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Vážení spoluobčané,
jaro je již v plném proudu a s ním přichází i nové číslo Dolnostudénského zpravodaje. Slavíme 75. výročí ukončení 2. světové války,
dosud nejkrvavějšího konfliktu v dějinách lidstva, a kdo by ještě
nedávno čekal, že se svět doslova během pár týdnů ocitne vinou koronaviru v jedné z největších krizí od 2. světové války. Je až neuvěřitelné,
jak snadno zranitelný může superrozvinutý svět být z hlediska zdravotního i ekonomického! Kéž by si lidstvo v důsledku této krize začalo
více vážit všech maličkostí života, které nám ještě nedávno přišly
tak nějak automatické, podobně jako tomu bylo právě po dvou světových válkách, které zdecimovaly Evropu. Kéž by si lidé více vážili
jeden druhého a ocenili hrdiny každé doby, ať již to byli partyzáni,
domácí odboj, Rudá či americká armáda před 75 lety, či lidé v první
linii boje proti koronaviru. Dovolte, abych v této souvislosti moc
poděkoval všem zaměstnancům obce, zastupitelům, dobrovolníkům, učitelům a sociálním pracovníkům za jejich nasazení, především díky nim se podařilo nástup nového neviditelného nepřítele
ustát a postarat se o chod obce i péči o potřebné. Zvláštní poděkování
pak patří našemu dobrovolnickému „rouškovému šicímu komandu“
z dolnostudénského svazu žen, jež téměř týden ve dne v noci šily, aby
nejprve zabezpečily naši obec a poté rouškami vyrobenými s láskou v DíSí pomáhaly bojovat proti koronaviru v uzavřených obcích
na Litovelsku či šumperské záchrance.
Žádný koronavirus nás však nesrazí na kolena a jsem přesvědčen, že
nyní je třeba udělat maximum pro to, aby se život v naší zemi v rámci

Souhrn plánovaných akcí
na léto a měsíc září 2020
v Dolních Studénkách
ČERVEN
13. 06. 2020

Volejbalový turnaj – Dolnostudénská prda.

27. 06. 2020

Myslivecké posezení.

28. 06. 2020

Dětská pohárová soutěž v požárním útoku
v rámci Ligy mladých hasičů.

SRPEN
15. 08. 2020

Letní kino. Vstupné 50 Kč.

22. 08. 2020

Hasičská pohárová soutěž
HOLBA CUP + vepřové hody.

ZÁŘÍ
05. 09. 2020

Turnaj odborářů ve volejbalu.

11. – 12. 09. 2020 Festival Hudba bez hranic.
11. 09. 2020

Koncert kapely No Name, Stracené Ráj a Vlny.

epidemiologických možností vrátil do normálu, jen tak ušetříme naši
ekonomiku a životní úroveň od větších šrámů. Na obci jsme přesvědčeni, že nejlepší podporou místní ekonomiky je pokračovat v plánovaných projektech a podpořit tak místní živnostníky a firmy prací.
I přesto, že je nutné se v důsledku koronaviru připravit na významný
výpadek v rozpočtech měst a obcí, většinu akcí u nás v obci realizujeme díky získaným dotacím, což umožnuje pokračovat v našich
plánech bez zásadních omezení. V plném proudu je po dokončení
první etapy – komunitního centra a kompletního vnějšího „kabátu“
– druhá a třetí etapa rekonstrukce Zámečku Třemešek, které zahrnují
výstavbu 10 malometrážních bytů a kavárny a na které jsme získali
prostředky z Evropské unie. Zároveň netrpělivě čekáme, jak dopadnou žádosti o dotaci na 7 nájemních bytů ve zbývajících prostorách
a kompletní venkovní úpravy, v ideálním případě bychom do konce roku mohli mít kompletně dokončenu rekonstrukci celé budovy
zámečku a následovaly by úpravy jeho okolí. Již téměř dokončen je
také zbrusu nový Park Korea, který v minulých měsících doslova rostl
před očima, a věřím, že krásná zeleň, herní prvky pro děti i dospělé
či hřiště na pétanque se stanou oblíbenou odpočinkovou zónou.
V těchto dnech jsou také instalovány nové herní prvky na veřejném
hřišti u MŠ v Králci, jejíž budova by také přes léto měla získat novou
fasádu. Dokončena byla přístavba naší školy a komplexní rekonstrukce chodníků v obci, pilně dokončujeme přípravu projektu chodníku a cyklostezky Králec – Třemešek, který bychom rádi stavěli
v příštím roce, i projektové přípravy nového multifunkčního Spolkového domu. V letošním roce máme v plánu rovněž vylepšení zázemí
kulturního areálu obce, několik protipovodňových úprav a rekonstrukci hřbitova. V březnu pak byl dokončen a schválen nový územní plán naší obce, který otevírá možnosti dalšího rozvoje, a čekáme
na schválení nového územního plánu Nového Malína, který nám
umožní vykoupit pozemek v těsném sousedství lokality Třemešek
a vybudovat zde plánovanou odpočinkovou zónu a dětské hřiště.
Samostatnou kapitolou je vysokorychlostní internet, na který se nás
často ptáte. Jak již jsem psal, projektovou přípravu bohužel nemáme
ve svých rukou a byla trochu zbržděna koronavirem, nicméně v rámci
možností děláme vše proto, aby stavební povolení bylo vydáno
v říjnu a ihned poté mohlo začít jeho zavádění. Velmi se omlouvám za
neustálé posouvání předpokládaného termínu vysokorychlostního
připojení a pevně věřím, že již brzy Vás budeme kontaktovat s konkrétními informacemi.
Zima byla tradičně bohatá na zdařilé kulturní a společenské události, za jejichž organizaci patří velký dík všem pořadatelům a Vám
poděkování za hojnou účast. Plánované jarní a letní akce bohužel
byly ovlivněny stávající epidemií, nicméně v rámci možností jsme se
většinu z nich pokusili posunout (aktuální nové termíny jsou uvedeny
níže) a pevně doufáme, že se je podaří uskutečnit.
Dovolte, abych popřál Vám i Vašim rodinám pevné zdraví, hezké léto
a v rámci možností vydařenou dovolenou!
Ing. Radim Sršeň, Ph.D., starosta obce
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Dílo se podařilo!... celkem 1 100 ušitých roušek
Vážení přátelé, dílo se podařilo! Celkem 1 100 roušek ušily ve dne v noci
ke konci března dobrovolnice z dolnostudénského Českého svazu žen
Jana Kozlovská, Draha Schartelová, Vlasta Sršňová a Marie Štolfová. Při
přípravě pomáhaly také Zdena Grulichová, Jindřiška Povýšilová, Marie
Švestáková a Blanka Vénosová. Do sbírky pro DíSí svými rouškami přispěla také Ivana Nétková. Do domácností je následně roznášela řada
dobrovolníků včele se sestrami Šímovými, Janou a Rudou Vylíčilovými,
Olgou Nevrlou a Katkou a Martinem Rutarovými. Moc moc jménem
všech občanů děkuji, tyto roušky srdcem šité určitě koronavir porazí!!

Roušky z Dolních Studének
pomohly potřebným
v uzavřené zóně na Litovelsku
Zástupci Obce Dolní Studénky věnovali na konci měsíce března
230 roušek občanům do uzavřené oblasti Litovelska a předali je zprostředkovaně na „checkpointu“ panu starostovi Litovle Viktoru Kohoutovi, který Studýnkám za to moc poděkoval!

- obecní úřad -

Dolnostudénský festival
dechových orchestrů
a mažoretek

2020

Hudební festival „Hudba bez hranic“, letos již 16. ročník, proběhne letos v netradičním termínu 11. – 12. září 2020.
V pátek 11. září navečer přivítáme všechny hudební soubory. Celé sobotní odpoledne i večer pak bude tradičně přehlídkou hudebních souborů a mažoretek ze Slovenska, Polska, Rakouska a samozřejmě
předních dechových souborů z Česka. Na vzdálenější účastníky si
vzhledem k současné situaci ve světě budeme muset počkat do příštího ročníku. Nebudou chybět vystoupení několika souborů z našeho
regionu a tradičně našich šikovných místních dětí i dospělých. Svou
účast potvrdil i letos Marching band ze Sokolova, který loni sklidil
velký úspěch se svou show. Večer se budeme těšit na unikátní koncert
známé filmové muziky s videoprojekcí nejznámějších scén z českých i světových filmů v podání Dechového orchestru ze Zábřeha.
Festivalový den zakončíme tradičním velkolepým ohňostrojem.
V pátek v podvečer se budeme těšit na festivalový koncert se známou
populární hudební skupinou ze Slovenska No Name spolu s kapelami
Stracené Ráj a Vlny.
Na zářijový hudební víkend do našeho kulturního areálu Vás všechny
zve Obec Dolní Studénky (spolu s hasiči, sokoly a myslivci), Dechový
orchestr Zábřeh a Místní akční skupina Šumperský venkov.
Mgr. V. Sršňová
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Dne 18. ledna letošního roku jsme přišli o významnou osobu naší obce.
Bohužel nás navždy opustil bývalý starosta obce
a dlouholetý člen zastupitelstva obce

Ing. Adolf Jílek.
Pan Jílek vykonával v naší obci funkci člena zastupitelstva
obce několik desítek let. V letech 1991 – 1993 byl i starostou obce
a v letech 2006 – 2010 místostarostou obce.
Chtěli bychom Vám touto vzpomínkou poděkovat za to, že jste
tu s námi byl a za to, co jste usilovnou prací pomohl vytvořit.
Čest Vaší památce.

Obecní úřad Dolní Studénky
Poplatky na rok 2020
Poplatky je možno hradit hotově na OÚ Dolní Studénky nebo převodem na účet obce č. ú. 103187365/0300 a VS dle typu poplatku.
Poplatek za TKO
500 Kč/osoba/rok.
250 Kč/student/rok - jen po předložení potvrzení o studiu do 30. 9.
příslušného kalendářního roku v opačném případě nárok na slevu zaniká. (Studenti, kteří jsou ubytovaní na internátu nebo na koleji.)
Splatnost poplatku nově 30. 9. příslušného kalendářního roku.
Číslo účtu: 103187365/0300
VS: občané z Dolních Studének 1340 + Vaše č.p.
VS: občané z Králce a Třemešku 13405 + Vaše č.p.
Pokud platíte za více osob, jste povinni označit osoby, za které poplatek hradíte.
Poplatek za TKO – rekreační objekt v obci
Adresa: Dolní Studénky 99, 788 20 Dolní Studénky
Telefonické spojení: 583 217 012

500 Kč/rekreační objekt v obci/rok
500 Kč/stavba pro individuální rekreaci – zahrádkářská chata/rok

web: www.dolnistudenky.cz

Splatnost poplatku nově 30. 9. 2019 příslušného kalendářního roku.

e-mail: dolnistudenky@dolnistudenky.cz

Poplatek za psa

Michal Strnad – místostarosta obce, e-mail: strnad@dolnistudenky.cz

150 Kč/1 pes v domácnosti 		

Ing. Radim Sršeň – starostu obce, e-mail: srsen@dolnistudenky.cz

200 Kč/každý další pes v domácnosti

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

Splatnost poplatku do 31. 3. příslušného kalendářního roku.

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

Číslo účtu: 103187365/0300
VS: občané z Dolních Studének 1341 + Vaše č. p.

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.

VS: občané z Králce a Třemešku 13415 + Vaše č.p.
Do poznámky uveďte jméno plátce.

JEDLÉ TUKY A OLEJE DO KANALIZACE

NEPATŘÍ!
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Letem světem obecním zastupitelstvem
Na posledním loňském zasedání zastupitelstva obce, které se konalo
19. 12. 2019, byly projednány mimo jiné následující záležitosti:
• schválily se čtyři Obecně závazné vyhlášky:
OZV č. 1/2019 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů,
OZV č. 2/2019 o místním poplatku ze psů,
OZV č. 3/2019 o místním poplatku z pobytu (dříve ubytovací kapacita)
OZV č. 4/2019, o místním poplatku z užívání veřejného prostranství.
Zmíněné vyhlášky jsou zveřejněny na webových stránkách obce, a to
na elektronické úřední desce.

aktualizace č. 1, 2 a 3 a se Zásadami územního rozvoje Olomouckého kraje včetně aktualizace č. 1, 2 a 3 a se stanovisky dotčených
orgánů a stanoviskem Krajského úřadu Olomouckého kraje,
• uložení veřejnou vyhláškou dle §55c stavebního zákona vydání
Územního plánu Dolní Studénky, že dnem doručení (15. dnem) nabývá územní plán účinnost,
• schválení poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Obce v roce 2020
Tělovýchovné jednotě Sokol Dolní Studénky, z.s. na podporu činnosti TJ Sokol Dolní Studénky ve výši 60. 000 Kč,
• schválení žádosti o schválení hospodářského výsledku za rok 2019
Základní školy a Mateřské školy Dolní Studénky, schválilo převedení hospodářského výsledku ve výši 169.714,64 Kč, z toho rezervní
fond 135.771,64 Kč, fond odměn 33.943 Kč,

Co se týká výše poplatkové povinnosti, tak nedošlo k žádným změnám,
ta se týká pouze splatnosti TKO, a to nově do 30. 9. příslušného kalendářního roku. Zdůrazňujeme také povinnost osob, které platí poplatek
za více fyzických osob, že jsou povinny správci poplatku oznámit jméno, případně jména, příjmení a data narození osob, za které poplatek
platí.

• schválení Dodatku ke Smlouvě o poskytování služeb v oblasti životního prostředí č. 50890071, a to: Příloha č. 2 – Cenová ujednání
a podmínky poskytování služby – Služba č. 1- Svoz komunálního
odpadu, separovaných (využitelných) nebezpečných a objemných
odpadů – změna číslo 11,

Na prvním letošním zasedání zastupitelstva obce, které se konalo
18. 3. 2020, byly projednány mimo jiné následující záležitosti:

• schválení realizaci projektu 7 nájemních bytů na zámku Třemešek
a podání žádosti o dotaci na Ministerstvo financí ČR z dotačního
titulu Podpora výstavby, obnovy a provozování komunální infrastruktury, v návaznosti na Usnesení zastupitelstva č. 9 ze dne 29. 9.
2016, bod 9/12/2016,

• složení slibu nového člena zastupitestva obce, a to paní Věrou
Kranichovou,
• volba nového člena kontrolního výboru: Věra Kranichová,
• schválení Dodatku č. 1 ke Smlouvě o úvěru č. 2019002992 ze dne
7. 3. 2019,
• schválení Dodatku č. 1 ke Smlouvě o úvěru č. 2019002968 ze dne
7. 3. 2019,
• neschválení Námitky č. 1 ze dne 3. 9. 2018, č. j. 916110/2018 uplatněnou po veřejném projednání návrhu ÚP Dolní Studénky, podavatel
Ing. M. N. , vlastník pozemku parc. č. 36/1 k. ú. Dolní Studénky, byla
již zapracována v návrhu územního plánu pro opakované projednávání Znění námitky č. 1: Jako vlastník pozemku nesouhlasí s navrhovanou proměnou plochy zemědělské na pás plochy přírodní
– krajinné zeleně (NPx) pod označením K20. Pás by dle návrhu odděloval silniční těleso včetně svahování od několikahektarového
pole. Není pro to technický důvod,
• neschválení Námitky č. 2 ze dne 3. 9. 2018, č.j. 91611, uplatněnou
po veřejném projednání návrhu ÚP Dolní Studénky, podavatel
O. B., vlastník pozemku parc. č. 425/61 v k. ú. Dolní Studénky, byla
již zapracována v návrhu územního plánu pro opakované projednávání.
Znění námitky č. 2: Jako majitel pozemku nesouhlasím se zúžením
zastavitelné plochy Z1 v návrhu ÚP oproti zastavitelné ploše z platného územního plánu. Požaduji, aby byla
ponechána v návrhu ÚP plocha odpovídající výměře pozemku
parc. č. 425/61 k. ú. Dolní Studénky o velikosti 2857 m2.
• vydání podle § 6 odst. 5 písm. c) a § 54 odst. 2 zákona č. 183/2006
Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),
za použití § 171 a následujících ustanovení zákona č. 500/2004 Sb.,
správní řád, v platném znění, opatření obecné povahy č. 1/2020,
Územní plán Dolní Studénky. Dokumentace obsahuje výrokovou
část a odůvodnění,
• vzetí na vědomí: Proces pořízení a vypořádání připomínek, které
byly uplatněny k ÚP Dolní Studénky, v souladu s odůvodněním
v dokumentaci.
• konstatování, že návrh Územního plánu Dolní Studénky není
v rozporu s Politikou územního rozvoje České republiky ve znění

• schválení Statutu sociálního fondu Obce Dolní Studénky ze dne
8. 3. 2020,

• schválení Investičního záměru – Nájemní bydlení na zámku Třemešek,
• schválení způsobu pronajímání a vymezení okruhů žadatelů o byty
– Nájemní bydlení na zámku Třemešek,
• schválení rozpočtové opatření č. 3/2020,
• vzetí na vědomí: schválení radou obce rozpočtová opatření
č. 1/2020 a 2/2020,
• schválení zajištění náhradní výsadby a jejího následného převzetí
v souvislosti se stavbou „I/44 Bludov obchvat“.
- obecí úřad -

!

Upozornění pro seniory
– podomní prodejci parfémů

!

Obecní úřad upozorňuje seniory, že se v obci pohybují podomní prodejci parfémů, kteří se odkazují na prodejní řetězec Kaufland nebo
Penny a nabízejí mnohonásobně předražené zboží.
Buďte proto obezřetní a nenechte se okrádat!

Pošta Dolní Studénky - aktuální otevírací doba
Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek

8 – 10
8 – 10
8 – 10
8 – 10
8 – 10

14:30 – 16:30
13 – 15
14:30 – 16:30
13 – 15
13 – 15

Každý den je vyhrazena otevírací doba od 9:00 hodin pouze pro obsluhu klientů:
1) starších 65 let, včetně nezbytného doprovodu,
2) kteří jsou držiteli průkazu ZTP/P, starší 50 let, včetně nezbytného
doprovodu,
3) kteří jsou zaměstnanci nebo osoby v obdobném poměru zařízení
poskytujících pečovatelskou službu.
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Statistika obce Dolní Studénky za rok 2019
Počet obyvatel
v Dolních Studénkách
ke dni 31. 12. 2019
Celkem 1385
(z toho mužů 565, žen 551, dětí 269)

Počet
narozených
dětí

Počet
úmrtí

Počet
přihlášených
občanů

Počet
odhlášených
občanů

Počet domů s č. p. : 430
z toho:
v Dolních Studýnkách: 333
v Králci: 97

11

8

32

34

Počet nových č. p. vydaných
v roce 2019: 5

Zpráva z policejního hlášení o dění v naší obci
Na území naší obce bylo v roce 2019 evidováno
13 trestných činů, z toho 4× majetkové trestné činy
krádeže věcí a zařízení z rodinných domů a dalších
objektů, 2× podvodné jednání, 1× zpronevěra, 2×
vloupání, 1× loupežné přepadení, 1× zanedbání
povinné výživy, 1x usmrcení z nedbalosti a 1× úraz
popálením.

Cyklostezka – výzva cyklistům
Před pár lety byla v naší obci vybudována cyklostezka. Mnoho lidí, nejen našich občanů, ji s velkou radostí přijala a s ještě větší oblibou využívají. Ale najdou se i tací, pro které jako by nebyla a jezdí dál po silnici.
Chtěl bych touto cestou oslovit právě tyto cyklisty, aby se nad sebou
zamysleli. A pokud si budou moci vybrat mezi jízdou po cyklostezce
či po silnici, aby si vybrali vždy jízdu pohodlnější a hlavně bezpečnější.
A věřte či ne po silnici, pokud podél ní vede právě cyklostezka, to není.

Dále bylo evidováno 59 přestupků, z toho 6× narušení občanského soužití mezi občany, 4× přestupky proti majetku, kdy se jednalo
o různé krádeže volně přístupných věcí, poškození stromů. V jednom případě bylo řešeno zabrání veřejného prostranství vozidlem.
Ve 42 případech byly řešeny přestupky v dopravě a to blokovou pokutou a dále 5× přestupků v dopravě, které nebyly řešeny blokovou
pokutou, především dopravní nehody a překročení nejvyšší dovolené
rychlosti v obci. V jednom případě bylo řešeno překopnutí plynové
přípojky.
- obecní úřad -

Svozy odpadů v roce 2020

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2020

Svozy TKO: od 7. 1. 2020 a poté každý sudý týden v úterý.
Svozy BIO: od 7. 4. 2020 každý týden v úterý do 10. 11. 2020 (po zbytek
roku je možno bio odpad vhazovat do kontejneru u vakuové stanice).
Svozy Tetrapaků: 13. 2. 2020, 14. 5. 2020, 13. 8. 2020, 12. 11. 2020.
Časové rozmezí svozových hodin připadá na dobu od 6:00
do 20:00 hod., nelze se tedy spoléhat na obvyklou dobu svozu.
Svoz nebezpečných odpadů: 31. 10. 2020 (časový harmonogram
bude upřesněn).

V Dolních Studénkách bylo vybráno:

35 529 Kč

UZAVÍRKA
silnice č. III/3703 Dolní Studénky – Postřelmov

Tímto děkujeme všem, kteří se do sbírky zapojili a

Úplná uzavírka silnice III/3703
z důvodu opravy komunikace je povolena v termínu

zejména malým koledníkům i vedoucím skupinek,

od 6. 4. 2020 do 31. 7. 2020

bez nichž by sbírka nebyla možná.

a to v úseku od křižovatky s ul. Žerotínova v Postřelmově,
přes Sudkov, až po začátek intravilánu obce Dolní Studénky.

Michaela Stuchlá, koordinátorka sbírky a Mgr. Jana Bieliková, ředitelka

Stavba bude zahájena od Dolních Studének a nebude probíhat
na etapy. Autobusová doprava zůstává beze změny,
včetně autobusových zastávek.

Charita Šumperk, 583 216 747, www.sumperk.charita.cz

V termínu od 18. května do 14. června 2020 NEBUDE fungovat
autobusová doprava spojů přes Sudkov. Bude probíhat finální
pokládka asfaltového koberce. Více informací bude zveřejňovat
obec Sudkov na www.sudkov.cz.

DOLNOSTUDÉNSKÝ ZPRAVODAJ
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Vodáci
Bratrušovská tragédie – jak to tehdy bylo...
V březnu roku 1945 oznámil na šumperském gestapu majitel autoopravny, němec Ervín Burischek, že se mu ztratily z dílny zbraně. Gestapo nalíčilo léčku. Do dílny 14.března odstavili auto s granáty a pancéřovými pěstmi a čekali. Hned večer přistihli při činu zaměstnance Vítka,
který patřil k partyzánské skupině Troubelice – Pískov. Byl zatčen, krutě vyslýchán a o několik hodin později bylo zatčeno dalších 5 lidí. Do
14 dní skončilo ve spárech gestapa celkem 18 vesměs mladých českých
vlastenců. Pocházeli z Dolních Studének, Bludova, Pískova, Králové, a
Troubelic. Dva z nich byli po výslechu propuštěni, o osudu ostatních
bylo rozhodnuto na Velký pátek – 30. března 1945. Velitel šumperského gestapa Wilhelm Prellberg dostal od K. H. Franka příkaz – všechny
zastřelit.
Na Bratrušovské střelnici byl vykopán hromadný hrob a 31. března ve
4 hodiny ráno, ještě za tmy, došlo ke krvavé popravě. Brutálním způsobem – ranou do týla – všechny zastřelili gestapáci Hufer a Tilg. Hufer
přitom zkolaboval a podle jeho poválečného svědectví nikdo ze zavražděných neprosil o milost, dva se jen tiše modlili. Hromadný hrob
poté zasypali hlínou a zamaskovali drny a keři. Na gestapu se poté slavilo a hodovalo.
8. května, 38 dní po masakru, osvobodila Šumperk Sovětská armáda.
Protože příbuzní všech zavražděných marně čekali po osvobození na

Tenkrát před 75 lety
v Dolních Studénkách
Po prohlášení samostatnosti českého státu se naše obec stala poslední českou obcí před Sudetenlandem. 8. října 1938 vtrhlo do obce
německé vojsko, v květnu 1939 byla v obci zavedena německá správa.
Z třemešské hospody byl zřízen v roce 1940 polský zajatecký tábor
a hostinci v Dolních Studénkách bylo ubytováno 200 italských zajatců,
kteří chodili do Oberleitnerovy tkalcovny. Konec druhé světové války je
spojen se dnem 8. května 1945. Den předtím vjela do obce silná německá
armáda, která chtěla obec vypálit a srovnat se zemí, to se však neuskutečnilo, neboť 8. května kolem deváté hodiny ráno sem vjela první
ruská hlídka a na věž kostela byl vytažen bílý prapor. Němci při ústupu
vyhodili do povětří most na silnici z Dolních Studének do Šumperka.
Večer 8. května přišla do obce sudkovská hudba a před obecním
domem přednesl projev Ferdinand Šnajdr v uniformě kapitána
čsl. armády. Projev byl zakončen hymnou. Dolní Studénky byly po téměř 7 letech svobodné!
Mgr. V. Sršňová

návrat svých synů, vyhlásili po nich pátrání. Měli zlé tušení, ale stále
doufali. Především bylo potřeba najít bývalé gestapáky. Prellberga
udala jeho bývalá „zhrzená“ milenka, která dokonce poskytla jeho
fotografii. Podařilo se jej objevit až v lednu 1946 v Liberecké věznici,
kde seděl pod jménem Hans Ulrich. Přiznal se ke své totožnosti, byl
převezen do Šumperka a označil místo popravy. Exhumace všech těl
proběhly ve dnech 16. – 18. ledna 1946.
20. ledna se před radnicí v Šumperku konal národní pohřeb, jehož se
zúčastnilo na 20 000 lidí. Po hromadném pietním aktu bylo 16 rakví
s ostatky převezeno do rodných obcí.
Prellberg, bývalý velitel šumperského gestapa, byl lidovým soudem
odsouzen k trestu smrti a 13. 11. 1946 v Olomouci oběšen. Provaz
dostali v následujícím roce i Hufer a Tilg, kteří mladé odbojáře zavraždili.
To vše se odehrálo jen několik dní před koncem války, ve které padlo
přes 20 milionů lidí. Tato válka skončila vítězstvím míru i díky takovým,
jakými bylo 16 mladých vlastenců, mezi nimi občané naší obce – pan
Miroslav Jurka a bratři Bohumír a František Kovářovi. Tito a všichni
ostatní, kdo zemřeli za naši svobodu, si jistě zaslouží, abychom jim alespoň jedenkrát do roka věnovali pietní vzpomínku.
Podle projevu p. Plk. Bořivoje Lešenara zpracovala Mgr. Vlasta Sršňová

ZÁJEZD
ČESKÉHO SVAZU ŽEN
Moravský kras
Rájec nad Svitavou • Křtiny
Rájec nad Svitavou
renesanční zámek v přírodně krajinářském parku s dobovou
expozicí,obrazárnou a knihovnou. Stavba byla inspirována
francouzskou architekturou Ludvíka XVI.
Křtiny
významné poutní místo, barokní chrám Panny Marie.
Moravský kras
Skalní mlýn a krásné Punkevní jeskyně s podzemní řekou
Punkvou, plavba na lodičkách. Kabinkovou lanovkou se
dá vyjet k hornímu okraji propasti Macocha. Místa, kde se
natáčelo mnoho pohádek i filmů.

Zájezd se uskuteční o víkendu v druhé polovině srpna 2020.
Cena: díky příspěvku Obce Dolní Studénky - cca 200 Kč/os.
Termín bude upřesněn koncem května 2020.
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OPERAČNÍ PROGRAM
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

EVROPSKÁ UNIE

Pro vodu,

Fond soudržnosti
Evropský fond pro regionální rozvoj

vzduch a přírodu

separovaný sběr BRO

ZELENÝ ODPAD
- zahradní odpad
- drobný dřevní odpad
- odpad potravin rostlinného původu
Do nádoby je možné ukládat:
- trávu
- listí, seno, slámu
- rostliny, plevel
- jehličí, prořez keřů
- zbytky krmiva rostlinného původu
- zbytky a odřezky ovoce a zeleniny
- jiné kuchyňské zbytky rostlinného původu
- piliny, hobliny, třísky v menším množství

Do nádoby NELZE ukládat:
- kosti
- kůže
- podestýlka drobného chovu zvířat
- zbytky masa, živočišné tkáně
- odpad z potravin živočišného původu
- tekuté nebo kašovité odpady
- odpad v obalech
- jiné odpady (sklo, kovy, plasty, stavební odpad apod.)

PROSÍME, VYSYPEJTE DONESENÝ ODPAD Z PYTLŮ A TAŠEK, OBALY DO NÁDOBY NEUKLÁDEJTE
Projekt „Dolní Studénky - rozšíření systému separace složek KO“ je spolufinancován Evropskou unií - Fondem soudržnosti
a Státním fondem životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí.

Knihovna
Informace na rok 2020

Zveme všechny malé čtenáře do nově vybudovaného koutku
dětské literatury v naší knihovně.

Půjčovní doba pro rok 2020 zůstává stejná
a to každé úterý od 15:00 – 16:30 hodin (16:30
- 17:00) - rozvoz knih po čtenářích, kteří nemohou do knihovny přijít osobně ze zdravotních
důvodů a v pátek od 14:30 do 16:30 hodin.
V lednu 2020 se budou vybírat čtenářské poplatky za půjčování knih. Čtenářské poplatky
činí: dospělí - 50,-- Kč/rok, důchodci - 25,-- Kč/
rok, děti a studenti - 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.
Novinky pro rok 2020
Místní knihovna Dolní Studénky od nového
roku bude mít předplatné následujících časopisů a to:
Maminka, Flóra, Naše krásná zahrada, Receptář a Zahrádkář.
Otevření knihovny během letních prázdnin 2020
Knihovna bude otevřená každé úterý od 15:00
hodin do 16:30 hodin.

Zveme všechny malé čtenáře do nově vybudovaného koutku dětské literatury v naší knihovně.
Pro malé čtenáře jsou zde k dispozici nejen dětské knihy, ale také pro pobavení hrací tabule,
odpočinkový koutek a stolečky s barevnými židličkami, na kterých si můžete nareslit pěkný obrázek.
Koutek bude také využíván při návštěvách knihovny dětmi z obou mateřských školek či základní školy.

Těšíme se na vaši návštěvu!

DOLNOSTUDÉNSKÝ ZPRAVODAJ
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Místní knihovna Dolní Studénky
www.knihovnadolnistudenky.webk.cz
Vyhlašuje soutěž na téma

DEŠTNÍK • PARAPLÍČKO • SLUNEČNÍK

Výkresy nebo výrobky můžete donést na OÚ Dolní Studénky nebo přímo do knihovny nejpozději

do 12.6.2020.

Místní knihovna Dolní Studénky a Diakonie Broumov vyhlašují

SBĚR POUŽITÉHO OŠACENÍ
Letního a zimního oblečení (dámské, pánské, dětské)
Lůžkovin, prostěradel, ručníků, utěrek, záclon
Látky (minimálně 1 m2, prosíme, nedávejte nám odřezky a zbytky látek)
Domácí potřeby – nádobí bílé i černé, skleničky – vše nepoškozené
Vatované a péřové přikrývky, polštáře a deky
Obuv – veškerou nepoškozenou
Hračky – nepoškozené a kompletní
Peří, péřové přikrývky a polštáře
Menší elektrospotřebiče – mohou být i nefunkční
Knihy
VĚCI, KTERÉ VZÍT NEMŮŽEME:
ledničky, televize, počítače, matrace, koberce – z ekologických důvodů, nábytek, znečištěný a vlhký textil.
SBÍRKA SE USKUTEČNÍ:
v úterý 2. června 2020 v době od 15:00 hodin do 16:30 hodin
v pátek 5. června 2020 v době od 14:30 hodin do 16:30 hodin
v úterý 9. června 2020 v době od 15:00 hodin do 16:30 hodin
v úterý 16. června 2020 v době od 15:00 hodin do 16:30 hodin
(jedná se vždy o půjčovní dobu Místní knihovny v Dolních Studénkách)
Sbírka se uskuteční v malé místnosti vedle knihovny v budově Obecního úřadu v Dolních Studénkách.
Věci prosíme zabalené do igelitových pytlů či krabic, aby se nepoškodily transportem.
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Komunitní škola Dolní Studénky, z. s., ZŠ a MŠ Dolní Studénky
pořádají

SBĚR

STARÉHO PAPÍRU
(noviny, časopisy, sešity, knihy a další běžný SUCHÝ papír)
NESMÍ to být lepenky a kartony

ÚTERÝ 9. ČERVNA
13 – 16 hodin u ZŠ a MŠ Králec
BUDEME RÁDI, KDYŽ NÁM PAPÍREM PŘISPĚJETE!

Základní škola informuje
Ve škole už fungují nové učebny
Během prvních týdnu nového roku se nám podařilo dokončit velkou
rekonstrukci přístavby u školy. Prostor, který kdysi dříve sloužil jako
školní byt, se proměnil ve dvě zbrusu nové a krásné učebny. Vytvořilo se nám zázemí jak pro výuku informatiky, angličtiny či přírodovědy,
tak zázemí pro výuku pracovních činností, konkrétně vaření v žákovské kuchyňce. Ti z Vás, kteří se zatím nestihli přijít podívat, jste srdečně
zváni. Věříme, že se nové prostory budou hojně využívat, a to nejen
pro výuku, ale také pro veřejnost. Věříme, že celá akce bude nakonec
úspěšně financována z prostředků Evropské unie prostřednictvím programu IROP.
Mrazík i bez sněhu
Letošní leden sice nebyl mnoho zasněžený, a přesto v naší škole mrzlo.
Mrazík přišel v celé své kráse.

Děti od 1. do 5. třídy sehrály divadelní představení inspirované tradiční
zimní pohádkou.
Nechyběla hodná a zasněná Nastěnka, Ivánek se zrcátkem v kapse,
hladový loupežníci, rozespalá čarodějnice, zlá macecha, vdavekchtivá
Marfuška, přehodný děda, veselá Ťapka, velcí i malí medvědi ani hravý
dědeček Hříbeček.
Děti zahrály i pro naše školky, lesní školku V Maliní a Sluneční školu
v Šumperku. Pohádka byla moc povedená, děti šikovné a hrávé. Všem
návštěvníkům našeho divadla moc děkujeme za přízeň. A na co se můžete těšit dál? Dolníčkovi sršni nezahálí a zakusují se do zkoušení nové
pohádky.
Uhodnete ji?
Její krása je její prokletí, zrcadlo ji prozradí.
Sedm malých v lese brečí, kdo ji z otravy vyléčí?

Naše škola patří k nejúspěšnějším v republice
Během měsíce února se naše škola, konkrétně žákyně pátého ročníku, zapojila do celostátního testování vědomostí žáků. Do testování se
zapojilo více než 150 základních škol z celé republiky a konkrétně více
než 3 500 žáků pátých ročníků těchto škol. My si jsme vědomi toho, že
máme velmi šikovné holky, páťačky, jejich výsledky jsou však opravdu
skvostné a stojí za to, se o ně podělit! Ve všech šesti oblastech, které se
testovaly, naše páťačky dosahují úžasných výsledků. V oblasti humanitních znalostí jsou na absolutním vrcholu, obdobně je tomu v oblasti
přírodovědného vzdělání. V dalších částech, tj. matematice, českém
jazyce a angličtině pak patří mezi 10% nejlepších z těch, kteří se do testování zapojili. Toto srovnání platí jak mezi školami našeho typu, tj.
málotřídky, tak mezi velkými i středními městskými a úplnými školami.
Zde uvádíme konkrétní výsledky, které naší škole byly zaslány. První
sloupec udává oblast testování, ve druhém vidíte, jak si vedly průměrně školy v ČR, které se do testování zapojily. Třetí sloupec se pak týká
přímo naší školy, kdy je zřejmé, že ve všech oblastech má naše škola významně vyšší procento správně splněných úloh. Čtvrtý a pátý sloupec
pak uvádí, do jaké části pomyslného žebříčku můžeme úspěch našich

páťaček zařadit. V přírodovědném a humanitním základu jsme absolutní vítězové, žádná škola neměla lepší výsledek, než naše. V českém
jazyce, angličtině a matematice se sice našly školy, které dosáhly vyššího zisku, ale naše škola patří mezi deset procent nejlepších. Ekonomické dovednosti jsou sice nejslabší stránkou tohoto testování, přesto
patříme mezi 20% nejúspěšnější v republice.
Chtěli bychom touto cestou poděkovat všem zaměstnancům školy,
kteří na zkvalitňování naší výuky pracují. Poděkování patří také všem
rodičům, jež o své děti pečují, poctivě se s nimi do školy připravují
a umožňují svým dětem rozvíjet jejich nadání.
Srovnávací testování je samozřejmě jen jeden z mnoha nástrojů, kterými škola může měřit svoji činnost a úspěch. Je mnoho dalších aspektů, velkých i drobných, které určují, jaká organizace bude. Kromě těch
čistě statistických (testování, porovnávání výsledků, úspěšnost při přijímání na střední školy) jsou také sociální / měkké aspekty. Mezi ty můžeme zařadit veřejné mínění, spokojenost rodičů, žáků, radost ze školy
apod. Jsme moc rádi, že se v posledních letech jasně potvrzuje, že naše
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škola i obě školky jsou vnímány jako místo, kam se děti těší, kde rodiče
najdou radu či pomoc a široká veřejnost se může do dění v organizaci
také aktivně zapojit. O to víc nás mrzí, že letošní, jarní, plánované akce
typu zahradní slavnost, školy v přírodě apod. zřejmě budou muset být

zrušeny. Přesto věříme, že čas dovolí se opět vrátit do našich běžných
a pohodových kolejí.
Ještě jednou děkujeme všem za podporu naší celé organizace.
Mgr. Jakub Dolníček, ředitel školy

Průměr úspěšnosti
testu v ČR

Průměr úspěšnosti testu
v ZŠ Dolní Studénky

Výsledek

Nejlepší výsledek
škol v ČR

Český Jazyk

66,2 %

76,3 %

mezi 10 % nejlepšími v ČR

87,2 %

Matematika

50,5 %

68,2 %

mezi 10 % nejlepšími v ČR

94,8 %

Přírodovědný základ

69,6 %

85,4 %

absolutně nejlepší výsledky v ČR

85,6 %

Humanitní základ

68,3 %

88,7 %

absolutně nejlepší výsledky v ČR

88,7 %

Anglický jazyk

68,0 %

79,5 %

mezi 10 % nejlepšími v ČR

88,8 %

Ekonomické dovednosti

55,9 %

64,6 %

mezi 20 % nejlepšími v ČR

78,6 %

Oblast testování

Jsme Zelená škola
Naše škola se zapojila do projektu Zelená škola a umožňuje tak žákům
a učitelům třídit nejen základní složky odpadu jako je papír, plast
a sklo, ale i elektroodpad a baterie. Snadná recyklace vysloužilých
elektrozařízení a baterií bez nutnosti cesty na speciální místo zpětného odběru je předpokladem pro podporu uvědomělého chování a je
základem pro vytvoření ekologického cítění u dětí.
Vysloužilé elektrospotřebiče z domácností a baterie mohou návštěvníci školy jednoduše odkládat do sběrného boxu, který je
umístěn v hale školy. Projekt naší škole také umožňuje bezplatnou
ekologickou likvidaci velkého elektroodpadu.

Cílem projektu Zelená škola je ochrana životního prostředí zabezpečením zpětného odběru a efektivní recyklace nepotřebných elektrozařízení. Ta obsahují mnohé nebezpečné látky, jako je například rtuť,
olovo, kadmium či brómované zpomalovače hoření, ale také velké
množství recyklovatelných a znovu využitelných materiálů.
Iniciátorem projektu je společnost REMA Systém a.s., která zajišťuje
organizaci sběru, třídění, recyklaci a nakládání s elektroodpadem
v celé České republice.
J. Dolníček, ředitel školy

Recyklace elektRoodpadu
Jsme Zelená škola

Proč třídit elektroodpad?

Vstoupili jste do projektu určeného všem
školám, které nejsou lhostejné k životnímu
prostředí a uvědomují si svou zodpovědnost za
jeho stav. Hlavním cílem projektu Zelená škola je
zabránit, aby drobný elektroodpad končil na skládkách komunálního odpadu.

Elektrospotřebiče obsahují mnohé nebezpečné
látky, jako je rtuť, olovo, kadmium, brómované zpomalovače hoření a další, ale
také
velké
množství
recyklovatelných
a využitelných materiálů, např. železo, ocel,
hliník, měď a také mnoho druhů vzácných
kovů a jiné hodnotné součásti, které lze znovu
využít. Proto je důležité všechny elektrospotřebiče
důkladně třídit a následně recyklovat.

Co je to vlastně elektroodpad?
Elektroodpadem
se
stávají
vysloužilé
elektrospotřebiče. Mezi elektrospotřebiče se řadí
všechna zařízení, která fungují na elektrický proud
nebo na baterie.
Všechny nové elektrospotřebiče musí
být označeny symbolem podtržené
a přeškrtnuté popelničky. Tento symbol vyjadřuje, že elektrospotřebič nesmí
končit v popelnici, ale má být sebrán
odděleně.

Víte, že...
...elektroodpad je
nejrychleji rostoucím
„druhem“ odpadu?
Roste třikrát rychleji
než běžný komunální
odpad?

Názorné schéma
zobrazující životní
cyklus vašeho
elektrospotřebiče:

...jen za rok 2017 bylo
prostřednictvím REMA
vysbíráno a předáno
k recyklaci více než 16
700 tun elektrozařízení
a přes 208 tun baterií
a akumulátorů? Tolik
váží přibližně 112 720
samců gorily nížinné.

Více informací o možnostech sběru
elektroodpadu a o projektu Zelená firma najdete:

www.zelenaskola.cz

i tonery, kompaktní zářivky a CD a DVD. Tonery
a kompaktní zářivky je před vhozením do
sběrného boxu potřeba zabalit do ochranného
obalu a zabránit tak jejich rozbití.

Co se stane s elektrospotřebiči, které
odevzdáte na recyklaci?

Co mám udělat, když chci třídit
elektroodpad?

Elektrospotřebiče, které odevzdáte do sběrného
boxu, odveze kolektivní systém REMA Systém
na zpracování do specializovaných zpracovatelských společností. Některé z těchto společností
jsou takzvané chráněné dílny zaměstnávající
spoluobčany se sníženou pracovní schopností.

Právě proto, abyste mohli snadno a pohodlně třídit
svůj elektroodpad a baterie, vstoupila naše firma
do projektu Zelená firma. Jednoduše nepotřebný
elektrospotřebič vhoďte do sběrného boxu, který
je umístěn v naší firmě. Do sběrného boxu můžete
kromě drobných elektrospotřebičů odevzdávat

Všechny elektrospotřebiče jsou následně pečlivě
rozebrány na recyklační lince. Velká pozornost je
věnována oddělení nebezpečných složek, které
vyžadují speciální nakládání. Dále se od sebe
oddělí druhotné suroviny a ostatní složky, které se
využijí k výrobě energie.
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Mateřská škola Dolní Studénky
Festival Zábřežská mateřinka
V letošním školním roce jsme se rozhodli naši školku přihlásit na známý
taneční festival Zábřežská Mateřinka, kde vystupují děti předškolního
věku z různých mateřských škol. My jsme nacvičili taneček s názvem
Kouzelné počasí, kde se vystřídaly písničky o sluníčku, déštíku a duze.
Den D nastal ve čtvrtek 5.3. kdy jsme odjeli minibusem do kulturního
domu v Zábřeze na Moravě. Tam nás organizátoři přivítali občerstvením a umožnili generální zkoušku na podiu. Prohlédli jsme si také prostory Kulturního domu vyzdobené dětskými výtvarnými pracemi a nečekaně se seznámili s hlavním kameramanem. Ve 14 hodin se zaplnil

sál veřejností a festival začal slavnostním nástupem a písničkou všech
vystupujících dětí a učitelek.Fandili nám i přítomní rodiče našich dětí.
Jednotlivá čísla komentoval vtipný klaun a děti se tvářily jako opravdové celebrity. Každé vystoupení bylo odměněno velkým potleskem
a dárečky. Musíme pochválit všechny naše děti, že skvěle reprezentovaly naši školku a obec – jsme na ně moc pyšní. Rodičům děkujeme
za vstřícnost a důvěru při účasti jejich dětí na tomto pěkném festivalu.
Za MŠ Dolní Studénky uč. Iva Janková

Mateřská škola Králec
Každý školní rok nabízíme dětem kromě klasických vzdělávacích činností i spoustu dalších aktivit. Letošní rok je však úplně jiný, než by
kdo předpokládal. I tak se nám podařilo některé z plánovaných aktivit
uskutečnit a jsme za to moc rádi. Od ledna jsme jezdili na plavecký výcvik, kterého se účastnily předškoláci, menší děti v době výcviku dýchaly slaný vzduch a posilovaly si imunitu v solné jeskyni.
V březnu jsme celý týden jezdili na lyžařský výcvik na Červenohorské
sedlo. Sněhové podmínky vydržely až do posledního dne téměř ideální
a tak se děti v lyžařských dovednostech krásně zdokonalily.

Starší kamarádi ze základních škol nás pozvaly na divadelní představení, které nacvičily. Ve škole v Dolních Studénkách jsme tak viděli pohádku Mrazík a do šumperského kina jsme se vidali na muzikál Kocoura
Modroočka, který nacvičily děti ze VI.ZŠ v Šumperku. Obě představení
byla pro všechny velkým zážitkem.
Život ve školce je pestrý a tak kromě sportovních a kulturních zážitků
jsme s dětmi stihli i tvoření na Vile Doris. Děti vyrobily krásné dárky pro
maminky a všichni pevně doufáme, že nám současná situace umožní
brzký návrat do školek, aby děti dárky maminkám mohly k jejich svátku
předat a hlavně abychom ten náš školní rok společně ukončili a měli
možnost se rozloučit s těmi, kteří po prázdninách usednou do školních
lavic.
Moc se na všechny těšíme.
Za MŠ Králec NevrOl
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Komunitní škola Dolní Studénky
Komunitní škola informuje všechny účastníky pravidelných kurzů, že v případě povolení restriktivních opatření se budou kroužky nahrazovat
dle domluvy s lektorem během června, případně léta. Další možností je pak přesun zaplacených financí na nový školní rok. Vše budeme řešit
s ohledem na aktuální situaci v každém z pozastavených kurzů individuálně. Děkujeme za pochopení a těšíme se na další spolupráci se všemi.
J. Dolníček

Týdenní příměstský tábor při Komunitní škole Dolní Studénky

Kokoškovi na cestách
Cestovatelsko- gastronomický tábor
kdy: 20. 7. - 24. 7. 2020 (pondělí – pátek)
o každodenní program 8:00 – 16:00
o ranní družina od 7:30 do 8:00 a odpolední od 16:00 do 16.30
kde: Mateřská škola Králec
cena: 1 500,- Kč
cena zahrnuje: kompletní táborový program, každodenní oběd, svačinu a pitný
režim, pojištění, zdravotníka, tvořivý materiál
pro koho: kluci a holky ve věku 4 – 6 let (děti, které ještě nechodí do školy)
co nás čeká:
o
o
o
o
o
o

cestování „země blízké a vzdálené“
každý den si uvaříme svačinky - tradiční pokrmy objevované země
čeká tě nové dobrodružství ve Francii, Itálii, Rusku, Finsku a Česku
táborový oheň, kotlíkový guláš
pestrý a zábavný program, výtvarné dílny, sportovní aktivity
v případě „nečasu“ zajištěn program ve školce (suchá a mokrá verze)

Tým: pedagogický vedoucí, instruktor, asistentka
Kontakt: Ing. Dagmar Evjáková: +420 601 329 659
Přihláška a podrobnější informace: ZŠ Dolní
www.zsmsdolnistudenky.cz; sekce komunitní škola

Studénky

nebo

na:
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Týdenní příměstský tábor při Komunitní škole Dolní Studénky

DIVADELNÍ TÁBOR
Vzhůru na OLYMP!
Svoláváme všechny hrdiny, Bohy i Bohyně, mýtické postavy i příšery, abychom se setkali v tvoření našeho
vlastního Olympu. Budeme se učit dovednostem, které budeme potřebovat - odvahu vystoupit, mluvit i
jednat. Vytvoříme kulisy, kostýmy a součástí tábora je i závěrečné vystoupení pro rodiče i přátele.

kdy: 20. – 24. 7. 2020 (pondělí – pátek)

o každodenní program 8:00 – 16:00
o ranní družina od 7:30 do 8:00 a odpolední od 16:00 do 16.30
kde: ZŠ Dolní Studénky a její okolí
cena: 500,- Kč (snížená cena díky podpoře MAS) – pro děti, jejichž rodiče doloží
potvrzení o zaměstnání/studiu/evidenci na ÚP a pokud bydlí v území MAS Šumperský
venkov (D. Studénky, Bludov, Libina, N. Malín, Hrabišín, obce v údolí řeky Desná);
1 500,- Kč (standardní cena)
cena zahrnuje: kompletní táborový program, každodenní oběd, svačinu a pitný režim,
pojištění, 1x přespání ve škole, zdravotníka, tvořivý materiál
pro koho: kluci a holky ve věku 7 – 12 let
co nás čeká:
o
o
o
o
o

pestrý a zábavný program, především dramatického zaměření
závěrečné vystoupení pro rodiče a kamarády – v pátek 15.00 hod
hlasové, pohybové dílny, tvořivé dílny – výroba kostýmů a kulis
táborový oheň a přespání v zahradním altánku
v případě „nečasu“ zajištěn náhradní program ve škole (tělocvična, družina)

Tým: instruktoři a vedoucí táborových akcí + zdravotník
Kontakt: Bc. Petra Zsáková
+420 722 263 300
Přihláška a podrobnější informace:
ZŠ Dolní Studénky nebo na:
www.zsmsdolnistudenky.cz/komunitní škola
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Mladoňovský pobyt seniorů 2020

Čínská medicína v naší zahrádce – Univerzita třetího věku
Od února jsme začali studovat velmi zajímavé téma - nahlédli jsme
do tajemství mnoha bylinek a rostlin, které jsou hlavní součástí tradiční čínské medicíny. Je to nauka velmi stará, sahá do dob až 3 000 let
př.n.l. První dvě přednášky proběhly klasicky v zasedačce obecního
úřadu, ostatní jsme potom zvládali samostudiem ze svých domovů.
Poznali jsme mnoho zajímavých rostlin, způsob jejich použití a hlavně
jejich úžasné léčivé účinky: ženšen pravý, eleuterokok ostnitý, pazvonek chloupkatý, lékořice uralská , kozinec blanitý, jinan dvoulaločný,
jarva Monnierova, rdesno mnohokvěté, rakytník řešetlákovitý, kustovnice čínská, rehmanie lepkavá, šišák bajkalský, konopí seté, šrucha
zelná, cibule zimní, slzovka obecná, šalvěj červenokořenná... Aniž si to
uvědomujeme, mnoho z nich roste i u nás běžně v přírodě i v našich
zahrádkách. Je jen škoda, že na nebezpečný a zákeřný coronavirus,
pocházející právě z Číny, tyto bylinky nestačí...
V lednu ukončila šest semestrů studia paní Draha Schartelová a zúčastnila se slavnostní promoce v Praze, nyní ukončí šestisemestrové studium další dvě studentky, paní Miroslava Chytilová a Helena
Soklová. Slavnostní promoce měla být původně v květnu, termín bude
určen po ukončení nouzového stavu. Všem třem moc blahopřejeme!
V dalším semestru, od měsíce října, jsme si vybrali téma: „Dějiny oděvní
kultury“. Zveme mezi sebe další zájemce. Přijďte rozšířit naše řady!
Mgr. V. Sršňová
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Farnost

Ze života dolnostudénské farnosti
V naší farnosti se v poslední době odehrálo mnoho událostí, rád vás
tedy s nimi seznámím.
V prvé řadě bych se ohlédl za tříkrálovou sbírkou, která letos trhala rekordy. Než samotná sbírka začala, někteří koledníci si přišli ve čtvrtek
2. ledna do našeho kostela pro požehnání od otce děkana Slawomira
Sulowského. Podařilo se nám sestavit celkem 8 skupinek, které nevynechaly jediný dům, a to ve všech částech naší obce. Naši stálí farníci, ale
dokonce i ochotný mladý dobrovolník až z dalekých Hostic a ochotná
pracovnice šumperské Charity, se společně ujali role vedoucích skupinek. Celkem 24 tříkrálových koledníků tvořily hlavně děti z místní ZŠ,
ale i člen SDH Dolní Studénky. Za pomoc s organizací, konkrétně s oslovením malých koledníků a rodičů, tímto děkuji i panu řediteli Kubovi
Dolníčkovi. A jaký rekord to vlastně letos padl? V naší obci se vybralo
krásných 35 529 Kč, což je o 3 979 Kč více, než vloni. Musím ocenit, že
neobyčejně štědří byli naši spoluobčané z Třemešku, odkud do pokladničky „přistála“ – vůbec poprvé – dokonce tisícikoruna! Všem organizátorům, malým koledníkům a štědrým dárcům upřímné Pán Bůh zaplať!
Nyní k události, která naši farnost opravdu výrazně otřásla – úmrtí našeho člena farní rady a souseda pana Ing. Adolfa Jílka. Na pohřbu v kostele sv. Jana Křtitele v Šumperku, konaného dne 26. ledna, promluvili
kromě synů zesnulého, také místopředseda senátu a náš starosta obce.
kříž a křtitelnice. Byl řádným hospodářem farnosti a také ji zastupoval
navenek v komunikaci s institucemi. Teď nastala chvíle, milí farníci, abychom tuto pomyslnou štafetu převzali my. ...“
Pan Adolf Jílek byl zároveň „srdcařem“ pro Charitu, neboť nevynechal
jediný ročník tříkrálového koledování. Nejvíce peněz však vybral až
po svém úmrtí – přál si totiž, aby lidé místo květinových darů dali při
jeho pohřbu peníze právě Charitě. A výsledek sbírky předčil očekávání: prostřednictvím webu Darujme.cz poslalo celkem 41 lidí na projekt
„Poslední rozloučení s Adou Jílkem – namísto květin pomoc“ přes
31 000 Kč a dalších více než 7 000 Kč se pak vybralo přímo do kasiček
při zádušní mši. Dohromady to tedy bylo více, než kolik činil výsledek
sbírky v celých Dolních Studénkách. Rozhodnutí Adolfa Jílka a jeho
rodiny oceňuje také ředitelka Charity Šumperk Jana Bieliková. „Je úžasné, když někdo i v posledních chvílích myslí na potřebné – svědčí to o tom,
že pan Jílek tak byl zvyklý přemýšlet celý život, že měl charitní dílo zapsané v srdci,“ zmiňuje a připojuje: „V našem regionu výnos Tříkrálové sbírky pomáhá například maminkám v nouzi, lidem vyžadujícím paliativní
péči nebo handicapovaným dětem. Toto rozhodnutí pana Jílka tak bude
konat dobro i dlouho po jeho smrti.“ (převzato z článku J. Gračky: Tříkrálové sbírce pomáhá i po smrti; CARITAS - inzertní příloha Katolického
týdeníku 14/2020).
V následujících řádcích si dovolím také zveřejnit zkrácenou verzi mé smuteční řeči za naši dolnostudénskou farnost, která také na pohřbu zazněla:
„... Jako blesk z čistého nebe nás všechny zasáhla smutná zpráva o zesnutí našeho milého farníka a souseda pana Adolfa Jílka. Byl pro nás živým
a ryzím plamenem víry, a to i v temných dobách totality. Ani na okamžik
neváhal – i v této těžké době – evangelizovat tu nejmladší generaci, tedy
o něco starší vrstevníky, než jsem já. Tehdy ve své hnědé Škodovce 120
tajně svážel děti z naší i vedlejší vesnice na hodiny náboženství, které se
z praktických důvodů kryly s Pionýrem. A tak, i když jeho plně naložené
auto dětí zastavil příslušník Veřejné bezpečnosti, šalamounsky z nebezpečné situace vybruslil se sdělením, že děti samozřejmě veze do Pionýra.
Ještě na sklonku totality se pan Jílek se spolufarníky zasloužil o celkovou rekonstrukci dolnostudénského kostela. V dalším období od nabyté svobody až po současná léta již náš svatostánek září a dává o sobě
více a více vědět, a to doslova: kostel se nasvítil, z kostelní věže nám zase
krásně vyzvánějí zvony, varhany ladně vyhrávají, ozvučení je plně funkční. Také liturgické předměty nám díky panu Jílkovi září novotou: nový

Máme za sebou snad nejzvláštnější Velikonoce v dějinách. Poprvé jsme
je prožili v domácím prostředí a slavnostní bohoslužby jsme sledovali on-line v médiích. I naši šumperští kněží se popasovali s technikou
a zprostředkovávali nám on-line přenosy ze šumperské kaple, a to kvůli
lepší akustice. Již na začátku postního období, když ještě byly kostely
otevřené, si věřící odtud odnesli postní almužny Charity ČR – tzv. postničky, které jsou letos oranžové. Objevuje se na ní výstižné motto: „Kdo
se modlí, ať se postí. Kdo se postí, ať je milosrdný.“ Postní almužna tedy
funguje tak, že během postní doby jsme do ní vkládali peníze za věci,
které jsme si právě odepřeli. Postnička se poté odevzdá před oltář,
jakmile se znovu obnoví církevní život. Pokud znáte rodinu nebo jednotlivce, kteří potřebují pomoci, vložte lístek se jménem a kontaktem
do postničky. Děkujeme všem, kteří se sbírky zúčastní nejen odříkáním, ale i modlitbou za osamělé, chudé a nemocné.
Na závěr mi dovolte za dolnostudénskou farnost vyslovit přání, abychom se mohli co nejdříve vrátit do zaběhnutých kolejí i kostelních
lavic.
Jiří Jančík
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Sbor dobrovolných hasičů Dolní Studénky
Vodáci
Dobrý den, Vážení spoluobčané.
V lednu jako každý rok hasiči uspořádali ples, kde hrál Méďa Band
a KMČ Dolní Studénky. Sál se zcela naplnil a za to Vám děkujeme, moc
nás těší, že se na náš ples rádi vracíte i po roce. Po plese se uskutečnil
Velký dětský karneval v maskách, kde nechybělo vystoupení školek
a Komunitní školy z naší obce. Ples i karneval byl zakončen bohatou
tombolou. Tímto bychom chtěli poděkovat i všem sponzorům.
V lednu se také uskutečnila Výroční valná hromada, kde se zcela obměnilo vedení sboru dobrovolných hasičů. Všem nově zvoleným členům
přejeme hodně úspěchů v nadcházejících letech.
Nesmíme zapomenout i na ty naše nejmenší z našich řad a to jsou
naši mladí hasiči. V únoru nás reprezentovali na soutěži v Rohly kde se
celkově umístili na 14. místě. Děti se také zúčastnily pobytu na horách
o jarních prázdninách na Sokolské chatě ve Velkém Vrbně. V obci jsme
sněhu moc neviděli, ale na chatě pod Paprskem si ho děti užily naplno.
Je velká škoda, že máme tak málo soptíků v našich řadách.

Chtěli bychom poděkovat všem členům sboru, vedoucím dospělých
i mládeže za celoroční práci pro sbor a také všem sponzorům.
Za SDH Dolní Studénky Radim Ženožička.

TJ Sokol Dolní Studénky
Letem světem
se Sokolem

Tělovýchovná jednota Sokol Dolní Studénky, z. s. informuje, že

SBĚR ŽELEZNÉHO ŠROTU

I naši tělovýchovnou jednotu zasáhl „stop
stav“ z důvodů všem dobře známým. Z toho
důvodu jsme byli nuceni přerušit plánované
jarní akce a doufáme, že ty podzimní už proběhnou dle společných plánů. Jsme moc rádi,
že alespoň plesová sezóna byla zachráněna
a moc děkujeme všem, kteří na činnost našeho spolku, přispěli.
Doufáme, že Vás budeme moci pozvat na volejbalový turnaj a s ním spojené pohoštění
v podobě makrel, steaků a dobrého piva
v září!
J. Dolníček

proběhne na přelomu ZÁŘÍ a ŘÍJNA 2020

Omlouváme se, ale vzhledem k nastalé situaci v ČR a vydaným nařízením,
jsme museli dubnový termín zrušit.

DOLNOSTUDÉNSKÝ ZPRAVODAJ
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Vodáci
Vážení spoluobčané a přátelé nejen vodních sportů,
měli jsme pro Vás připravený článek o našem oddíle a činnosti, který
neleznete níže v plné (nezměněné) podobě, nicméně současná opatření nám i náš sport vyřadila z běžné činnosti. V současné době jsme
za sebou měli mít již několik měření sil jak ve sjezdu, tak ve slalomu..
dále nám opatření zastavila tréninkovou činnost na profesionálních
vodáckých kanálech formou soustředění.
V současné době není naše činnost na mrtvém bodě, snažíme se
makat jak na suchu, tak v našich podmínkách u nás na loděnici, ale také
na blízkých řekách. Bohužel akutní nedostatek vody a bahnem zanesený tok Desné nám tuto činnost neusnadňuje.
Už se těšíme na uvolnění restrikcí ze strany vlády a na konečně závodní
sezónu, jak se patří...
Příprava vodáků na další sezónu v plném proudu
Čas se nám pomalu sune dál – sotva jsme opustili podzimní tréninky
u splavu na Desné, řeka ani nezamrzla – a už je tu opět další, plně nabitá sezóna.
Po poctivé „suché“ přípravě v místní sokolovně, kde jsme vzorně posilovali, ale také hráli nejrůznější speciální „vodácké“ míčové hry, např.
fotbal mezi kužely – a také vodním tréninku na bazéně v Zábřeze –
opět nastává pomalu čas se rozběhnout zpět k řece a pokusit se zimní
trénink přetavit do úspěchů.
V loňském roce se mimo jiné naší hlídce podařilo získat 3. místo na mistrovství ČR v Brandýse nad Labem i několik „moravských“ medailí
z Kroměříže, Zábřeha, Ostravy i Veselí na Moravě.
V letošním roce dochází k drobné změně v našich závodních plánech – a to rozdělení na mladší závodníky, kteří si své místo na slunci
musí vybojovat na našich „pouťových“ závodech hlavně na Moravě.
Další kategorií jsou naši zkušenější borci, kteří již na našich závodech
moc nepojedou, ale spíš se opět potkají s divokou vodou na umělých

vodních kanálech např.v Tróji, Roudnici nad Labem, Českých Budějovicích, atd.
Tyto závody jsou velmi náročné jak po stránce našich oddílových
reprezentantů, ale také organizační, neboť veškeré závody se konají na druhé straně republiky. Proto jsme rádi za plnou podporu obce,
kterou si naši borci určitě zaslouží...
Pokud by jste nás chtěli podpořit zde v okolí, než se rozjedeme
do vzdálenějších destinací, můžete se stavit na níže uvedených závodech v nejbližším okolí:
28. – 29. 3. 2020 – rychlostní sjezdy z Hanušovic
4. – 5. 4. 2020 – 1. a 2. český pohár ve sjezdu a sprintu v Hanušovicích
18. – 19. 4. 2020 – slalomy v Zábřehu
Držte našim holkám a klukům pěsti, aby jim to šlo hezky od pádel
a rychle dolů po proudu!
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TJ Sokol Dolní Studénky - Sportovky
Milí sportovci všech věkových kategorií,
kteří se podílíte na chodu, nebo se jen třeba zajímáte o pravidelné sportovní úterky
pro děti, rodiče a prarodiče, je nám moc
líto, že se už do prázdnin v našich úterních
sportovkách nesejdeme. Vzhledem k současné situaci, zákazům a doporučeným
omezením jsme pro jistotu jarní sezonu
Sportovních her ukončili. O to víc se už teď
těšíme a pevně věříme, že v září budeme
moci společně vyběhnout na hřiště nebo
do tělocvičny. Podzimní sezonu plánujeme zahájit zřejmě již 8. září 2020 za předpokladu, že budou uvolněna současná
opatření k omezení šíření COVID-19 a bude
umožněno se vrátit k zaběhlému využívání
veškerých prostor sokolovny. Rádi bychom
také pro děti školou povinné opět po roce
zorganizovali pravidelné podzimní Sportovní soustředění a pokud se nám to podaří, letos se budeme „poctivě soustředit“
již po 9. Termín soustředění bude zřejmě
již tradičně v první polovině října, tento
termín ještě včas upřesníme. A věřte nám,
jako vždy pro Vás nachystáme napínavé
sportovní aktivity, soutěže a kvízy, možná
stihneme i výlet a samozřejmě nebudou
chybět „výborné a vybrané kousky z rukou kuchaře“. Strojvůdce a průvodčí Pacifiku Hanušovice – Staré Město a také chata
Stará škola se na náš víkend těší jistě už
teď. Nyní hlavně všem přejeme celou současnou situaci ve zdraví zvládnout a když
to půjde, v září to zkrátka opět rozjedeme.
O znovuzahájení Sportovních her a konání
soustředění Vás budeme včas informovat.
Pro inspiraci Vám předkládáme malou
vzpomínku na akce z let minulých, přejeme Vám všem krásné léto, hlavně pevné
zdraví a v září ahóóój. Těšíme se na Vás,
protože je s Vámi legrace a máme Vás rádi,
s pozdravem za tým
Iva, Bláňa, Zdeněk a Jirka
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Prosincové pohádkové odpoledne 2019

Vítání občánků
V pátek 13. prosince 2019 proběhlo v zasedací místnosti obecního úřadu tradiční ,,Vítání občánků“. Za přítomnosti pana starosty Ing. Radima
Sršně, Ph.D. a pana místostarosty Michala Strnada bylo do naší obce
přivítáno šest malých občánků:

O kulturní zážitek se postaraly děti z Mateřské školy Králec 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.

Sofie Veselá, Julie Tempírová, Eliška Fischerová, Julie Kováčová,
Josefína Macková a David Kostelecký.

Všem dětem přejeme do života hlavně hodně zdraví, lásky, štěstí
a úspěchu.
BP
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