
Číslo 3/2021

Tříkrálová sbírkaPOZVÁNKA

Dne 29. prosince 2021 od 15 hodin 
srdečně všechny zveme 

do kulturního areálu 
na pohádkovou veselici ve znamení 

ANDĚLA PÁNĚ 

Vážení spoluobčané,

Blíží se čas Vánoc a  jako již tradičně držíte v  rukou poslední 
letošní vydání našeho Dolnostudénského zpravodaje. Takřka 
za dveřmi jsou nejkrásnější svátky v roce i přelom roku, který vybízí 
k hodnocení toho, co se podařilo více, co méně, a také odvážným 
Novoročním předsevzetím, ač nám často vydrží jen několik týdnů. 

Když jsem před rokem na  tomto místě vyslovil přání, aby se svět v  roce 
2021 vrátil pokud možno opět do  normálu, netušil jsem, že nás čekají 
další dvě silné vlny pandemie, první z nich stála život řadu našich blízkých 
a  kamarádů, druhá z  nich zase v  minulých týdnech prozatím nejvýrazněji 
zasáhla naši obec, naštěstí ve  většině případů díky již s  mírnějším 
průběhem. Je to zejména díky očkování, které je bohužel zatím jediným 
účinným nástrojem v  boji s  nevídanou pandemií, a  díky tomu i  přes vysoká čísla 
nakažených můžeme žít relativně normální život, naše nemocnice nepraskají 
ve švech covidovými pacienty a zvládají i standartní zdravotní péči. Dovolte, abych 
na tomto místě velmi poděkoval všem zdravotníkům, kteří již téměř dva roky bojují 
proti viru s neuvěřitelným nasazením a po opadnutí počáteční euforie již postrádají tolik 
potřebnou podporu pacientů a veřejnosti. Zároveň doufám, že víra v normální rok 2022 je tentokrát již na místě a podaří se díky 
novým objevům medicíny i přičiněním nás všech zákeřný vir definitivně porazit. 

Tak jako se již stalo tradicí, přikládáme k Vánočnímu zpravodaji Dolnostudénský kalendář na příští rok. Zároveň dovolte, abychom 
Vás srdečně pozvali na akce, které se v omezené míře připravují – podrobnosti a pozvánky najdete v tomto zpravodaji. Již poosmé pro 
Vás chystáme recesistickou pohádkovou akci „Jitrnice na stromě...“, tentokrát na motivy pohádky „Anděl páně“... proto neváhejte 
a 29. 12. přijděte opět po čase na tradiční jitrnice! J A na Nový rok se budeme pro změnu těšit na viděnou s Vámi na novoročním 
koncertě a ohňostroji! Obě akce se tentokrát budou konat v kulturním areálu obce, kde je lepší zázemí i podmínky naplnit potřebná 
hygienická opatření. Bohužel plesovou sezónu budeme muset velmi pravděpodobně oželet i pro tento rok, nicméně plánujeme za ples 
a dětský karneval náhradní akci v kulturním areálu. Omlouváme se, doba je bohužel proměnlivá a to, co je napsáno v kalendáři, 
již nyní neplatí. Sledujte prosím internetové stránky, nástěnky a facebook obce, kde veškeré aktuální informace a pozvánky budou.

Dovolte, abych Vám jménem všech zastupitelů obce i zaměstnanců obecního úřadu popřál krásné Vánoce plné pohody, úsměvů 
a tepla rodinného krbu a do nového roku hodně zdraví, štěstí, úspěchů a splnění i těch nejtajnějších přání. Kéž je nový rok již konečně 
„normální“!

Ing. Radim Sršeň, Ph.D., starosta obce 
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Obecní úřad Dolní Studénky

Adresa: Dolní Studénky 99, 788 20 Dolní Studénky
Telefonické spojení: 583 217 012
web: www.dolnistudenky.cz
e-mail: dolnistudenky@dolnistudenky.cz
Ing. Radim Sršeň – starosta obce, e-mail: srsen@dolnistudenky.cz

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

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

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

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

Zasílání novinek – víte to hned!
Obecní úřad Dolní Studénky oznamuje občanům, že na internetových 
stránkách obce www.dolnistudenky.cz v  odkazu odběr novinek je 
možno se po zadání Vašeho jména, příjmení a e-mailu přihlásit k odběru 
novinek. Na Váš zadaný e-mail Vám budou přicházet novinky z obce, 
informace z  obecního rozhlasu, pozvánky, tipy na  výlety, pozvánky 
z okolních obcí na  různé druhy akcí. Toto zasílání probíhá průběžně, 
dle nashromážděných informací.

Sběrný dvůr v Šumperku na ulici Příčná (za eternitkou)
mohou občané naší obce využívat BEZPLATNĚ

po předložení občanského průkazu (telefon: 724 804 869).

Otevírací doba pro veřejnost je:
PO – PÁ: 08:00 – 11:00 12:00 – 17:00 hodin

SO – NE: 08:00 – 12:00 hodin
Akumulátory a jiné baterie I Objemný odpad 

Provozní náplně z automobilů
Drobný stavební odpad z domácnosti (jen do 200 kg)

Znehodnocené léky I Znehodnocené chemikálie a jejich obaly

SBĚRNÝ DVŮR

Upozorňujeme občany, že došlo ke  zvýšení poplatkové povinnosti 
za  TKO na  částku 700 Kč. Poplatky je možno uhradit hotově na  po-
kladně 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
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.)

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 popla-
tek hradíte.

Poplatek za TKO – rekreační objekt v obci 
700 Kč/rekreační objekt v obci/rok 
700 Kč/stavba pro individuální rekreaci – zahrádkářská chata/rok
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.

Poplatky na rok 2022

S příchodem zimního období upozorňujeme řidiče na omezení parko-
vání na místních komunikacích z důvodu úklidu sněhu. V případě ome-
zení přístupu pro úklidovou techniku nebude moci být komunikace 
prohrnuta. Dále upozorňujeme na zákaz parkování na cyklokomunika-
ci a dále na chodnících, neboť je omezován pohyb chodců, zejména 
při jízdě s  kočárky a  v  zimním období i  úklid sněhu. Žádáme řidiče 
o dodržování dopravních předpisů.

Parkování v obci v zimních měsících

Pondělí 08:00 – 10:00 14:30 – 16:30 hodin

Úterý 08:00 – 10:00 13:00 – 15:00 hodin

Středa 08:00 – 10:00 14:30 – 16:30 hodin

Čtvrtek 12:30 – 16:30 hodin

Pátek 08:00 – 10:00 13:00 – 15:00 hodin

Pošta Dolní Studénky
Změna otevíracích hodin pro veřejnost Pošty Dolní Studénky 
od 1. října 2021 do 31. prosince 2021.

Zastupitelstvo obce na  svém 14. zasedání dne 14. prosince 2021 
odsouhlasilo ceny vodného a stočného pro období 1/2022 – 12/2022. 
Cena vodného zůstává 29  Kč/m3 včetně  DPH, cena stočného se 
mění na 37 Kč/m3 včetně DPH.

Vodné a stočné



strana 3 DOLNOSTUDÉNSKÝ ZPRAVODAJ

Plán akcí na rok 2022
Název akce Datum

LEDEN

Novoroční koncert v kulturním areálu 01. 01. 2022

Nástup dětí do základní školy a obou mateřských školek po Vánocích 03. 01. 2022

Žehnání Tříkrálových koledníků 06. 01. 2022

Tříkrálové koledování – sbírka pro Charitu 07. 01. – 09. 01. 2022

Předávání vysvědčení za 1. pololetí v ZŠ 31. 01. 2022

ÚNOR

Pololetní prázdniny 04. 02. 2022

Svoz tetrapacků 10. 02. 2022

Zabíjačka a Dětský karneval na zámku Třemešek 13. 02. 2022

Jarní prázdniny 21. – 27. 2. 2022

BŘEZEN
Naše děti mají talent – přehlídka vystoupení dětí MŠ a ZŠ 03. 03. 2022

Konec splatnosti poplatků za psa na rok 2021 31. 03. 2022

DUBEN

Zápis dětí do 1. ročníku ZŠ 07. 04. 2022

Velikonoční prázdniny 14. 04. 2022

Den Země 22. 04. 2022

Sběr železného šrotu 22. – 23. 4. 2022

Jarní svod loveckých psů 23. 04. 2022

Posezení seniorů 24. 04. 2022

Pálení čarodějnic 30. 04. 2022

KVĚTEN

Zápis dětí do obou mateřských škol 05. 05. 2022

Lampionový průvod – Pietní vzpomínka 06. 05. 2022

Turnaj Osvobození ve volejbale 07. 05. 2022

23. ročník běžeckého závodu „NA BAŠTU“ – přebor Dolních Studének žáků 11. 05. 2022

Svoz tetrapacků 12. 05. 2022

24. ročník závodu horských kol „Králecký úvoz“ 25. 05. 2022

ČERVEN

Zahradní slavnost pro děti MŠ a ZŠ a jejich nejbližší 02. 06. 2022

Hasičská pohárová soutěž HOLBA CUP + vepřové hody 04. 06. 2022

Noc kostelů 10. 06. 2022

Červnový volejbalový turnaj MIXů 11. 06. 2022

17. ročník festivalu Hudba bez hranic 17. – 18. 6. 2022

Myslivecké posezení 25. 06. 2022

Rozdávání vysvědčení, konec školního roku 30. 06. 2022

SRPEN
Svoz tetrapacků 11. 08. 2022

Letní kino – kulturní areál 20. 08. 2022

ZÁŘÍ

Nástup dětí do základní školy a obou mateřských školek po prázdninách 01. 09. 2022

Turnaj mixů ve volejbale 03. 09. 2022

Zahájení kurzů a kroužků pořádaných Komunitní školou Dolní Studénky 08. 09. 2022

Dolní Studénky v ohrožení – strategická hra pro všechny 13. 09. 2022

Konec splatnosti poplatků za TKO včetně rekreačních objektů na rok 2021 30. 09. 2022

ŘÍJEN
Dolnostudénské hody 09. 10. 2022

Podzimní prázdniny 26. – 27. 10. 2022

LISTOPAD Svoz tetrapacků 10. 11. 2022

PROSINEC

Obcí chodí Mikuláš 05. 12. 2022

Adventní koncert – atd. – podle loňského kalendáře 17. 12. 2022

Pohádková veselice v kulturním areálu 29. 12. 2022

Zimní prázdniny 23. 12. 2022 – 2. 1. 2023

Poznámka: Kulturní a společenské akce se budou moci uskutečnit až podle vývoje situace v ČR v souvislosti s nákazou COVID-19 a vládními nařízeními a opatřeními.
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Pohádka je nedílnou součástí dětského věku. Rozvíjí fantazii, předsta-
vivost, řečové schopnosti a  slovní zásobu. Velmi důležité je pěstovat 
u  dětí kladný vztah ke  knížkám, jejich prohlížení a  obrázkové čtení 
podpořené přítomnosti dospělého , např .rodiče či prarodiče,ale i star-
šího sourozence je pro dítě velkým přínosem. V  mateřské škole mají 
děti k dispozici mnoho dětských knížek a pohádky čtené učitelkou po-
slouchají ve volných chvilkách i před odpočinkem. Rádi navštěvujeme 
místní knihovnu, která poskytuje příjemný dětský koutek obklope-
ný knížkami. S  pohádkami je spojená dramatický výchova a  to hlav-

Byla před námi výzva, jak si poradíme s  větším počtem dětí, s  rozší-
řením školky na dvě oddělení. Těšili jsme se na ni a udělali maximum, 
aby prostředí, ve  kterém se potkáváme, bylo příjemné pro všech-
ny pracovníky, rodiče a  především děti. Místo toho jsme se potýkali 
s velkou absencí dětí, různým omezením a rušením plánovaných akcí. 
Ale i  tato doba ukázala, že mít kolem sebe skvělý tým, pochopení 
od vedení i zřizovatele je velmi důležité k tomu, aby člověk nesmutnil 
nad tím, co nemůže, ale hledal cesty kudy jít. Nelehká doba nám dala 
pokoru, odvahu a chuť dělat věci jinak.

MŠ Dolní Studénky – Máme rádi pohádky…

MŠ Králec – Člověk míní, život mění...

ně ve školce,kde je více kamarádů – herců a mohou si tak vyzkoušet 
všechny role z pohádky. Děti mají rády převleky, měnění barvy svého 
hlasu a hraní někoho jiného, ale i hru s maňásky a loutkami. Naše ma-
teřská škola pod záštitou Komunitní školy nabízí také kroužek Divadýlko 
pro předškolní děti.

Přejeme všem krásné Vánoce a  mnoho zdraví v  roce 2022. Ať Vám 
Ježíšek přinese hezkou knížku!

Za MŠ DS Ivana Janková

Chtěla bych tímto poděkovat všem svým kolegyním za  dovednosti, 
nápady, které s úsměvem do práce přinášely. Velmi děkuji všem rodi-
čům, kteří pochopili, že zdraví je na prvním místě a zdravé prostředí, 
kde se naše děti vzdělávají, si vytváříme my všichni společně a je tedy 
na nás, jaké bude.

Do nového roku přejeme všem hlavně zdraví, úsměv na tváři a nadhled.

Ať vás štěstí a pohoda Vánoc provází po celý rok 2022.
Za všechny z MŠ Králec Olga Nevrlá

Blíží se konec roku, který byl pro nás všechny v mnoha ohledech těžký, plný očekávání, doufání v „normální“ fungování. 
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V  rámci činnosti obou našich mateřských škol nás také zajímá míra 
spokojenosti rodičů dětí a  vzájemná spolupráce mezi školkami a  zá-
konnými zástupci dětí. Všeobecný přehled o tom, jak spolupráce fun-
guje, samozřejmě máme díky každodennímu setkávání se s rodiči při 
přebírání dětí. V  uplynulých letech jsme se také setkávali na  mnoha 
školních i  mimo školních aktivitách, které však, díky pandemii, byly 
v uplynulém školním roce téměř nemožné. V rámci zkvalitňování naší 
práce jsme se však rozhodli, podobně jako škola, udělat po pár letech 
opět mezi rodiči našich dětí anonymní anketu, jejíž výsledky Vám 
přinášíme v následujících grafech. Rodiče se k jednotlivým tezím vyjad-
řovali jako známkami ve škole, tj. 1 – 5. Pokud nechtěli nebo nedokázali 
odpovědět, mohli zatrhnout „x“. K dotazníku se vyjádřila více než tři 
čtvrtina rodičů, proto jsme rádi, že výsledky jsou dostatečně průkazné. 

Ještě více nás pak těší výsledky dotazníku. Z nich jasně vyplývá, že děti 
se do školek těší, cítí se mezi námi bezpečně a z pohledu rodičů jim 
je poskytováno kvalitní předškolní vzdělání. Rodiče jsou dostatečně 
informováni o dění v mateřských školách a jsme rádi, že ve spoluprá-
ci s  komunitní školou je dětem nabízen pestrý mimoškolní program 

Dotazníkové šetření spokojenosti v Mateřských školách 
Dolní Studénky a Králec – únor 2021

v  podobě mnoha kroužků a  aktivit. Provozní doba mateřských škol 
vyhovuje téměř všem rodičům a těší nás, že drtivá většina rodičů ráda 
školku doporučí svým známým.

x.“ K dotazníku se vyjádřila více než tři čtvrtina rodičů, proto jsme rádi, že výsledky jsou dostatečně průkazné.  

Ještě více nás pak těší výsledky dotazníku. Z nich jasně vyplývá, že děti se do školek těší, cítí se mezi námi 
bezpečně a z pohledu rodičů jim je poskytováno kvalitní předškolní vzdělání. Rodiče jsou dostatečně informováni o 
dění v mateřských školách a jsme rádi, že ve spolupráci s komunitní školou je dětem nabízen pestrý mimoškolní 
program v podobě mnoha kroužků a aktivit. Provozní doba mateřských škol vyhovuje téměř všem rodičům a těší nás, 
že drtivá většina rodičů ráda školku doporučí svým známým. 
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bezpečně a z pohledu rodičů jim je poskytováno kvalitní předškolní vzdělání. Rodiče jsou dostatečně informováni o 
dění v mateřských školách a jsme rádi, že ve spolupráci s komunitní školou je dětem nabízen pestrý mimoškolní 
program v podobě mnoha kroužků a aktivit. Provozní doba mateřských škol vyhovuje téměř všem rodičům a těší nás, 
že drtivá většina rodičů ráda školku doporučí svým známým. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

5

10

15

20

25

30

1 2 3 4 5 X

Mé dítě chodí do mateřské školy 
rádo

0

5

10

15

20

25

30

1 2 3 4 5 X

Mateřská škola poskytuje mému 
dítěti kvalitní předškolní 

vzdělání

x.“ K dotazníku se vyjádřila více než tři čtvrtina rodičů, proto jsme rádi, že výsledky jsou dostatečně průkazné.  

Ještě více nás pak těší výsledky dotazníku. Z nich jasně vyplývá, že děti se do školek těší, cítí se mezi námi 
bezpečně a z pohledu rodičů jim je poskytováno kvalitní předškolní vzdělání. Rodiče jsou dostatečně informováni o 
dění v mateřských školách a jsme rádi, že ve spolupráci s komunitní školou je dětem nabízen pestrý mimoškolní 
program v podobě mnoha kroužků a aktivit. Provozní doba mateřských škol vyhovuje téměř všem rodičům a těší nás, 
že drtivá většina rodičů ráda školku doporučí svým známým. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

5

10

15

20

25

30

1 2 3 4 5 X

Mé dítě chodí do mateřské školy 
rádo

0

5

10

15

20

25

30

1 2 3 4 5 X

Mateřská škola poskytuje mému 
dítěti kvalitní předškolní 

vzdělání

x.“ K dotazníku se vyjádřila více než tři čtvrtina rodičů, proto jsme rádi, že výsledky jsou dostatečně průkazné.  

Ještě více nás pak těší výsledky dotazníku. Z nich jasně vyplývá, že děti se do školek těší, cítí se mezi námi 
bezpečně a z pohledu rodičů jim je poskytováno kvalitní předškolní vzdělání. Rodiče jsou dostatečně informováni o 
dění v mateřských školách a jsme rádi, že ve spolupráci s komunitní školou je dětem nabízen pestrý mimoškolní 
program v podobě mnoha kroužků a aktivit. Provozní doba mateřských škol vyhovuje téměř všem rodičům a těší nás, 
že drtivá většina rodičů ráda školku doporučí svým známým. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

5

10

15

20

25

30

1 2 3 4 5 X

Mé dítě chodí do mateřské školy 
rádo

0

5

10

15

20

25

30

1 2 3 4 5 X

Mateřská škola poskytuje mému 
dítěti kvalitní předškolní 

vzdělání

x.“ K dotazníku se vyjádřila více než tři čtvrtina rodičů, proto jsme rádi, že výsledky jsou dostatečně průkazné.  

Ještě více nás pak těší výsledky dotazníku. Z nich jasně vyplývá, že děti se do školek těší, cítí se mezi námi 
bezpečně a z pohledu rodičů jim je poskytováno kvalitní předškolní vzdělání. Rodiče jsou dostatečně informováni o 
dění v mateřských školách a jsme rádi, že ve spolupráci s komunitní školou je dětem nabízen pestrý mimoškolní 
program v podobě mnoha kroužků a aktivit. Provozní doba mateřských škol vyhovuje téměř všem rodičům a těší nás, 
že drtivá většina rodičů ráda školku doporučí svým známým. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

5

10

15

20

25

30

1 2 3 4 5 X

Mé dítě chodí do mateřské školy 
rádo

0

5

10

15

20

25

30

1 2 3 4 5 X

Mateřská škola poskytuje mému 
dítěti kvalitní předškolní 

vzdělání

x.“ K dotazníku se vyjádřila více než tři čtvrtina rodičů, proto jsme rádi, že výsledky jsou dostatečně průkazné.  

Ještě více nás pak těší výsledky dotazníku. Z nich jasně vyplývá, že děti se do školek těší, cítí se mezi námi 
bezpečně a z pohledu rodičů jim je poskytováno kvalitní předškolní vzdělání. Rodiče jsou dostatečně informováni o 
dění v mateřských školách a jsme rádi, že ve spolupráci s komunitní školou je dětem nabízen pestrý mimoškolní 
program v podobě mnoha kroužků a aktivit. Provozní doba mateřských škol vyhovuje téměř všem rodičům a těší nás, 
že drtivá většina rodičů ráda školku doporučí svým známým. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

5

10

15

20

25

30

1 2 3 4 5 X

Mé dítě chodí do mateřské školy 
rádo

0

5

10

15

20

25

30

1 2 3 4 5 X

Mateřská škola poskytuje mému 
dítěti kvalitní předškolní 

vzdělání

autor



strana 6DOLNOSTUDÉNSKÝ ZPRAVODAJ

11. listopadu si celý svět připomněl Den válečných veteránů. Toho dne v roce 1918 bylo ve vlakovém voze, blízko severofrancouzského 
města Compigne, podepsáno příměří mezi Spojenci a Německem, čímž skončila první světová válka.
Jako každoročně jsme i letos položili kytice a zapálili svíčky u obou pomníků v obci, které nám připomínají naše občany, jež položili své mladé 
životy v obou světových válkách a nedožili se svobody.

Ve spolupráci s Mysliveckým sdružením jsme 
uspořádali workshop podzimní tvoření se 
sběrem kaštanů a  žaludů pro lesní zvířátka 
a  v  rámci bezpečnosti na  silnici se uskuteč-
nila beseda Jezdíme bezpečně s  krajským 
koordinátorem Besipu panem Miroslavem 
Charouzem. Ke Světovému dni muzikoterapie 
proběhla beseda nejenom pro děti s názvem 
Muzikoterapie s lektorkou Ivou Smýkalovou.

Jednou z  prvních větších událostí letošního 
roku na  zámku Třemešek v  prostorech zimní 
 zahrady byla přednáška o vztazích a komunikaci 

Tým RC Vikýrek

Ať radostné poselství 
Vánoc naplní naše srdce 

na celý rok 2022.

Děkujeme, že jste byli s námi.

Den válečných veteránů

RC Vikýrek, z.s.

s  názvem Terapie sdílením Live s  herečkou 
Ester Geislerovou a  párovým terapeutem 
Honzou Vojtkem. Akce se vydařila na  jedničku 
a  přítomné publikum vytvořilo báječnou 
atmosféru a  již nyní pomalu plánujeme další 
podobné akce pro příští rok.

Za zmínku stojí i Hallowenská party, které se 
na konci října zúčastnilo velké množství rodin 
s dětmi, což nás mile překvapilo a je vidět, že 
i v této nelehké době má smysl nadále v těch-
to akcích pokračovat.

Máte-li zajímavý nápad na  tvořivý workshop 
nebo tip na přednášku, určitě se s námi o něj 
podělte na našich facebookových stránkách.

Od nového roku se můžete těšit na zbrusu nové 
vybavení prostor RC Vikýrek, zejména v  rámci 
naší herny si mohou děti užívat a hrát si v mul-
tifunkčním koutku se skluzavkou. Rezervace 
na pravidelný program a veškeré ostatní infor-
mace o chystaných akcích a aktivitách nalezne-
te na www.vikyrek.cz nebo na našem faceboo-
kovem profilu – Rodinné centrum Vikýrek.

Přejeme všem rodičům, dětem a  přátelům 
Vikýrku krásné prožití vánočního času plného 
šťastných chvil s  těmi nejbližšími, plno úsměvů 
na  tvářích, mnoho zdraví a  budeme se těšit 
na  Vaši návštěvu v  rodinném centru i  v  roce 
2022. Veronika Čížková

I  pro naše rodinné centrum Vikýrek byl letošní podzim ve  znamení neustálých změn 
a přizpůsobování se vládním opatřením, ale i přes to všechno jsme dokázali i nadále fun-
govat v  plném provozu a  nabízet veřejnosti mnoho aktivit v  nově zrekonstruovaných 
prostorech zámku Třemešek, zejména oblíbený pravidelný program pro rodiče s dětmi 
a kroužky pro děti bez rodičů.

autor
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Na zámku Třemešek se v druhé polovině roku rozběhl pravidelný život. 
V rámci obecní spolupráce jednotlivých spolků jsme se rozhodli uspo-
řádat řetěz adventních akcí, které právě na zámku během adventních 
nedělí probíhaly. První a vlastně tak trochu pokusnou akcí bylo vyrábě-
ní adventních věnců pod taktovkou rodinného centra Vikýrek. Druhá 
adventní neděle se měla nést v duchu tradiční zabíjačky a mikulášské 
nadílky, ale díky epidemiologické situaci se organizátoři rozhodli zabí-
jačku přesunout do druhé poloviny zimy. Pro nový termín sledujte web 
obce i kavárny. 

V polovině prosince, kdy jsme zapalovali třetí adventní svíčky na našich 
věncích, se zimní zahrada zámku proměnila v malé divadelní pódium, 
na kterém děti dramatického kroužku komunitní školy sehrály premiéru 
pohádky Popelka. Po  vydařeném představení proběhl předvánoční 

Adventní čas na zámku Třemešek

ENERGOLINKA Olomouckého kraje

jarmark, na  jehož organizaci se podíleli jak děti a  zaměstnanci školy 
a obou mateřských škol, tak Vikýrek i sociální podnik Dobroty z venkova, 
provozovatel třemešské kavárny. 

Poslední adventní neděle byla zasvěcená vánočním zvykům a  tra-
dicím, opět pod taktovkou rodinného centra. Vřele děkujeme všem 
návštěvníkům a  příspěvkům, kterých se od  dospělých návštěvníků 
sešlo více než 15 000 Kč. Tento zisk pořádající spolky využijí zj. na pod-
poru činnosti s místními dětmi. 

Jsme velice rádi, že i  přes covidové obavy se téměř všechny akce 
podařilo uspořádat a na návštěvnících byla vidět spokojenost z příjemně 
strávených adventních nedělí.

V souvislosti s neočekávaným ukončením dodávek energií některých 
dodavatelů, se řada občanů dostala do nepříznivé situace. Olomoucký 
kraj se rozhodl těmto občanům pomoci a  zřídil telefonní a  e-mailo-
vou informační ENERGOLINKU. Tato linka má pomoci odběratelům 
elektrické energie a plynu, kterým jejich dodavatel ukončil smluvené 
dodávky energií.

KONTAKT:

ENERGOLINKA Olomouckého kraje
telefon: 602 802 442 nebo 725 816 254

e-mail: energolinka@olkraj.cz

autor
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Pevné připojení v obci bylo donedávna pomalé a nehodilo se pro přehrávání videa nebo on-line sledování televize přes internet. Díky investicím 
a výstavbě nových ústředen v obci, o kterém jste byli opakovaně informováni, se otevírají možnosti využít stávající telefonní vedení a díky VDSL 
technologii dosáhnout rychlosti od 50 do 250 Mbps pro stahování dat a 5 až 25 Mbps pro odesílání. Díky takovému internetu stáhnete, co potře-
bujete, během pár vteřin, přehrajete HD i 4K videa a HBO, Netflix, Voyo nebo internetová televize se nebude sekat. Vlastníkem infrastruktury je 
společnost CETIN a konkrétní službu si pak objednáváte od některého z 20 operátorů.

Co je DSL internet?

DSL (anglicky Digital Subscriber Line) je 
technologie, která umožňuje využít stáva-
jící telefonní vedení pro vysokorychlostní 
přenos dat. Zapomeňte ovšem na vysoké 
poplatky zvlášť za  linku a  zvlášť za  inter-
net. Dnes při objednání internetu zaplatíte 
jen za něj, žádné další poplatky. Pro zákaz-
nické přípojky pro domácnosti se používá 
asynchronní verze DSL, tedy rychlost pro 
stahování je násobně vyšší než rychlost 
pro odesílání dat a  jejich maxima závisí 
na vzdálenosti objektu od ústředny nebo 
tzv. předsunutého DSLAMu. Maximální 
rychlost je v  obci dolní Studénky nově 
250 Mb/s pro stahování a 25 Mb/s pro ode-
sílání dat.

Co potřebuji pro DSL?

Pro internetování přes DSL potřebuje-
te zřídit DSL přípojku (zásuvku) a  do  ní 
následně zapojit DSL modem. Modemy 
jsou v zásadě dvojího druhu, ADSL2+ ver-
ze pro rychlosti od 2 do 16 Mb/s na starší 
verzi DSL (která byla dosud po pevné síti 
dostupná). Druhou verzí je VDSL, na které 
dosáhnete rychlosti 50 až 100 Mb/s v závis-
losti na vzdálenosti od ústředny. Novinkou 
je pak tzv. VDSL3, které umí až 250 Mb/s 
a je potřeba mít podporující modem nebo 
kombinaci tzv. „terminátoru“ a  routeru. 
Modemy VDSL jsou zpětně kompatibilní 
k  ADSL, naopak to ale neplatí. Při objed-
nání služby DSL Vám pomůže správný mo-
dem vybrat operátor. Přijde pak nastavený 
a  na  Vás bude jen jej zapojit do  zásuvky 
a internetovat.

Co když již mám ADSL?

Pokud již internet ADSL od  jiného po-
skytovatele máte, můžete si jej k  jinému 
poskytovateli přenést a  zrychlit na  VDSL. 
Je to dnes stejně jednoduché jako změ-
nit mobilního operátora nebo dodavatele 
energií. U  svého stávajícího operátora 
podejte výpověď DSL internetu z důvodu 
přenosu k  jinému poskytovateli, obdržíte 
přenosový kód tzv. „KPU“ a  ten předáte 
novému poskytovateli. Přenosový kód 
u  některých operátorů nahrazuje dvojice 
čísel: telefonní a servisní. Zbytek už zajistí 
nový operátor. Pokud původní modem 
umí VDSL, pak jej můžete použít. Pokud 
máte ADSL modem, s přechodem je třeba 
pořídit nový VDSL modem.

Co udělat pro získání nabídky:
Zavolejte svému stávajícímu poskytovateli internetu s žádostí o zrychlení Vašeho internetového připojení, případně zřízení nového připojení. 
Maximální dostupnourychlost internetu na Vaší adrese můžete snadno zjistit na www.zrychlujemecesko.cz. Váš operátor by Vám měl nabíd-
nout cenu cca 360 Kč vč. DPH za měsíc za připojení o rychlosti 50/5 Mb/s, 420 Kč za 100/10 Mb/s a 500 Kč za 250/25 Mb/s (rychlost 20/2 Mb/s by 
měla být za cca 300 Kč). Daná cena zahrnuje při závazku na 1 až 2 roky u řady operátorů modem zdarma. Lze k internetu samozřejmě využít 
i další služby, které Vám vyhovují, jako např. internetovou televizi, mobilní/telefonní linku apod. 

Pakliže by Vám stávající / Váš preferovaný operátor nebyl ochoten poskytnout ceny viz. výše, lze kontaktovat poskytovatele 365internet, 
který dané ceny nabízí, prostřednictvím webuwww.365internet.cz neboinfolinky 910  104  365 (telefonní linka funguje v  pracovní dny mezi 
8:00 a 18:00 hodinou).

Je všeobecně známo, že nemalou část Olomouckého kraje trápí 
strukturální problémy, které se územně překrývají s intenzitou 
zadlužení občanů a dopadem exekucí. I pro náš kraj je Milosti-
vé léto šancí na snížení rozsahu sociálního vyloučení a zmírnění 
některých nepříznivých socioekonomických ukazatelů.

Dlužníkům, jejíchž dluhy vůči veřejnoprávním věřitelům jsou 
vymáhány exekučně, jednorázová možnost zbavit se defini-
tivně dluhů které mají u  veřejnoprávních institucí. Tato mož-
nost je známa jako Milostivé léto. Dlužníci mohou v  období 
od 28. 10. 2021 do 28. 1. 2022 zaplatit svůj dluh výrazně levněji, 
pokud v  uvedené lhůtě uhradí jistinu, tedy základní dlužnou 
finanční částku, na jejímž základě závazek vznikl, a k tomu pev-
nou částku 908 Kč jako náklady exekutorovi. Odpouští se tím 
úroky a penále. Více informací k Milostivému létu naleznete na:

https://exekuce.justice.cz/milostive-leto
https://milostiveleto.cz

Zrychlení pevného internetu v obci

Milostivé léto


