedoucím za  práci 
s kolektivy, zejména s dětmi. Dík patří i Vám, občanům Dolních Studének, za naši podporu.

V novém roce Vám všichni členové sboru přejí mnoho štěstí, zdraví, krásných dnů a splněných 
přání. Těšíme se na setkávání s Vámi!
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VodáciSbor dobrovolných hasičů Dolní Studénky

Jak je již tomu zvykem, společně s tím jak se rok blíží ke konci, je vhodné 
zavzpomínat, jak se dařilo sportovním družstvům sboru dobrovolných ha-
sičů naší obce. Všichni členové soutěžních družstev, která se v tomto roce 
zúčastnila závodů, ale i všichni lidé, kteří je v této činnosti jakkoliv podporo-
vali, si určitě zaslouží velký dík za reprezentaci obce a sboru a za čas, který 
tomuto sportu věnovali. 

V první řadě je na místě zmínit družstvo našich „bývalých“ mladých hasičů. 
Jde o ty mladé hasiče, kteří nám už odrostli a svým věkem už nemohli náš 
sbor reprezentovat v této kategorii. Našemu sboru ale zůstali věrni a nadále 
nás reprezentovali v  mužské kategorii. Vše se pro ně změnilo. Disciplíny 
jsou sice stejné jako při závodech mladých hasičů, ale trať, hadice a savice 
jsou delší. V této kategorii se toto družstvo muselo postavit daleko starším 
a zkušenějším kolektivům, ale nenechali se vůbec zastrašit. V letošním roce 
se toto družstvo zúčastnilo celkem čtyř závodů. Z těchto závodů se jim tři-
krát podařilo umístit lépe než jejich zkušenějším kolegům z našeho sboru 
a na soutěži v Klopině se dokonce umístili na úžasném 3. místě. Jsme velmi 
rádi, že nám zůstali věrni a nadále reprezentují náš sbor a obec. 

Činnost sportovních družstev sboru dobrovolných hasičů Dolní Studénky v roce 2018

za SDH Dolní Studénky, Lenka Dokoupilová

Druhý tým mužů našeho sboru měl sezónu daleko pestřejší. Chlapci jsou 
již zkušenější a během tohoto roku se dokázali zúčastnit více jak 30 sou-
těží. Družstva, ke  kterým se náš tým dostaví na  soutěž, si účasti velmi 
cení a  účast nám velmi rádi oplácejí. Z  toho důvodu je pohárová soutěž, 
kterou náš sbor pořádá, hojně navštěvovaná. Naši muži se tak podíva-
li opět za  hranice okresu Šumperk. Navštívili několikrát okres Jeseník, 
Bruntál i  Olomouc. Pro získání nových zkušeností se vydali i  do  okre-
su Pardubice. V  letošním roce sice pouze jako diváci, ale v  příštím roce, 
by si rádi tuto soutěž vyzkoušeli i  jako závodníci. V  průběhu sezóny se 
chlapci pilnými pravidelnými tréninky postupně zlepšovali a  třikrát se 
svými výkony dostali pod hranici šestnácti sekund. Konkrétně na  po-
hárové soutěži v  Ješově, na  Velké ceně okresu Šumperk v  Bohuslavicích 
a  na  noční pohárové soutěži v  Medlově. Nejlepším výsledkem naše-
ho mužského družstva bylo 1. místo na  okrskovém kole ve  Vikýřovicích 
a 2. místo na noční pohárové soutěži v Troubelicích. Ze soutěží si přivezli 
velké množství cen, ale i zkušeností a prasklých hadic. Jako každý rok se naši 
muži zúčastnili hned několika soutěží seriálu Velká cena okresu Šumperk. 
V celkovém součtu pak získali 116 bodů a umístili se na celkovém 17. místě. 
Po  vyškrtnutí družstev, která nemohou pořádat soutěž tohoto seriálu, se 
opět dokázali dostat mezi patnáct nejlepších týmů okresu Šumperk a získat 
tak pro náš sbor možnost opětovně pořádat soutěž zařazenou do Velké ceny 
okresu Šumperk v roce 2019. Všem chlapcům opět patří velké díky za vše 
co pro nás, reprezentací našeho sboru na soutěžích, dělají. Velké díky samo-
zřejmě patří i jejích rodinám, které je v tom podporují.

Družstvo žen našeho sboru se z  důvodu vážného úrazu jedné ze závod-
nic na noční pohárové soutěži v Ludéřově – Drahanovicích, a dalších zdra-
votních problémů ostatních členek, účastnilo jen několika soutěží a  ce-
lou sezónu se pralo s  nepřízní osudu. Doufáme, že se na  všechny členky 
našeho sportovního družstva opět usměje štěstí a brzy se budou moci vrá-
tit do dresů a opět skvěle reprezentovat náš sbor. 

Na závěr je nutné vyzdvihnout výsledky našich mladých hasičů. Jelikož 
nám děti vyrostli, v  září jsme na  závody stavěli úplně nové družstvo. 
Pro řadu dětí to byla úplně první soutěž. S  touto výzvou se ale skvěle 
poprali a i přes malé chybičky předvedli skvělé výkony a skončili v Lize 
MH na  16. místě. Nejlépe se mezi jednotlivci umístila Tereza Halaxová 
na  krásném 11. místě. Děti se vše teprve učí, ale nic nevzdávají a  jsou 
velmi snaživé. Dalším závodem byla soutěž konaná na Tyršově stadio-
nu v  Šumperku s  názvem Šumperský Soptík. Zde se v  kategorii pří-
pravka umístila nejlépe Karolína Haintlová na  16. místě a  dále Kryštof 
Max na  34. a  Patrik Žižka na  60. místě z  téměř sedmdesáti závodníků. 
V  kategorii mladší dívky se pak nejlépe umístila Tereza Ženožičková 
na 25 místě. Ve stejné kategorii pak Adéla Čajková obsadila 47. místo z více 
než devadesáti závodnic. Tereze Halaxové se pokus bohužel nepočítal. 
Posledním našim závodníkem byl Ondřej Hýbl, který se umístil na 73. místě 
z více než sta závodníků v kategorii mladší chlapci. Všichni závodníci před-
vedli skvělé výkony a celkově obsadili v Lize MH 18. místo. Poslední soutě-
ží, které se naši mladí hasiči účastnili, byl závod požárnické všestrannosti, 
který se konal přímo v naší obci. Na děti čekala trať, na které plnili různé úko-
ly. I přesto, že naši mladí hasiči pořád sbírají zkušenosti, je potřeba je velmi 
pochválit jak tuto disciplínu nádherně zvládli a jak dokázali spolupracovat. 
Na trati předvedli skvělý výkon a umístili se na konečném 11. místě. V tuto 
chvíli se děti učí novým disciplínám a pilně se připravují na další závody. 
Velké díky také patří rodičům, kteří nás v práci s dětmi velmi podporují.

Posledním nezmíněným družstvem reprezentující náš sbor je družstvo ve-
teránů. Letos se naši veteráni opět v první řadě soustředili na seriál soutěží 
Velká cena veteránů okresu Šumperk, kde si vedli vcelku dobře. V celkovém 
pořadí tohoto seriálu soutěží se umístili na krásném šestém místě, což je 
stejný výsledek jako v předešlém roce a vybojovali si tak postup na finá-
le Velké ceny mezi ty nejlepší. Jelikož jsou naši veteráni již zkušení chlapi, 
věděli, že po letošním suchém létu nebude úroda nic moc, a proto se rozhod-
li, že si nějaké ty brambory dovezou ze soutěží. A to rovnou ze tří. Na nepo-
pulárním bramborovém 4. místě se umístili na soutěži v Bludově, v Sobotíně 
a  v  Hrabišíně. Mimo tyto soutěže se ale rozhodli navštívit i  několik 
pohárových soutěží v okolí a mezi jejich nejlepší výsledky patří například 
1. místo na pohárové soutěži v Leštině a obhájili tak vítězství z minulého roku.

V poslední řadě je vhodné zmínit výsledky našich jednotlivců, kteří se při 
reprezentaci našeho sboru mohli spolehnout jen na své vlastní síly. Prvními 
zmíněnými budou Jaromír Laštuvička ml. a Martin Kulhavý, kteří se během 
léta pilně připravovali na soutěž TFA která se konala v Javorníku. Zde se 
Jaromír Laštuvička ml. umístil na 3. místě a Marin Kulhavý na 7. místě. Jedná 
se o velmi těžkou disciplínu a kluci si zaslouží náš obdiv. Pozornost si dále 
zaslouží Martin Renda, který nás úspěšně reprezentoval na Krajském kole 
Dorostu v Lipníku nad Bečvou a který se po třech závodech Moravské hasičské 
stovky umístil v kategorii střední dorostenci na skvělém 5. místě. 
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Farnost

Krátce ze života farnosti
Dolnostudénské hody jsme letos slavili v ne-
děli 7. října a jak se už stává tradicí, uspořádala 
naše farnost ve spolupráci s obcí koncert šum-
perských Motýlů pod vedením sbormistryně 
Heleny Stojaníkové. V  naprosto zaplněném 
kostele zazněly krásné duchovní písně jako 
např. Gloria od Antonia Vivaldiho, Ave Regina 
od  Izabela Leonarda, Magnificat od Jana Ha-
nuše či části Truvérské mše od  Petra Ebena. 
Děkujeme Motýlům za krásný kulturní zážitek! 

V průběhu měsíce října byla ukončena gene-
rální oprava a nové zavěšení zvonů s elektric-
kým pohonem na věži našeho kostela. Zvoně-
ní bylo nastaveno na 7:00, 12:00 a 18:00 hod. 
Vzhledem k  tomu, že občané bydlící v  okolí 
kostela považují zvonění v 7:00 hod. za příliš 
brzké, bylo ranní zvonění vypnuto a  ráno se 
zvoní pouze v neděli přede mší sv. Zvony zvo-
ní i  při dalších událostech jako jsou pohřby, 
svatby a letos také 11. listopadu na připomín-
ku stého výročí ukončení 1. světové, tak zva-
né „velké“ války. Farnost děkuje obci Dolní 
Studénky za poskytnutí finančního příspěvku 
na tuto nákladnou opravu.

Již se stalo tradicí, že o  Dušičkách se koná 
pobožnost na  místním hřbitově za  naše dra-
hé zemřelé spoluobčany. Letos jsme se sešli 
2. listopadu odpoledne, zapívaly písně, po-
modlili se a vyslechli texty z Písma. 

V  neděli 2. prosince 2018 začíná letošní 
Advent, který je přípravou na  Vánoce. 4 sví-
ce na adventním věnci představují 4 advent-
ní neděle, a  když je postupně zapalujeme 

každou nastávající neděli, víme, že čím víc 
svící svítí, tím víc se blíží vánoční svátky. 
V  sobotu 15.12. se v  našem kostele uskuteč-
ní adventní koncert v  provedení dechového 
orchestru ZUŠ Zábřeh, který nám jako každo-
ročně zpříjemní dobu adventní a  připomene 
blížící se Vánoce.

Bohoslužby o Vánocích v kostele sv. Linharta:

• Štědrý den – 24. 12.  ........................  20:00 hod.

• Hod Boží vánoční – 25. 12. . ............ 7:30 hod.

• 2. svátek vánoční – 26. 12.  .............. 7:30 hod.

• 1. ledna Nový rok, 
svátek Matky Boží Panny Marie .... 7:30 hod.

Po novém roce bude v naší obci opět proběh-
ne ve dnech 3.- 6. ledna 2019 Tříkrálová sbírka. 
Věříme, že bude stejně úspěšná jako v minu-
lých letech a předem děkujeme všem dárcům 
i koledníkům. 

Dovolte, abychom za  naši dolnostudénskou 
farnost popřáli všem našim spoluobčanům 
krásný Advent a požehnané Vánoce! 

Za farnost sepsala: Marie Jílková

TJ Sokol Dolní Studénky

Sportovní soustředění – říjen 2018
Rok uběhl jako voda, přišel říjen a  s  ním i  náš 
tradiční sportovní víkend na  sokolské chatě 
ve Velkém Vrbně. Na cestu nám svítilo sluníčko 
– pěší tůru jsme si jako vždycky užili, menší 
i větší sporťáci měli spoustu elánu – však na nás 
na  chatě čekala výborná večeře. Pak už to byl 
večer plný her, zábavy a smíchu...

Po  sobotní ranní rozcvičce, která probra-
la všechny, kteří snad ještě vzhůru nebyli, 
a  po  snídani – (ty štrůdly, bábovky, buchty, 
a muffinky prostě vždycky tak skvěle chutnají ) 
jsme vyrazili na  hřiště. Opět nám počasí přálo 
a mohli jsme si ještě při tom krásném podzim-
ním sluníčku pořádně užít spoustu her s míčem, 
se švihadly, obručemi a nemohly chybět ani do-
mečky v lese. Ty měly děti jako vždy vyšperko-
vané do úžasných detailů – to se to v nich bude 
tajemným lesním bytostem bydlet...
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Po báječném obědě proběhla za mohutné pod-
pory všech oblíbená střelba na terč. A že počasí 
bylo letos opravdu luxusní, mohly si děti naplno 
užít i potůček, který protéká kolem chaty. Pak už 
jsme vyrazili směr Větrov, kde jsou již připrave-
né základy pro výstavbu rozhledny, tak se třeba 
příští rok rozhlédneme i  dále do  krajiny…. Ces-
tou zpátky děti nasbíraly klestí na táborák, takže 
nechybělo ani opékání špekáčků . Večer jsme 
pak zakončili A-Z sportkvízem a to nás zase děti 
překvapily svými znalostmi ze sportu. 

V  neděli všichni „sporťáci“ dostali diplomy 
a drobné ocenění za své parádní výkony a mohli 
jsme vyrazit směr Staré Město. Byla to opět krásná 
procházka a o to víc pak chutnala i svačina v pří-
rodě.  Ve vlaku jsme měli dokonce jeden vůz sami 
pro sebe, takže si děti mohly ještě nerušeně pro-
brat své zážitky z víkendu. 

Byl to prima víkend a těšíme se na všechny naše 
malé i velké sporťáky zase v našich úterních spor-
tovkách...

B. Vénosová a  I. Dolníčková
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Letem světem se sokolem
Ti z Vás, kteří během letních měsíců zavítali 
do  prostorů za  sokolovnou, si nemohli ne-
všimnout velkých změn, kterými náš areál 
prochází. Během srpna a září za sokolovnou 

TJ Sokol Dolní Studénky

za  účast, profesionální organizaci, férovou 
hru a především kvalitní volejbal. 

Úpravou jednoho hřiště však letošní práce 
sokolů rozhodně neskončila. Na  začátku 

vyrostlo zbrusu nové multifunkční hřiště 
s  umělým povrchem, které bude, doufej-
me celou řadu let, sloužit všem zájemcům 
různých míčových sportů. Velmi nás těší, 
že jsme se společně s obcí domluvili a celý 
projekt zrealizovali. Pokud přemýšlíte, 
jakým způsobem se na herní plochu dostat, 
je to velice snadné. Hřiště je každý všední 
i víkendový den otevřené pro všechny spor-
tovní nadšence. Při vstupu si nezapomeňte 
přečíst řád hřiště, který Vás informuje, na co 
si dát na hřišti pozor a jak se k němu správně 
chovat. V  případě, že máte zájem ve  Vaší 
sportovní skupině hřiště navštěvovat pravi-
delně, tak Vám doporučujeme, abyste vzdali 
telefon a  s  panem Jakubem Dolníčkem se 
dohodli k zanesení Vaší herní skupiny do pra-
videlného provozu hřiště. Které termíny 
jsou ještě volné, se dozvíte také u vstupních 
dveří.

Druhou zářijovou sobotu se na  hřištích 
za sokolem konal, opět po roce, volejbalový 
turnaj mixů. Letošního ročníku se zúčastni-
lo sedmnáct týmů všech věkových katego-
rií a  po  lítých bojích se do  závěrečné fáze 
turnaje probojovaly čtyři nejúspěšnější. Všem 
organizátorům a  účastníkům děkujeme 

října se rozkopalo také hřiště druhé, antukové. 
Nejde si za  sokolovnou nevšimnout, jak se 
původní antukové kurty změnily ve staveni-
ště. Věříme, že do  konce letošního roku se 
nám celý sokolský areál přetaví do zcela no-
vého, moderního hávu, a to v podobě dalších 
dvou hřišť jak pro volejbal, tak i tenis. Kromě 
dodavatele na  hřištích pracují také brigád-
níci z  našich řad. Patří jim velký dík, proto-
že se nemalou měrou podílí na  budoucím 
vzhledu celého areálu. Těší nás navíc, že 
mezi brigádníky nepatří jen „staří a  kovaní 
sokoli“, ale několikrát přišly pomoci i děti ze 
školy. 

Sokol, to je i chata ve Velkém Vrbně
I když prostranství za sokolovnou se postupně 
připravilo na zimu, tzn. na období klidu, to 
stejné se vůbec nedá říct o chatě ve Velkém 
Vrbně. Ta naopak očekává příliv zimních 
turistů a  na  zimu je jistě dobře připravena. 
Vždyť pan správce Zdeněk Kašpar už má letité 
zkušenosti. Mnozí z  Vás již mají hotové 
rezervace a my Vám přejeme, ať i letošní zima 
na  chatě je pro Vás příjemným zážitkem, 
kulturním, sportovním i  společenským. 
Pokud jste o naší chatě ještě neslyšeli nebo 
nevíte, kdy a  jak se na  ni dostat, navštivte 
naše webově stránky www.sokoldolnis-
tudenky.cz, kde v  sekci „chata Stará škola“ 
naleznete všechny potřebné informace (vol-
né termíny, kontakt na správce, ceník).
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TJ Sokol Dolní Studénky 
zve všechny na 

 

XVI. Sokolský ples 
 

pátek, 15. února 2019 
20:00 hodin, 

sál restaurace U Urbanů 
Dolní Studénky. 

 
K poslechu a tanci zahraje skupina 
Jen tak 2 Přerov. 

 
 

 
Bohatá soutěž o ceny. 

 
Srdečně zvou pořadatelé. 
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Historické okénko – „Studýnské proměny“

V letošním roce jsme si připomněli, mimo jiné, významné výročí od položení základního kamene budovy školy, a tak bychom vám tímto chtěli 
ukázat, jak nám naše školička za těch 190 let vyrostla a jak se změnila. Do dalšího čísla zpravodaje máme pro Vás připravenu další podobnou proměnu. 

Rok 1938
Škola v roce 1828

Rok 2018
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