Číslo 2/2022

Vážení spoluobčané,
prázdniny jsou téměř u konce a nástup dětí do školy bývá neklamným znamením, že se brzy o slovo přihlásí
podzim. Pevně věřím, že si přes léto užíváte dovolených i zaslouženého odpočinku a načerpáváte energii
do následujících měsíců, které nebudou jednoduché.
I během léta pokračuje realizace projektů, které jsou v letošním roce v plánu. Došlo ke komplexní rekonstrukci
místní komunikace, dokončení spodní části fasády na Zámku Třemešek, která z důvodu vlhkosti vyžadovala
speciální postup, jsou postupně dokončovány dopravně-bezpečnostní prvky v obci, finišuje rekonstrukce prostor
bývalé restaurace U Urbanů na školní vývařovnu a šenk, zastřešení odpadových „hnízd“ v Králci a na Třemešku
či zavádění vysokorychlostního internetu do posledních nepokrytých lokalit a v první polovině září by měla začít
rekonstrukce chodníku na tzv. „králecké spojce“. Připravujeme a „šperkujeme“ k podání také žádosti o dotace
na Spolkový dům a smíšenou cyklostezku a chodník Králec – Třemešek. V neposlední řadě připravujeme také
projekt na instalaci fotovoltaiky na obecní budovy a rekonstrukci veřejného osvětlení na výrazně úspornější.
Připravili jsme pro Vás také novou mobilní aplikaci, která by měla být moderním informačním a komunikačním
nástrojem mezi Vámi a obcí.
Rád bych na tomto místě také poděkoval všem organizátorům za povedené akce, které se po dvouleté pauze
mohly opět konat v tradiční podobě i rozsahu a dokonce i bez jakýchkoliv omezení. Vaše hojná účast svědčí
o tom, jak Vám chyběly, a jsem moc rád, že to u nás opět žije!!! Již se těším na ty, které nás čekají v příštích
měsících.
Čas utíká jako voda, po čtyřech letech končí volební období současného zastupitelstva obce a čekají nás nové
volby. Nebyly to vůbec jednoduché čtyři roky, zažili jsme náročné období pandemie koronaviru a dostali se
do situace, kterou jsme si dokázali představit snad jen v katastrofických sci-fi filmech. To vystřídala válka
na Ukrajině, konflikt co do rozsahu a blízkosti od našich domovů až donedávna rovněž nepředstavitelný,
který má bohužel výrazné důsledky nejen z hlediska silné migrační vlny, ale výrazně zasahuje také do našich
peněženek. Pevně věřím, že i následující krušné měsíce společnými silami zvládneme. Dovolte mi tedy na závěr,
abych od srdce poděkoval všem zastupitelům obce, členům komisí a výborů i Vám všem za intenzivní práci pro
naši obec. Věřte, že to není pouhá fráze, jsem hrdý, že mohu žít ve Studýnkách, kde všichni táhnou za jeden
provaz, což je v českých obcích a městech spíše ojedinělé. Jen díky tomu můžeme realizovat náročné projekty
a překonávat složitá období. Rozdělané práce máme před sebou stále spoustu a těším se na případnou
spolupráci s Vámi všemi i v budoucnosti!
Přeji nám všem do příštích týdnů a měsíců hodně energie, duševní i té skutečné!
Ing. Radim Sršeň, Ph.D., starosta obce

Plánované akce v Dolních Studénkách
ZÁŘÍ

ŘÍJEN

3. 9. 2022

Turnaj ve volejbale MIX

13. 9. 2022

Dolní Studénky v ohrožení

9. 10. 2022

Dolnostudénské hody
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Obecní úřad Dolní Studénky
Poplatky na rok 2022
Upozorňujeme občany, že došlo ke zvýšení poplatkové povinnosti
za TKO na částku 700 Kč. Poplatky je možno uhradit hotově na pokladně obecního úřadu či bezhotovostním převodem na účet obce,
č. ú. 103187365/0300 a VS dle typu poplatku. Nevyčkávejte tak
na písemné upomínky či platební výměry.
Poplatek je roční a platí se pouze jednou splátkou v průběhu roku 2022.
Poplatek za TKO
700 Kč/osoba/rok

Telefonické spojení: 583 217 012

350 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 – nutno doložit potvrzení o studiu.)

web: www.dolnistudenky.cz

Číslo účtu: 103187365/0300

e-mail: dolnistudenky@dolnistudenky.cz

VS: občané z Dolních Studének 1340 + Vaše č.p.

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

VS: občané z Králce a Třemešku 13405 + Vaše č.p.

Michal Strnad – místostarosta obce, e-mail: strnad@dolnistudenky.cz
Kamila Růžičková – referentka: e-mail: ruzickova@dolnistudenky.cz

Pokud platíte za více osob, jste povinni označit osoby, za které poplatek hradíte.

Bc. Martina Remešová – referentka: e-mail: remesova@dolnistudenky.cz

Poplatek za TKO – rekreační objekt v obci

Jiří Mihulka – správce Zámek Třemešek, e-mail: mihulka@dolnistudenky.cz

700 Kč/rekreační objekt v obci/rok

Adresa: Dolní Studénky 99, 788 20 Dolní Studénky

700 Kč/stavba pro individuální rekreaci – zahrádkářská chata/rok

Informace o uzavření
obchvatu Postřelmova
Oznamujeme občanům, že v termínu 6. 9. 2022 – 17. 12. 2022 bude
uzavřena silnice č. I/44 (obchvat obce Postřelmov) a část úseku silnice
III/0443 ul. Žerotínova v k. ú. Postřelmov z důvodu výstavby obchvatu
obce Bludov v rámci realizace stavby „I/44 Bludov – obchvat“.
Objížďka bude vedena ve dvou směrech:
• ve směru od Zábřehu na Šumperk po silnici III/0443 do obce
Postřelmov, dále po silnici III/3703 z Postřelmova přes obce Sudkov
a Dolní Studénky na Šumperk.
• ve směru od Šumperka na Zábřeh po silnici I/11 přes obec Bludov,
dále po silnici III/0444 přes obce Chromeč, Postřelmov a dále
po silnici III/0443 na Zábřeh.
Dle původního návrhu, měla být objížďka přes Dolní Studénky v obou
směrech. Na základě našeho zásadního nesouhlasu je nakonec objízdná
trasa v jednom směru vedena přes Chromeč.
Bližší informace k objížďce naleznete na webových stránkách obce –
www.dolnistudenky.cz v sekci aktuality.

Nová otevírací doba
pošty Dolní Studénky od 1. září 2022
Pondělí

13:00 – 17:00 hodin

Úterý

08:00 – 12:00 hodin

Středa

13:00 – 17:00 hodin

Čtvrtek

08:00 – 12:00 hodin

Pátek

13:00 – 17:00 hodin

POPLATEK ZA TKO PRO ROK 2022 JE SPLATNÝ 30. ZÁŘÍ 2022!
Poplatek za psa
150 Kč/1 pes v domácnosti/rok
200 Kč/každý další pes v domácnosti /rok
POPLATEK ZA PSA PRO ROK 2022 JE SPLATNÝ DO 31. BŘEZNA 2022!
Číslo účtu: 103187365/0300
VS: občané z Dolních Studének 1341 + Vaše č.p.
VS: občané z Králce a Třemešku 13415 + Vaše č.p.
Do poznámky uveďte jméno plátce.

Letem světem
obecním zastupitelstvem
Na 16. Zasedání obce Dolní Studénky konaného dne 9.6.2022 byly
projednány následující záležitosti.
Zastupitelstvo vzalo na vědomí:
- Zastupitelstvo obce bere na vědomí Rozpočtové opaření č. 3/2022
a 4/2022.
- Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí Zápis kontrolního výboru ze
dne 2. 6. 2022.
Zastupitelstvo obce schválilo:
- Zastupitelstvo obce schválilo Smlouvu o kontokorentním úvěru
s Českou spořitelnou.
- Zastupitelstvo obce schválilo Účetní závěrku obce Dolní Studénky
za rok 2021.
- Zastupitelstvo obce schválilo Závěrečný účet obce Dolní Studénky
za rok 2021 a zprávu o výsledku hospodaření obce za rok 2021.
- Zastupitelstvo obce schválilo Výjimku z nejnižšího počtu žáků v ZŠ
a MŠ Dolní Studénky pro školní rok 2022/2023.
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Chytrý komunikační kanál MUNIPOLIS
Obecní úřad Dolní Studénky chystá pro občany nový chytrý komunikační kanál MUNIPOLIS

o poruše osvětlení, černé skládce nebo třeba odstaveném autovraku.
Stačí vyfotit J lokalizovat J odeslat.

Máte rádi přehled o všem, co se kolem děje? Chcete se vždy a včas dozvědět o plánovaných výpadcích energie, odstávkách vody, blokovém
čištění nebo třeba o aktualitách z radnice? Nechte si důležité informace
posílat přímo do svého mobilu.

• Rozhodujte a podílejte se na veřejném dění

Co přináší chytrá komunikační síť lidem, občanům, zaměstnancům či členům skupin?

• Buďte i vy součástí chytré komunikační sítě

• Oficiální informace přímo do vašeho telefonu
Dnes už nemusíte informace hledat – ony si najdou vás! Stačí si nastavit místa a oblasti, které vás zajímají, a vše důležité budete mít vždy
ve svém mobilu.
• Více zábavy
Bavíte se rádi? Chodíte nebo jezdíte na výlety? MUNIPOLIS pro vás najde kulturní i sportovní akce, události i tipy na výlety ve vašem okolí.

S MUNIPOLIS se můžete aktivně zapojit do dění ve vašem bydlišti, spolku nebo v zaměstnání. Je to snadné pro vás i pro správce veřejného
rozpočtu či vedení firem.
Stáhněte si mobilní aplikaci MUNIPOLIS a mějte vždy po ruce oficiální
informace z obce, v nichž žijete, bydlíte a bavíte se. A ještě mnohem víc.
Co přináší chytrá komunikační síť obcím, firmám a spolkům?
- Nástroje pro SMART komunikaci
- Moderní a snadno upravitelná aplikace
- Systém pro správu podnětů a závad
- Digitalizace tištěných médií

• Plno dalších užitečných informací

- Zpětná vazba od občanů

Získávejte denně aktualizované podrobné informace například o covidové situaci a očkování přímo ve vaší obci nebo v místě kde pracujete.

- Propojení se stávajícími systémy

• Pomozte zlepšovat své okolí

- Telefonická a online podpora

Dejte příslušným institucím vědět o závadách na veřejném majetku,

Knihovna
Návštěvy dětí z MŠ Dolní Studénky
Místní knihovna Dolní Studénky moc děkuje
za nádherné obrázky dětí z MŠ Dolní Studénky,
které donesly do knihovny na základě vyhlášené soutěže na téma „Počasí“. Děti byly odměněny krásnými dárky.
Děti z MŠ Dolní Studénky a ZŠ Dolní Studénky
pravidelně navštěvují čtenářský koutek pro
děti v místní knihovně. Malé děti si knihy prohlížejí, ptají se, mohou si i pohrát, něco nakreslit atd. Větší a starší děti ze školy si knihy
i půjčují domů.
Moc děkuji všem za spolupráci a ochotu vést
děti ke knihám a čtení. Přeji všem malým i velkým čtenářům krásné letní dny.
Bc. Martina Remešová

- Zdroj unikátních informací
NevrOl
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u Školní vývařovna a Šenk Na Kopečku t
Milí čtenáři, musím se Vám omluvit s tím, že jsme Vám slibovali novou
hospůdku již v červnu. Objektivní situace to nedovolily, nicméně práce na tom všem již probíhají. Pokud vše půjde, jak je slíbeno, školní
vývařovna s možností odebírání obědů by měla fungovat od 1. září.
Budeme rádi, když našich služeb využijete. Těšíme se na Vás.

Pokud již nyní některý z Vás ví, že by obědy rád odebíral, dejte o sobě
vědět: dolnicek@zsmsdolnistudenky.cz. Ti, kteří se již ozvali, máme
v databázi a dáme Vám vědět. Dvě jídla v nabídce platí, těšit se můžete například na pravidelné řízkové dny. Pro více info sledujte vývěsky,
web školy nebo aktuality na obecním úřadě.
Jakub Dolníček

Chystáme sousedský jarmark “Za humny”
V sobotu 3. září proběhne v uličce „Za humny” sousedský jarmark, na kterém může kdokoliv nabídnout své výrobky či část své
úrody ostatním spoluobčanům.

sousedé (či jejich děti), nakoupíte si zdravé ne-chemo-potraviny, přátelé vás seznámí s jejich přáteli, vaše děti si vyrobí třeba draka nebo
lucerničku z listů, vydlabou si dýni.

Lidé, kteří žijí komunitním způsobem života a blízkými vztahy s lidmi
ve svém okolí, jsou v životě šťastnější a zdravější. Sousedským jarmarkem “za humny” bychom chtěli přispět ke zdravým a šťastným sousedským vztahům.

Penězi, které na trhu utratíte, navíc přispějete na pomůcky pro děti
z místní školy, výtěžek z akce totiž půjde na podporu komunitní školy.

Rádi bychom pobyli s našimi spoluobčany, propojili je a se, usnadnili
výměnu toho, co tvoří a pěstují, popřípadě se něco nového naučili.
Jak krásné bude v sobotu přijít v sobotu na trh, kde se potkáte s přáteli, dáte si skvělou polévku nebo parádní koláčky, které připravili vaši

Jestliže vyrábíte ze dřeva, papíru, kovu, látek, vlny, pedigu či čehokoliv
jiného, pokud pěstujete zeleninu, ovoce, byliny, zavařujete, vaříte, pečete, pálíte, mícháte, pokud umíte pobavit, naučit, vyrobit, pochlubte
se s tím a domluvte si zdarma stánek na chystaném sousedském jarmarku na e-mailu eliska0svobodova@gmail.com, nebo telefonním čísle 775 160 508.
Eliška Svobodová

SOCIÁLNÍ OKÉNKO

Projekt: “Dostupné sociální poradenství“
Dnes na téma: Na co se zaměřuje CENTRUM THERASUIT?
Vážení čtenáři,
při rekapitulaci článků, které jsme pro Vás
připravili, jsme si všimli, že jsme se opakovaně zaměřovali na informovanost pečujících osob, lidí seniorského věku, a také
osob, které se ocitly ve finanční tíži.

Evropská unie
Evropský sociální fond
Operační program Zaměstnanost

Dnes bych vás ráda seznámila se službou,
která pomáhá především dětem a dospělým lidem s pohybovým postižením. Často
se jedná o osoby s dětskou mozkovou obrnou nebo také o osoby, které mají potíže
s pohybem z důvodu úrazu. Lidem, kteří se
pohybují na vozíčku nebo pomocí chodítka
či holí, nabízí tato služba činnosti, které mají
podpořit rozvoj jejich zachovaných dovedností a schopností, tak aby byli co nejvíce
soběstační.
K tomuto účelu dochází klienti Centra
Therasuit pravidelně na nácvikové činnosti,
které se mohou týkat oblékání, svlékání, přípravy stravy, udržování domácnosti, ale také
rozvoje jemné a hrubé motoriky apod. Často
k nácvikům využíváme také smyslovou místnost, které se odborně říká snoezelen. Jedná
se o příjemnou místnost s kobercem, vodním
lůžkem, světelnými a vibračními efekty, a také
s vůněmi.
Služba je určena pro děti již od 1 roku až
po dospělé do 64 let. Nácvikové činnosti jsou
poskytovány zdarma. Nadstandardně k této

službě nabízíme terapii Therasuit, která spočívá v individuálním cvičení ve speciálním oblečku,
díky kterému se mění pohybové vzorce osob s pohybovým postižením a v mozku se vytvářejí
vzorce nové, které umožňují lepší pohyb. Rodiče dětí s tělesným postižením tuto terapii často
znají pod názvem cvičení v kosmickém oblečku. Tato terapie není proplácena zdravotní pojišťovnou a klienti si ji hradí sami nebo často přes sponzory a jiné donátory. Aktuální ceník je vždy
dostupný na stránkách www.pontis.cz.
Pokud byste se o této službě chtěli dozvědět více, můžete za námi přijet na adresu: Temenická 35,
Šumperk nebo kontaktovat paní Kamilu Zárubovou na tel. čísle: 777 911 123.
PONTIS
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FESTIVAL HUDBA BEZ HRANIC 2022:
Petr Janda se skupinou Olympic a stovky dalších
muzikantů a mažoretek ze tří zemí Evropy zahráli
a vystoupili spolu s dolnostudénskými talenty
Náš mezinárodní festival dechových orchestrů HUDBA BEZ HRANIC 2022 letos dosáhl plnoletosti – 18. ročník. Uskutečnil se v termínu. 17. – 18. června. Pátek byl ve znamení vystoupení hudebních
skupin Broum Band, The Reason a úžasné vystoupení nám připravila legendární skupina OLYMPIC s Petrem Jandou. Náš kulturní
areál byl zaplněn nadšenci muziky a celý večer i díky krásnému
a poměrně teplému počasí byl opravdovou velkou muzikantskou
lahůdkou.
V sobotu dopoledne proběhl tradiční průvod skupin muzikantů
a mažoretek ulicemi Šumperka, kde všechny přivítal starosta města
pan Tomáš Spurný, a poté následovaly koncerty a představení všech
skupin v parku U sovy a Na točáku. Vyvrcholení festivalu nás čekalo
ve Studénkách odpoledne. Paprskovitý průvod obcí do kulturního
a dechberoucím zážitkem byl pro všechny večerní KONCERT FILMOVÉ
HUDBY S VIDEOPROJEKCÍ, kde na pódiu účinkoval velký DECHOVÝ
ORCHESTR ZÁBŘEH se svými vynikajícími – i dětskými sólisty a s pěveckým sborem. Celé festivalové klání bylo zakončeno nádherným
a velkolepým ohňostrojem.
I díky krásnému počasí se letošní 18. ročník festivalu velmi vydařil.
Odhadujeme že vystoupení festivalu shlédlo cca 6 000 návštěvníků,
vystoupilo cca 380 účinkujících. Velký dík patří pořádajícím organizátorům: Obci Dolní Studénky, Dechovému orchestru Zábřeh, Místní
akční skupině Šumperský venkov a především našim hasičům, sokolům a myslivcům, kteří se bravurně postarali o celé zázemí této velmi
náročné akce, občerstvení a stravování pro všechny přítomné a přípravu celého areálu. Poděkování patří také všem sponzorům a především
Olomouckému kraji za významnou finanční podporu.
Vlasta Sršňová

areálu, zde proběhlo zahájení a poté vystoupení všech účastníků. Po zaznění festivalové znělky následovaly hymny všech zúčastněných zemí
v podání DO Zábřeh a Ódu na radost – hymnu Evropské unie – zahráli
všichni přítomní muzikanti. Letos to byli: spolupořádající DECHOVÝ
ORCHESTR ZÁBŘEH, pozvání přijaly dvě zahraniční kapely: Dechový
orchestr z Polska – ORKIESTRA DETEJ W SWARZEDZU a SLAŠŤANSKÁ
KAPELA ze Slovenska. Dále vystoupily:DECHOVÝ ORCHESTR ZUŠ
HRANICE NA MORAVĚ (takže to nakonec byla Hudba s Hranicemi)
a také domácí kapela KDO MÁ ČAS. Z mažoretek k nám zavítala děvčata ze Swarzedzu a děvčata skupiny Severovýchod Zábřeh. Krásná
a působivá vystoupení nám předvedli naši místní šikovní umělci – děti
z Mateřských škol a ze Základní školy Dolní Studénky. Nejstarší žáci
naší školičky celé odpoledne také moderovali. Nezapomenutelným
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Studýnky hostily tři stovky zahraničních hostů
na mezinárodní konferenci LINC 2022
21.-24. června se na Šumpersku uskutečnila mezinárodní konference LINC 2022 Jeseníky. Pořádající organizací byla MAS Šumperský
venkov. Velkolepého čtyřdenního setkání se zúčastnilo přes tři sta účastníků z 19 zemí Evropy, i mimo ni. Přičemž zahraniční hosté,
kromě zajímavých odborných seminářů a studijních cest, objevovali Česko a Olomoucký kraj všemi svými smysly.
Jednou z obcí, kde se mezinárodní setkání uskutečnilo, byly Dolní
Studénky. Zde si všichni přítomní mohli zažít, jak vypadá česká venkovská akce. Místní hasiči, sokolové a myslivci tedy spojili své síly
a ve Studénkách se na rožni točilo prase, podával se guláš, grilované
makrely, jitrnice, klobásy a další venkovské speciality. Vrcholem večera
byl Koncert filmové hudby v podání Dechového orchestru Zábřeh s videoprojekcí a světelnou show zpestřenou o ohňostrojové efekty, který
předčil veškerá očekávání zahraničních hostů. Jsme rádi, že obec Dolní
Studénky mohla být součástí tohoto velkolepého setkání a místní spolky ukázaly, že „U nás to žije!“ a ještě si přišly na nějakou tu korunu.
Celá akce včetně ohňostroje byla hrazena organizátorem konference
MAS Šumperský venkov.

Co je metoda LEADER/CLLD a MAS?
LEADER/CLLD jsou nástroje zaměřené na podporu rozvoje venkova prostřednictvím integrovaných strategií, které se vytvářejí přímo
v konkrétním území při vzájemné spolupráci subjektů v regionu.
„Potřeby regionu se tak neurčují od stolu někde na ministerstvu,
ale vznikají přímo v místě, prostřednictvím spolupráce napříč sektory,“
vysvětluje Sršeň.

Hlavním tématem konference je rozvoj venkova a problematika využití
nástroje LEADER/CLLD. Její náplní tak bylo zejména sdílení zkušeností,
shrnutí aktuálního dotačního období 2014 – 2020 a navazování partnerství pro budoucí projekty spolupráce.
Konference se účastnili zejména zástupci místních akčních skupin,
ministerstev a dalších spřízněných organizací, které se svou činností zaměřují na venkov. „Jsme rádi, že jsme mohli přivítat milé kolegy
a zároveň přední odborníky na rozvoj venkova napříč EU a dokonce
i z Gruzie a Arménie a sdílet naše zkušenosti. Kdysi jsme se jezdili učit
do Finska a Irska, kolébek metody LEADER. O to větší radost máme, že
je Česká republika v současnosti vlajkovou lodí metody LEADER/CLLD
v rámci celé EU a jsme pro všechny vzorem. To ukázala i samotná konference,“ uvedl pyšně předseda MAS RadimSršeň. Šumperský venkov
a další vybraná místa Olomouckého kraje se tak pro zahraniční účastníky staly vzorovým příkladem toho, jaké projekty prostřednictvím
LEADERu český venkov realizuje.
Druhý den proběhl ve znamení studijních cest a tento den byl zakončen v kulturním areálu v Dolních Studénkách. V exkurzích se například
jezdilo na raftech, elektrokolech, závodním trenažeru či koloběžkách.
Účastníci ochutnávali tvarůžky, levandulové speciality nebo si vyráběli
vlastní ruční papír,“ shrnul hlavní organizátorakce Jakub Dolníček.
Třetí den konference bývá tradičně věnován sportovním aktivitám
a soutěžím. Organizátoři českého LINCu je pojmuli jako LINC Hry bez
hranic, přičemž v disciplínách pracovali s místními tématy, jako jsou čarodějnické procesy na Šumpersku nebo záslužné činnosti sborů dobrovolných hasičů.

A co jsou „MASky“? – místní akční skupiny jsou partnerstvím veřejného, soukromého a neziskového sektoru, které má zájem rozvíjet území
svých členských obcí prostřednictvím metody LEADER/CLLD. Jedním
z nejdůležitějších úkolů MAS je získávání a rozdělování finančních prostředků přímo v regionu podle jeho skutečných potřeb na základě předem připravené a regionem schválené strategie komunitně vedeného
místního rozvoje (SCLLD). Ta vzniká „odspodu“ – přímo v území MAS
a nejlépe tak vystihuje skutečné potřeby a slabé stránky regionu. V ČR
působí téměř 180 MAS, přičemž MAS Šumperský venkov, která konferenci pořádala a získala na ni dotaci, pomáhá rozvíjet území 16 obcí
kolem Šumperka včetně Dolních Studének.
Více informací na webu: linc2022.eu.
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Základní škola
Myslíme na přírodu celý rok

Jak vycvičit draka?

Zážitkové ekologické programy každým rokem přináší mnoho poznání, radosti a prožitků našim žákům i pedagogům. Zatímco prvňáčci
a druháci vyrazili s lektorkou „plošticí ruměnicí“ Renatou Čechovou
do lesa a na louky naší obce, na třeťáky
čekala na rybnících v Třemešku zajímavá detektivní hra. Počasí nám
přálo, živočichové i rostliny nás inspirovaly k dalšímu tvoření, učení
a respektu k přírodě kolem nás.

Zdenka Klausová

Možná jste se nad touto otázkou nikdy moc nezabývali, ale my ve škole ano. Pro divadelní představení nás inspirovala stejnojmenná kniha
Cressidy Cowellové, kdy jsme se pokusili dostat celou vikingskou vesnici
na prkna, která znamenají svět (respektive prkna naší školní tělocvičny).
Malí Vikingové se stanou právoplatnými členy kmene, jen když dokážou
ulovit a vycvičit svého vlastního draka. A že jsou draci dost divoká a nevyzpytatelná stvoření, o tom by se dala napsat další kniha. Syn náčelníka,
Škyťák má dost starostí s tím, že má neposlušného draka a musí hledat
nový způsob, jak ho bude poslouchat. Děkujeme hercům i divákům
za společně strávený odpolední čas několik červnových dní.
P. Zsáková

Naše škola opět obstála
v celostátním SCIO testování
V letošním školním roce se do testování zapojili naši třeťáci a páťáci.
Zejména u těch starších jsou výsledky velmi příjemné, potěšující.
Samozřejmě, je co zlepšovat. Testování se účastnilo více než 230 škol,
ve kterých se testovalo více než 2 900 třeťáků a více než 8 500 žáků pátých ročníků. U třeťáků nás těší, že někteří žáci dosáhli ve všech šesti
oblastech, tj. matematika, anglický jazyk porozumění a poslech, český
jazyk, přírodovědný základ a klíčové kompetence percentilu nad 90 %
(tzn., že byli se svými výsledky lepší než 90 % ostatních, kteří se testovali).
V rámci páťáků se pak řadíme mezi 10% nejúspěšnějších škol v oblasti českého jazyka a mezi 30% nejlepších škol v oblasti matematiky a studijních
předpokladů. V rámci anglického jazyka máme jak žáky, kteří naprosto
s přehledem zvládají úroveň angličtiny A1 (bráno jako minimální výstup
na konci prvního stupně ZŠ), tak tací, kterým cizí jazyk dělá velké obtíže.
Jakub Dolníček

Dobrovolnice v ZŠ
Žáci druhého a třetího ročníku zažili 30. 5. 2022 zajímavý Multikulturní den s dobrovolnicemi z Německa (Judy Schubert) a Polska (Joanna Skwiot).
Celý den probíhal v angličtině. Cílem projektu byla snaha poskytnout jak žákům, tak učitelům příležitost rozvíjet vlastní jazykové schopnosti
(porozumění a mluvení v angličtině) a dozvědět se více o různých kulturách, tradicích, jazycích, rozdílech ale i podobnostech mezi Čechy a našimi
nejbližšími zahraničními sousedy. Kromě angličtiny, která v průběhu dne převládala, jsme měli možnost slyšet i němčinu a polštinu. Všichni jsme
si den opravdu užili.
Mgr. Ivana Hanáková
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Základní škola
Na noc v jurtě
S chlapci ze 3. ročníku jsme se vydali na již tradiční ekologický program, spojený s přespáním v jurtě v lesní školce v Maliní (Nový Malín).
Ranata Čechová si pro kluky připravila program. Nejdříve jsme museli
získat všechny indicie a najít všechny potřebné ingredience pro vaření bramborové polévky v kotlíku nad ohněm. Přitom se nám nedařila
moc spolupráce a také jsme zjistili, že neumíme důkladně číst, takže
nám to trvalo docela dlouho.

Mateřské, základní i komunitní škola děkují
všem za přízeň a těší se na další spolupráci
Školní rok je za námi, určitě si plně užíváte letních dní. Chtěli bychom
Vám touto cestou poděkovat za Vaši spolupráci, účast na našich akcích
a popřát Vám pohodové léto. Jsme rádi, že po dvou letech byl školní
rok zase normální a že jsme se z toho všeho covidového dokázali otřepat. Kéž by se situace na východě Evropy také uklidnila a tamější děti
mohly chodit do školy a těšit se z každodenních radostí stejně, jako ty
naše. Držíme jim pěsti.
Školní rok to byl nabitý mnoha událostmi. Chodilo se do školy, a to
celý rok! To je to nejzásadnější. I když jsme se všichni na prázdniny těšili, bylo na konci června znát, že se některým po škole bude dokonce
stýskat... ono to ale uteče rychle a zase se brzy uvidíme ; navíc máme
plno vzpomínek. Během jara jsme zvládli školy v přírodě, výlety pěšky
i na kole, návštěvy muzea, knihoven, tematické dny, pasování předškoláků a mnoho dalšího.

Nakonec se však s pomocí dospělých podařilo vše získat a mohli jsme
zkusit rozdělat oheň křesadlem. To nám ale také nějak nešlo, takže to
rozbrečelo jednoho hladového. Po několika marných pokusech nás
naštěstí zachránila MatyhoKPZetka, ze které vytáhl zázračný tampón,
který po chvilce chytil, takže jsme se konečně mohli dát do vaření.
Polévka byla vynikající, stejně jako opékání a noční stezka odvahy.
Večer jsme se uložili ke společnému spánku v Jurtě.
V rámci komunitní školy probíhalo spoustu pravidelných kroužků,
projektových dní, zahradní slavnost a další. Těší nás, že jsme mohli
vystupovat na čarodějnicích i Hudbě bez hranic. Během léta se pak
těšíme na příměstské tábory, které v rámci školních prostor budou
probíhat.

A se zvoláním jednoho chlapce, „Jé, pohádku už jsem neslyšel roky!“,
jsme si přečetli dvě kapitoly knihy Nejhorší děti na světě od Davida
Walliamse. Druhý den ráno jsme společně posnídali, uklidili v Jurtě
a podnikli ještě malou výpravu do lesa. Před polednem jsme se rozjeli
šťastní a spokojení z pěkně prožitého dne domů.
Mgr. Ivana Hanáková

Závěrem mi dovolte velké poděkování všem svým kolegům za jejich
celoroční nasazení a trpělivost, kterou se mnou mají. Za uplynulých
sedm let se nám škola i školky výrazně rozrostly. Nejen v počtu dětí,
ale také kolegů. Naše organizace zaměstnává více než 20 učitelů,
vychovatelů, provozních zaměstnanců či asistentů a někdy není jednoduché spojit vše tak, aby to bylo zcela bez problémů a vyjít vstříc
všemu. Jsem rád, že s čistým svědomím můžu prohlásit, že naše škola
a školky plní svou základní roli, tj. vzdělávají a pomáhají vychovávat
děti, které mají mít základní vědomosti, dovednosti a kompetence.
Učíme je býti dobrými lidmi se svým názorem, povinnostmi i právy.
I Vy všichni, občani naší obce, tomu můžete pomáhat a jsem rád, že
to spolu zvládáme.
Přeji Vám pohodový zbytek léta a těším se na další spolupráci a setkávání s Vámi všemi.
Mgr. Jakub Dolníček,
ředitel školy a předseda Komunitní školy
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Základní škola
Škola v přírodě 1. ročník
Prvňáčci statečně zvládli svůj první školní rok, kromě čtení, psaní
a počítání se učili i vzájemnému naslouchání, respektu a spolupráci
a v neposlední řadě i projevu vlastních myšlenek. Za sebou, kromě tradičního učení, máme i mnoho jiných aktivit – lyžařský výcvik, bruslení,
vánoční dopoledne, projektové celoškolní dny i projektovou výuku
s předškoláky z obou našich mateřských škol, vystupování na různých
dolnostudénských akcích i zábavu – třeba na školní zahradní slavnosti
ke Dni dětí.
Odměnou za usilovnou celoroční práci byl pro děti čtyřdenní školní výlet na chalupě Losík v Nových Losinách. První den jsme vyrazili
vlakem do Velkých Losin, prošli je od hřbitova až k zámku, naše nohy

našlapaly (i s odpolední procházkou) 10 kilometrů! Ani další dny jsme
nezaháleli, naučná stezka Pasák u Branné nám přidala nejen dalších
téměř 9 km, ale hlavně společně strávený čas, vzájemné poznávání se
z jiného úhlu pohledu, než jen z lavic. Krásné výhledy na skály, do daleké krajiny i zblízka na květiny a broučky, to už je jen drobný radostný
bonus. Poslední turistickou akcí byla téměř šestikilometrová procházka z Františkova zpět na chatu. Děti byly úžasné, usměvavé a vypadaly
nadšeně i u připravených her a úkolů. Kéž se ve stejné pohodě a náladě
sejdeme po prázdninách ve školních lavicích a s obdobnou odvahou
a zápalem, jako při zdolávání kopců a dalších nástrah přírody, se pustíme do dalšího učení.
Andrea Dostálová

Škola v přírodě 2. a 3. ročník
Tři dny jsme s dětmi užili nádherné počasí v krásném prostředí Staré školy ve Velkém Vrbně. Děti našly pověst o panu Starém a ten jim postupně
dával indicie k nalezení pokladu. Dobrodružné pátrání nás zavedlo do lesů, vod i strání, kde jsme museli překonat mnoho překážek a čelit zajímavým výzvám. Krásné společné dny přinesly zábavné hry na louce, v lese i výlet na Dalimilovu rozhlednu.
Zdenka Klausová
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Mateřská škola Dolní Studénky
Závěr školního roku se nesl v duchu cestování,
zážitků a poznávání
Prvním silným zážitkem dětí byl výlet do Pradědova dětského muzea
v Bludově. Pomocí interaktivní výuky děti získaly mnoho informací
o environmentální výchově zaměřenou na oblast jesenicka a nejbližšího okolí. Také se dozvěděly, co vhodného potřebujeme na výlet (batoh,
obuv, oblečení, pití, svačinku...). Druhá část pobytu dětem zpříjemnila
prohlídka horní části muzea, ve které se nacházely domečky s tématickým zaměřením ( doktor, švadlenka, kuchař, hostinec, čarodějnický
příbytek atd.) i hry na logické myšlení. Své fyzické dovednosti si mohly
děti vyzkoušet na herních prvcích přilehlé zahrady i na vodním dřevěném labyrintu s možností pouštění barevných míčků po vodě.
Dalším nezapomenutelným a zároveň dobrodružným zážitkem byla
třídenní škola v přírodě ve Velkém Vrbně pro nastávající školáky.
Vyzkoušeli si odloučení od rodičů, být samostatní a překonávat své

fyzické i psychické možnosti. Jedním z příjemných zážitků pro děti byl
výšlap krásnou krajinou na Dalimilovu rozhlednu ukončenou malým
občerstvením. Během pobytu proběhlo mnoho soutěží, her, tancování
pod vedením zkušených instruktorek a výroba čarodějnického slizu.
Nechyběl ani táborák s opékáním špekáčků a písničkami s kytarou.
Konec školního roku jsme ukončili slavnostním pasováním předškoláků na školáky společně s rodiči na naší zahradě.
Rok uběhl jako voda a my moc děkujeme rodičům dětí za spolupráci.
Těšíme se, že se po krásném létu plném zážitků všichni setkáme na začátku nového školního roku.
Kolektiv MŠ Dolní Studénky

Mateřská škola Králec
Jak se život mění v let
Tak nám to zase hezky rychle uteklo. Jak se zpívá v jedné české písničce
„ čas letí jako bláznivý, já nechytím ho ani vy“. Přesně tak nějak to letošní rok u nás ve školce bylo. Naštěstí se i v této písni autor svými slovy
„vrací zpátky k dětským hrám“. A ty jsou právě v naší etapě vzdělávání
tím stěžejním momentem.
Hra zprostředkuje dětem v předškolním věku poznání, učení se dovednostem, novým zkušenostem a vztahům. Letošní školní rok těmto
malým nadšeným sběratelům nových momentů v kolektivu vrstevníků velmi dopřával. Konečně bylo možné trávit čas bez omezení, v mateřské škole se proto tématy nešetřilo. Děti měly možnost se zabývat
dopravou, cestováním, emocemi, pohádkami, zákonitostmi přírody, vitamíny, potravinami, lidským tělem, ale i spoustou dalších zajímavých
témat vycházejících ze situačního učení.
V letošním roce se mezi dětmi mohla tvořit bez přetržení nová pevná
přátelství, vazby. Mnohdy někteří poznávali způsoby řešení problémů
či pocit vyžadující prosbu o pomoc. Velké věci, které provází právě čas
vymezený pro etapu předškolního vzdělávání, se letos realizovaly také
na poli seberealizace, interpretace a získávání zdravého sebevědomí.
Děti se zúčastnily mnoha veřejných vystoupení a akcí spojených s určitou mírou obav, zodpovědnosti, ale také radosti z úspěchu a zvládnutých kompetencí.

Ti „nejvíc předškoláci“, ti, jejichž cesta už byla na křižovatce ke školním
uličkám, byli pasování na „školáky“. Jim přejeme úspěšný první krok
a nám všem v mateřské škole v Králci jen snad tolik, aby ten svět, byl
i nadále co nejvíc zpátky a třeba právě k těm dětským hrám.
Hana Plachá
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Komunitní škola Dolní Studénky
Dolnostudénské vzdělávací centrum, z.s. – Komunitní škola, Dolní Studénky 87, 788 20, IČ: 05015987
Nabídka kroužků, kurzů a seminářů pro školní rok 2022/ 2023 *

Senioři

Dospělí

Děti ZŠ

Děti

Kat.

Název

Věk

Termín

Četnost

Místo konání

Vedoucí

Cena

Dramatická přípravka

6–8

9/22 – 5/23 pondělí 3:00 – 14:00 hod.

1× týden

ZŠ

P. zsáková

v rámci projektu

Dranatický kroužek

9 – 11

9/22 – 3 pondělí 14:00 – 15:00 hod.

1× týdně

ZŠ

P. zsáková

v rámci projektu

ZŠ

P. Zsáková

1500Kč/pololetí

Hra na klavír

6 – 12

9/22 – 5/23

1× týdně individuálně 30 minut

Taneční kroužek

6 – 11

9/22 – 5/23 úterý 13.45 – 14:30 hod.

1× 1týdně

ZŠ

S. Ginterová
M. Zatloukalová

500 Kč/pololetí

Jóga pro děti

6 – 11

9/22 – 5/23 úterý 13:00 – 14:00

1× týdně

ZŠ

P. Zsáková

0 Kč (v rámci ŠD)

Divadýlko

4–6

9/22 – 5/23 středa 15:45 – 16:30 hod.

1× 14 dní

MŠ DS

I. Janková

500 Kč/pololetí

Jízda na koni

8 – 14

9/22 – 5/23 termíny podle počtu
a dovednosti dětí

1× týdně, 60
minut

DS statek

p. Bureš

4400 Kč /20 lekcí

Logopedické hrátky

4–6

9/21 – 5/22 středa 15:45 – 16:30 hod.

1× 14 dní

MŠ DS

A. Pažitková

500 Kč/pololetí

Angličtina pro školáky

6–8

9/22 – 5/23 čtvrtek 12:45 – 13:30 hod.

1× týdně

ZŠ

p. Taktikos

2200 Kč /pololetí

Angličtina pro školáky

9 – 12

9/22 – 5/23 čtvrtek 13:30 – 14:15 hod.

1× týdně

ZŠ

p. Taktikos

2200 Kč /pololetí

Angličtina hrou

5–6

9/22 – 5/23 čtvrtek 14:30 – 15:15 hod.

1× týdně

MŠ DS

p. Taktikos

2200 Kč /pololetí

Angličtina hrou

5–6

9/22 – 5/23 úterý 12.00 – 12:45 hod.

1× týdně

MŠ Králec

p. Taktikos

2200 Kč /pololetí

Hra na kytaru

7 – 15

9/22 – 5/23 úterý dle domluvy

1× týdně 30 min.
ve skupince

ZŠ

P. Zsáková

1500 Kč/pololetí

Kroužek šikovných
rukou zaměřený na vaření

6–8

9/22 – 5/23 středa 14:00 – 15:30 hod.

1× týdně

ZŠ

P. Zsáková

v rámci ŠD
(500  Kč suroviny)

Kroužek šikovných
rukou zaměřený na vaření

9 – 11

9/22 – 5/23 středa 14:00 – 15:30 hod.

1× týdně

ZŠ

P. Zsáková

v rámci ŠD
(500  Kč suroviny)

Dolnostudenecká televize 9 – 11

9/22 – 5/23 úterý 14:00 – 15:30 hod.

1× týdně

ZŠ

E. Svobodová

500  Kč/pololetí

Deskové hry

6 – 11

9/22 – 5/23 pondělí 16:30 – 18:00 hod.

1× týdně

ZŠ

E. Junová

500Kč/pololetí

Kapela

9 – 11

9/22 – 5/23 čtvrtek 14:00 – 15:00 hod.

1× týdně

ZŠ

P. Zsáková

0 Kč (v rámci ŠD)

Kroužek logiky

6–8

9/22 – 5/23 čtvrtek po vyučování

1× týdně

ZŠ

učitelé ZŠ

0 Kč (v rámci ŠD)

Kroužek logiky

9 – 11

9/22 – 5/23 čtvrtek po vyučování

1× týdně

ZŠ

učitelé ZŠ

0 Kč (v rámci ŠD)

Badatelský
a přírodovědný kroužek

6 – 12

9/22 – 5/23 čtvrtek 13:00 – 14:00 hod.

1× týdně

ZŠ

P. Zsáková

0 Kč (v rámci ŠD)

9/22 – 5/23

1× týdně

ZŠ

učitelé ZŠ

v rámci školy

Doučování
Míčové hry

6–8

9/22 – 5/23 pátek po vyučování

1× týdně

sokolovna

učitelé ZŠ

0 Kč (v rámci ŠD)

Míčové hry

8 – 11

9/22 – 5/23 pátek po vyučování

1× týdně

sokolovna

učitelé ZŠ

0 Kč (v rámci ŠD)

ZŠ

L. Hodovská

1500 Kč/20 lekcí

ZŠ

I. Holinková

1500 Kč/20 lekcí

DS statek

p. Bureš

2750 Kč /10 lekcí

ZŠ

I. Holinková

1500 Kč/20 lekcí

PILATES

13+

9/22 – 5/23 středa 18.00 – 19.00 hod.

Cvičení s Ivetou pilates

15+

9/22 – 5/23 úterý 17:00 – 18:00 hod.

Jízda na koni

15+

9/22 – 5/23
termíny různé podle zájmu.

Cvičení s Ivetou jóga

18+

9/22 – 5/23 čtvrtek 17:00 – 18:00 hod.

1× týdně
60 minut
1× týdně
60 minut
1× týdně
60 minut
1× týdně 60
minut

Kruhový trénink

15+

9/22 – 5/22 pondělí 17:30 – 18:30 hod.

1× týdně

ZŠ

B. Gedušová

1500 Kč/20 lekcí

Kruhový trénink

15+

9/22 – 5/22 středa 17:00 – 18:00 hod.

1× týdně

ZŠ

B. Gedušová

1500 Kč/20 lekcí

„Pár akordů na kytaru“

15+

9/22 – 5/23 středa

ZŠ

V. Sršňová

300 Kč /pololetí

Kurz na PC

55+

9/22 – 5/23 úterý 17.15 – 19:00 hod.

ZŠ

L. Gebauer

600 Kč /pololetí

Univerzita třetího věku

55+

9.00 – 11.00 úterý

OÚ

E. Průšová

450 Kč /1 semestr

individuálně,
dle zájmu
1× týdně v nové
PC učebně
1× 14 dní

Vaření

55+

9/22 – 5/23 středa 15:30 – 17:00 hod.

1× týdně

ZŠ

učitelé ZŠ

300 Kč/po. + suroviny
asi 500 Kč/pololetí

Tvořivé odpoledne

6+

Dle zájmu a nabídky témat.

Jednodenní

ZŠ, MŠ

–

Bude stanovena podle
spotřeby materiálu.

* minimální počet přihlášených na jeden kurz či seminář je 10 osob. Přihlásit se můžete dvěma způsoby: 1. vyplnit a odevzdat písemnou přihlášku na OÚ do ZŠ či MŠ nebo 2. vyplnit elektronickou přihlášku,
kterou naleznete na odkaze: zsmsdolnistudenky.cz/komunitniskola a zaslat ji mejlem na adresu: komunitniskola@dolnistudenky.cz. Přihlášené zájemce budeme v měsíci září kontaktovat a sdělíme další
podrobnosti (platba, zahájení kurzu). Číslo účtu komunitní školy je 115 – 2454090257/0100.

Přihlášky, ať písemné či elektronické, je možné odevzdávat či zasílat do 3. 9. 2022, Kroužky začínají v týdnu od 6. 9. 2022!
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Komunitní škola Dolní Studénky
Přihlášky do kroužků, kurzů a seminářů komunitní školy pro školní rok 2022/2023
Dolnostudénské vzdělávací centrum, z.s. – Komunitní škola, Dolní Studénky 87, 788 20, IČ 05015987
1. Přihláška do kurzu :
2. Přihláška do kurzu :
3. Přihláška do kurzu :
4. Přihláška do kurzu :
* Jméno, příjmení, titul:
* Datum narození:

Telefon:

Kontakt (e-mail):

* Zákonný zástupce:

* Adresa bydliště: ulice, číslo:
V

Datum:

* Podpis:

Svým podpisem potvrzuji pravdivost vyplněných údajů a vyjadřuji souhlas s poskytnutím mých osobních údajů pro potřeby evidence Komunitní školy v Dolních Studénkách
ve smyslu zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Přihlášku odevzdejte prosím na obecním úřadě
nebo v budově Základní školy D.S. či Mateřské školy v Králci, a to nejpozději do 6. 9. 2022.

* POVINNÉ položky, bez jejichž vyplnění nemůže být přihláška přijata.
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Universita třetího věku
Slavnostní promoce studentů – seniorů UNIVERZITY TŘETÍHO VĚKU

Čtvrtek 12. květen 2022 byl pro skupinu studentů U3V slavnostním
dnem. V aule České zemědělské univerzity v Praze převzalo již po druhé při slavnostní promoci 12 našich seniorů „Osvědčení o absolutoriu“. Ukončili jsme již druhý cyklus přednášek (celkem již 12 semestrů)
Univerzity třetího věku – Svět okolo nás.
Čekal nás velmi pěkný den. Po příjezdu do Prahy nás pozval na návštěvu na MMR do své kanceláře náměstka ministra pro místní rozvoj náš
starosta Radim Sršeň. V příjemném prostředí, při kávě a občerstvení,
jsme diskutovali o různých věcech a problémech, které nás zajímaly.

Pan starosta nás všechny pozval na chutný oběd do nedaleké restaurace a poté jsme zamířili metrem a tramvají do sídla Zemědělské univerzity. Samotný akt promoce byl velmi pěkný a slavnostní, z rukou
rektora univerzity jsme převzali své diplomy.
Byl to pro nás všechny velmi pěkně strávený den. Už se všichni těšíme
na říjen, kdy začneme další semestr U3V, tentokrát jsme si vybrali určitě
nádherné téma: „Rituály evropských královských rodů“. Těšíme se, že
mezi nás zavítá i několik nových studentů-seniorů. Přijďte mezi nás!
Vlasta Sršňová

DOLNOSTUDÉNSKÝ ZPRAVODAJ
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Vítání dětí 2022
V pátek 22. dubna 2022 ve 14:30 hodin a v 15:30 hodin proběhlo v zasedací místnosti obecního úřadu tradiční ,,Vítání občánků“.
Za přítomnosti pana starosty Ing. Radima Sršně, Ph.D. bylo do naší obce přivítáno 11 malých občánků:
Ema Laudátová, Antonína Kobzová, Štěpán Piško a dvojčátka Josef Rotter a Marie Rotterová.
Petr Palatka, Anna Mederová, Malvína Macková, Lukáš Remeš, Sofie Tempírová a Patrik Golda.
O kulturní zážitek se postaraly děti z Mateřské školy Králec se svým pěveckým a recitačním vystoupením.
Každé přivítané dítko obdrželo jako dárek pamětní knížku, pamětní list, tradiční finanční dar ve formě malé výbavičky pro miminko a maminky
dostaly krásnou kytičku.
Všem dětem přejeme do života hlavně hodně zdraví, lásky, štěstí a úspěchu!
Stejný den se za krásného počasí konalo také již tradiční vysazování stromů malým občánkům a to v okolí Zámku Třemešek.
Bc. Martina Remešová
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Letem světem se Sokolem
Sokol má za sebou velmi úspěšné volejbalové jaro. Krajské snažení mužského
volejbalu vyvrcholilo nádherným druhým
místem a baráž o postup do třetí ligy letos klukům utekla o pouhých pár bodů.
Nevzdávají se, příští rok je rozhodně o co
hrát!
V květnu jsme po covidové pauze hostili
39. ročník mužského a 34. ročník ženského volejbalového turnaje osvobození. Celkem se jej
zúčastnilo 13 týmů a jsme rádi, že i přes ranní
nepřízeň počasí se akce vydařila a vyhráli ti
nejlepší J.
V polovině června pak naše kurty patřily velmi oblíbenému turnaji v mixů, kterého se letos zúčastnilo 18 týmů. Naše Dolní Studénky
skončily na báječném bronzovém místě a hráči s hráčkami si užili stejnou medailovou radost jako naši hokejisté na mistrovství světa.
Děkujeme všem sokolům a sokolkám za organizaci a již nyní se těším na zářijové zápolení,
které proběhne 3. září. Srdečně Vás zveme.
J. Dolníček, předseda TJ Sokol

Šenk

Kopečku
a
N
Od září 2022 nabízíme
možnost odebírání obědů
ze Školní vývařovny
v Šenku Na Kopečku.

Výběr minimálně ze dvou jídel!

Kavárna Třemešek
2. 9. 2022 od 17 hodin

makrely
do zavírací doby 20:00 hodin,
nebo do vyprodání
OTEVÍRACÍ DOBA

Pondělí – Čtvrtek 11:00 – 19:00 hodin
Pátek 11:00 – 20:00 hodin
Sobota a Neděle 13:00 – 20:00 hodin

Zájemci se mohou hlásit mailem
na jidelna@zsmsdolnistudenky.cz
nebo na telefonu 725 253 516,
kde se dozvíte i více informací.

DOLNOSTUDÉNSKÝ ZPRAVODAJ
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Sportovky
Z ukončení sezony sportovního oddílu pro děti
Sezonu Sportovního oddílu 2021 – 2022 jsme ukončili akcí „Hledání
ztraceného dolnostudénského pokladu tety Běty“, kdy malí velcí sportovci plnili úkoly okolo sokolovny a v širším okolí. Malí sporťáčci za pomocné ruky rodičů bravurně zvládli nejen „fáborkovou trasu“, na které
byly např. neposlušně rozházené hračky, překážková trať, rozkutálené
míče ale i těžká disciplína – hasičská kladina. Tu zvládli přejít za pomoci
a dohledu rodičů a potom zase děti dělali oporu odvážným maminkám
a tatínkům. Všichni jsme si uvědomili, jak soustředění a odvážní jsou
hasiči při závodech, když se běží na čas a kladina je tak úzká a dlouhá.
Nakonec v úkolu zvaném „táhneme za jeden provaz“ děti ukázaly, že
se opravdu umí domluvit a projít bez rozpojení vytyčenou trasu a proto najít ztracený poklad byla pro ně hračka. Nanuky a sladkosti byly
opravdu zasloužené.

Na závěr jsme síly a energii doplnili opečenými buřtíky, které jsme stačili i s chutí sníst, než na závěr přišel avizovaný déšť a konec akce zdárně
pokropil.
Děkujeme všem organizátorům závěru sportovek za pomoc, organizaci závěrečného opékání, rodičům a vedení Sokola za příspěvky
do pokladu a místním dobrovolným hasičům za součinnost při hledání
pokladu.

S oddílem středňáků jsme se rozloučili také netradičními venkovními
disciplínami, ve kterých si museli poradit s různými nástrahami, jak najít
ztracený poklad dolnostudénského strašidla – paní Běty – trasu úkolů
mohli najít jen podle mapy, zvládnout „uhasit“ oheň s pomocí malého
kelímku, hod na cíl šiškou si zase určitě pamatují prarodiče ze svých
dětských let, na hřišti u hřbitova dokázat roztřídit „poházené“ odpadky
a projít místní překážky, držet se všichni za ruce a nerozpojit se. Vše
bravurně zvládli, jsou to přece naši už ostřílení sporťáci a na konci cesty
přece jen dle indicií ten svůj mražený poklad našli

A na závěr všem sportovcům a čtenářům přejeme krásné léto, spoustu
sluníčka a sportovních zážitků a s pozdravem SPORTU ZDAR se za tým
sportovek těšíme, že v září přece sportovky zase začnou – již 6.9.2022.
Pevně věříme, že pokud opět budou Dolní Studénky v ohrožení, znovu
uděláme vše pro jejich týmovou záchranu a v říjnu se shledáme na dalším pokračování Sportovního soustředění na sokolské chatě ve Velkém
Vrbně. Také doufáme, že nás nic nepřekvapí a budeme moci pravidelně
sportovat a využívat prostory sokolovny a okolí. Pokud by se Vašich řadách našel další člen do našeho týmu vedoucích, rádi Tě mezi námi uvítáme a budeme rádi za Tvoji pomoc, Tvůj čas, rady a další nápady, jak
strávit s dětmi naše sportovní úterky. Pro pobavení přikládáme několik
fotek z podařeného ukončení sportovek.
Těší se na vás Iva Dolníčková , Bláňa Vénosová, Zdeněk Adámek a Jirka Schőn
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Hasiči – VC Holba Cup a Vepřové hody
První červnová sobota patřila v naší obci po roce
opět požárnímu sportu. Po několika letech se
do našeho areálu opět vrátil seriál Velké ceny Holba
Cup okresu Šumperk. A nechyběly ani tradiční
Vepřové hody, kterými je naše soutěž vyhlášená.
Na trati v Dolních Studénkách se závodilo ve čtyřech
kategoriích, a to muži, ženy, veteráni a veteránky. V kategorii mužů to byl 33. ročník o “Putovní pohár SDH Dolní Studénky”,
v kategorii žen proběhl 27. ročník, zároveň to byl 6. ročník “Memoriálu
Ireny Dosedlové” a v kategorii veteránů proběhl 29. ročník. Celkem se
v letošním roce na start závodu postavilo 45 družstev závodníků a náš
sbor měl v letošním roce zastoupení ve všech kategoriích. Na start kategorie mužů se postavilo 21. družstev a loňské vítězství obhájilo opět
družstvo Hrabišína, druhé místo si odvezli muži z Břevence a třetí místo
muži z Nemrlova A. Domácí tým mužů skončil na 15. místě. V kategorii žen se na start postavilo 9 družstev a loňské vítězství obhájily ženy
z Hrabišína, ze druhého místa se radovaly ženy z Kosova a třetí místo
si odvezly ženy z Dolní Libiny. Domácí tým žen, který se na start závodu postavil po několika letech a startoval s mašinou japonské výroby TOHATSU, skončil na 7. místě. V kategorii veteránek startovaly tři
týmy, jelikož tato kategorie je teprve v začátcích. Z vítězství se radovalo
družstvo domácích veteránek z Dolních Studének. V kategorii veteránů startovalo 12 družstev a vítězství si odvezli veteráni ze Širokého
Brodu, na druhém místě skončili veteráni ze Sobotína a třetím místě se
umístili veteráni z Hrabišína. Družstvo domácích veteránů skončilo na
10. místě. Po celou dobu soutěže panovala úžasná atmosféra a i počasí.

Účast byla velká jak z hlediska závodníků, tak i diváků. Je však potřeba
říct, že příprava každoročně zabere mnoho času a není jednoduché
uspořádat tak vyhlášenou soutěž se spoustou skvělého jídla, na kterou
zajíždí týmy jak z blízkého, tak i širšího okolí. Náš sbor je proto rád, že
se tato akce těší tak velké účasti a věříme, že tomu tak bude i v nadcházejících letech.
Ing. Kateřina Žižková

Jaro u Mladých hasičů
Prvními závody, na které naše starší děti zavítaly se konaly v Bludově v sobotu 7. května. Zde probíhaly disciplíny Štafeta 4 × 60 m,
Štafeta CTIF a Štafeta požárních dvojic.

skončily na 16. místě. I zde v odpoledních hodinách probíhalo okresní
kolo Běhu na 60 m s překážkami, kde se Karolína Haintlová v kategorii
mladší dívky umístila na 15. místě z celkového počtu 32 závodnic.

Naše děti absolvovaly disciplíny Štafet požárních dvojic a Štafeta
4 × 60 m, kde skončily v obou disciplínách na 15. místě z 20. družstev. V Bludově ve stejný den v odpoledních hodinách probíhalo
také okresní kolo Běhu na 60 m s překážkami, kde v kategorii starších
dívek Tereza Ženožičková skončila na 17 místě a Natálie Kolářová
na 43. místě z celkového počtu 47 závodnic. V neděli 8. května zavítaly do Bludova mladší děti a probíhaly zde stejné disciplíny jako
u kategorie starších. Naše děti absolvovaly disciplíny Štafet požárních
dvojic, kde skončily na 11. místě z 19. družstev a Štafeta 4 × 60 m, kde

Další víkend jsme se sobotu vyjeli mimo okres s našimi dvěmi svěřenkyněmi. V Dolanech probíhaly závody na v běhu na 60 m s překážkami. Karolína Haintlová se umístila v kategorii mladší dívky umístila
na 15. místě z 27 závodnic a Tereza Ženožičková skončila v kategorii
starších dívek na 16. místě ze 42 závodnic a zaběhla si svůj osobní
rekord.
V neděli jsme poté s dětmi vyrazili do Hrabové na Štafety požárních
dvojic. Mladší se umístili na 11. místě a starší na 13. místě.
Následující sobotu děti závodily v požárních útoku v Hrabišíně. Zde
probíhaly požární útoky dvoukolově. Mladší děti skončily na 14.
místě. U starších dětí se nám bohužel nepovedlo postavit družstvo.
Závody v Hrabišíně byly zároveň závěrečným kolem Celostátní hry
Plamen. Mladší žáci v celoročním hodnocení skončily na 15. místě
a starší žáci na 17. místě. Ve druhém červnovém víkendu jsme s naší
svěřenkyní vyrazili opět mimo okres. Tentokrát na Běh 60 m s překážkami do Markovic. V kategorii starší dívky běžela Tereza Ženožičková
a skončila na 12. místě ze 30 závodnic.
Závěrečné kolo Ligy MH okresu Šumperk v letošním roce probíhalo v Pavlově v neděli 19. června. Do Pavlova jsme vyjeli opět pouze
s mladšími dětmi. Opět zde probíhala disciplína požární útok dvoukolově. Družstvo mladších si odvezlo krásné 6. místo z požárního útoku.
V celkovém hodnocení Ligy MH skončily na 11. místě.
Poslední závody, které děti v letošním roce čekají je Noční soutěž v Třeštině, kde proběhnou disciplíny Štafeta požárních dvojic
a Požární útok. Tím však jejich práce nekončí. I přes léto budou každý
čtvrtek trénovat a poctivě se připravovat na nadcházející podzimní
sezónu, kde je čeká spousta disciplín, a především vrchol podzimní
částí sezóny, kterým je všem známý Šumperský Soptík.
Ing. Kateřina Žižková
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Čarodějnice 2022
Tradiční Pálení čarodějnic se po dvouleté odmlce opět mohlo uskutečnit. Tento
výpadek byl způsoben pandemií COVID-19.
Přípravy na tuto akci pořádanou naším sborem
byly zahájeny již v pátek 29. dubna a během
soboty se vše dokončovalo. Letošní Pálení
čarodějnic připadlo na sobotu 30. dubna,
a tak jako každoročně jej zahájil průvod
čarodějnic naší obcí. Po příchodu průvod
na areál proběhlo slavnostní zahájení Pálení
čarodějnic 2022.
Poté svá nacvičená představení předvedly
děti z obou mateřských škol a školy a opět
nechybělo ani tradiční vystoupení dospělých.
Všechna vystoupení měla velký ohlas. Také
byl pro děti nachystám doprovodný program
ve znamení různých her. Ani letos nechyběla
tombola o věcné ceny. Během celého večera
hrála hudba jak pro děti, tak i pro dospělé.
Jelikož je tato akce v naší obci vyhlášená, tak
na ni zavítalo velké množství lidí z naší obce,
blízkého i dalekého okolí. Akce se opět vydařila a přilákala spoustu lidí. A my věříme, že se
takovému věhlasu bude těšit i v dalších letech.
Ing. Kateřina Žižková
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Vodáci
Vážení příznivci divoké vody,
dovoluji si Vás opět v krátkosti informovat o již na plno běžící vodácké sezóně na divoké vodě.
Po pečlivé zimní přípravě jsme se na jaře plně vrhli do „normální“ vodácké sezóny na našich řekách i umělých kanálech. Jak již bývá zvykem
– naši „obojživelníci“ si zazávodili na ostrých divokých vodách na sjezdových lodích – např. Kamenice, Špindl i sjezd v Postřelmově – byly to
velmi náročné závody a naši závodníci skončili těsně za republikovými
lídry – nemají se určitě za co stydět.

Na našich regionálních závodech, které se konaly mimo jiné v Zábřehu
na Moravě, Olomouci, Ostravě a Dolních Kounicích – tam se našim borcům dařilo na výbornou a sbíráme přední umístění a medaile a tolik
potřebné body do žebříčku na další sezónu. Nicméně sezóna je v plném běhu, tak nám držte pěsti, ať ji zdárně zvládneme.
V dalším období jsme se zúčastnili také měření sil na umělých kanálech
na slalomových lodích v Českých Budějovicích a Veltrusech, kde jsme
dopadli podobně a měli možnost porovnat se s borci z naší špičky.

Pokud byste měli zájem o začlenění Vašich ratolestí mezi nás, rádi
Vás od září uvítáme ve Studénkách „u splavu“ v pondělí a středu
od 16:30 hodin.
Martin Rutar

Vodácký sportovní oddíl VS Desná
(který sídlí u mostu směrem k jezu v Dolních Studénkách)

pořádá

NÁBOR NOVÝCH ČLENŮ

do svých řad

Náboru je možné se účastnit s dětmi
narozenými v roce 2013 a staršími.
Pokud budete chtít zkusit vodácký sport tady u nás v obci, stavte se za námi v září.
Ve dnech 14. 9. a 21. 9. (středy) bude probíhat nábor přímo v naší loděnici od 16:30 hodin, kdy máme trénink.
Pokud vám termíny nevyhovují nás kontaktujte na telefonním čísle: 606 263 860, kde Vám rádi zodpovíme případné dotazy.
Přijďte se seznámit se sportem, který nám dělá velkou radost i na mezinárodní úrovni.
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Rodinné centrum Vikýrek
Rodinné centrum Vikýrek působí dlouhá léta ve Vikýřovicích.
Od loňského roku rozšířilo svoji působnost také na zámek Třemešek. Postupně se nám podařilo vybavit všechny naše prostory
a v současné době jsme dokončili letní turnus příměstských táborů a připravujeme pravidelný dopolední i odpolední program,
a to od září do prosince 2022.
V rámci posledního roku působení jsme vám kromě pravidelného programu nabídly také přednášky a minibesedy na různá témata v zimní zahradě, kurzy tvoření, Dětský bál, Masopust či akci zaměřenou
na Velikonoční svátky a přes léto již zmíněné příměstské tábory.
Široké veřejnosti jsou také k dispozici naše poradny – Psychologická
(krizová) poradna, Logopedická poradna, Výživová poradna a Laktační
poradna.
Pokud potřebujete radu či odbornou pomoc, neváhejte se obrátit
na naše poradny. Konzultace jsou zdarma. Možnost konzultací i přes
email.
V neposlední řadě nabízíme také možnost uspořádání dětských oslav
u nás v herně.
Veškeré informace o naší nabídce, chystaných akcích a aktivitách naleznete na www.vikyrek.cz. Aktuální dění, důležité informace a fotky
zveřejňujeme také na našem facebookovém profilu – Rodinné centrum
Vikýrek.
Všem návštěvníkům děkujeme za jejich podporu, lektorkám děkujeme
za skvělé vedení a budeme se na všechny děti a rodiče těšit při našich
dalších akcích a aktivitách, které plánujeme do konce roku 2022.
Všem dětem přejeme klidné a spokojené vykročení do nového školního roku.
Za RC Vikýrek z.s. Veronika Maitnerová
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