Číslo 1/2022

Vážení spoluobčané,
jaro se již začíná pomalu hlásit o slovo a s ním i nové číslo Dolnostudénského zpravodaje. Zdá se, že pandemie koronaviru je již naštěstí
pomalu na ústupu. Jednu krizi však vystřídala druhá, donedávna nepředstavitelná válka kousek za našimi hranicemi, a člověk si
říká, jestli se svět dočista nezbláznil. Moc děkuji Vám všem za pomoc i projevenou solidaritu Ukrajině! Věřme, že i tato krize bude brzy
minulostí a život se po více jak dvou letech vrátí opět do normálních kolejí. Dovolte, abych Vás – jako se již stalo tradicí – v úvodních
řádcích seznámil s tím, co pro vás připravujeme v nejbližším období.
V rámci projektu chodníku/cyklostezky Králec – Třemešek probíhá v současnosti stavební řízení a čekáme na vydání stavebního
povolení i první výzvu k předkládání žádostí z nového dotačního období EU, která by měla být vypsána na začátku léta. Do léta by také
měla být kompletně dokončena výstavba vysokorychlostního internetu v obci, poslední etapou je pilotní projekt „mikrotrenchingu“
v tzv. „nové“ ulici. V první polovině roku bychom také rádi realizovali druhou část dopravně-bezpečnostních opatření v obci, konkrétně
dokončení přechodů a instalování nových radarů. Netrpělivě čekáme také na výsledek žádosti o dotaci na nový Spolkový dům, na který
je již vydáno stavební povolení, bohužel za více než půl roku od jejího podání nepřišla zatím z Národní sportovní agentury žádná zpráva.
V neposlední řadě připravujeme od září také novou vývařovnu pro naše děti z mateřských a základních škol v prostorách bývalé hospody
„U Urbanů“, jejímž doplňkem by mělo být také otevření „školního šenku“, který by měla již od léta provozovat Komunitní škola Dolní
Studénky, zapsaný spolek. Motivem pro vlastní vývařovnu je rostoucí počet strávníků, omezená kapacita stávajícího dodavatele stravy
i snaha zpestřit jídelníček našim dětem. Rádi bychom se v této souvislosti zařadili do pilotního projektu „Od vidlí po vidličku“ a využívali
přednostně čerstvé produkty místních zemědělců. Školní vývařovna bude zároveň poskytovat obědy i občanům, kteří budou mít zájem.
Případný výdělek školního šenku pak půjde na doplňkové vzdělávací aktivity našich dětí i seniorů.
Zima byla bohužel opět ochuzena o tradiční kulturní a společenské události. Snad pomyslným zahájením kulturního života v naší obci
bylo vynesení morény našimi dětmi na Vítání jara. Jistě se již všichni těšíte na množství jarních i letních akcí, které snad po třech letech
opět zahájí tradiční pálení čarodějnic a před prázdninami zakončí festival Hudba bez hranic, na kterém vystoupí legendární kapela
Olympic a můžete se krom množství vystoupení opět těšit také na sobotní koncert filmové muziky s projekcí nejznámějších scén z českých
i světových filmů i tradiční ohňostroj.
Dovolte, abych Vám jménem zastupitelstva obce i všech pracovníků obecního úřadu popřál krásné Velikonoce a spoustu jarní pohody
a energie!

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

Plánované akce v Dolních Studénkách
DUBEN

ČERVEN

24. 4. 2022

Posezení seniorů

30. 4. 2022

Pálení čarodějnic

KVĚTEN

4. 6. 2022

Hasičská pohárová soutěž HOLBA CUP
+ Vepřové hody

11. 6. 2022

Červnový volejbalový turnaj MIXů

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

6. 5. 2022

Lampionový průvod

7. 5. 2022

Turnaj osvobození ve volejbale

17. 6. 2022

OLYMPIC

11. 5. 2022

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

18. 6. 2022

Přehlídka orchestrů a mažoretek

25. 6. 2022

Myslivecké posezení

21. 5. 2022

Soutěž ve vaření guláše

25. 5. 2022

24. ročník závodu horských kol „Králecký úvoz“

SRPEN
20. 8. 2022

Letní kino
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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
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.
Adresa: Dolní Studénky 99, 788 20 Dolní Studénky

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

Telefonické spojení: 583 217 012

Poplatek za TKO – rekreační objekt v obci

web: www.dolnistudenky.cz

700 Kč/rekreační objekt v obci/rok

e-mail: dolnistudenky@dolnistudenky.cz

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

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

POPLATEK ZA TKO PRO ROK 2022 JE SPLATNÝ 30. ZÁŘÍ 2022!

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
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

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.

Z policejního hlášení za rok 2021
Na území obce bylo v roce 2021 evidováno 13 trestných činů, jednalo se v 5 případech o majetkové trestné činy krádeže
věcí a zařízení z rodinných domů a dalších
objektů, 1 podvodné jednání, 4 případy
řízení pod vlivem návykových látek, 1 zanedbání povinné výživy, 1 vyhrožování
sebevraždou a 1 případ zneužití Facebookového profilu.
Dále bylo evidováno 131 přestupků, v 6 případech šlo o narušení občanského soužití mezi občany, řešeny pokutou na místě nebo předáním přestupkové komisi obce, 7 případů přestupků proti majetku
(krádeže volně přístupných věcí), 81 přestupků v dopravě řešených pokutou, 35 přestupků v dopravě, které nebyly řešeny blokovou pokutou,
především dopravní nehody a překročení nejvyšší dovolené rychlosti
v obci a 2 přestupky porušení ochranného opatření Ministerstva zdravotnictví.
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Produkce odpadů na území naší obce
Produkce odpadů na území naší obce v roce 2021 s porovnáním s předchozími lety.

Komodita

PRODUKCE NA OBYVATELE V kg

PRODUKCE OBCE V TUNÁCH

2013

2018

2021

2013

2018

2021

Papír a lepenka

3,15

9,86

22,72

4,11

13,61

31,74

Sklo

13,93

14,39

20,82

18,17

19,87

29,09

Plasty

12,94

18,97

22,62

16,87

26,18

31,6

1,1

0,92

1,07

1,38

1,27

1,5

BIO

268,83

311,92

310,83

350,56

430,45

434,23

SKO

241,65

199,55

184,55

315,11

275,38

257,82

Stavební směsi

31,64

51,18

19,57

41,26

70,63

27,34

Objemný odpad

14,04

27,57

55,05

18,32

38,06

76,9

Celkem

578,28

637,24

627,50

765,78

875,45

890,32

Tetra Pak

Z tabulky je zřejmý nárůst třídění recyklovatelných odpadů, zejména papíru, plastů a objemných odpadů, díky čemuž se snižuje podíl směsného
komunálního odpadu (SKO) končícího na skládce.

Tříděný odpad
Poslední dobou se čím dál více setkáváme u kontejnerů na tříděný
odpad s odpadem, který tam nepatří. V igelitkách i krabicích se objevuje odložený stavební odpad, směsný odpad, pneumatiky a dokonce
i zbytky kostí a vnitřností. Veškeré odkládání těchto odpadů do okolí
kontejnerů je považováno za černou skládku a může být pokutováno.
Kontejner u hřbitova je určen pro směsný komunální odpad a nepatří
do něj stavební suť a objemný odpad – židle, matrace apod. Obec
v místech kontejnerů plánuje rozmístění kamer a udělování pokut
za porušení Obecně závazné vyhlášky č. 3/2021.

Díky extrémnímu nárůstu papíru jsme požádali o dotaci na modré
kontejnery na papír, o které rozšíříme sběrná místa. Zde je problémem
jednak to, že kartony a krabice lidé vhazují do kontejneru v plném
objemu (nesešlapané), případně je nechají rovnou mimo kontejnery.
Žádáme občany, aby před odvozem papíru do kontejneru zmenšili objem krabic sešlapáním či rozřezáním. Stává se také, že nám do kontejnerů navážejí odpad podnikatelé a občané z okolí. Běžně se objevují
ve větším množství kartonové obaly od jednoho druhu zboží. Toto
bohužel platí i pro plasty.

Již třetím rokem máme po obci rozmístěny sběrné nádoby na sběr
použitých jedlých olejů a jedlých tuků. Do těchto nádob s nápisem
„OLEJE“ můžete odložit olej ze smažení potravin, prošlé jedlé oleje
a tuky jako máslo, rostlinné tuky,
100% tuky, sádlo. Tyto oleje a tuky
do sběrné nádoby odkládejte výhradně v plastových, dobře uzavřených obalech – např. v PET lahvích,
v krabičkách od rostlinných tuků.
Do sběrné nádoby olej nevlévejte a neodkládejte ve skleněných
nádobách! Do sběrných nádob
se nesmí ukládat oleje technické,
převodové, motorové a tlumičové, maziva ani kapaliny.
Nevhazujte ani prázdné PET lahve!

Michal Strnad

DOLNOSTUDÉNSKÝ ZPRAVODAJ
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Letem světem obecním zastupitelstvem
Na 14. Zasedání obce Dolní Studénky konaného dne 14. 12. 2021
byly projednány následující záležitosti.
Zastupitelstvo vzalo na vědomí:
- Zastupitelstvo obce bere na vědomí Rozpočtové opaření č. 13/2021,
14/2021, 15/2021 a 16/2021.
Zastupitelstvo obce schválilo:
- Zastupitelstvo obce schvaluje Rozpočtové opatření č. 17/2021.
- Zastupitelstvo obce schvaluje Rozpočet Obce Dolní Studénky
na rok 2022.
- Příjmy pro rok 2022: 29.070.514,70 Kč Výdaje pro rok 2022:
25 298 864,33 Kč.
- Zastupitelstvo obce schvaluje Statut sociálního fondu Obce Dolní
Studénky.
- Zastupitelstvo obce schvaluje Střednědobý výhledu rozpočtu
Obce Dolní Studénky 2022 – 2026.
- Zastupitelstvo obce schvaluje dodatky ke Smlouvě o poskytování
služeb v oblasti životního prostředí – mezi Obcí Dolní Studénky
a SUEZ Rapotín.
- Zastupitelstvo obce schvaluje Dodatek č. 6 k Dohodě vlastníků
provozně souvisejících kanalizací mezi Obcí Dolní Studénky a VHZ
Šumperk.
- Zastupitelstvo obce schvaluje Ceny vodného pro občany pro období 1/2022 – 12/2022 ve výši 29 Kč, včetně DPH.

SDH DOLNÍ STUDÉNKY
vás zve

v sobotu 30.4.2022

- Zastupitelstvo obce schvaluje Cenu stočného pro občany pro období 1/2022 – 12/2022 ve výši 37 Kč, včetně DPH.
Zastupitelstvo obce vydává:
- Zastupitelstvo obce vydává Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2021,
o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství.
- Zastupitelstvo obce vydává Obecně závaznou vyhlášku č. 3/2021,
o stanovení obecního systému odpadového hospodářství.
Na 15. Zasedání obce Dolní Studénky konaného dne 10. 3. 2022
byly projednány následující záležitosti.
Zastupitelstvo vzalo na vědomí:
- Zastupitelstvo obce bere na vědomí Rozpočtové opaření č. 1/2022.
Zastupitelstvo obce schvaluje:
- Zastupitelstvo obce schvaluje Rozpočtové opatření č. 2/2022.
- Zastupitelstvo obce schvaluje poskytnutí účelové dotace TJ Sokol
Dolní Studénky ve výši 75 000 Kč.
- Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu o budoucí smlouvě darovací mezi Olomouckým krajem a Obcí Dolní Studénky na část pozemku p. č. 511/3 o výměře cca 3245 m2 v k. ú. Dolní Studénky a část
pozemku p. č. 4101 o výměře cca 2 m2 v k. ú. Dolní Studénky.
- Zastupitelstvo obce schvaluje Zřizovací listinu pro Základní školu
a Mateřskou školu Dolní Studénky, okres Šumperk, příspěvková
organizace.

Statistika obyvatel obce k 30. 3. 2022
V obci žije ke dni 1415 obyvatel, z čehož je 15 cizinců.
Celkový počet obyvatel

1415 ( z toho 15 cizinců)

Dospělí

1138 (muži 566, ženy 571)

XVI. ročník

Děti 15 – 18 let

44 (chlapci 23, dívky 21)

PÁLENÍ
ČARODĚJNIC

Děti (do 15 let)

218 (chlapci 102, dívky 116)
z toho 50 dětí do 3 let

Průměrný věk obyvatel obce

43,11 let

na

Slet účastníků u MŠ v Králci a u ZŠ v Dolních Studénkách

v 17:30 se společně
vydáme do kulturního areálu

kde vypukne v 18:00

SOUTĚŽE

čarodějnický rej

BOHATÁ TOMBOLA
SPOUSTA JÍDLA A PITÍ !!!
POVINNÁ VÝBAVA ČARODĚJNIC S SEBOU !!!
PŘIJDĚTE SE PŘÍJEMNĚ POBAVIT !!!

D SOUTĚŽ D
VE VAŘENÍ GULÁŠE

21. května 2022
Od 9 do 13 hodin
hraje skupina
Atom
Startovné 500 Kč
Přihlášky:
marcel.hybl@seznam.cz
telefon: 774 070 730
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Pohnuté osudy posledních majitelů zámečku Třemešek …

podle vzpomínek vnuka posledního majitele ( dle vyprávění a zápisků jeho otce)
Na začátku 20. století přechází zámek Třemešek do rukou velmi známé a vážené Vídeňské rodiny Mauthnerů. Byli tři bratři, jeden byl
bankéř, druhý se věnoval politice a náš Třemešek koupil třetí z bratrů, který se věnoval zemědělství, jako letní rodinné sídlo. Dojíždět
sem z Vídně prý bylo snadné, vlakem zde byli za pouhé 2 – 2,5 hodiny. Třemešek žil velmi společenským životem, pořádala se zde
významná setkání a společenské události, přesahující rámec regionu, několikrát zde byl návštěvou dokonce T. G. Masaryk.

Před válkou byl nečekaně odhalen židovský
původ celé rodiny Mauthnerů a i když zámeček prodali továrníku Baťovi a snažili se
ukrýt, nevěřili, že by je mohl čekat krutý osud,
nakonec téměř celá rodina skončila v koncentračním táboře v Oswietimi. Vyrůstalo zde pět
dětí, nejstarší syn vystudoval práva a před
jistou smrtí se zachránil tím, že utekl do bývalé Jugoslávie a po celou válku se ukrýval
a živil jako pastevec na horách. Než stačil
utéci, podařilo se mu svou malou – nejmladší členku rodiny – sestru Jane – dostat
do posledního Wintonova vlaku do Anglie
a tím jí zcela určitě zachránil holý život. Nerada vzpomíná na drsné začátky v Anglii, ale
nakonec si zařídila svůj život a rodinu a žije
v Anglii ve věku 94 let dodnes. S velkým zájmem sledovala obnovu zámečku, na kterém
jako dítě vyrůstala a mnohokrát již dala najevo svou vděčnost, že jsme zámeček opravili
do dnešní podoby, na centrum komunitního
a společenského setkávání.
Nejstarší syn, který jisté smrti v koncentráku
unikl pobytem v polopustých horách Jugoslávie, se po válce vrátil do Šumperka, oženil

se s dcerou zdejšího známého fotografa a posléze odešel podnikat do Vídně. Z jejich manželství se narodil syn, který se začal ve svém
důchodovém věku zajímat o rodinnou historii,
známou mu z častého vyprávění svého otce
a při té příležitosti nás přibližně měsíc před
slavnostním otevřením požádal o návštěvu
a setkání, což jsme mu samozřejmě rádi umožnili a strávili jsme s ním, hlavně se vzpomínkami jeho již zesnulého otce, krásné 4 hodiny.
Z jeho vzpomínek vzniklo toto povídání.
Tento muž, vnuk posledního předválečného majitele, dnes 74letý, žije u Vídně a také
v Jablonci nad Nisou. Na slavnostní otevření
zámečku přijaly pozvání jeho dvě dcery a velmi milým překvapením od pana Mauthnera
bylo, že nám pro slavnostní zahájení dodal
asi 60 kusů dárkových balení Mauthner sektu
a také tentýž sekt všem na symbolický přípitek. Tento Mauthner sekt vyrábí ve své rodinné vinařské firmě u Vídně. Díky tomu všichni
muži dostali při slavnostním zahájení Mauthner
sekt a ženy krásnou velkou růži. V kavárně
zámečku Třemešek můžete tento výborný
sekt ochutnat kdykoliv.
Vlasta Sršňová

DOLNOSTUDÉNSKÝ ZPRAVODAJ

Knihovna
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Místní knihovna Dolní Studénky

Informace na rok 2022
Půjčovní doba pro rok 2022 zůstává stejná a to každé úterý od 15:00 do
16:30 hodin (16:30 do 17:00) – rozvoz knih po čtenářích, kteří nemohou
do knihovny přijít osobně ze zdravotních důvodů a v pátek od 14:30
do 16:30 hodin. Od ledna 2022 se vybírají čtenářské poplatky za půjčování knih. Čtenářské poplatky činí: dospělí – 50 Kč/rok, důchodci – 25 Kč/rok,
děti a studenti – 20 Kč/rok. V knihovně je celá řada nových knih, dále
knihy z výměnných fondů, které putují mezi knihovnami okresu. Každý
čtenář si určitě vybere z naší nabídky. Přijďte si vybrat a uvidíte sami.

Místní knihovna Dolní Studénky
www.knihovnadolnistudenky.webk.cz

Místní knihovna
Dolní
Vyhlašuje soutěž
na téma Studénky

ve spolupráci
s Městskou knihovnou T.G. Masaryka
v Šumperku
Vás zve na výstavu ilustrovaných citátů

Karel Čapek
černobílé kresby spojené s citáty

www.knihovnadolnistudenky.webk.cz

POČASÍ

Vyhlašuje
soutěž
navločky,
téma
(sluníčko, mráčky,
déšť, vítr,
duha, sníh,
kroupy atd.)

Výstava se koná od 1.4.2022 do
30.6.2022.
Výkresy nebo výrobky můžete donést
na OÚ Dolní Studénky nebo přímo do knihovny
POČASÍ
nejpozději
do 31. května 2022.

Výstava je pro veřejnost přístupná
v půjčovní době knihovny.

(sluníčko, mráčky, déšť, vítr, duha, sníh,
vločky, kroupy atd.)

Místní knihovna Dolní Studénky a Diakonie Broumov vyhlašují

SBĚR POUŽITÉHO OŠACENÍ

Letního a zimního oblečení (dámské, pánské, dětské) • Lůžkovin, prostěradel, ručníků, utěrek, záclon
Látky (minimálně 1 m2, prosíme, nedávejte nám odřezky a zbytky látek)
Domácí potřeby – nádobí bílé i černé, skleničky – vše nepoškozené • Vatované a péřové přikrývky, polštáře, deky
Obuv – veškerou nepoškozenou • Hračky – nepoškozené a kompletní • Peří, péřové přikrývky a polštáře
Menší elektrospotřebiče – mohou být i nefunkční • Knihy
VĚCI, KTERÉ VZÍT NEMŮŽEME:
ledničky,
počítače,
matrace,
koberce
– zDolní
ekologických důvodů, nábytek, znečištěný a vlhký textil.
Výkresy
nebo televize,
výrobky
můžete
donést
na OÚ
SBÍRKA SE USKUTEČNÍ:
Studénky nebo přímo do knihovny nejpozději
v
úterý
7.
června
2022 v době od 15:00 hodin do 16:30 hodin
do 31.5.2022.
v pátek 10. června 2022 v době od 14:30 hodin do 16:30 hodin
v úterý 14. června 2022 v době od 15:00 hodin do 16:30 hodin
v pátek 17. června 2022 v době od 14:30 hodin do 16:30 hodin
v úterý 21. června 2022 v době od 15:00 hodin do 16:30 hodin
v pátek 24. června 2022 v době od 14:30 hodin do 16:30 hodin
v úterý 28. června 2022 v době od 15:00 hodin do 16:30 hodin
(jedná se vždy o půjčovní dobu Místní knihovny v Dolních Studénkách)
Sbírka se uskuteční v malé místnosti vedle knihovny v budově Obecního úřadu v Dolních Studénkách.
Věci prosíme zabalené do igelitových pytlů či krabic, aby se nepoškodily transportem.
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Kontaktujte nás: MAS Šumperský venkov, z. s. , Nový Malín 240, 788 03, kancelar@sumperskyvenkov.cz
Kontaktujte nás: MAS Šumperský venkov, z. s. , Nový Malín 240, 788 03, kancelar@sumperskyvenkov.cz
Kontaktujte nás: MAS Šumperský venkov, z. s. , Nový Malín 240, 788 03, kancelar@sumperskyvenkov.cz
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Jarní veselice
Konec roku 2021 společenským akcím zrovna nepřál. Kvůli covidu jsme
byli nuceni každoroční pohádkovou veselici přesunout na začátek
jara. To však na kráse této tradice neubralo. Akci zahájily místní děti
ze ZŠ a obou MŠ průvodem s morénou. Následovalo pásmo písniček
a říkanek s humorným představením. Opět rostly jitrnice na stromě,
pivo teklo korýtkem a na zahřátí byl pro každého k dispozici svařáček.
O zajištění jitrnic se zasloužil SDH Dolní Studénky. K poslechu hrála tradičně kapela Kdo Má Čas. Díky vítězství projektu rekonstrukce Zámku
Třemešek v soutěži o nejlepší komunální projekt roku (v kategorii sociální projekt roku) bylo opět občerstvení pro místní obyvatele zdarma.

Kavárna Třemešek
OTEVÍRACÍ DOBA

Pondělí – Čtvrtek 11:00 – 19:00 hodin
Pátek 11:00 – 20:00 hodin
Sobota a Neděle 13:00 – 20:00 hodin
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Otevíráme školní vývařovnu i komunitní hospůdku
Od září vaříme pro školu, školky i další zájemce
Jak jste již možná zaznamenali, školní prostory se od září rozšíří o školní
vývařovnu. Současné plány počítají se školní kuchyní v prostorách
končící restaurace u obecního úřadu. Rádi bychom touto cestou informovali, že kromě školní stravy počítáme s nabídkou minimálně dvou
denních menu pro zájemce z řad seniorů, zaměstnanců, maminek
s dětmi a všech ostatních. V nabídce jídelníčku počítáme jak s možností odběru vyvážené stravy, tak české klasiky. Níže uvádíme důležité
informace pro všechny zájemce, které budeme na základě poptávky
upravovat:
• Minimálně 2 obědová menu každý pracovní den.

Školní šenk
Dolní Studénky vedle Obecního úřadu

OTEVÍRÁME V LÉTĚ!
•
•
•
•
•

Točené pivo i nealko
Grilování
Studená kuchyně
Rodinné i firemní oslavy
Cateringové služby

• Možnost stravování v prostorách restaurace
(předběžná cena 90 – 100 Kč).
• Osobní odběr do jídlonosičů v restauraci, ve škole u kostela nebo
ve školce v Králci (předběžná cena 75 – 80 Kč).
Pokud již nyní víte, že o odběr obědů máte předběžný zájem, neváhejte nás kontaktovat prostřednictvím mailu (zs.dolnistudenky@email.cz),
SMS (725 253 559) nebo osobně ve škole či školkách. Přihlášku k pravidelnému odebírání stravy budeme řešit na začátku září.
Školní šenk otevíráme na letní sezónu
Školní kuchyně bude úzce spolupracovat s nově otevíranou hospůdkou „Školní šenk.“ Velmi rádi bychom návštěvníkům nabídli prostor
k příjemnému posezení u točeného piva, vína i jiných tekutých dobrot. Součástí bude pravidelná nabídka něčeho k zakousnutí. Mimo
výše zmíněnou nabídku se hosté mohou těšit na tematicky zaměřené víkendové akce, o kterých jste možná slyšeli z jiných restaurací
(řízkové, kuřecí, zvěřinové dny apod.). Smyslem vznikající spolupráce
školní jídelna – hospůdka je rozšíření nabídky služeb v obci, podpora místních produktů a také školních aktivit, na které bude přispíváno z výdělku. Chceme se držet hesla „U nás to žije!“ Provozovatelem
hospody bude Komunitní škola, čímž jasně deklarujeme, že provozem
hospody chceme zejména podpořit život v obci! Budeme rádi, když

OLYMPIC

Dolní
Studénky

pátek 17. června 2022

Přijďte pobejt
a podpořit novou
místní hospůdku a výdělkem
podpořit aktivity školy i školek...

Cyklisté, turisté, sportovci i kolemjdoucí vítáni!

i Vy budete pravidelnou součástí J. Provoz hospody si má samozřejmě vydělat na provozní a mzdové výdaje zaměstnanců a v případě
úspěšného provozu pak budeme podporovat aktivity našich dětí v základní i mateřských školách (což se již nyní děje i u ostatních aktivit
komunitní školy).
Pokud vše půjde dobře, hospůdku otevřeme během měsíce června,
pravidelný provoz s letním grilováním pak začne od července. Budeme rádi, když si k nám najdete cestu a budete u nás rádi trávit příjemné chvíle všedních i nevšedních dní. Součástí zůstane i salonek, který
bude možné využívat na rodinné, spolkové či firemní akce. V nabídce
služeb bude také catering.
Více informací budeme postupně zveřejňovat na obecních, školních
webových stránkách a na sociálních sítích.
Již nyní se těšíme na Vaši návštěvu a nebráníme se Vašim námětům,
připomínkám i nabídkám ke spolupráci.
J. Dolníček

DOLNOSTUDÉNSKÝ ZPRAVODAJ

strana 10

Základní škola
Milí čtenáři dolnostudénského zpravodaje,
jsme rádi, že jste se zastavili také u článků ze
života naší školy. Možná jste zaznamenali, že
nám vyšlo báječné počasí na lyžařském výcviku. Je to pravda, děti si to vážně užily J. Po jarních prázdninách a lyžáku na sněhu jsme už
konečně přivítali jaro a opět se pustili do každodenní školní činnosti.
Tou je na prvním místě samozřejmě vzdělání.
Naše škola, kterou v současné době navštěvuje 57 žáků, je málotřídní, tzn. že máme pět
ročníků školní docházky. Dříve bylo zvykem,
že se některé ročníky učily dohromady. Sám si
před šesti lety pamatuji, že jsem učil angličtinu
třeťáky, čtvrťáky a páťáky dohromady... byl to
vážně mazec! Ta doba je už ale dávno pryč.
Díky většímu počtu žáků, rozpočtu a projektům se nám děti v ročnících učí velmi
samostatně. Již několik let máme zcela oddělené vyučování prvňáků. Druháci a třeťáci sice
oficiálně tvoří jednu třídu, velkou část výuky
se však učí také odděleně, a to zj. v českém
a anglickém jazyku. Čtvrtý a pátý ročník opět
sice oficiálně tvoří jednu třídu, výuka však,
kromě výchovných předmětů, probíhá zcela
odděleně. Tento trend chceme určitě zachovat
i pro nadcházející roky. Dokonce předpokládáme ještě větší dělení.

Menší kolektiv se logicky může vzdělávat efektivněji. Jednoduše řečeno je na každého žáka
více času. Když jsou pak třídy spojené, žáci
pracují buď společně, zaměřujeme se hlavně
na procvičování a upevňování si učiva, využíváme projektové vyučování apod. Díky tomu,
že se nám daří mnoho předmětů učit v menších skupinách, máme významně větší prostor
pro individuální přístup. Jako příklad uvedu,
že má paní učitelka v konkrétních hodinách
pravidelně skupinu jen 8 – 12 žáků.
Na základě dotazníků i komunikace s rodiči
jsme schopni velmi operativně řešit připomínky a podněty ke vzdělávání. Zaslechli jsme
i postesk, že se málo učíme a trávíme hodně
času mimo školu v rámci různých aktivit. Zde
bych chtěl upřesnit, že si to můžeme dovolit
právě díky tomu, že vzdělávací proces probíhá v menších skupinách, dítě je více vtaženo

do výuky, rychleji si informace osvojí a nám
zbývá více času na rozvíjení mimo školních
aktivit. Zpětně pak vnímáme, že je skvělé,
když jsou od nás děti kvalitně připraveny jak
po stránce vědomostní, tak po stránce zájmové, pohybové, sociální.

ve věku 8 – 11 let učit pracovat pod tlakem,
musíme se samozřejmě potřebám druhých
stupňů škol přizpůsobovat. Celkově jsem přesvědčen, že děti v naší škole si i s plněním všech
školních povinností užívají dětství plnými
doušky.

Ze zpětné vazby škol, kam naši žáci směřují, víme, že jsou dobře vybaveni potřebnými
vědomostmi. Úroveň vzdělání odpovídá požadavkům těchto škol a adaptační období
na novou školu trvá obvyklou dobu. Nové
školy si navíc cení vysoké míry samostatnosti
našich dětí. Máme mezi sebou i úspěšné
uchazeče o víceletá gymnázia. Zároveň víme
i o slabších stránkách, kterou je například zvládání stresových situací. Naše děti jsou zvyklé
na vstřícný postoj vyučujících, kteří prominou
delší čekání, pomohou, když vidí, že se to hodí.
I když nejsem přesvědčený, že je správné děti

A co považuji za nejdůležitější? Že je normální,
když místní děti chodí do místní základní
školy. Navíc, že do ní chodí rády, mají kolem
sebe kamarády, se kterými rády tráví i volný
čas. Že se takto mohou potkávat i rodiče a všichni dohromady tvoříme důležitou
součást naší vesnice. Jsme otevřeni všem dotazům, názorům i připomínkám, protože všechno
je to o lidech a komunikaci... Děkujeme za
dosavadní spolupráci se všemi, kteří se na ní
podílíte a těšíme se na další. Ať se Vám daří
a přejeme Vám pohodové jaro.
Mgr. Jakub Dolníček, ředitel školy
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Základní škola
Fenomenální úspěch v přehazované našich žáků
Po covidových přestávkách se rozjely školní soutěže a olympiády.
Čtvrťáci a páťáci úspěšně prošli místním kolem v přehazované a postoupili tak do okresního finále. V docela solidní konkurenci nejdříve
porazili zábřežské a štítecké družstvo a bylo jasné, že o vítězství budeme bojovat se sportovní 4. ZŠ Šumperk. Souboj to byl velice napínavý,
po dvou setech to bylo 1 : 1 a rozhodovalo se ve třetím. Po úžasné koncovce našich kluků a holek jsme se radovali z vítězství 2 : 1 na sety a jako
vítězové okresního kola se těšili na účast v krajském finále.
Nutno dodat, že se soutěž hrála ve smíšené kategorii, tj. minimálně dvě
holky na hřišti. My však máme velice šikovná děvčata a mezi čtvrťáky
a páťáky letos málo chlapců. Ničeho jsme se nezalekli a nastoupili
v sestavě 4 holky a 2 kluci. Přesto jsme slavili cenné vítězství.
Krajské finále se konalo v polovině března, opět v Šumperku na Komíně.
Sešla se 3 družstva, ZŠ Jeseník, ZŠ Holečkova Olomouc a ZŠ a MŠ Dolní
Studénky. Uznejte, že už samotný postup mezi velké sportovní městské školy je fenomenální úspěch. Ostatně už v okresu jsme ukázali, že
jsme konkurenceschopní. Po úvodní nervózní porážce s Olomoucí jsme
hravě přehráli Jeseník. V turnaji bylo znát, že nám zatím chybí vysocí
hráči, ale rvali jsme se srdcem J. Každý tým měl nakonec jednu výhru
a jednu porážku a díky vzájemnému skóre jsme nakonec brali bronzové
medaile. A to do slova... po cestě zpět jsme sice byli trochu smutní, že to
neskončilo lépe, ale při pohledu na celou soutěž je to úspěch báječný!
Jakub Dolníček

V přehazované jsme skončili na 3. místě v kraji.

Projektový den ve škole
Středa 2. března nebyla obyčejná středa.
Tento den se děti do školy obzvlášť těšily.
Už na začátku týdne se mohly zapsat do jedné ze šesti zajímavých dílniček – O Červené
karkulce, spisovatelské, anglické, masopustní,
loutkové, komiksové.

komunikace, rozvíjí se schopnost tvořivosti
a fantazie. V některých skupinách to bylo
i o sebeprezentaci a umění vystupovat před
ostatními.
Jak se dětem dařilo se můžeme podívat
na školní kanál YouTube, kde alespoň v lehkém sestřihu nahlédnete pod pokličku naší
školy. Jsou tam i dvě nestříhaná představení
z loutkové dílny, kde si děti zahrály Červenou
Karkulku a také z anglické dílničky, kde děti
hrají pohádku O zvířátkách a domečku.

V masopustní dílně si děti připomněly naše
tradice a lidové zvyky, vyráběly se masky,
smažily masopustní koblížky.
V komiksové dílně vznikly úžasné malé malované příběhy v angličtině, které nám teď
zdobí školu.

Celé dopoledne bylo věnováno jednomu
tématu, které bylo čas více rozvíjet.
Hravou formou, přesto můžeme mluvit
o učení, se děti učí schopnosti spolupráce,

Ve spisovatelské dílně byla inspirací kniha
Davida Williamse Nejhorší děti na světě, četlo se, povídalo, vymýšlela jména a nakonec
každý napsal jednu krátkou povídku.
Projektový den měl velký úspěch a rádi
bychom ho ve škole zařazovali častěji.
Petra Zsáková
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Z činnosti školní družiny – zima
V zimě jsme si užívali nových hraček, které nám nadělil Ježíšek pod
vánoční stromeček ve škole. Uvítali jsme každou sněhovou nadílku,
která se objevila. Začátkem zimy jsme si užívali zimní radovánky. V mrazivém počasí jsme přenesli zimu do družinu tvořením sněhuláků, sněhových vloček, jak maluje Mrazík, zimní krajiny a dalšími výtvarnými
a rukodělnými aktivitami. Zasněžili jsme celou naši školu a tímto moc
děkujeme všem, kteří se do výroby sněhových vloček zapojili!
Vyprávěli jsme si o kouzlu zimy. Čas nám zůstal i na vycházku po okolí,
kde děti hledaly a určovaly stopy zvířat ve sněhu.
Na konci zimního období děti čekal lyžařský výcvik, kde zdokonalily
své sportovní dovednosti a něco nového se naučily.
Vyrobili jsme figurínu Morany, symbol loučení zimy a vítání jara, a tím
se již pomalu loučíme s chladnými dny a těšíme se na teplé a slunečné
počasí, které nám přinese jaro. Čeká nás spoustu aktivit, např. tyto
nejbližší projektové dny O vodě, Den Země, Velikonoční tvoření.
Za školní družinu Bc. Kristýna Hrušková, vychovatelka ŠD

Mateřská škola Králec
Sportovní aktivity
Období předškolního věku je pro zdravý vývoj dítěte velmi důležitý.
Dochází k utváření psychické a fyzické osobnosti dítěte. Sportovní
aktivity pro předškoláky jsou potřebné především z hlediska vytváření
osobnosti a zdravého životního stylu.
Ve školkách jsme proto moc rády, že můžeme společně s dětmi ze
Základní školy sportování dětem nabízet a velmi nás těší velký zájem o tyto aktivity. V letošním roce máme za sebou bruslení, plavání
i lyžařský výcvik. Těchto aktivit se mohou účastnit děti starší 4 let, ale
to neznamená, že by mladší děti byly bez sportování. Naopak, dny,
kdy nás je ve školce méně, využíváme ke stavbě překážkových drah,
běhání, skákání, podlézání, přelézání, válení sudů...
Snažíme se především o to, aby byl pohyb u dětí rozmanitý a vše
probíhalo formou hry.

Za MŠ Králec, NevrOl

HAS I ČS KÁ S O UT ĚŽ
v kategoriích: muži, ženy, veteráni
a

TRADIČNÍ ZABÍJAČKOVÉ

VEPŘOVÉ HODY
4.června 2022
OD 10:00

Hasičská dráha

Zvou Hasiči Dolní Studénky
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Mateřská škola Dolní Studénky
Lidské tělo a co ještě nevíme...
Jeden projektový týden ve školce se nesl v duchu poznatků o zdraví,
našem těle, smyslech, o péči o zuby atd. Je to jedna z dílčích oblastí
z Rámcového vzdělávacího programu předškolní výchovy – Dítě a jeho
tělo. K tomuto tématu byly využity didaktické pomůcky, interaktivní
tabule s výukovou pohádkou Hurvínka bolí zub a s přiřazováním obrázků Co si zdravého koupím. Děti si vyzkoušely správnou techniku čištění zoubků svých i na maketě, povídali jsme si o zubní hygieně a proč
se nebát lékaře a stomatologa. K dispozici byly i obrázky, knížky, skládačky těla a kostry. Na maketě lidských orgánů se seznámily s tím co
se skrývá v našem těle a jak o něj pečovat. Příkladná a poučná byla
i pohádka Byl jednou jeden život.
Děti už vědí, že ke zdraví patří správná strava, proto bezchybně vystřihovaly a třídily potraviny zdravé a které mohou jen „trošku“. Také jsme
se dozvěděli, co mají děti rády k jídlu a co maminky doma vaří a jak rády
v kuchyni pomáhají. Ukázaly nám to i ve školce, kdy si s radostí připravily salát a vitamínový nápoj. I odpočinek a spánek po dobrém obědě
je přínosem pro zdravý růst dětí.

a školáky jezdily na Červenohorské sedlo lyžovat na opravdových
lyžích a vlecích pod vedením zkušených instruktorů lyžařské školičky.
Na památku si děti odvezly diplom a maskota.
Přejeme všem pohodové sluníčkové jaro a plný pytel optimismu,
protože i ten je potřeba pro pevné zdraví každého z nás.
Kolektiv MŠ DS

V neposlední řadě ke zdravému způsobu života patří sport a pobyt
na čerstvém vzduchu. V mateřské škole každý den trávíme určitý čas
na zahradě, chodíme na procházky do blízké přírody a účastníme se
bruslařského, plaveckého a lyžařského výcviku. Například lyžování si
děti nejdříve vyzkoušely na papírových lyžích ve školce mezi překážkami a moc je to bavilo. Začátkem března spolu s králeckými dětmi
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Komunitní škola
Komunitní škola informuje
Komunitní škola je již sedmým rokem nedílnou součástí života obce. Její hlavní činností
je podpora aktivit školy a školek v naší obci.
To se děje pestrou nabídkou volnočasových
kroužků pro všechny generace. Některé
kroužky mají své pevné místo, jiné postupně
obměňujeme, a to vždy s ohledem na poptávku a ochotu lektorů vymýšlet a organizovat něco nového. Všem, kteří na rozvoji
a chodu komunitní školy spolupracují, vřele
děkujeme.
Ani během letních prázdnin činnost organizace nezahálí. Během léta probíhá ve škole
několik příměstských táborů, letos organizujeme i první pobytový, a to pro kategorii 12+.
Máme velkou radost, že již nyní jsou tábory
téměř obsazeny. Pokud nepatříte mezi přihlášené a rádi byste se nějakého zúčastnili, mrkněte na stránky www.zsmsdolnistudenky.cz,
kde stále visí nabídka těch, které mají nějaké
volné místo.

každoročně přispívá dětem navštěvujícím
naši školu a školky. V uplynulém roce to byly
tyto akce: lyžařský výcvik, plavání, škola
v přírodě, pořízení učebnic a sešitů ve škole,

Karneval
V jednu únorovou neděli, se zámek Třemešek stal kouzelným místem, kde se děti,
z našich školek a školy, proměnily v pohádkové bytosti a společně si zatančily a zadováděly
na Karnevale. Celým programem nás provedli dva klauni a děti se od začátku skvěle zapojovaly
do programu i soutěží.

Od léta nás čeká také nová výzva v podobě
otevírané hospůdky „Školní šenk.“ Budeme
rádi, když k nám zavítáte, strávíte u nás
nějaký čas, ochutnáte něco grilovaného
i čepovaného a podpoříte tak nejen
život v obci, ale také školní aktivity (rádi
bychom, aby z každého prodaného produktu šla určitá část zisku na podporu vzdělávání v obci). Ostatně podpora takových
aktivit již nyní probíhá. Komunitní škola

Naše děti mají talent
Ano, je to tak. Kdo chtěl, mohl ukázat ostatním, v čem je dobrý a co
umí. Děti připravily pestrý program, tančily, zpívaly, hrály na klavír,
flétnu, trubku, připravily gymnastické vystoupení nebo hudební klip.
Celkem vystoupilo 19 dětí z naší školy a obou mateřských škol.
Všichni byli úžasní a odvážní!

balíčky pro prvňáky, autobusová doprava
škol a školek na výlet. Určitě bychom v tomto trendu rádi pokračovali, a proto jsme rádi
za Vaši podporu.
Jakub Dolníček

Petra Zsáková
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Tříkrálová sbírka 2022 v děkanátu Šumperk ukončena
V letošním roce proběhla Tříkrálová sbírka ve většině obcí
klasickým způsobem, byla možnost přispět i do statických
kasiček. Ke dni 24. ledna 2021 bylo všech 183 pokladniček
rozpečetěno a spočítáno.

Děkujeme všem, kteří se i v této těžké situaci
byli ochotni podílet na organizaci Tříkrálové
sbírky. Místním asistentům za organizování
sbírky v jednotlivých obcích, zaměstnancům
obcí za spolupráci při pečetění pokladniček
a následném počítání peněz a v neposlední
řadě děkujeme všem, kteří jakýmkoliv darem
do sbírky přispěli.
Celkový výtěžek z kasiček je 978 724 Kč.
Výnos sbírky je rozdělen podle pevně daného klíče takto: 65 % vybraných prostředků
se vrací charitám, které je vykoledovaly, 15 %
je určeno na velké diecézní projekty, 10 %
putuje do krizového fondu, odkud jsou
uvolněny při mimořádných událostech,
a na pomoc v zahraničí, 5 % využije na své
projekty Charita Česká republika, 5 % tvoří
zákonné režie sbírky.
Budeme tak moci opět podpořit osoby, které se ocitnou v nouzi, rozvoj terénní paliativní péče, Centrum pro rodinu, Poradnu ONŽ
– pomoc a poradenství pro ženy a dívky, z. s.
S dalšími záměry Vás seznámíme během
roku 2022, a to prostřednictvím našich stránek www.sumperk.charita.cz nebo na www.
trikralovasbirka.cz.
Za Charitu Šumperk děkují
Michaela Stuchlá a Věra Ponížilová,
koordinátorky Tříkrálové sbírky

135 339 Kč

Počet
kasiček
16

Bohdíkov

38 308 Kč

13

Bohutín

25 541 Kč

4

Bratrušov

28 143 Kč

2

Obec
Bludov

Bušín

Výtěžek

12 954 Kč

2

42 269 Kč

7

72 357 Kč

9

Hraběšice

8 890 Kč

2

Jindřichov

400 Kč

3

2 622 Kč

1

Loučná nad Desnou

58 124 Kč

10

Nový Malín

79 672 Kč

24

Olšany

28 473 Kč

3

Petrov nad Desnou

6 054 Kč

2

Rapotín

5 900 Kč

2

Dolní Studénky
Hanušovice

Kopřivná

5 497 Kč

1

Ruda nad Moravou

Rejchartice

93 468 Kč

21

Sobotín

34 607 Kč

8

Staré Město

23 730 Kč

7

Šumperk

149 505 Kč

28

Velké Losiny

103 976 Kč

13

6 757 Kč

1

Vernířovice
Vikýřovice
CELKEM

16 138 Kč
978 724 Kč

4
183

Mobilní servis zahradní techniky
Přijedeme k Vám a opravíme sekačky, zahradní
traktory, pily i další techniku

Tel: 774 44 66 24
servis@kolemsekacek.cz
www.kolemsekacek.cz
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Ze života dolnostudénské farnosti
Naše farnost prožila v uplynulém zimním období řadu událostí,
které byly mnohdy přelomové, a tak se na ně společně podívejme.
Za prvé bych vyzdvihl obrovskou solidaritu v letošní Tříkrálové sbírce,
která trhala všechny dosavadní rekordy. Zajisté v tom sehrála roli i skutečnost, že se tato sbírka uskutečnila v klasickém formátu po dlouhých
dvou letech. Zejména naši senioři už natěšeně vyhlíželi ze svých oken.
Ještě před zahájením sbírky se přesně o slavnosti Zjevení Páně, tedy
na Tři krále konalo v našem kostele žehnání tříkrálových koledníků,
respektive jedné kolednice z rukou šumperského kaplana P. Jana
Berky. Letos chodilo celkem 7 skupinek, které nevynechaly jediný dům
ve Studénkách, Králci, ani na Třemešku. Role vedoucích skupinek
se zhostili naši farníci a také velmi ochotná pracovnice šumperské
Charity. Téměř všichni z 21 tříkrálových koledníků tvořily děti
ze ZŠ Dolní Studénky. Tímto za pomoc s organizací, konkrétně
s oslovením malých koledníků a rodičů, děkuji panu řediteli Kubovi
Dolníčkovi a paním učitelkám. A o jaký přelomový rekord se vlastně
jednalo? V celé naší obci se vybralo úctyhodných 42 269 Kč, což je
o 6 740 Kč více, než před dvěma lety. Všem vedoucím skupinek, malým
koledníkům a štědrým dárcům upřímné Pán Bůh zaplať!

Tradiční adventní koncert ZUŠ Zábřeh uskutečněný po dlouhých 2 letech.

poprvé v naší novodobé historii použil zvláštní mešní formulář
„V době války nebo rozvratu“.Zároveň se v onu neděli ve všech kostelech uskutečnila mimořádná sbírka na Ukrajinu, která v naší farnosti
činila pěkných 9 020 Kč, vřelé díky! Pokaždé se samozřejmě za mír v této
zemi vroucně modlíme. To vše dokazuje vážnost situace a skutečnost,
že církev plně podporuje naše statečné bratry a sestry na Ukrajině!

Tradiční adventní koncert ZUŠ Zábřeh uskutečněný po dlouhých 2 letech.

Máme za sebou přelomovou událost v církvi – synodální cestu. Touto sebereflexí a diskuzí jsme skutečně zajeli na hlubinu. Naše 9členná
skupina farníků se sešla celkem třikrát, a to v prosinci a únoru vždy
po mši svaté v sakristii. Setkání měla jasně danou strukturu: 1. modlitba
za průběh synody, 2. biblické inspirace, 3. společné sdílení a 4. závěrečná modlitba. Hned na prvním setkání jsme si odhlasovali jedno
téma z deseti nabídnutých:„Spoluzodpovědnost za misijní poslání“.
Diskutovali jsme možnosti, jak oslovit nové věřící a zvýšit zájem o Boha
u mladé generace. Druhé setkání bylo hodně hluboké, protože jsme
přemýšleli nad deseti relativně složitými otázkami. Pro ilustraci zde
uvedu jednu: „Misijní poslání je stálým podnětem k tomu, abychom
neustrnuli v průměrnosti, ale stále rostli na naší cestě s Bohem / k Bohu.
Co mi toto říká pro život v naší farnosti / mně osobně?“ Náplní posledního setkání byly Božítělové průvody. Konkrétně jsme se zamýšleli nad
skutečností, že i v těžkých časech války, nástupu komunismu a dokonce i na počátku tuhé normalizace se Božítělové průvody v naší obci
paradoxně uskutečňovaly. Nakonec jsme společně vyplnili závěrečný
dotazník a všechny výstupy poslali na šumperský děkanát. Na úplný
závěr jsme neopomněli modlitbu za mír na Ukrajině.
Každého z nás se dotýká válečná agrese na Ukrajině, která se promítá i do našeho farního společenství. Vždyť v neděli 27. února se vůbec

Blíží se nejdůležitější křesťanské svátky v roce, které budeme moci
konečně prožít bez jakýchkoliv omezení. Už jsme odložili respirátory,
obnovili pozdravení pokoje stisknutím ruky a znovu můžeme přijímat eucharistii přímo do úst. Nejpozději o Velikonocích zase najdeme
svěcenou vodu v kropenkách.
Letos se naše farnost již podruhé zapojí do tradiční akce Noci kostelů.
Celý kostel si budeme moci prohlédnout v pátek 10. června 2022
od 18:00 do 20:30 hodin. Největším lákadlem bude znovu vyhlídka
z kostelní věže. Kéž nám vyjde tak hezké počasí jako před třemi lety,
kdy byla vynikající dohlednost. Předpokládám, že se v závěru této hezké akce zaposloucháme do libozvučných tónů našich zrestaurovaných
varhan J.
Velikonoční bohoslužby v kostele sv. Linharta:
• Květná neděle s žehnáním ratolestí
– „kočiček“, slavný vjezd do Jeruzaléma: 10. 4. v 7:30 hod.
• Zelený čtvrtek
– zvony „odlétají do Říma“, poslední večeře Páně: 14. 4. v 16:30 hod.
• Velký pátek
– pašije, ukřižování Páně, den přísného postu: 15. 4. v 16:30 hod.
• Velikonoční neděle
– slavnost Zmrtvýchvstání Páně, Boží hod velikonoční: 17. 4. v 7:30 hod.
• Velikonoční pondělí: 18. 4. v 7:30 hod.

Jiří Jančík
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Vodáci
Vážení spoluobčané a příznivci divoké vody,
máme v tomto období jen krátký příspěvek, neboť naše vodácká sezóna
je na samém startu, proto mi dovolte jen pár slov.
Naši členové oddílu VS Desná celou zimu nezaháleli, do podzimního
zámrzu proháněli sjezdové kajaky na Krásném, jakmile přituhlo, začala zimní příprava u nás v Sokolovně a v posilovně, plus samozřejmě
individuální příprava – ale tu poznáme až na závodech. Již nyní naši
závodníci prohánějí lodě, ale bohužel zatím není dost vody – zima se
nás nechce pustit... J

Dovolím si Vás v krátkosti pozvat na začátek sezony tady v okolí
– přijďte nás povzbudit 26. – 27. 3. – sjezdy z Hanušovic do Bohdíkova
a 16. – 17. 4. 2022 – slalomy v Zábřehu na Moravě.
Držíme nám všem v této nelehké době pěsti, ať vše ve zdraví užijeme
a našim borcům hodně zdaru.
Martin Rutar

Letem světem se sokolem
Sokolská zimní sezóna se nesla hlavně
v duchu zimních sportů na turistické chatě
ve Velkém Vrbně a také tradičním sportováním v naší tělocvičně. O sokolovnu se
také začal starat nový správce a věříme, že
vše bude fungovat dle potřeb sportovců
a dalších návštěvníků.
Pro jarní měsíce jsme si pro Vás připravili tradiční volejbalové turnaje, na které Vás již nyní
srdečně zveme. Po dvouleté covidové pauze
pořádáme Turnaj osvobození, a to tradičně
v kategorii mužů i žen. V červnu pak proběhne

oblíbený turnaj Plác cup, volejbalové zápolení v kategorii mixů. Ke všem sokolským aktivitám
samozřejmě patří domácí kuchyně. Budeme rádi, když se za námi přijdete podívat. Jestli jako
účastníci, diváci nebo kolemjdoucí, to už necháme na Vás.
Krajský volejbal v Dolních Studénkách bere stupně vítězů!
Letošní sezóna krajské soutěže ve volejbalu mužů se blíží ke konci. Poslední víkendové zápasy
sehráli hráči TJ Sokol Dolní Studénky proti TJ Hodolany 26. 3. 2022 v Olomouci a jelikož se jim
podařilo dvakrát zvítězit, víme jistě, že celkově ve své první kompletní sezóně skončí na stupních vítězů. V tuto chvíli již víme, jestli je to medaile stříbrná nebo bronzová, ale před uzávěrkou
zpravodaje jsme ještě čekali na výsledky jiných mužstev. Každopádně je to obrovský úspěch
našich borců a my jim za to vřele blahopřejeme! Celá sezóna byla velmi vyrovnaná a výsledky
byly velmi těsné. Do průběhu krajské soutěže opět zasáhla pandemie coronaviru, díky které docházelo k překládání zápasů a změnám v sestavě. I přes tyto peripetie se našim hráčům
dařilo předvádět kvalitní výkony. Chtěli bychom tímto poděkovat fanouškům, kteří si našli cestu
na domácí zápasy v Novém Malíně, za povzbuzování a podporování týmu.

Jakub Dolníček
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Sportovky
Co nového ve sportovním oddílu pro děti?
Milí malí i větší sportovci, jsme moc rádi, že sport stále patří k Vašim
oblíbeným činnostem, třebaže konkurence v podobě různých počítačových her, „chytrých“ telefonů, sociálních sítí, anebo třeba jen
sledování neskutečného množství televizních programových kanálů je opravdu velká. Proto nás velmi těší, že hodiny v naší sokolovně
vyhrazené jen pro nás jsou plně využité. Tělocvična se otřásá menšími
i většími ranami míčů, švihadla a obruče v rukou Vás, dětí, „vědí, co
mají dělat“ a žíněnky a matrace? Ve „spolupráci“ se švédskou bednou
a s Vámi – silná trojka. A právě proto se na Vás vždy moc těšíme a je dobře,
že Vaši lásku ke sportu ve Vás povzbuzují i Vaši rodiče a prarodiče,
kterým také patří za jejich sportovní podporu velký dík. Jen tak dál
a jsme rádi, když právě oni třeba na začátku nebo na konci sportovek
nakukují za dveře tělocvičny a hodnotí „znaleckým pohledem“ Vaše
kousky, někdy i „husarské“.

Chtěla bych touto cestou poděkovat všem 4 vedoucím jednotlivých
oddílů za jejich čas, energii a ochotu při práci s dětmi a výboru TJ Sokol
z.s. za velkou podporu naší činnosti, nápady a spolupráci.
Za všechny vedoucí Vám všem, prarodičům, rodičům, dětem a také sourozencům přejeme hodně zdraví, sportovní elán, zajímavé sportovní
zážitky a těšíme se na sportovní úterky a další akce s Vámi. Pevně
věříme, že nás nic v této ne zrovna jednoduché době od sportu neodradí a budeme moci pravidelně využívat prostory sokolovny a okolí.
Těší se na vás!
TJ Sokol
A proto ještě jednou, nejen sportovcům školou povinným, ale všem,
kdo mají rádi sport, jsou dveře k nám otevřené a to v duchu malého
zaveršování, které mi přišlo v tuhle dobu aktuální:

TJ Sokol Dolní Studénky pořádá

Ať je třeba ranní mrazík,

SBĚR ŽELEZNÉHO ŠROTU

nebo byl jen špatný sen,
ať jsi malý nebo velký
sport Ti zlepší celý den.
Máš-li elán, trochu času,

22. a 23. dubna 2022
KONTEJNERY BUDOU UMÍSTĚNY U:

potom tu máš sportovky,

• Mateřské školy v Králci

a hned rychle navykneš si

• Sokolovny v Dolních Studénkách

na sportovní úterky.

Kontejnery budou přistaveny
v pátek odpoledne a v sobotu dopoledne.

Organizačně Sportovní hry pro děti fungují vždy v úterý odpoledne,
ve známých časech, máme stále 3 kategorie dětí, které se vzájemně
i prolínají a vyplní tak úterní odpoledne v sokolovně od 16 do 19 hodin. Pro úplnost přidáváme rozpis vyhrazených hodin v Sokolovně pro
činnost Sportovních her pro děti:
ÚTERÝ
• 16:00 – 17:00 hod. rodiče, prarodiče, sourozence s dětmi dle
uvážení 0 – 5 let
• 17:00 – 18:00 hod. pro ty větší, školáky 6 – 10 let
• 18:00 – 19:00 hod. pro nejstarší děti, co rády hrají florbal
Ve výbavě pro děti nezapomeňte na vhodné oblečení, obuv s nebarvící
podrážkou a neméně důležitý pitný režim.

ODVOZ Z VAŠÍ ZAHRADY:
• SMS 603 984 269 (Jakub Dolníček)
Napište číslo popisné do SMS
a v sobotu dopoledne umožněte přístup.
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Zima u Mladých hasičů
Po skočení podzimní části sezóny, která probíhala
na venkovní sportovištích jsme se s dětmi přesunuli do tělocvičny. Zde jsme začali trénovat na dva
zimní závody, které měly proběhnout v tělocvičnách na okrese. Bohužel do toho opět zasáhly
opatření proti šíření COVID-19 a tyto závody byly
zrušeny. My jsme ovšem nezaháleli a celou zimu
s dětmi jsme každé čtvrteční odpoledne v tělocvičně trénovali
uzly, značky, věcné prostředky, ale také jsme posilovali, hráli různé hry a běhali.

Ovšem v úterý se počasí umoudřilo a přes noc připadl i nový sníh.
Takže si děti opět užily den lyžování a bobování. Poslední den byl
pouze ve znamení úklidu a odjezdu domů. Opět jsme na chatě s dětmi
strávili krásné dny a věříme, že za rok si to zase zopakujeme.
Ale nyní se již pomalu přesuneme do venkovní prostor našeho areálu
a budeme s dětmi trénovat disciplíny na jarní část sezóny mladých
hasičů.
Ing. Kateřina Žižková

Dále členové sboru pro děti nejen ze sboru, ale i z naší vesnice stejně
jako každý rok uspořádali Mikulášskou nadílku. Ta proběhla 5. prosince
a děti, které členové navštívili v převleku Mikuláše, anděla a několika
čertů slíbily, že se polepší a budou méně zlobit.
Letos jsme po roční odmlce způsobené opatřeními proti šíření
COVID-19 opět vyrazili s dětmi na oblíbenou Apaluchu, a to v termínu od 18. – 23. února. Již tradičně jsme zavítali na Starou Školu
do Velkého Vrbna. Na hory jsme vyjeli v pátek odpoledne 18. února,
aby si zde děti užily společně v námi své jarní prázdniny. Ačkoli nám
počasí celou dobu pobytu moc nepřálo, tak jsme oba víkendové dny
zasvětili lyžování v dopoledních hodinách a odpoledne si děti užily
při bobování a stavění sněhuláků. Večerní program byl pak zaměřen
na různé hry a vědomostní kvízy. V neděli jsme dětem na památku
předali pamětní listy, ze kterých měly velkou radost. V pondělí se počasí pokazilo, a tak jsme dětem udělali odpočinkový den plný filmů.

Příprava jitrnic na Jarní veselici.

Vydavatel: Obec Dolní Studénky, Dolní Studénky 99, 788 20, Dolní Studénky, IČ: 00635936
Evidenční číslo: MK ČR E 20215, Četnost vydávání: 3× ročně, Číslo 1/2022, Výtisk ZDARMA, Datum vydání: 29. 3. 2022.

