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Plánované akce v Dolních StudénkáchPlánované akce v Dolních Studénkách

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

Vážení spoluobčané,
Dovolte, abych Vám jménem všech zvolených zastupitelů velmi poděkoval za důvěru, kterou jste nám dali ve volbách! 
Když jsem byl zvolen před 12 lety, byl jsem v zastupitelstvu nejmladším a k tomu vyjukaným nováčkem se spoustou vizí 
a ideálů, zároveň také nejmladším starostou v kraji. Dnes již – a jsem za to upřímně rád – nejmladší nejsem ani u nás 
ani v kraji, a stal jsem se, pokud se nemýlím, nejdéle sloužícím starostou v historii naší obce... Jak zpívá Karel Gott, 
„čas letí jako bláznivý“, zároveň však „být stále mlád“. Jsem rád, že celé naše zastupitelstvo dlouhá léta svou prací 
ukazuje, že je minimálně duchem stále mládo a  vize a  ideály jej neopustily, ač si je někdy v  boji s  našimi úřady 
není snadné udržet. Jsem moc rád, že žiju v  obci, kde jsme opravdovým týmem, který táhne za  jeden provaz, kde 
se posledních 12  let nepolitikařilo, která není rozhádaná a  kde se zejména díky aktivitě spolků a  četných akcí daří 
začleňovat do dění i novousedlíky. Ani jeden z těchto atributů není bohužel v okolních obcích ani zdaleka automatický, 
spíše opak je pravdou. Zároveň pokud se bavím s kolegy starosty z celé republiky, jsme opravdovou raritou i v tom, 
že každý jednotlivý zastupitel je ochoten pracovat, vzít si na starost svůj úkol a ten spolehlivě plnit. Zároveň jsme jednou 
z mála obcí, kde se chodníky nebudují před volbami, ale po volbách a vlastně v průběhu celého období. Jedině díky 
tomu jsme se mohli pustit do řady tak náročných úkolů, pro mnohé jiné obce nepředstavitelných, a jsem přesvědčen, 
že s takovým týmem na palubě, který vedle Vás zastupitelů tvoří i spolky a občané, dokormidlujeme do zdárného cíle. 
Nečeká nás snadná doba, máme před sebou náročné úkoly, které věřím naši obec opět posunou o kus dál. 
Jak říká moudré japonské přísloví, nejkrásnější na světě je místo, kde žiješ. Věřím, že představu o Dolních Studénkách 
coby nejkrásnějším místě na  světě sdílíme my všichni. Moc se těším na  společné naplňování této krásné vize, teda 
vlastně potvrzování této pravdy!
Závěrem dovolte, abych Vám jménem všech zastupitelů obce i  zaměstnanců obecního úřadu popřál hezký
adventní čas a krásné Vánoce plné pohody, radosti a smíchu a do nového roku 
hodně zdraví, štěstí, úspěchů a splnění všech předsevzetí!

LISTOPAD

27. 11. 2022  Rozsvícení Vánočního stromu, zpívání koled s punčem

27. 11. 2022  Třemešek výroba adventních dekorací

PROSINEC

4. 12. 2022 Vánoční jarmark

5. 12. 2022 Obcí chodí Mikuláš

11. 12. 2022 Třemešek Vánoční dýchánek – dopoledne plné tvoření, punče a vánoční nálady

17. 12. 2022 Vánoční koncert v kostele

18. 12. 2022 Třemešek – zabíjačka

29. 12. 2022 Pohádková veselice – Anděl Páně

LEDEN

1. 1. 2023 Novoroční koncert

29. prosince 2022 od 15 hodin
srdečně všechny zveme 
do kulturního areálu

na pohádkovou veselici 
ve znamení pohádky

ANDĚL PÁNĚANDĚL PÁNĚ  

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

SO: 08:00 – 12:00 hodin
Státní svátky: ZAVŘENO

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

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

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

Sběrný dvůr, Příčná 30, Šumperk

Poslední příjem odpadů do zařízení bude max. 10 minut před ukonče-
ním provozní doby (v 10:50 a v 16:50 ve všední dny a v 11:50 v sobotu).

Odpady, které lze odevzdávat na sběrných dvorech:
• Objemný odpad (vyřazený nábytek, matrace, koberce, dětské auto-

sedačky, kočárky apod.).

• Biologicky rozložitelný odpad ze zahrad (tráva, ořezy živých plotů, 
větve stromů apod.) i z domácností (rostlinné zbytky z kuchyní).

• Drobný stavební odpad z  domácnosti (v  omezeném množství – 
200 kg/občan/měsíc). Ve  větším množství ho občané musí předat 
oprávněné osobě dle zákona č. 541/2020 o odpadech.

• Stavební odpad obsahující azbest lze odevzdat pouze na  sběr-
ném dvoře na Příčné ulici, a to pouze zabalený tak, aby během jeho 
skladování a manipulace nemohlo dojít k uvolnění azbestových vlá-
ken (např. v  plastových pytlích či jiných neprodyšných obalech) 
nebo oprávněné osobě (např. Recovera Využití zdrojů a.s. Rapotín).

• Vysloužilé elektrospotřebiče (od malých jako jsou mobilní telefo-
ny, fény, žehličky až po velké jako ledničky, pračky, el. sekačky), bate-
rie, světelné zdroje (zářivky, úsporné žárovky i obyčejné žárovky).

• Nebezpečný odpad (zbytky barev, ředidel, lepidel, chemických 
prostředků na ochranu rostlin, hubení škůdců a plevelů, upotřebené 
motorové oleje, olejové filtry, obaly od nebezpečných odpadů.

• Textil – použité oblečení, spárovaná obuv, bytový textil.

• Jedlé oleje a tuky – v uzavřených plastových lahvích.

• Pneumatiky – přednostně pneumatiky odevzdávejte v  místech 
zpětného odběru, kterými jsou prodejci pneumatik a  pneuservisy. 
Seznam míst zpětného odběru je uveden na  webových stránkách 
MŽP www.mzp.cz/cz/odber_pneu a na webových stránkách kolek-
tivního systému www.eltma.cz/sberna-mista.

• Papír, plasty, sklo, kovy.

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

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

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

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

Poplatek za TKO pro rok 2023
Upozorňujeme občany, že došlo ke zvýšení poplatkové povinnos-
ti za TKO na částku 700 Kč. Poplatky je možno uhradit hotově na 
pokladně obecního úřadu či bezhotovostním převodem na účet 
obce, nevyčkávejte tak na písemné upomínky či platební výměry. 
Poplatek je roční a platí se pouze jednou splátkou v průběhu roku 2023. 

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 za-
niká. (Studenti, kteří jsou ubytovaní na internátu nebo na koleji – nutno 
doložit potvrzení o studiu). 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 – RO pro rok 2023 je splatný 30. 9. 2023

POPLATEK ZA TKO – REKREAČNÍ OBJEKT V OBCI:
700 Kč/rekreační objekt v obci/rok 

700 Kč/stavba pro individuální rekreaci – zahrádkářská chata/rok
Poplatek je roční a platí se pouze jednou splátkou v průběhu roku 2023. 

POPLATEK ZA PSA: 
150 Kč/1 pes v domácnosti   
200 Kč/každý další pes v domácnosti 
Poplatek je roční a platí se pouze jednou splátkou do 31. 3. 2023.  
Číslo účtu: 103187365/0300
VS: občané z Dolních Studének 1341 + Vaše č. p. 

VS: občané z Králce a Třemešku 13415 + Vaše č.p.

Poplatek za PSA pro rok 2023 je splatný do 31. 3. 2023. Do poznámky 
uveďte jméno plátce.
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Plán akcí na rok 2023
Název akce Datum

LEDEN

Novoroční koncert v kulturním areálu 1. 1. 2023
Nástup dětí do obou mateřských škol po Vánocích 2. 1. 2023
Nástup dětí do základní školy po Vánocích 3. 1. 2023
Žehnání Tříkrálových koledníků 5. 1. 2023
Tříkrálové koledování – sbírka pro Charitu 6. -8. 1. 2023
Hasičský ples 14. 1. 2023
Velký dětský karneval 15. 1. 2023
Předávání vysvědčení za 1. pololetí v ZŠ 31. 1. 2023

ÚNOR
Pololetní prázdniny 3. 2. 2023
Svoz Tetrapaků 9. 2. 2023
Sokolský ples 17. 2. 2023

BŘEZEN
Jarní prázdniny 27. 2. – 3. 3. 2023
Konec splatnosti poplatků za psa na rok 2023 31. 3. 2023

DUBEN

Zápis dětí do 1. ročníku ZŠ 4. 4. 2023
Velikonoční prázdniny 6. 4. 2023
Velikonoční turnaj malých forem v kopané 8. 4. 2023
Den Země 22. 4. 2023
Sběr železného šrotu 21. – 22. 4. 2023
Jarní svod loveckých psů 22. 4. 2023
Pálení čarodějnic 30. 4. 2023

KVĚTEN

Zápis dětí do obou mateřských škol 2. 5. 2023
Lampionový průvod – Pietní vzpomínka 5. 5. 2023
Turnaj Osvobození ve volejbale 6. 5. 2023
24. ročník běžeckého závodu „NA BAŠTU“ – přebor Dolních Studének žáků 10. 5. 2023
Svoz Tetrapaků 11. 5. 2023
Posezení seniorů 14. 5. 2023
Guláš fest – 2. ročník 20. 5. 2023
Pohárová soutěž mladí hasiči 21. 5. 2023

ČERVEN

Zahradní slavnost pro děti MŠ a ZŠ a jejich nejbližší 1. 6. 2023
Hasičská pohárová soutěž HOLBA CUP + Vepřové hody 3. 6. 2023
Červnový volejbalový turnaj MIXů 10. 6. 2023
19. ročník festivalu Hudba bez hranic 16. – 17. 6. 2023
25. ročník závodu horských kol „Králecký úvoz“ 18. 6. 2023
Myslivecké posezení 24. 6. 2023
Rozdávání vysvědčení, konec školního roku 30. 6. 2023

SRPEN
Svoz Tetrapaků 10. 8. 2023
Oslava 130 let založení SDH Dolní Studénky 19. 8. 2023
Letní kino – kulturní areál 26. 8. 2023

ZÁŘÍ

Nástup dětí do základní školy a obou mateřských školek po prázdninách 4. 9. 2023
Turnaj mixů ve volejbale 2. 9. 2023
Sraz škodováků z Moravy 15. – 17. 9. 2023
Zahájení kurzů a kroužků pořádaných Komunitní školou Dolní Studénky 18. 9. 2023
Konec splatnosti poplatků za TKO včetně rekreačních objektů na rok 2023 30. 9. 2023

ŘÍJEN
Dolnostudénské hody 08. 10. 2023
Podzimní prázdniny 26. – 27. 10. 2023

LISTOPAD Svoz Tetrapaků 9. 11. 2023

PROSINEC

Obcí chodí Mikuláš 5. 12. 2023
Adventní koncert 16. 12. 2023
Pohádková veselice v kulturním areálu 29. 12. 2023
Zimní prázdniny 24. 12. 2023 – 2. 1. 2024
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Zastřešení kontejnerů na tříděný odpad

Letem světem obecním zastupitelstvem
Na 17. Zasedání obce Dolní Studénky konaného dne 8. září 2022 
byly projednány následující záležitosti.
Zastupitelstvo vzalo na vědomí:

- Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí Zápis z  jednání kontrolního 
výboru ze dne 30. 6. 2022 a Zápis z jednání kontrolního výboru ze 
dne 25. 7. 2022.

- Zastupitelstvo obce vzalo na  vědomí Rozpočtové opatření 
č.  5/2022 a  rozpočtové opatření č. 6/2022 a  rozpočtové opatření 
č. 7/2022.

Zastupitelstvo obce schválilo:
- Zastupitelstvo obce schválilo Dodatek č. 1 ke  Statutu sociálního 

fondu Obce Dolní Studénky.

- Zastupitelstvo obce schválilo Spisový řád Obce Dolní Studénky 
a Spisový a skartační plán Obce Dolní Studénky – Vnitřní směrnice 
č. 1/2022. 

- Zastupitelstvo obce schválilo Rozpočtové opatření č. 8/2022.

- Zastupitelstvo obce schválilo Záměr projektu „Dolní Studénky 
–  Výstavba sportovní haly“ a  podání žádosti o  dotaci u  Národní 
sportovní agentury.

- Zastupitelstvo obce schválilo Spolufinancování projektu „Dolní 
Studénky – Výstavba sportovní haly“ ve  výši minimálně 50 % 

Není vždy snadné, najít v obci místo, kam umístit kontejnery na třídě-
ný odpad. Málo komu se líbí mít kontejnery v blízkosti svého domu, 
obec počet vlastních pozemků, kam kontejnery umístit, taky nesype 
z rukávu. Bohužel zákon o odpadech hovoří jasně, a tak se, se spous-
ty barevných plastových nádob v obci, musíme každodenně potýkat. 
Ne vždy je pohled na  takové místo pastvou pro oči. Obec se snaží 
i tato místa udělat hezčími alespoň tím, že se rozhodla velkoobjemo-
vé kontejnery postupně zastřešit a vytvořit tak důstojnější místo pro 
ukládání odpadu. První dvě takto upravená stání jsou na točně za kos-
telem a u Mateřské školy v Králci. Další by měla být v dohledné době 
na Třemešku a v parku Korea. Jak tato místa ale vypadají, záleží na ka-
ždém z nás. Ani sebehezčí obal či střecha ze zlata nepomůže, když se 
bude odpad povalovat vedle kontejnerů.

z  celkových způsobilých výdajů a  dále dofinancování do  100 % 
celkových výdajů.

- Zastupitelstvo obce schválilo Převzetí vodovodního řádu na  po-
zemku p.č. 495/25 v k.ú. Dolní Studénky do majetku obce a pově-
řuje p. starostu k podpisu smlouvy za celkovou cenu 1 Kč včetně 
DPH. 

Na  ustavujícím jednání Zastupitelstva obce Dolní Studénky ko-
naného dne 17. října 2022 byly projednány následující záležitosti.

- Zastupitelstvo obce zvolilo starostu obce Ing. Radima Sršně, mís-
tostarostou obce Michala Strnada. Členy rady obce byli zvoleni 
Mgr. Jakub Dolníček, Mgr. Jiří Jančík a Bc. Olga Nevrlá.

- Zastupitelstvo obce určuje, že pro výkon funkce starosty obce bude 
člen zastupitelstva dlouhodobě neuvolněn, pro výkon funkce mís-
tostarosty obce bude člen zastupitelstva dlouhodobě uvolněn.

- Zastupitelstvo obce zřídilo Finanční výbor a  zvolilo předse-
du Finančního výboru Martina Rutara, členy FV byli zvoleni 
Ing. Naděžda Řeháková, Ing. Matěj Nevrlý.

- Zastupitelstvo obce zřídilo Kontrolní výbor a  zvolilo předsedu 
Kontrolního výboru JUDr. Milana Churavého, členy KV byli zvoleni 
Ing. Vítězslav Plhák, Věra Kranichová.

NevrOl
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Protože máme právě po volbách do zastupitelstva naší obce, ohlédneme se do historie za těmi, kteří nás vedli od ukončení 2. světové války.

Předsedové MNV (1945 – 1990) a starostové Obce Dolní Studénky po roce 1945:

Ignác Bezděk
5/1945 – 6/1945

Dobroslav Strnad
do 9/1945

Jan Strnad
do 12/1948

V letech 1949 – 1953 byla naše obec připojena k Šumperku.

Emil Černý
2 volební období

Jan Wiesner
1 volební období

Stanislav Sova
2 volební období 

(do roku 1971)

Jindřich Ilichman
1 volební období 

(do roku 1976)

Alois Horáček
1 volební období 

(do 12/1979)

Od 1/1980 – 12/1990 obec připojena k Šumperku,
v té době byl v obci ustanoven občanský 

výbor jehož předsedové byli:

Miroslav Pospíšil
1 volební období

Bořivoj Lešenar
1 volební období

Od roku 1990 byla na základě referenda občanů obce 
schválena ONV Šumperk dezintegrace (oddělení) 

od Šumperka a byli zvoleni následující starostové obce:

Jaromír Hecl
11/1990 – 11/1991

Ing. Adolf Jílek
11/1991 – 1/1993

Josef Stejskal
1/1993 – 11/2002

Mgr. Vlasta Sršňová
11/2002 – 11/2010

Ing. Radim Sršeň Ph.D.
11/2010 – dosud

Historické okénko....
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Dne 11. listopadu 1918 v  11 hodin bylo v  v  železničním vagonu 
u  francouzského města Compiégne podepsáno příměří mezi 
zeměmi dohody (Velká Británie, Francie, Srbsko, Rusko, Itálie 
a další s Německem).
Tímto aktem byly na  západní frontě ukončeny boje 1. světové války. 
Dnes se v celém světě a zejména v Evropě tento den připomíná jako 
Den válečných veteránů, kdy se věnuje vzpomínka všem těm, kdo padli 
ve všech válkách na Zemi. Symbolem tohoto dne je vlčí mák, květina, 
která jako první vyrostla na polích zničených při bojích a na hrobech 
padlých vojáků. 

Také my jsme položili kytice u obou památníků a tak vzpomněli všech 
těch našich občanů, kteří padli v obou světových válkách.

Vlasta Sršňová

Den válečných veteránů

Nově zvolené zastupitelstvo obce
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Český svaz žen

Jako každý rok, tak i  letos, uspořádal ČSŽ zájezd za  poznáním 
krásných koutů naší vlasti. V sobotu 26. srpna v 7:00 hod zamířil 
autobus plný poznáníchtivých občanů směrem na sever.
První zastavení bylo v nově zrekonstruovaném zlatokopeckém skanze-
nu ve Zlatých horách. Prohlédli jsme si místa, kde se kdysi odehrávaly 
dramatické osudy zlatokopců v době zlaté horečky, seznámili jsme se 
se způsobem získávání zlatých valounků a se životem zlatokopců, po-
znali jsme zařízení, potřebná k získávání zlata. Odtud jsme pokračovali 
na  zámek Jánský Vrch v  Javorníku, do  roku 1945 letní sídlo vratislav-
ských biskupů. Je zde jedinečná sbírka asi 2000 dýmek nejrůznějšího 
zeměpisného původu, největší svého druhu ve  střední Evropě. Další 
naše zastavení bylo překvapením pro účastníky (nebylo to v plánu zá-
jezdu), zajeli jsme do Račího údolí a navštívili zdejší skvost, nedávno 
zrekonstruovanou Tančírnu. Posledním místem našeho poznávání byla 
nedaleká Jeskyně na  Pomezí s  překrásnou krápníkovou výzdobou. 
Zájezd se velmi vydařil i díky krásnému počasí.

Děkujeme organizátorkám ČSŽ a  také Obci Dolní Studénky 
za finanční příspěvek na uskutečnění.

Vlasta Sršňová

Zájezd Českého svazu žen – tentokrát severní částí Jeseníků

Český svaz žen využil výhodné nabídky 
Moravského divadla v  Olomouci a  uspořá-
dal pro zájemce o  operetní žánr podvečer-
ní zájezd na  světoznámou operetu „Noc 
v  Benátkách“, kterou napsal Johann Strauss 
ml. Dopravu autobusem uhradilo divadlo, po-
kud prý nás bude více než 30 osob. My jsme 
zaplnili úplně celý autobus.

Nadchla nás nádherná kostýmová výprava, 
překrásné a  stále populární Straussovy valčí-
ky, úsměvný karnevalový příběh, ve  kterém 
se neví, kdo je kdo díky obličejovým maskám. 
Prostě jsme si připadali, jako na  karnevalu 
v  Benátkách. Moc jsme si všichni tento výlet 
za kulturou užili.

Vlasta Sršňová

Návštěva operety
Noc v Benátkách
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Základní škola

Nový školní rok v naší škole začal opět 1. září. Letos jsme do lavic 
přivítali rekordní množství 68 žáků! I přes skokový nárůst v posled-
ních letech se držíme hesla, že jsme rodinná škola vesnického typu.
Mezi dětmi ve  škole panuje dobrá atmosféra, kterou podporujeme 
školními i mimoškolními aktivitami. Vyšší počet kluků a holek ve ško-
le nám umožnil rozdělit ročníky do  takové míry, že jsme se stali pě-
titřídkou, tj. každý ročník má svou třídu a učí se, kromě několika hodin 
tělesné a  hudební výchovy, zcela samostatně. Dokonce, na  vybrané 
předměty, se nám daří dělit i  jednotlivé ročníky (angličtina, informa-
tika, pracovní činnosti). To s sebou přineslo samozřejmě pohodovější 
vyučování pro jednotlivé učitele, ale také opět o něco více času na ka-
ždého žáka ve třídě. Ostatně i výsledky testů, do kterých jsme se jako 
škola v minulém školním roce zapojili, ukázaly, že jsme naprosto nor-
mální základní školou, kde máme děti jak velmi šikovné, tak ty, které 
s výukou trochu „válčí.“

Nový školní rok je opět v plném proudu

Výuka v naší škole, to není jen sezení v lavicích. Už od prvních podzim-
ních dní se snažíme kombinovat klasickou výuku s prvky alternativy, 
tj. učení venku na školní zahradě, ale také v terénu. Objevujeme krásy 
okolí naší obce, podle mapy jsme vyrazili na Dražník, učíme se zásady 
sběru hub, poznáváme stromy, zvířata, pomáháme uklízet okolí školy 
i les. Seznamujeme se s ptactvem obývajícím naše třemešské rybníky, 
na školní zahradě vyrábíme ptačí budky, pečeme dobroty z podzim-
ních surovin a mnoho dalšího.

Kromě toho, že si stále zakládáme na  přátelském kolektivu, máme 
i druhé heslo a tím je: „Učíme děti základním dovednostem, ale také 
přemýšlet, mít svůj názor, být ohleduplným člověkem a řídit si svůj ži-
vot.“ Nechceme, aby to byla jen teoretická hesla, ale v rámci běžné i ne-
tradiční výuky se snažíme právě tyto aspekty naplňovat, tj. učit naše 
žáky, že každý má svoji odpovědnost, měl by být schopný obhajovat 
své názory a nápady. Měl by být ale schopný a ochotný naslouchat ná-
zory druhých, vyhodnocovat jejich pravdivost a umět pracovat s infor-
macemi. Neméně důležitou snahou je také cíl, že na dluh se žít nedá, 
a že je potřeba umět teoretické vědomosti používat v praxi a nad svou 
prací přemýšlet. Tím vším naše děti pomáháme připravovat na  jejich 
budoucnost a vlastně i budoucnost nás všech. Budeme rádi, když nám 
v tom Vy, všichni čtenáři, občané naší obce, ale i všichni ostatní, budete 
pomáhat.

Jakub Dolníček
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Začátek školního roku byl pro děti z  prvních tříd plný nových 
zážitků a to nejen ze školního vyučování, ale i proto, že většina 
z nich začala navštěvovat školní družinu. Postupně se děti sezna-
movaly navzájem mezi sebou, s  režimem školní družiny, samo-
obsluhou ve  školní jídelně, v  šatně. Přitom všem jim pomáhali 
pedagogové, pracovnice provozu a starší žáci.
Každý den jsou pro děti připraveny činnosti, které jim umožňují rela-
xaci a odpočinek, ale i získávání a upevňování nových vědomostí, zá-
jmové činnosti (rukodělné, výtvarné, sportovní, přírodovědné apod.). 
U dětí rozvíjíme estetické cítění. Malujeme různými výtvarnými techni-
kami, tvoříme z keramické hlíny a z přírodnin. 

Školní družina tráví co možná nejvíce času na čerstvém vzduchu, k dis-
pozici má krásnou zahradu s hracími prvky a multifunkční hřiště pro 
míčové, pohybové a  další sportovní aktivity. Chodíme na  procházky 
do  okolní přírody. Začátkem podzimu jsme byli sbírat kaštany, plni-
li jsme zábavné úkoly na  louce i v  lese. Děti se pomocí těchto aktivit 
učí respektovat přírodu, procvičují naučené učivo a dozvídají se nové 
informace.

Volný čas mohou žáci trávit i v zájmových kroužcích, jejichž nabídka je 
velmi pestrá (badatelský, taneční, kroužek angličtiny, logiky, vaření aj.).

„Ten, kdo nezná cizí jazyk, neví nic o  svém vlastním.“ (Johann 
Wolfgang von Goethe) č. 2021-1-CZ01-KA122-SCH-000013444.

V  termínu od  19. 6. do  18. 7. 2022 vyjelo postupně 5 pedagogických 
pracovníků (2 učitelky MŠ, 2 učitelky ZŠ a  1 asistentka pedagoga) 
do Irska na čtrnáctidenní intenzivní jazykové kurzy angličtiny. Paní uči-
telky Andrea Dostálová a Petra Zsáková absolvovali svůj kurz v jazyko-
vé škole GCI v Galway na západním pobřeží Irska, paní učitelky Hana 
Plachá a  Olga Nevrlá vycestovali na  východ Irska do  jazykové školy 

Začátek školního roku v družině

Naši pedagogové zdokonalovali svoji angličtinu v Irsku v rámci projektu Erasmus plus

Školní družina

Celkem bylo v letošním roce přijato do tří oddělení 66 žáků a všechny 
vychovatelky věří, že se z nich stane postupně jeden tým.

Za školní družinu vedoucí vychovatelka Bc. Kristýna Hrušková

ACT  Bray a  paní učitelka Ivana Hanáková, která celý projekt zároveň 
administrovala, zahájila jazykovým kurzem na jihovýchodě v jazykové 
škole ACET Cork a poté pokračovala metodologickým kurzem pro uči-
tele v ACT Bray nedaleko Dublinu.

V  kurzech jsme měli možnost se potkat se studenty z  různých zemí 
(např. Itálie, Španělsko, Portugalsko, Polsko, Německo, Francie, Brazílie, 
Japonsko, Slovensko a  dalších zemí). Většina z  nás byla ubytovaná 
v  irských rodinách. Měli jsme tedy možnost konverzovat anglicky 
od  rána do  večera. Kromě intenzivního studia angličtiny jsme měli 
také možnost poznávat přírodní, kulturní a historické zajímavosti Irska 
a poznali jsme také běžný život v Irsku. Kurzy nás tedy obohatili nejen 
po jazykové stránce. Ivana Hanáková
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Vážení čtenáři, strávníci naší jídelny a  návštěvníci hospody. Rádi 
bychom Vás seznámili se současným běžným provozem. Na prvním 
místě bych však chtěl opravdu velmi vřele poděkovat všem těm, kteří 
se na zprovoznění celého objektu podíleli, nejvíce pak vedoucí naší 
školní jídelny a  paní kuchařce, které do  přípravy a  chodu provozu 
spadly rovnýma nohama. Bylo to šibeniční, ale podařilo se a na za-
čátku září se provoz podařilo rozjet. Velmi si vážíme také nezištné 
pomoci ze strany rodičů a prarodičů dětí ze škol a školek, kteří byli 
ochotni přiložit ruku k dílu při závěrečném velkém úklidu. Od 1. září 
jsme začali vařit našim mateřským školám, hned druhý den školá-
kům a od dalšího týdne se rozjel meníčkový a rozvozový systém pro 
všechny další zájemce z naší obce.

Velmi nás těší, že strávníků stále přibývá, na denní menu do restau-
race přichází jak stálí, tak noví zákazníci a pan řidič s rozvozy má také 
stále „plné ruce práce.“ Ze školního prostředí víme, že děti si naši 
vývařovnu pochvalují, jídlo jim chutná, dokonce si, čas od  času, 
některé vyberou sami. Pozitivní ohlasy se k nám dostávají i ze stran 
dospělých, za což jsme také samozřejmě velice rádi. Není jednodu-
ché se přizpůsobit všem, jelikož se ne nadarmo říká „sto lidí, sto chutí,“ 
nicméně vnímáme občasné připomínky, ze kterých se snažíme po-
učit a když to jen trochu lze, vyjít jim vstříc. I ve školní jídelně se drží-
me heslem, že všechno je o lidech a komunikaci.

Pravidelně od  patnácté hodiny je v  provozu hospůdka, do  které si 
můžete zajít popovídat k  pivu, vínu, zakousnout něco drobného 
k snědku a strávit tak čas v příjemné atmosféře se svými přáteli. A jaký 
cíl má tento celý provoz? Kromě zajištění stravování všech žáků, dětí, 
zaměstnanců školy a škole nabízíme také pravidelné stravování pro 
všechny zájemce z řad seniorů, pracovníků maminek s dětmi i příle-
žitostných kolemjdoucích. Jinými slovy nabízíme službu, která v naší 
obci chyběla. Vývařovna společně s  provozem hospody má sna-
hu přispět svým výdělkem k pokrytí nákladů na spotřebu energie, 
nájmu. Dalším cílem je pak také z výdělku podpořit akce, které naše 
ZŠ a MŠ pro své děti pořádají, jako například příspěvek na sportovní 
kurzy, školy v přírodě, ale také výukové materiály, sešity a učebnice. 
Návštěvou a konzumací i Vy tedy můžete přispět k rozvoji zmíněných 
aktivit.

Jakub Dolníček

Školní jídelna 
a hospoda Na Kopečku

Adventní 
sousedský jarmark

Po úspěchu letního jarmárku v uličce Za Humny pořádáme v neděli 
4. prosince od  14 do  18 hodin druhý sousedský jarmark, tentokrát 
adventní. Akce se uskuteční na prostranství před sokolovnou a bude 
spojená s tradičními školními adventními trhy. Ve třinácti dřevěných 
stáncích budou na sousedy a spoluobčany připraveny děti z místní 
školy se svými rukodělnými výrobky, svařákem, a  nealko punčem. 
Také se ale můžeme těšit na lokální producenty, jako dřevořezbáře či 
švadleny. Koledy nám zahraje dechová kapela, včetně pana starosty. 
U  ohniště budou moci lidé postát, poklábosit a  případně si opéct 
skořicového hada. 

Některé stánky jsou ještě k  dispozici, takže pokud tvoříte, pečete, 
vaříte, zaváříte, řežete, pletete, kovete, pálíte, žonglujete, nebo coko-
liv jiného a chtěli byste stánek na adventním jarmárku, neváhejte se 
obrátit na Elišku Svobodovou, telefon: 775 160 508, nebo na e-mail: 
eliska0svobodova@gmail.com.

Eliška Svobodová

Restaurace a školní jídelna

Na Kopečku
zajišťují pravidelné 

stravování pro všechny generace  
výběr jídel ze tří menu každý 

pracovní den

76 Kč nebo 85 Kč včetně dopravy 
do vlastního umytého jídlonosiče

99 Kč nebo 110 Kč / MENU v restauraci

Platba po odebrání obědů jedenkrát do měsíce

Objednávky a dotazy: 
725 253 516 paní Růžičková 

(vedoucí školní jídelny) 
nebo: jidelna@zsmsdolnistudenky.cz
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Pohybové aktivity v  předškolním věku jsou velice důležité pro 
zdraví a harmonický vývoj dítěte a naší snahou je zařazovat tyto 
aktivity do každodenních činností.
V  letošním roce se nám opět navýšil počet dětí a  tak není jednodu-
ché, pohyb ve školce, především v zimních měsících naplánovat a rea-
lizovat tak, abychom mohli dostatečně naplňovat vzdělávací cíle, kdy 
děti vedeme k  uvědomění si vlastního těla, rozvoji fyzické i  psychic-
ké zdatnosti, osvojení si věku přiměřených praktických dovedností. 

Mateřská škola Králec

Děti využívají sokolskou tělocvičnu

Na Kopečku

Olga Nevrlá

Dechového orchestruDechového orchestru
ZábřehZábřeh

do kostela Sv. Linharta do kostela Sv. Linharta 
v Dolních Studénkáchv Dolních Studénkách

SobotaSobota
17. prosince17. prosince

v 17.00 hodin  v 17.00 hodin  

ADVENTNÍ ADVENTNÍ 
KONCERTKONCERT

Dechový orchestr Zábřeh a Obec Dolní Studénky Dechový orchestr Zábřeh a Obec Dolní Studénky 
Vás srdečně zvou naVás srdečně zvou na

Po skončení koncertu Po skončení koncertu 
bude podáván tradičníbude podáván tradiční

dolnostudénský vánoční punč.dolnostudénský vánoční punč.

Zdokonalování v oblasti hrubé motoriky, koordinace a rozsah pohybu, 
správné dýchání, ovládání pohybového aparátu a  tělesných funkcí. 
Rozvoji pohybových schopností (rychlost, obratnost, síla). Spolupráce 
s ostatními. 

Jsme proto velmi rádi, za možnost využití sokolské tělocvičny. Můžeme 
si tak pravidelně užívat větší prostor i cvičební pomůcky, které se nám 
do školky nevejdou a hrát pohybové hry, při kterých je potřeba více 
místa.
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Mateřská škola Dolní Studénky

Prázdniny rychle utekly a  my jsme se těšili na  setkání s  dětmi 
a hlavně na nové malé svěřence, kteří se museli odloučit od svých 
maminek a  přijmout fakt, že už jsou velcí a  mohou chodit mezi 
starší kamarády do školky. Adaptace těchto dětí proběhla dobře, 
slziček moc nebylo a nyní se už pohybují ve školce bez ostychu. 
Učí se novým poznatkům, navazují kamarádské vztahy a procvi-
čují dovednost a samostatnost.
I  v  letošním školním roce budou probíhat doprovodné aktivity 
mimo MŠ, např. kurz plavání, lyžování, divadelní představení, ná-
vštěvy knihovny. Koncem září už naše starší děti byly v  šumperském 
Muzejíčku, ve  velké herně s  tématem „Jak se žilo ve  středověku“. 
Vyzkoušely si opevnění hradu s  vysutým mostem, skládačky a  trefo-
vání cíle, jízdu na dřevěných koních mezi překážkami, stavbu středově-
kých věží z kostek a další. Děvčátka se s radostí převlékala do kostýmů 
princezen a pážat.

Začátek nového školního roku

Začátkem října jsme pořádali oblíbenou Drakiádu. Letos nám počasí 
velmi přálo. Slunný den vybízel k  velké účasti rodičů s  dětmi. Svého 
draka se děti snažily udržet chvíli ve vzduchu za pomoci mírného sta-
bilního větru. Trpělivostí jejich i rodičů se jim to dařilo a draků se vznes-
lo mnoho. Odměnou dětem byla omalovánka se sladkostí. Akce byla 
ukončena opékáním buřtů.

Každá MŠ se řídí svým Školním vzdělávacím programem. Ten náš s ná-
zvem Veselá školička, aneb S úsměvem jde všechno lépe, je zaměřena 
na  vytváření příjemného a  podnětného prostředí školky, ve  kterém 
se děti budou cítit bezpečně a spokojeně. Jen tak se děti mohou vše-
stranně rozvíjet. Důležitá je také dobrá spolupráce s rodiči, za kterou 
děkujeme.

Přejeme všem příjemné podzimní dny. 
Kolektiv MŠ DS
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Sokol

Letem světem se sokolem

Sportovní hry

I  díky zmiňovaným turnajům, ale také díky krajským, obecním a  ná-
rodním dotacím, se nám daří uspořit finanční částky na zkvalitňování 
naší sportovní infrastruktury. Během letošního roku se nám podařilo 
opravit vstup do naší sokolovny a doufáme, že v nejbližších měsících 
započne kompletní rekonstrukce střechy a stropu sokolovny. O případ-
ných nutných změnách v jejím provozu Vás budeme včas informovat.

Naše sportovkové odpoledne jsme zahájili již tradičně první zá-
řijové úterý na venkovním hřišti u Sokolovny, kde se děti mohou 
pořádně „rozběhnout“. Později už jsme začali využívat i tělocvič-
nu, kdy se zase děti těšily na oblíbenou opičí dráhu se švédskou 
bednou, žíněnkami a překážkami a vyzkoušeli jsme i „halovou“ 
verzi biatlonu.
V  pátek 7. října jsme se s  dětmi – jubilejně již po  desáté – vypravili 
na Sportovkové soustředění do Velkého Vrbna. Díky náhradní autobu-
sové dopravě jsme si ale třeba mohli u Hanušovic všimnout i soutoku 
řeky Moravy s říčkou Krupou. Po dojezdu do Starého Města jsme se už 
vydali kolem vodárny a vojenského bunkru směr – Stará škola. Cestu 
nám zpříjemnily tradiční „bonbónové“ zastávky i  nová hra „kolíčko-
vaná“. Na chatu jsme sice dorazili skoro až za tmy, které se ale nikdo 
nebál, zato se všichni snažili ten svůj kolíček nepozorovaně připnout 
na bundu či batoh někoho jiného... Večerní kvíz pak byl opravdovým 
soubojem dvou družstev, a  to nejen ve znalostech pohádek a zvířat, 
ale i postřehů a rychlosti.

Blíží se zimní období a my se již netrpělivě těšíme, až vyrazíme za zimní-
mi radovánkami na naši sokolskou chatu ve Velkém Vrbně. Obsazenost 
se plní velmi rychle, proto Ti z vás, kteří by měli zájem, neváhejte a mrk-
něte na web www.sokoldonistudenky.cz, kde v sekci Stará škola jsou 
volné termíny k nahlédnutí.

Jakub Dolníček

Sobota už má za ta léta svůj osvědčený průběh – startujeme rozcvič-
kou a výbornými buchtami od maminek a babiček na snídani a pak už 
pokračujeme na hřiště, kde probíhá sportovní dopoledne plné soutěží 
a her známých i nových. Pro mnohé z dětí byl nový i  „optický klam“, 
kdy voda v místním potůčku tzv. „teče do kopce“. Po obědě si děti na-
malovaly svůj soustřeďkový kelímek a  stihli jsme i  střelbu na  terč ze 
vzduchovky, což bylo pro některá děvčata také premiérou. Letošní 
ročník byl vůbec v mnoha dalších ohledech premiérový – poprvé se 
ho zúčastnila samá děvčata a poprvé nám sobotní počasí příliš nepřá-
lo, ale to nás neodradilo od  vycházky nahoru na  Paprsek a  nejen že 
jsme se v té mlze neztratili, ale cestou jsme našli i pár hříbků... Táborák 
s  buřtíky samozřejmě nemohl chybět a  zbyl i  čas na  další večerní 
hru – tentokrát s  úkolem svému týmu popsat a  později i  spolehlivě 

pantomimou předvést určitý druh sportu nebo sportovního náčiní. 
Zábavný večer zakončily písničky s  kytarou a  oblíbená historka 
na  dobrou noc. Po  vyhlášení výsledků a  rozdání cen i  medailí jsme 
ještě v  neděli dopoledne stihli v  lese postavit domečky pro skřítky 
a víly. Po výborném obědě jsme se už mohli, vybaveni svačinou, vydat 
na pěší cestu zpět do Starého Města, na které nás už zase provázelo 
sluníčko i  hra s  kolíčky. Děkujeme výboru Sokola, že nám drží pěsti 
i za velkou podporu v naší činnosti a všem aktérům, bez kterých by se 
tato skvělá akce nemohla uskutečnit a také dětem za jejich skvělé, a to 
nejen sportovní, výkony.

Jako vždy ten náš sportovkový víkend velmi rychle utekl, ale my se 
těšíme, že si s dětmi můžeme hned v úterý zase pořádně zasportovat.

Těšíme se na vás v naší Sokolovně v obvyklých časech, Iva, Bláňa a Jirka.
Ivana Dolníčková

Milí čtenáři dolnostudénského zpravodaje, rádi bychom několika řádky informovali o dění v naší sokolské organizaci. Léto uteklo, 
máme za sebou velmi vydařenou sportovní sezónu, která se ve sportovním areálu v Dolních Studénkách nesla opět zj. v duchu volej-
balových turnajů. Jsme rádi, že si k nám udělala čas řada z místních, ochutnala něco ze sokolské kuchyně a mohla shlédnout urputné 
boje nad vysokou sítí.
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Pozvánka na cvičení do sokolovny

Milé sportovkyně,

ráda bych vás pozvala, mezi nás, do naší sokolovny. Věk neřešte a mís-
ta je také dost. Cvičíme 2× týdně i o velkých prázdninách.

V letních měsících využíváme pěkný venkovní areál za sokolovnou.

A na co se můžete těšit?
• Aerobic

• Stepy

• Bossu

• Intervalový trénink

Cvičíme každé pondělí a čtvrtek vždy od 18:30 hodin.

Kdo si chce dát do těla, přijďte mezi nás.
Případné dotazy na telefonu: 728 214 342 .

Mirka Poláchová

Komunitní škola Dolní Studénky
Komunitní škola v Dolních Studénkách funguje už šest let. Za tu dobu 
si upevnila svou smysluplnou roli jako spolek zajišťující neformální 
vzdělávání a trávení volného času pro všechny generace. Během škol-
ního roku pořádá pravidelné sportovní, výtvarné, hudební, rukodělné 
i  vzdělávací kroužky, ale také se podílí na  organizaci jednorázových 
akcí jako například Dolní Studénky v ohrožení, drakiáda, sběr papíru, 
zahradní slavnost, mikulášská nadílka a mnoho dalších. Každý rok se 
těchto akcí účastní více než 500 osob z naší obce i okolí. 

Pro období letních prázdnin si pak již tradičně připravuje několik tur-
nusů příměstských táborů. V letošním létu proběhlo celkem 5 příměst-
ských (účastníci přichází každý všední den, stráví společně dopolední 
a odpolední program a potom jdou zase domů) a jeden pobytový (šes-
tidenní pro teenagery na  turistické chatě ve Velkém Vrbně). Všechny 
tábory se staly jednak pevnou součástí nabídky kvalitního letního pro-
gramu a co nás těší ještě více, jsou velmi populární a oblíbené. Celkem 
se jich zúčastnilo více než 140 dětí a teenagerů.

Cílem komunitní školy je od  počátku svého vzniku jednak pořádání 
výše zmíněných aktivit, ale také všeobecná podpora činnosti mateř-
ských a základní školy v obci. To se děje právě prostřednictvím pořá-
dání nejrůznějších aktivit, kdy zisk z nich putuje na podporu místního 
školství. Snažíme se, aby každá z pořádaných aktivit pokryla náklady 
na  jejich organizátory a  zároveň byla schopna uspořit nějakou část-
ku, kterou poskytujeme jako příspěvek a  zajištění aktivit školy jako 

Školní rok Příspěvek komunitní školy na školní akce celkem

2018/2019 35 000 Kč

2019/2020 40 000 Kč

2020/2021 55 000 Kč

2021/2022 68 500 Kč

například školy v přírodě, lyžařské i jiné kurzy, platbu za autobusovou 
dopravu dětí a jejich učitelskému dohledu na akce, pořizování učebnic, 
sešitů nebo papírů do školy i školek. Níže uvádíme přehled příspěvků 
za poslední roky.

Co z toho plyne?
Komunitní škola funguje jako běžný spolek v obci. Její výdělečná čin-
nost přispívá a podporuje vzdělání, a  to je báječné! Tato podpora se 
děje prostřednictvím každého účastníka jednotlivých akcí. Každý z nás 
tak se tak může aktivně zapojovat (cvičit, učit se na kytaru, navštěvovat 
Univerzitu třetího věku, učit se vařit, účastnit se táborů atd.) a tím pod-
porovat další činnost a mimoškolní akce škol v obci. Ambiciózním plá-
nem je pak provoz hospůdky Na Kopečku, ze které zisk má směřovat 
stejným směrem, tj. podporovat akce školy a školek. Budeme rádi, když 
činnost naší Komunitní školy budete i nadále podporovat. Díky za to.

Jakub Dolníček

Sokol
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Ze života dolnostudénské farnosti
Naše farní rodina zažila spoustu zajímavých událostí, poodhalme 
tedy společně pestrý život farnosti během uplynulého půlroku.
Snad nejbohatším měsícem na aktivity ve farnosti byl červen. Po dlou-
hých třech letech se náš dolnostudénský kostel otevřel ve své plné krá-
se v  rámci celorepublikové akce Noci kostelů. Několik desítek našich 
spoluobčanů obdivovalo v  zákristii a  okolo oltáře vzácné historické 
ornáty, korouhve z období Božítělových procesí i historické předměty, 
jako například kožený měch na rozdmýchávání kadidla, svícny či velmi 
starý „zvoneček“ na vybírání milodarů. Avšak pro mnohé byl největším 
zážitkem tak trochu dobrodružný výstup do samého vrcholu kostelní 
věže. Vzhledem k optimálnímu počasí se odtud návštěvníci kochali da-
lekosáhlými výhledy, včetně staveniště nového obchvatu. Jeden chla-
peček z Králce se dokonce osmělil rozhoupat srdce kostelního zvonu 
– to byl dunivý zvuk! Vřelé díky patří obětavým farníkům, bez jejichž 
pomoci by se tato akce nemohla uskutečnit.

Tradiční slavnost Těla a  Krve Páně, čili Božího Těla ve  druhé polo-
vině června byla znovu ve  znamení požehnání celé naší obci Dolní 
Studénky. Žehnání se ujal otec děkan Sławomir Sułowski, který takto 
učinil na všechny světové strany, aby každá domácnost byla ochráněna 
ode všeho nebezpečenství.

Přelom června a července bývá ve všech českých a moravských diecé-
zích časem loučení a zároveň vítání nových kněží. I u nás tomu neby-
lo jinak. Hned po roce jsme se rozloučili s panem kaplanem P. Janem 
Berkou, který se jako spoluorganizátor zasloužil o  realizaci církevní 
synody v  olomoucké arcidiecézi. Jeho novým působištěm se stala 
mnohem religióznější Kelč na  rozhraní Hané a  Valašska, kde je nyní 
farářem. Svěžím větrem do plachet se pro farnosti Šumperk, Rapotín, 
Bratrušov a právě Dolní Studénky stal mladý kaplan P. Josef Hovád, kte-
rý k nám zavítal ze své první a zároveň velmi živé farnosti Bystřice pod 

Hostýnem. Prozradím, že je skvělý varhaník a obdivovatel emeritního 
papeže Benedikta XVI. Pokud byste chtěli našeho nového kaplana po-
znat lépe, zavítejte k nám.

Druhý listopad patří hlubokému usebraní do  vzpomínek na  všechny 
naše věrné zemřelé. Na mnohých hřbitovech se v tento den konají po-
božnosti, na tom šumperském to dokonce bývá podvečerní bohosluž-
ba u  hlavního kříže. Odpoledne, za  opravdu neobvykle polojasného 
a  relativně teplého počasí, se na  dvě desítky věřících sešli společně 
s P. Josefem Hovádem a zavzpomínali na všechny naše blízké. Společně 
jsme zpívali zádušní písně z nakopírovaných textů z kancionálu, četli 
z  Písma, a  také jsme se pomodlili za  naše padlé hrdiny, učitele, kně-
ze a  vůbec všechny, kteří na  dolnostudénském hřbitově odpočívají. 
Nakonec pan kaplan důsledně obešel veškeré hroby a požehnal je svě-
cenou vodou. Z místa jsme odcházeli plni naděje a povzbuzení...

Probíhající adventní čas je plný očekávání a příprav na nejhezčí křesťan-
ské svátky v roce. Podobně jako před Velikonocemi je to období postní, 
a tak ve všech kostelech mizí květinová výzdoba a liturgickou barvou 
se stává fialová. Pouze o 3. neděli adventní, kdy příchod Jezulátka se již 
nezadržitelně blíží, kněží oblékají radostný růžový ornát. Takto by to 
mělo být i u adventních věnců – ty dokonalé mají totiž tři svíce fialové 
a jednu růžovou. Nechť přibývající světlo na svících rozzařuje naše do-
movy pokojem a mírem, který nyní v Evropě tolik potřebujeme!

Jiří Jančík
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Jako každý rok jsme se s  dětmi zúčastnily soutěže 
v  Sudkově 17. září s  názvem „Čtyř boj“. Tato soutěž 
se skládá ze čtyř disciplín, střelba, základy zdravot-
nické pomoci, uzlování a běh na 60 m s překážkami. 
Této soutěže se zúčastnilo družstvo mladších, které 
se celkově umístilo na krásném šestém místě. V hod-
nocení jednotlivců na 60 m s překážkami se umístila 
Karolína Haintlová na třetím místě.

Následoval Šumperský Soptík 8. října, je to soutěž na  60 m s  překáž-
kami. Zastoupení jsme měli ve většině kategoriích. Následují výsledky 
v okrese Šumperk:

Kategorie přípravka: 
Mirek Pisklák 18. místo ze 48 závodníků.

Kategorie mladší dívky: 
Karolína Haintlová 3. místo ze 77 závodnic.

Kategorie mladší kluci: 
Kryštof Maks 11. místo, Adam Vlček 13. místo, 
Matěj Prokop 23. místo z 93 závodníků.

Kategorie starší dívky: 
Tereza Ženožičková se umístila ve velké konkurenci na 10. místě 
ze 127 závodnic.

Hasiči 

MH sezóna 2022 / 2023

Další soutěž, na  kterou se děti velice těšily se uskutečnila 22. října 
v  Rovensku s  názvem Branný běh. Děti vystartují do  závodu a  pak... 
vlastně je cca 25 minut nevidíte, nevíte o nich, jen netrpělivě čekáte, 
jestli se vrátí v  celku nebo jestli se vůbec vrátí a  nezabloudí v  lese. 
Po  minutách už je vidíte jak běží z posledních sil do cíle. Velice se nám 
uleví, když nám přiběhnou do cíle. Přinesou kartičku, na kterou sbírají 
záznamy ze všech stanovišť. Všude nuly!!! Super umístění na 7. místě. 
Paráda!!! Tuhle soutěž děti mají obzvlášť rádi.

V období od května do konce září nás naše dvě svěřenkyně zastupovali 
v  závodu na  60 m s  překážkami v  Pardubickém a  Olomouckém kraji. 
Jedná se o Karlínu Haintlovou v kategorii mladší a Terezu Ženožičkovou 
v kategorii starší. Dívkám se velmi dobře dařilo i ve velké konkurenci, 
jejich umístění bylo v  drtivé většině do  20. místa. Celkově se zlepšil 
i jejich běh díky zkušenostem s různými povrchy tratí. 

Za odměnu jsme pro děti uskutečnily v měsíci říjen zábavnou aktivitu 
ve Family Jump aréně. Dětem se moc líbilo a spokojeně po cestě domů 
v autě usnuly. 

Všem rodičům bychom chtěli poděkovat v důvěru k trenérům. Pro nás 
trenéry je velká odměna jen to, že děti rádi chodí na  tréninky a  vidí 
i svoje pokroky na závodech. 

Tým trenérů.
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Hasiči 

Vážení příznivci divoké vody,
další vodácká sezóna je úspěšně za  námi. Naši závodníci absolvovali 
místní závody na menších řekách, ale také ty vzdálenější i na divokých 
řekách. I přes počáteční strach z hučícího živlu například pod vodní ná-
drží Lipno si počínali velmi dobře. Nejen že veškeré tyto divoké vody 
zvládli, ale také nám dovezli potřebné body do žebříčku, což znamená 
i další účast v příštím roce.

Mohu jen doplnit, že divoké řeky se jely na Kamenici, republikové mis-
trovství pod Lipnem, náročný sjezd pod přehradou ve Šindlerově mlý-
ně, atd. Samozřejmě jsme závodili také na slalomových tratích po celé 
naší republice – zde se také podařilo vybojovat pár bodíků. Zde jsme si 
vyzkoušeli nový olympijský sport – kajak kross – kde se Kačka Rutarová 
umístila na pěkném pátém místě v republikovém porovnání, a to tento 
nový sport netrénuje...  J

Závěr sezóny jsme nakonec odpádlovali na  jedinečné akci a  to 
na  „Krumlovském maratónu“, kde závodníci začínají hromadným 

Vodáci

startem ve  Vyšším Brodě a  cílem v  Českém Krumlově – přes 9 jezů 
a hurá po 37 kilometrech do kýženého cíle… Každopádně tento závod 
je opravdu jen pro tvrdé povahy, které se sportu nebojí.

Pokud by jste uvažovali o  možnosti naučit něco z  tohoto umění své 
děti nebo vnoučata, najdete nás u řeky, nebo nás kontaktujte na tele-
fonu: 606 263 860.

MR
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V  rámci předvánočního času pro vás 
na Třemešku chystáme advent.
1. Adventní neděli (27. listopadu) budeme 
společně tvořit vánoční dekorace s využitím 
různých materiálů.

3. Adventní neděli (11. prosince) pro vás při-
pravujeme vánoční dýchánek – dopoledne 
plné tvoření, punče a vánoční nálady. 

Přijďte si s dětmi vyrobit vánoční dárečky pro své nejbližší. 

Kromě pravidelného týdenního programu a  nejrůznějších akcí nabí-
zíme v průběhu celého roku kurzy, semináře, besedy, poradny a  jiné 
vzdělávací aktivity pro rodiče.

V zimních měsících nabízíme také možnost propůjčení našich prosto-
rů pro konání dětských oslav. Bližší informace na přiloženém letáčku. 
Veškeré informace o naší nabídce, chystaných akcích a aktivitách na-
leznete na stránkách www.vikyrek.cz.

Aktuální dění, důležité informace a fotky zveřejňujeme také na našem 
facebookovém profilu – Rodinné centrum Vikýrek a  Zonerama.cz. 
Všem dětem, rodičům a přátelům našeho rodinného centra přejeme 
pohodový adventní čas, klidné vánoční svátky a do nového roku pevné 
zdraví, lásku a spokojenost. 

Těšíme se na všechny návštěvníky!

Rodinné centrum Vikýrek z.s.
připravuje

Vikýrkův advent
na zámku

TVOŘENÍ VÁNOČNÍ

DEKORACE

27.11 .2022
10:00-16:00

VÁNOČNÍ DÝCHÁNEK

11 .12 .2022

10:00-16:00

VSTUPNÉ DOBROVOLNÉ

Za tým RC Vikýrek z.s.  
Bc. Veronika Maitnerová

Dolnostudenské Dolnostudenské 
vzdělávací centrum, z.s.vzdělávací centrum, z.s.

NÁVŠTĚVU

MIKULÁŠEMIKULÁŠE
s andělem a čertem v rodináchs andělem a čertem v rodinách

V pondělí 5. prosince 2022 od 16:30 hodinV pondělí 5. prosince 2022 od 16:30 hodin
Možnost objednání na telefonu:Možnost objednání na telefonu:

605 259 041605 259 041

nabízínabízí

V  neděliV  neděli
1. ledna 20231. ledna 2023  

se uskuteční v areálu se uskuteční v areálu 
z a sokolovnouz a sokolovnou
od 15.30 hodinod 15.30 hodin  

ve vytápěném stanu ve vytápěném stanu 

NOVOROČNÍNOVOROČNÍ
KONCERT KONCERT 

20232023
z akončený ohňostrojemz akončený ohňostrojem
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SSbboorr  ddoobbrroovvoollnnýýcchh  hhaassiiččůů  DDoollnníí  SSttuuddéénnkkyy
VVááss  ssrrddeeččnněě  zzvvee  nnaa    ttrraaddiiččnníí

HASIČSKÝ PLES
ppoořřááddaannýý

vv  ssoobboottuu  1144..  lleeddnnaa  22002233 
oodd  2200::0000  hhooddiinn    nnaa  ssáállee  rreessttaauurraaccee  nnaa  kkooppeeččkkuu..

KK  ttaannccii  aa  ppoosslleecchhuu  hhrraajjee  sskkuuppiinnaa  

vvssttuuppnnéé  115500,,--  KKčč
MMééďďaa  BBaanndd  ++  KK..MM..ČČ..  DDoollnníí  SSttuuddéénnkkyy

PPřřeeddpprrooddeejj  vvssttuuppeenneekk::  99..11..  --  1133..11..22002233  nnaa  OObbeeccnníímm  úúřřaadděě..

VELKÝ DĚTSKÝ  KARNEVAL
vv  nneedděěllii  1155..  lleeddnnaa  22002233  oodd  1144::0000  hhooddiinn..

Tělovýchovná jednota 
 Sokol Dolní Studénky 

pořádá 
 

18. Sokolský ples 
 

pátek 17. února 2023 
20:00 hodin 

sál hospody Na Kopečku 
Dolní Studénky 

 
K poslechu a tanci zahraje skupina 
Jen tak 2 Přerov 
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V sobotu dne 12. listopadu 2022 se konal v lesích Sudkova a Dolních Studének tradiční hon Mysliveckého spolku Bašta Sudkov. Tento 
hon bývá zpravidla hojně navštěvován pozvanými hosty.
Tak se stalo i v letošním roce. Ranního nástupu se za přítomnosti starosty obce Dolní Studénky ing. Radima Sršně zúčastnilo 70 střelců a více než 
20 honců. Hon se velice vydařil, k čemuž přispělo krásné podzimní a slunečné počasí. Štěstí pak přiválo i dostatečné množství zvěře. Na výřadu 
pak leželo 7 kusů černé zvěře a 101 kusů bažantů. Je tak postaráno o letní Myslivecké posezení a občané se mohou těšit na myslivecké speciality.

Vydařený hon Mysliveckého spolku Bašta Sudkov

Milan Churavý


