Číslo 2/2021

Vážení spoluobčané,
léto uteklo jako voda, stromy se zabarvily do pestré palety
barev, rána jsou již místy mrazivá, a to je neklamný důkaz,
že je v plném proudu podzim. Věřím, že se Vám přes léto
podařilo odpočinout od práce i Covidu, načerpat sluníčka
a sil do zimních měsíců.
V létě se podařilo, po téměř třech letech rekonstrukce,
zkolaudovat a otevřít kompletně celý Zámek Třemešek,
který si zvyká na nové nájemníky, hosty i nový život. Věřme,
že se po dlouhé době stane opět centrem života v regionu.
Během listopadu by měly být dokončeny i veškeré parkové
úpravy a v průběhu adventu jste srdečně zváni na několik
akcí, které zde proběhnou v rámci „Vánoc na Zámku
Třemešek“. Během začátku podzimu se podařilo takřka
dokončit také projekt vysokorychlostního internetu v obci,
ještě zbývá pokrytí dvou lokalit s novou výstavbou, které
by snad mělo proběhnout ještě v letošním roce, a pokrytí
Třemešku, to by mělo být realizováno v horizontu roku a půl
spolu s výstavbou chodníku a cyklostezky Králec – Třemešek.
Na tu je již takřka dokončena projektová dokumentace. Rádi
bychom na začátku roku měli vydáno stavební povolení
a zažádali o dotaci ihned, jak se spustí nové sedmileté
dotační období Evropské unie. Na konci září pak byla podána
na Národní sportovní agenturu žádost o dotaci na výstavbu

Plánované akce v Dolních Studénkách

spolkového domu, nyní netrpělivě čekáme, jestli ve velké
konkurenci uspějeme. Podařilo se rovněž realizovat první
etapu dopravně-bezpečnostních prvků v obci, v příštím
roce bychom rádi pokračovali v dalších opatřeních, které
vychází ze schváleného pasportu. A v minulém týdnu jsme
na základě četných podnětů řešili s krajským koordinátorem
veřejné dopravy KIDSOK dopravní obslužnost lokality
Třemešek a snad by sem od června příštího roku mohlo
zajíždět podstatně více autobusů.
Dovolte, abych velmi poděkoval všem spolkům za krásné
akce, které i přes značné riziko a omezení v průběhu léta
pro nás všechny zorganizovaly a o kterých se můžete dočíst
na těchto stránkách, a velmi se již těším na ty, které nás opět
po dvou letech snad čekají v předvánočním a vánočním čase.
V rámci tradičního pohádkového odpoledne, které bude
letos ve znamení Anděla páně, by opět měly vyrůst jitrnice
na stromech a pivo téct korytem, na což rádi využijeme
finanční výhru, kterou jsme získali za celostátní vítězství
Zámku Třemešek v prestižní soutěži Komunální projekt roku.
Přeji Vám všem hodně zdraví a sil do podzimních dní
i adventního shonu!
Ing. Radim Sršeň, Ph.D., starosta obce

POZVÁNKA
Tříkrálová sbírka

LISTOPAD
28. 11. 2021

1. Advent – Výroba adventních věnců a svícnů

PROSINEC
2. 12. 2021

2. Advent – Zabíjačka a Mikuláš

5. 12. 2021

Obcí chodí Mikuláš

12. 12. 2021 3. Advent – Divadlo a jarmark
18. 12. 2021 Adventní koncert v kostele sv. Linharta
19. 12. 2021

4. Advent – Vánoční tvoření a zvyky

29. 12. 2021 Pohádková veselice v kulturním areálu
LEDEN 2022
1. 1. 2022

Novoroční koncert

Dne 29. prosince 2021
srdečně všechny zveme do kulturního areálu
na pohádkovou veselici ve znamení Anděla páně
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Obecní úřad Dolní Studénky
Letem světem
zastupitelstvem obce
Na 13. Zasedání obce Dolní Studénky konaného dne 19. 9. 2021 byly
projednány následující záležitosti.
Zastupitelstvo vzalo na vědomí:
• Rozpočtová opatření schválené RO 9/2021, 10/2021, 11/2021.
• Kontrolu plnění usnesení RO a kontrolu plnění usnesení ZO.
Zastupitelstvo obce schválilo:
• Směrnice č. 1/2021 pro nakládání s osobními údaji pro Obec 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: celovska@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.

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

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

• Žádost o dotaci „Kabina“ u Národní sportovní agentury pro Tělovýchovnou jednotu Sokol Dolní Studénky, z.s., a to konkrétně na
investiční a generální opravu stropu a střechy v místní sokolovně
spojená se zateplením stropů a vytvořením nových úložných prostor na půdě.
• Poskytnutí finančního daru na základě darovací smlouvy mezi
Obcí Dolní Studénky a Sdružení místních samospráv ČR na výdaje k pokrytí nákladů na likvidační práce a nápravu škod vzniklých
24. 6. 2021 z důvodu extrémní bouřky.
• Nájemní smlouvu a smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti mezi Olomouckým krajem a Obcí Dolní Studénky pro stavbu
„Chodník a stezka pro chodce a cyklisty Králec – Dolní Studénky,
III Etapa“.
• Strategický plán rozvoje sportu v obci Dolní Studénky do roku
2026.
• Záměr projektu „00635936 – Dolní Studénky – Výstavba sportovní
haly“ a podání žádosti o dotaci u Národní sportovní agentury.
Různé:
Ing. Sršeň vysvětlil dokončovací práce na zámku Třemešek, budou
se znovu sázet lípy, dělat konečná úprava okolí zámku, zahradnické
úpravy. Obecní byty jsou od měsíce srpna plné, stejně jako byty
Pomněnky i Pontisu. V současné době se řeší problém ohledně fasády,
kdy se nechal udělat znalecký posudek. Dvě stěny zámku se oloupaly,
firmu RÝMSTAV jsme několikrát upomínali o opravu. Firma reklamaci
neuznává. Obec vyžaduje peníze na opravu z bankovní záruky.
– obecní úřad –

Pošta Dolní Studénky
Dočasná změna otevíracích hodin pro veřejnost Pošty Dolní Studénky
od 1. října 2021 do 31. prosince 2021.
Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek

08:00 – 10:00 14:30 – 16:30 hodin
08:00 – 10:00 13:00 – 15:00 hodin
08:00 – 10:00 14:30 – 16:30 hodin
12:30 – 16:30 hodin
08:00 – 10:00 13:00 – 15:00 hodin

Ořezávání stromů
Obecní úřad Dolní Studénky žádá všechny občany, aby nenechávali
růst větve stromů nebo keřů nad oplocení svých sousedů nebo nad
obecní komunikace. Dále žádáme o úklid spadlého listí na komunikace
nebo v zabránění spadnutí listí na pozemky svých sousedů. Buďme
k sobě ohleduplní. Pokud jsou větve nad obecními komunikacemi, tak
brání průjezdu velkých aut např. svozových aut na TKO a bioodpad.
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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

DOLNOSTUDÉNSKÝ ZPRAVODAJ
Poplatek za psa
150 Kč/1 pes v domácnosti/rok
200 Kč/každý další pes v domácnosti /rok
Poplatek je roční a platí se pouze jednou splátkou do 31. 3. 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.
POPLATEK ZA PSA PRO ROK 2022 JE SPLATNÝ DO 31. BŘEZNA 2022!

700 Kč/osoba/rok
350 Kč/student/rok – jen po předložení potvrzení o studiu do
30. 9. příslušného kalendářního roku v opačném případě nárok
na slevu zaniká (Studenti, kteří jsou ubytovaní na internátu nebo
na koleji.)
Číslo účtu: 103187365/0300
VS: občané z Dolních Studének 1340 + Vaše č.p.
VS: občané z Králce a Třemešku 13405 + Vaše č.p.
Pokud platíte za více osob, jste povinni označit osoby, za které poplatek hradíte.
Poplatek za TKO – rekreační objekt v obci
700 Kč/rekreační objekt v obci/rok
700 Kč/stavba pro individuální rekreaci – zahrádkářská chata/rok
POPLATEK ZA TKO PRO ROK 2022 JE SPLATNÝ 30. ZÁŘÍ 2022!

Služba vakuové stanice

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

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 poškozením přisávací hadici, která je krytá zeleným kloboučkem.

DOLNOSTUDÉNSKÝ ZPRAVODAJ
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Obec Dolní Studénky a Komunitní škola Dolní Studénky
ve spolupráci s RC Vikýrkem z.s. a Dobrotami z venkova s.r.o. vás všechny srdečně zve na

Vánoce na Třemešku
28. listopadu – 19. prosince 2021

1. ADVENTNÍ NEDĚLE – 28. listopadu 3. ADVENTNÍ NEDĚLE – 12. prosince

Výroba adventních věnců a svícnů
• 10:00 – 16:00 hod. – 200 Kč / věnec

2. ADVENTNÍ NEDĚLE – 5. prosince

Zabíjačka a Mikuláš
• Zabíjačka – od 8:30 hod.
– prodej specialit, ukázka výroby
Program:
8:30 hod. zahájení zabíjačky
– ukázka ruční výroby zabíjačkových pochoutek
11:00 – 12:00 hod. dokončení výroby s možností
zakoupení hotových lahůdek – mozečku, čerstvě
vyrobených jitrnic a jelítek, ovaru a „prdelačky“
9:00 – 15:00 hod. prodej zabijačkových specialit
domácí výroby – jitrnice, tlačenka, bílé a červené
kroupy, syrové sádlo, vepřové maso a kosti
• Mikuláš – od 10:00 – 12:00 hod.
– vstupné dobrovolné

Jarmark s divadlem
• Divadlo – Tři oříšky – od 10:00 hod.
• Malé divadelní představení
– zahrají Dolníčkovi sršni – děti ZŠ
• Jarmark nejen vánočních výrobků dětí, rodičů
a přátel školy
• Koledy

4. ADVENTNÍ NEDĚLE – 19. prosince

Vánoční tvoření a zvyky
• Vánoční tvoření a zvyky – od 11:00 – 17:00 hod.

Na své si přijdou děti, rodiče i senioři.
Jste srdečně zváni.

Výtěžek z akcí bude použit na činnost všech neziskových organizací.
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Zámek Třemešek zvítězil v soutěži Komunální projekt roku ČR
Projekt Zámku Třemešek uspěl v konkurenci desítek projektů z celé ČR
v prestižní soutěži Komunální projekt roku 2021 a získal vítězství v kategorii Sociální projekt roku. „S odměnou 20 000 Kč samozřejmě naložíme tradičním dolnostudénským způsobem a před Silvestrem opět
porostou jitrnice na stromech a pivo poteče korytem, podobně jako
tomu bylo před lety po úspěchu v soutěži Starosta roku“, slíbil starosta
Obce Dolní Studénky Radim Sršeň (STAN).
„Každopádně tou největší radostí ale je, že se tento supernáročný
projekt podařilo dokončit, mj. díky výraznému přispění EU prostřednictvím 7 různých dotací. Když před lety zchátralý zámek navštívili
potomci posledních předválečných majitelů, jejichž malá dcera odjela posledním Wintonovým vlakem do Anglie a zachránila si tak holý
život, zastyděl jsem se, jak naše společnost mohla dopustit takovou

devastaci tohoto historického skvostu. Vdechnout zámku nový život
a udělat z něj po téměř sto letech opět centrum dění bylo od počátku
naší hlavní motivací. Když před 3 lety budovu zachvátil rozsáhlý požár,
právě v momentě, kdy měla začít rekonstrukce, málokdo věřil, že se to
podaří. Zámek Třemešek však vstal z popela jako bájný Fénix a zahajuje
novou etapu svého „života“. Nový domov zde našli mladí i senioři, ženy
s dětmi z azylových domů i hendikepovaní spoluobčané, kteří ze svých
bytů sjedou 3 patra a budou nás rázem obsluhovat v sociální kavárně.
Přízemí již zabydlely akční maminky z úspěšného mateřského centra
Vikýrek či sdílený sociální pracovník pro 16 obcí regionu, na využití
polyfunkčního komunitního centra se také těší naše spolky či komunitní škola. Přál bych si, aby se Zámek Třemešek opět stal centrem dění
v regionu, aby to tu opět žilo!!!“, dodal starosta Sršeň.

DOLNOSTUDÉNSKÝ ZPRAVODAJ
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Pamětihodnosti spojené se zámkem Třemešek
Unikátní renesanční portál u vstupních dveří na zámečku Třemešek
se dochoval jako památka na zakladatele tohoto rodového sídla Jana
Bukůvky z Bukůvky (32 let) a jeho manželky Ester Sirakovské (28 let).
Je to kulturní památka přesahující svým významem rámec severní
Moravy. Vytesán byl r. 1587 a zůstal zachován i po pozdějších přestavbách. Po obou stranách portálu jsou mistrovskou rukou vytesány reliéfy Jana a Ester, spočívající ve výklencích na ozdobných podstavcích.
Kamenné pažení vchodu okrášlené nádherným ornamentem je uzavřené

obloukem, na jehož svorníku je
lví hlava s kruhem v tlamě. Nad
reliéfy jsou umístěny rodové znaky zakladatelů zámku; Bukůvkové
mají smyčku či kličku, Sirakovští
mají erb zavinuté střely. Nejhořejší část potom uzavírá kladí neboli
břevnoví. Velmi dochovalé jsou
i nápisy ve staročeském jazyce,
hovořící o zakladatelích zámku,
jejich věku a době vzniku.
Dvě náhrobní desky, které
jsou dnes umístěny na vnější zdi
kostela sv. Linharta v Dolních
Studénkách. Na jedné desce je
vyobrazena paní Ester, držící
v náručí mrtvou dcerku. Na druhé jsou zobrazeni tři jejich zesnulí hošíci. Všechny dětské postavičky jsou s bezduchým výrazem
ve tváři, tvář paní Ester je smutná
a bez portrétního zájmu.
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Knihovna
Poděkování za spolupráci
Místní knihovna Dolní Studénky děkuje všem dětem ze ZŠ a MŠ Dolní
Studénky za účast v soutěžích a za výbornou spolupráci a návštěvy
v místní knihovně po celý rok 2021. Knihovna dále děkuje všem svým
čtenářům za časté návštěvy a půjčování knih v knihovně.
Informace na rok 2022
Knihovna bude naposledy otevřena dne 17. 12. 2021 a po novém roce
bude otevřena dne 4. 1. 2022. Půjčovní doba pro rok 2022 zůstává
stejná a to každé úterý od 15:00 – 16:30 hodin (16:30 – 17:00 hod.)
– rozvoz knih po čtenářích, kteří nemohou do knihovny přijít osobně
ze zdravotních důvodů a v pátek od 14:30 do 16:30 hodin. V lednu
2022 se budou vybírat čtenářské poplatky za půjčování knih. Čtenářské poplatky činí: dospělí 50 Kč/rok, důchodci 25 Kč/rok, děti a studenti 20 Kč/rok. V knihovně je celá řada nových knih, dále knihy z výměnných fondů, které putují mezi knihovnami okresu. Každý čtenář
si určitě vybere z naší nabídky. Přijďte si vybrat a uvidíte sami.
Výtvarné soutěže
V současné době je vyhlášena výtvarná soutěž na téma „Podzim – listí“.
Na všechny obrázky, výrobky se budeme těšit. Uzávěrka je v pátek

26. 11. 2021. Všechny děti budou odměněny a výstava bude k vidění
v prostorách místní knihovny.
Sbírka ošacení
V průběhu měsíce července opět po roce proběhla v naší obci sbírka
ošacení, obuvi, hraček a kuchyňského nádobí. Do místnosti v budově
OÚ Dolní Studénky po více jako měsíc občané nosili velké pytle s výše
uvedenými věcmi. Nakonec byla celá místnost zaplněná až po dveře.
Následující týden si pro vše přijeli zaměstnanci Diakonie Broumov,
kam celá sbírka putovala. Ze strany občanů obce byl slyšet také
kladný ohlas, protože sbírka pomůže dalším potřebným lidem a také,
že se sbírka pořádá v místě bydliště, že se nic nikam nemusí daleko
vozit. Tato sbírka také pomůže diakonii nejen předáním ošacení
potřebným lidem a také jim dává práci pro zaměstnance azylového
domu, kteří třídí všechno, co k nim přijde. Od Diakonie Broumov nám
přišel děkovný dopis za uspořádání sbírky.
Novinky pro rok 2022
Místní knihovna Dolní Studénky bude mít od nového roku předplatné následujících časopisů a to: Maminka, Naše krásná zahrada,
Zahrádkář, Receptář a dětské časopisy Špuntíci a Hvězdička.

Místní knihovna Dolní Studénky

Místní knihovna Dolní Studénky

www.knihovnadolnistudenky.webk.cz

s Městskou knihovnou T. G. Masaryka v Šumperku

Vyhlašuje
soutěž na téma
www.knihovnadolnistudenky.webk.cz

Vás zve na výstavu fotografií

Místní Vyhlašuje
knihovna
Dolní Studénky
soutěž na téma

Milana Dvořáčka

www.knihovnadolnistudenky.webk.cz
Místní
knihovna Dolní Studénky

Místní knihovna Dolní Studénky
Vyhlašuje soutěž na téma

www.knihovnadolnistudenky.webk.cz

ve spolupráci

Vyhlašuje soutěž na téma

„Podzim – listí“
„Podzim – listí“

„Podzim ––listí“
„Podzim
listí“

Výkresy nebo výrobky můžete donést na OÚ Dolní
Studénky nebo přímo do knihovny nejpozději
Výkresy nebo výrobky můžete donést na OÚ Dolní
Výkresy nebo výrobky
můžete donést na OÚ Dolní
do 26.11.2021.
Studénky nebo přímo do knihovny nejpozději
do knihovny nejpozději
Studénky nebo přímo
do 26.11.2021.
do 26.11.2021.

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

DOKUMENTÁRNÍ FOTOGRAFIE
PORTRÉTY
SPORTOVNÍ UDÁLOSTI
PŘÍRODA
FOTKY ZE ZAHRANIČNÍCH CEST
Výstava se koná
od 2. listopadu do 31. prosince 2021
Výstava je přístupnáv půjčovní době knihovny.

DOLNOSTUDÉNSKÝ ZPRAVODAJ
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Český svaz žen
Zájezd Českého svazu žen

Péče o parčík v naší obci

V neděli 29. srpna vyjel z naší obce plně obsazený autobus za dalším
poznáváním. Tentokrát jsme navštívili Strážnici, se šikovnou průvodkyní jsme prošli Strážnický skanzen a seznámili se se životem lidí na
Slovácku. Velmi zajímavá byla exkurze v modrotiskové dílně, kde nás
s výrobou modrotisku (UNESCO) seznámila vnučka zakladatele zdejší
dílny. Barokní zámek Milotice nás zaujal nejen krásnými interiéry ale
i francouzskou zámeckou zahradou a barokní sochařskou výzdobou. Nakonec jsme se svezli vláčky v zahradní úzkokolejné železnici
ve Vracově. Výlet se nám moc podařil, poznali jsme nové krásné kouty
naší vlasti, to vše za krásného počasí. Děkujeme Obci Dolní Studénky
za finanční příspěvek na tento zájezd.

Členky Českého svazu žen si převzaly na starost péči o nový parčík
v naší obci, v lokalitě Korea a levandulový záhon u Kříže. Děvčata se zde
dvakrát sešly, aby odstranily plevel, která prorůstala v pěkných keřících
a kytkách. Ještě se sejdeme jednou, abychom keře i trvalky připravily
na zimu. Všem děvčatům ze svazu žen za péči o zeleň děkujeme.
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Projekt

vysokorychlostního
internetu v obci téměř
dokončen
Druhá etapa projektu zavedení vysokorychlostního internetu v naší obci byla takřka
dokončena. Dolní Studénky jsou pilotním
projektem v ČR, v rámci kterého je využita
kombinace 3 různých technologií. Většina obce
je připojena přes 4 tzv. „vysunuté DSLAMy“,
kde se připojení optickým kabelem transformuje do již stávajících telefonních přípojek
metalických, které má většina domácností,
se zárukou rychlosti 100 – 250 Mb/s. „Nová
ulice“ bude připojena pilotně s využitím metody „mikrotrenchingu“přímo optickým kabelem
až do domácností s možností využít rychlosti až
1 Gb/s. Další novostavby v lokalitách „u skruže“,
Korea a podél „králecké spojky“ budou v následujících týdnech připojeny propojením „optiky“ s vysílačem rádiových vln v pásmu 60 GHz,
jedná se o první využití této technologie v rámci celé ČR, která nejprve poběží půl roku ve zkušebním režimu a domácnostem umožní využít
internetové připojení o rychlostiminimálně
250 Mb/s. Podobnou technologii plánujeme
použít ve třetí etapě i v místní části Třemešek,
kam bude optické připojení přivedeno v plánované cyklostezce a dále šířeno také vysílačem
v pásmu 60 GHz.

DOLNOSTUDÉNSKÝ ZPRAVODAJ

Sociální okénko
SOCIÁLNÍ OKÉNKO
Projekt: “Dostupné sociální poradenství“
Dnes na téma: Jaké služby mohou pečující osoby využít, aby na péči nebyly
úplně samy?
Péči o naše blízké často vnímáme jako přirozenost, která patří k běžnému životu. Mnohdy
začínáme pečovat pomalu a nenápadně. Jednoho dne se však ocitneme na pokraji svých sil a
zjistíme, že je náš život zcela upozaděn. Často pak pečujeme ve dne i v noci, sedm dnů
v týdnu, několik měsíců nebo i let. Celý svůj čas věnujeme pouze opečovávané osobě, často
potlačujeme svoje potřeby.
Přitom systém sociálních služeb nabízí služby, které podporují pečující osoby, ulehčují jim
péči a prodlužují dobu, kdy je možné zvládat i velice náročnou péči v domácím prostředí.
Dnes bychom Vám rádi přiblížili službu denního stacionáře.
Již z názvu denní stacionář lze odvodit, že se jedná o službu, která je poskytována pouze přes
den, tak aby pečující osoba mohla sladit svůj profesní a rodinný život s péčí. Pro
opečovávanou osobu pobyt v denním stacionáři často znamená jedinou možnost jak se
setkat s vrstevníky a zajímavě využít čas v průběhu dne. Denní stacionáře se zaměřují na
různé cílové skupiny od dětí a mladých osob se zdravotním postižením až po seniory. Své
služby nabízejí zpravidla v pracovní dny a často nabízejí i jako nadstandardní službu dopravu
do zařízení, což mnoho pečujících velice vítá. V průběhu dne nabízejí klientům stravu
v podobě svačin, obědů a pitného režimu a celou řadu aktivit jako např. posilování paměti,
výtvarné činnosti, rukodělné práce, cvičení, rehabilitační cvičení, výlety po okolí. Jako velice
smysluplné vnímají klienti činnosti spojené s běžným denním životem, tzn. podílení se na
přípravě svačin, pečení moučníků, stolování, úklid, péče o zahradu, záhony apod.
Pokud jste se rozhodli dozvědět se o této službě více, rádi Vám zprostředkujeme další
informace.
Nemusíte za námi nikam cestovat, navštívíme Vás ve Vaší domácnosti. Naše služby nabízíme
zdarma.

V případě zájmu o zvýšení rychlosti internetu
můžete využít zvýhodněné nabídky operátora 365internet, případně oslovte Vaše stávající operátory, kteří již většinou zareagovali
na nabídku konkurence a jsou schopni ceny
snížit na úroveň 365internet, což Vám případně umožní nadále využívat služby, na které jste
zvyklí.

Kontaktujte nás na tel. čísle: 722 970 171 nebo na emailu:
poradenstvi@pontis.cz

U3V – Univerzita třetího věku
Začátkem října jsme začali studovat v naší obci již 11. semestr U3V, která je začleněna do aktivit Komunitní školy v Dolních Studénkách. Věnujeme
se pokračování tématu „Dějiny oděvní kultury“, tentokrát naše cesta za dějinami odívání směřuje na téměř celé 20. století, od období před první
světovou válkou. S odíváním prožijeme vznik Československa, obě světové války, světové krize a dostaneme se až do módy a oděvních stylů
nedávných let. Moc se nám toto téma líbí, na každé společné setkání se moc těšíme. Nechcete také přijít mezi nás? Nový semestr začíná v únoru!

DOLNOSTUDÉNSKÝ ZPRAVODAJ
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Festival „Hudba bez hranic“
Hudba bez hranic má za sebou již 17. ročník. Stejně jako minulý rok,
se tato akce díky epidemiologické situaci konala v září. Festival pořádá obec Dolní Studénky a Místní akční skupina Šumperský venkov
s významnou podporou Olomouckého kraje. V kulturním areálu se
tak během dvou dnů představilo až pět stovek učinkujících.
Festival vznikal původně jako přehlídka dechových hudeb a mažoretek. Tentokrát v programu dostali prostor i jiné hudební žánry, jako je
jazz, pop, punk nebo rock. Letos jsme přivítali šestnáct kapel a mažoretkových skupin ze tří zemí.
Páteční večer sedmnáctého ročníku Hudby bez hranic odstartovali buldozeři dívčích srdcí Trocha klidu ze Šumperka. Poté zazpívala
a Studénky roztančila hvězda festivalu Ewa Farna se svou kapelou.
Na závěr pátečního večera vystoupila zábřežská formace Vlny.

V sobotu se dechové hudby s mažoretkami prošli centrem Šumperka a své umění předvedli široké veřejnosti „Na Točáku“ a v parku
„U Sovy“. Odpolední program v Dolních Studénkách zahájil paprskový
průvod, na který v kulturním areálu navázali vystoupení jednotlivých
účastníků festivalu z ČR, Slovenska a Polska.
Sobotní večer vyvrcholil jedinečným koncertem filmové hudby
s videoprojekcí v podání Dechového orchestru Zábřeh, jeho sborem
a sólisty.
Celý festival zakončil velkolepý ohňostroj.
Velké poděkování patří všem organizátorům, hasičům, sokolům, myslivcům a dalším dobrovolníkům, kteří se podíleli na organizaci celého
festivalu.
NevrOl
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Festival „Hudba bez hranic“

Mateřská škola Králec
Předškoláci trochu jinak
V mateřské škole v Králci jsme letošní školní
rok odstartovali změnou. Mateřská škola má
na první pohled nový kabát v podobě barevné fasády, ale i místo jedné třídy jsou v ní třídy
dvě. A jak už to tak k životu patří, přináší nám
první společně prožité dny s dětmi mnoho
momentů, které stojí za to sdílet.

Pregramotnosti čtenářské i matematické
tak nabíraly postupně na otáčkách. Někteří
zkoušeli, jiní šli na jistotu. Poměřování délky,
vnímání počtu, manipulace s předměty, půjčování, ale i poskytnutí rady, vnímání jeden
druhého, sdílení radosti, spolupráce a nezbytná odvaha požádat o pomoc. To vše se
snaží dětem nabídnout nejen šnek Palmác, ale
tohle vše jim umožňuje každodenní “čas
navíc”. A kdo ví, co je čas, je vždycky rád, za
jakýkoliv navíc.

Vzhledem k nové organizaci dne v mateřské
škole a seskupení dětí, vznikla nově příležitost,
věnovat vzdělávací nabídku dětem během
dne v několika fázích. Ačkoliv spatřujeme jako
učitelé velké přínosy v práci se smíšeným kolektivem, vnímáme čas věnovaný skupině těch
nejstarších předškoláčků jako velmi efektivní.
Zatímco menší děti spí, ty nejstarší, s odlišnou
potřebou spánku se vydávají za dobrodružstvím, které je motivováno příběhem, četbou,

prostě chvilkou klidu potřebného k trávení
oběda.
Tentokrát to byla výprava za šnekem Palmácem. Jeho trampoty děti nejdříve vnímaly při
poslechu čteného textu a poté v diskusi probíhal rozbor jednotlivých situací, nápady na jejich řešení či zpětná vazba vztahující se k pochopení významů některých slov. Není šnek
jeden jako druhý, ten náš se stal prostředkem
pro práci na rozvoji grafomotoriky, tedy pro
manipulaci s psací potřebou, uvolnění ramenního kloubu a to vše v rytmu Palmácových písniček a tvorby velkých kruhů či spirál barvami
na papír. A šnek učil děti dál. Rozdělit válečky
z modelíny na sedm stejných dílků, podělit se
s ostatními tak, aby měl každý stejný materiál
a tvorba šneků mohla pokračovat.

Krásné dlouhé podzimní dny vám všem přejeme my z mateřské školy v Králci.
Za MŠ Králec Hanka Plachá
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Mateřská škola Dolní Studénky

Podzim
už je tady...
Každé roční období přináší něco zajímavého a pro děti poutavého. Podzim je bohatý
na různorodost barev a plodů, které se sbírají
a trhají. Změny v přírodě jsme dětem přiblížili
třeba vycházkou do blízkého lesíku, kde bylo
možné pozorovat barvící se listí na stromech
a okolí rozhledem z kopce. Během vycházky
si děti dávaly „podzim“ do košíku – kaštany,
barevné listy, oříšky. Ve školce si je prohlížely,
počítaly, třídily podle druhů a velikostí, tvořily
z nich a poslouchaly pohádku o lesních zvířátkách, která se plody lesa živí.
Důležité pro zdraví lidí jsou ale zejména plody
ovoce a zeleniny, se kterými se děti ve školce
také seznamují a to vizuálně, hmatem i chutí.
Vědí, že vitamíny jsou prospěšné pro zdraví.
Děti si přinesly ovoce z domova,které zpracovávaly na kompot. Podílely se na všech
činnostech – loupání, krájení a ochutnávce
hotového díla. Mňam! Od rodičů dětí jsme
pro školku dostali i koš plný dobrot v podobě různých druhů ovoce. To bylo prohlížení
a ochutnávání! Dalším zážitkem pro děti byla
pomoc při výrobě smoothie, což je tekutý
vitamínový ovocný nápoj. I ten všem chutnal.
Musíme zmínit i naši školní zahradu, na které
jsou ovocné stromy a keře, proto také zde děti
mají možnost ochutnávat např. rybíz, ostružiny,
angrešt, jahody, švestky, jablka.
Čekají nás další akce a činnosti spojené
s podzimem, např. drakiáda v obci, podzimní
pohádka v kině a mnoho hravé zábavy
ve školce.
Za MŠ I. Janková
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Základní škola
Nový školní rok v naší základní škole
Ve čtvrtek 1. září se na slavnostním zahájení nového školního roku
sešlo celkem 16 nových prvňáčků! Je to číslo, které polistopadová
historie školy snad ani nepamatuje. Jsme velice rádi, že většinu tvoří
naše místní dolnostudénské děti a že se jim u nás ve škole stále líbí.
V letošním školním roce pak celou školu navštěvuje 55 žáků, kteří jsou
organizovaní do tří tříd s pěti ročníky. Díky rozpočtu školy, dotačním možnostem i nemalé pomoci zřizovatele se nám letos podařilo
organizaci školních dní uzpůsobit do takové míry, že se téměř všechny
předměty v jednotlivých ročnících učí samostatně. Spojování ročníků
dohromady praktikujeme v rámci předmětů výchovného charakteru.

Velkým úkolem všech typů škol po celé zemi je samozřejmě navrácení pravidelného režimu a výuky po pandemických potížích. To se
samozřejmě týká také naší školy. Z toho důvodu jsme hned od začátku září napnuli všechny síly, abychom probrané učivo posledních let
hlavně opakovali, upevňovali a učili se jej správně používat. Sociální
odloučení a absencí sportování posledního roku a půl se pak snažíme

kompenzovat mnoha mimoškolními aktivitami, jakými jsou kurzy bruslení, koloběžkování, návštěva muzeí, kina, drobných výletů a projektových dní či pestrou nabídkou volnočasových kroužků prostřednictvím
komunitní školy. Tím víc se nám to vše daří právě díky možnosti učit
ročníky odděleně. Přeci jen je pak ve třídě vždy méně dětí, k výuce
se snáze přistupuje individuálněji, učitelé mají v menších skupinách
na každého žáka výrazně více času. To logicky vede k většímu prostoru k opakování učiva a jeho upevňování si. Stejně tak se naskýtá více
možností k mimoškolním aktivitám, o kterých jsme se zmínili výše.
Věříme, že během následujících měsíců bude i dostatek času k možnosti organizace dnů a týdnů otevřených dveří s jediným účelem... podělit
se s Vámi o školní zážitky přímo ve škole. Ať se Vám vše daří a slouží
Vám zdraví.
Mgr. Jakub Dolníček,
ředitel školy

Dolní Studénky byly v „ohrožení“ již po páté…
... ale všechno dopadlo skvěle! 21 hlídek složených z rodinných příslušníků, spolužáků,
kamarádů nebo kamarádek vyrazilo v úterý
14. září plnit deset úkolů po celé obci. Postupně na ně čekaly úkoly od Policie ČR, záchranné služby, hasičů, lékařek, ekologů, legionářů,
sokolů, farníků, pánů starosty a místostarosty
a myslivců. Soutěžící měli časový plán hodinu
a 50 minut, během kterého museli úkoly splnit a stihnout se vrátit na start k sokolovně.
Odměnou za to jim byly špekáčky, kofola,

drobné ceny, ale také technika profesionálních hasičů ze Šumperka. Všem organizátorům velmi
děkujeme za pomoc a všem soutěžícím, že se nebáli a opět naši vesnici „zachránili.“
Za organizátory, J. Dolníček
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Komunitní škola Dolní Studénky
Komunitní škola je součástí volného času
v Dolních Studénkách
Komunitní škola v naší obci prožila další úspěšné léto, které bylo ve znamení mnoha příměstských táborů. V letních měsících pod hlavičkou
naší organizace proběhlo celkem 6 příměstských táborů, na kterých se
vystřídalo více než 120 účastníků. V červenci jsme odstartovali táborem Ztraceni v čase, kde se účastníci snažili najít cestu zpět do současnosti. Následoval tradiční divadelní tábor, který se letos nesl v duchu
pražských pověstí. Součástí nechyběl společný výlet do Prahy. Pro děti
školkového věku byl letos k mání tábor s Bobem a Bobkem. Náplní
srpnových táborů pak byly staré české pověsti očima psa a závěrečný
tábor o prokletí tajemného řádu, kterého se společně s tím prvním
červencovým zúčastnilo dětí nejvíce.

Komunitní škola, to je plejáda pravidelných
kroužků, kurzů a volnočosavých aktivit,
ale také významná finanční podpora pro
naši školu a školky
Vážení účastníci a fanoušci Komunitní školy v Dolních Studénkách.
Chtěli bychom Vám touto cestou poděkovat a zároveň představit, co
se děje s financemi, které díky Vašim příspěvkům za cvičení, kurzy
a jiné aktivity do komunitní školy vkládáte. Smyslem naší organizace
je nabízet možnosti neformálního vzdělávání pro obyvatele naší obce
ale i širšího okolí bez rozdílu věku. Druhým smyslem je pak podpora
činností obou mateřských škol a základní školy v obci a samozřejmě
spolupráce s dalšími místními dobrovolnými subjekty a obcí. Jsme rádi,
že od vzniku naší komunitní školy nám obojí vychází. Po epidemiologické přestávce jsme opět prožili táborové léto a od září jsme rozjeli
řadu pravidelných kroužků.

Novinkou byl potom tábor pro věkovou kategorii „teen.“ Ač to během
jara vypadalo na úplný propadák, zúčastnilo se ho nakonec 17 teenagerů a i s odstupem můžeme konstatovat, že se organizátorům tento
nápad „Bláznivé střely“ velmi vydařil.
Závěrem bychom chtěli poděkovat všem vedoucím a instruktorům
za jejich letní nasazení při táborových programech. Příměstské tábory
naší komunitní školy jsou již nedílnou součástí letních prázdnin a již
nyní připravujeme další rok. Na novou nabídku a přihlášky se můžete
těšit na konci ledna 2022.
Zároveň děkujeme MAS Šumperský venkov a Evropské unii, že nám
nemalou měrou i letos finančně přispěla a pro děti našich rodičů tak
můžeme naše tábory pořádat za velmi příjemnou cenu.
Jakub Dolníček, předseda komunitní školy

V naší nabídce letošních kroužků nechybí jízdy na koních, kroužky
angličtiny, vaření, dramaťák, hry na hudební nástroje, bádání a objevování okolních turistických a přírodních krás. Zapomenout nesmíme
na cvičení či pilates. Rozjeli jsme také Univerzitu třetího věku, logopedický a logický kroužek, divadélko, kroužek šikovných rukou nebo
míčových her a některé další. Provoz některých kroužků je hrazen
z různých projektů, jiné si účastníci hradí sami nebo na jeho činnost
přispívají. Mimo tyto pravidelné aktivity pak pořádáme několik jednorázových, kde je většinou vstup dobrovolný a příspěvek je určen
na administrativu celé organizace. V rámci tohoto celého objemu
financí se nám pak daří pravidelně přispívat také na mimo školní
činnost našich školek a školy v obci.
V letošním kalendářním roce komunitní škola přispěla na tyto akce: dopravní hřiště pro ZŠ i MŠ, pořízení sešitů, učebnic a pracovních žákům
ZŠ a školy v přírodě pro školkáče i školáky. Celková výše podpory je
vyšší než 40 000 Kč, což v průměru tvoří asi 400 Kč na jedno dítě v naší
organizaci. Nejsou to sice žádné závratné částky, ale každá pomoc potěší a našim dětem umožní se jednotlivých akcí účastnit. Ještě jednou
děkujeme za Vaši podporu a těšíme se na další spolupráci.
Jakub Dolníček, předseda organizace
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Ze života dolnostudénské farnosti
V průběhu letošního léta a podzimu se v naší farnosti uskutečnilo
nespočet zajímavých událostí, pojďme se tedy do následujících řádků
začíst a seznámit se s nimi.
Vzhledem k pravidelné výměně kněží v českých a moravských diecézích, došlo i v našem děkanátu na počátku července ke „střídání stráží“. S panem kaplanem P. Jiřím Luňákem jsme se rozloučili již koncem
června a od farníků obdržel kytici a milou připomínku na celou naši
obec v podobě sborníku Dolní Studénky * Králec * Třemešek 2017. Jeho
dalším působištěm je nyní, svou velikostí diametrálně odlišná, farnost
Zlín. Novou posilou pro farnost Šumperk, Rapotín, Bratrušov a právě
i naši dolnostudénskou, se stal pan kaplan P. Jan Berka. Pro něj je tento
přechod zcela opačný, než v případě otce Jiřího Luňáka: přichází k nám
totiž z nejpočetnější farnosti v naší arcidiecézi – z Valašských Klobouků,
která je známá svou živou vírou a zbožností. Zároveň zde P. Jan Berka
plní velmi důležitou úlohu hlavního koordinátora tzv. synodálního
procesu, o kterém se ještě zmíním v závěru tohoto článku.

Ježíše Krista tak, jak je vyčetly z přiložené mapky. Zásadní otázka zněla:
Jaká přírodní katastrofa nastala v okamžiku smrti Pána Ježíše na kříži?
U jednoho týmu jsme se správné odpovědi dopracovali až na třetí pokus, přičemž odpovědi šly v následujícím úsměvném sledu: 1. tornádo,
2. povodeň a 3. zemětřesení (správná varianta). Znovu jsem pokládal
kontrolní otázku patrona hasičů a tentokrát již všechny děti školou povinné odpověděly správně.

Zajisté všichni máme ještě v živé paměti destruktivní zkázu tornádem
na jižní Moravě. Proto se olomoucký arcibiskup Mons. Jan Graubner
rozhodl vyhlásit v neděli 4. července ve všech kostelech olomoucké arcidiecéze sbírku na pomoc tamějším spoluobčanům. V naší farnosti se
tehdy vybralo pěkných 3 659 Kč, upřímné Pán Bůh zaplať!
Stalo se již hezkou tradicí, že i naše farnost se pravidelně zapojuje
do strategické hry pro děti „Dolní Studénky v ohrožení“ s tématem živelné pohromy. Letos jsem se já a paní Jílková zaměřili na 1100 leté
výročí umučení první české světice a babičky sv. Václava – sv. Ludmily.
Tato aktivita byla formou tajenky pro mladší žáky. Je známo, že naši
předkové se vždy při živelných pohromách obraceli s prosbou na naše
světce a patrony. Navíc máme sv. Ludmilu vyobrazenou i na vitráži
v kostele. Pro ty nejstarší jsem měl přichystaný plánek starověkého Jeruzaléma, kudy vedly stopy Pána Ježíše v jeho posledních třech dnech.
Děti pak chronologicky skládaly 9 kartiček s událostmi posledních dnů

V sobotu 2. října se konala děkanátní pouť členů Živého růžence
na Svatý Hostýn a Svatý Kopeček. Za slunečného, ale větrného počasí
se vstříc Hostýnským vrchům vypravil autobus pod pastýřským dohledem otce děkana P. Sławomira Sułowskeho. Z dolnostudénské farnosti
přitom putovali čtyři poutníci. Na „Hostýnku“ byla sloužena mše svatá,
poutníci také prošli kratší variantu křížové cesty, a to vzhledem k převažujícímu seniorskému věku přítomných. V závěru pouti na Svatém
Kopečku prožili věřící pobožnost a zazpívali litanie.
Přelomovou událostí naší církve se nyní stává tzv. synodální proces
(společně prožívané putování Božího lidu), který byl za naši arcidiecézi
zahájen v neděli 17. října v katedrále sv. Václava v Olomouci a potrvá
až do roku 2023. Ve stručnosti se jedná o zapojení všech pokřtěných
v celé katolické církvi, kteří – vedeni Duchem Svatým – mají skrze naslouchání všem lidem vyjádřit své názory a podněty, vedoucí k rozvoji církve. Papež František zdůrazňuje, že „Cesta synodality je cestou,
kterou Bůh očekává od církve 3. tisíciletí.“ A co konkrétně to nyní znamená pro naši farnost? Naším úkolem bude vytvořit ideálně do počátku listopadu 2021 pracovní diskuzní skupinky v počtu 3 – 10 farníků.
Poté se uskuteční 2 až 3 setkání v sakristii po mši svaté, která proběhnou do poloviny ledna 2022 a budou mít přesně danou strukturu: modlitba, diskuze o nabídnutých tématech apod. Nakonec pošleme písemný výstup na šumperský děkanát. Tímto bude úloha dolnostudénské
farnosti naplněna, ale synoda bude pokračovat na vyšších hierarchických úrovních dál a dál, až bude definitivně zakončena biskupskou
synodou v říjnu 2023 ve Vatikánu.
Počátkem listopadu jsme se všichni usebrali do vzpomínek na všechny
naše věrné zemřelé. Po dvou letech se znovu mohla konat pobožnost
na dolnostudénském hřbitově. Odpoledne, v den Památky zesnulých
se na dvě desítky věřících sešli společně se šumperským děkanem
P. Sławomirem Sułowskim a zavzpomínali na všechny naše blízké,
kteří nyní odpočívají na zdejším hřbitově. Oproti minulým rokům jsme
zvlášť vzpomněli na všechny oběti pandemie. Během půlhodinky jsme
zpívali z nakopírovaných textů z kancionálu, četli z Písma, otec děkan
pronesl krátké promluvy a nakonec požehnal hroby svěcenou vodou.
Z místa jsme odcházeli povzbuzeni v naději s opětovným shledáním
s našimi blízkými v nebi...
Jiří Jančík
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Sbor dobrovolných hasičů Dolní Studénky
Podzim u mladých hasičů
Příprava na začátek nové sezóny probíhala již během léta. Děti trénovaly
poctivě na všechny disciplíny, které je v podzimní části čekaly. Náplní letních tréninku byl především běh na 60 m s překážkami, ale také vázání
uzlů, zdravověda, střelba, poznávání topografických značek a věcných
prostředků nebo povědomí o tom, co mohou děti hasit různými druhy
hasících přístrojů.

V této kategorii je i větší konkurence než u mladších. Naše děti se se závodem porvaly dobře, i když s menšími chybami. Do cíle doběhly v počtu 25 hlídek na 14.místě a do celkového hodnocení si zapsaly 12. místo.

Ještě, než jsme s dětmi vyrazily na první závody, tak v naší obci probíhala
strategická hra Dolní Studénky v ohrožení, které se někteří naši svěřenci
také zúčastnili. Tato hra probíhá tak, že tříčlenná družstva chodí po jednotlivých stanovištích umístěných v obci a plní různé úkoly. Tato hra je
pro děti velice zábavná, ačkoli náročná, ale na našich dětech bylo vidět,
že si hru užily.
Prvními závody, na které jsme se s dětmi po letní přestávce vyrazili byl
Čtyřboj v Sudkově, který byl zároveň prvním závodem započítávaným
do nové sezóny Ligy mladých hasičů okresu Šumperk. Zde probíhaly disciplíny běh na 60 m s překážkami, střelba, uzlová štafeta a zdravověda.
Na tyto závody jsme vyrazili pouze s kategorií mladších, jelikož družstvo
starších bylo zdravotně indisponováno. Děti se i přes malé chybičky
umístily na 9. místě a v hodnocení Ligy MH skončilo v počtu 14 družstev
na celkovém 8. místě.

Dalšími závody, kterých se děti zúčastnily, byl Závod požárnické všestrannosti v Rovensku, který byl zároveň prvním závodem započítávaným do Celostátní hry Plamen. V tomto závodě děti běžely okruh, na kterém na různých stanovištích plnily disciplíny jako je střelba, topografické
značky, zdravověda, přelez přes lano či orientace v mapě. Na tyto závody
jsme vyrazili jak s kategorií mladších, tak i s kategorií starších. Kategorie mladších doběhla do cíle s nějakými chybami, ale i přesto si v počtu
17 hlídek zapsala v hlídkách 12. místo a do celkového hodnocení 9. místo. U kategorie starších je běžecký okruh delší než u kategorie mladších.

Po závodech v Rovensku následoval pro děti vrchol podzimní sezóny,
kterým byl již tradiční Šumperský Soptík, což je běh na 60 m s překážkami. V letošním roce byl pořádaný již po třiadvacáté. Na Šumperského
Soptíka každoročně přijíždějí závodníci z celé republiky. V letošním roce
se tohoto prestižního závodu zúčastnilo 378 závodníků z celé republiky.
Závody jsou rozčleněny do pěti kategorií, a to přípravka, mladší dívky,
mladší chlapci, starší dívky a starší chlapci. Probíhají dvoukolově, kdy
do druhého kolo postupuje 30 nejlepších závodníků v každé kategorii.
Naše děti na tyto závody trénovaly pilně celé léto, aby předvedly své nejlepší výkony. Letos jsme měli zástupce ve třech kategoriích, a to v mladších dívkách, mladších chlapcích a starších dívkách. Také je důležité zdůraznit, že někteří naši svěřenci ve svých kategoriích startovali v letošní
sezóně poprvé, ale i přesto se snažili předvést svůj nejlepší výkon. V kategorii mladších dívek náš sbor reprezentovala Karolína Haintlová, které
i přes veškerou snahu její běh skončil neplatným pokusem a nepovedlo
se jí postoupit do druhého kola. V kategorii mladších chlapců jsme měli
hned tři závodníky. V této kategorii startovalo celkem 78 chlapců a Kryštof
Maks se umístil na 41. místě, Adam Vlček na 55. místě a Matěj Prokop
na 58. místě. V tomto závodě se hodnotí i výsledek družstva a družstvo
mladších skončilo na celkovém 11. místě z 16. týmu. Poslední kategorií,
ve které jsme měli zástupce, byla kategorie starších dívek. I v této kategorii jsme měly tři závodnice. A především v této kategorii byla velká
konkurence, jelikož v ní startovalo 115 závodnic, ale naše dívky se s tím
popraly statečně. Tereza Ženožičková skončila v prvním kole na 28. místě a tím pádem postoupila do kola druhého, kde brala celkově stejné
umístění, ale v okrese Šumperk skončila na 10. místě, což je krásné, přes
všechny nepříjemnosti, které ji během tréninků provázely. Dalšími závodnicemi, které nás reprezentovaly, byly Natálie Kolářová, která skončila na 44. místě a Natálie Bryxová, která brala 84. místo. V kategorii starších se nám v letošním roce bohužel nepodařilo sestavit družstvo, takže
holky běžely za jednotlivce. I přesto, že všechno nevyšlo podle představ,
tak se děti moc snažili a ukázali, že je to baví, což je pro nás nejdůležitější.
Následují víkend jsme děti za odměnu vzali na výlet do Olomouce, kde
jsme si pro mladší děti připravili zábavné odpoledne v Amazonii a se
staršími dětmi jsme se vydali do Jump Family parku. Děti se odpoledne
plné zábavy velmi užívaly a bylo na nic vidět, že z výletu byla absolutně
nadšení. Avšak Soptíkem a výletem naše práce s dětmi nekončí.
Na zimní období se přesuneme do tělocvičny, kde budeme trénovat
nejen na závody, které nás čekají během zimy ve vnitřních prostorech,
ale pilně se budeme každý čtvrtek připravovat i na jarní část sezóny
mladých hasičů.
Bc. Kateřina Žižková
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Sbor dobrovolných hasičů Dolní Studénky
Soutěžní sezóna družstva mužů
Naše družstvo, které prošlo generační
obměnou, zahájilo své letošní soutěžení
na Pohárové soutěži v Dolních Studénkách,
kde se umístilo na krásném 7. místě. Následující víkend se kluci vydali do Hrabišína. Tam probíhal první závod sezóny, který odstartoval
seriál Velké ceny Holba Cup okresu Šumperk.
Družstvo kluků se umístilo na 11.místě a zapisovalo tak první body do seriálu Velké ceny.
Dalšími závody, kterých se zúčastnili byla
Dolní Libina, tam skončili na 8. místě a opět
bodovali. Poté následovala Velká cena v Nemrlově a 10. místo. Na další soutěži Velké ceny
ve Štítech se však nezadařilo a pokus skončil
Neplatným pokusem a tím pádem i bez bodů
do Velké ceny. To ale naše družstvo neodradilo, jelikož hned další víkend si v sobotu
v Bludově zapsali 13. místo, ale mnohem
úspěšnější byli na velmi těžké trati v neděli
v Sobotíně, kde se nenechali zastrašit dráhou
do kopce a přivezli si krásné 5. místo. Následoval další závodní víkend, ve které kluci vyrazili
do Nového Malína a odvezli si 10. místo a další
den se vydali do Třeštiny, kde se úplně nezadařilo levému proudaři, ale i přes všechny problémy svůj pokus dokončili a brali 14. místo.
Ani další soutěžní sobota, kdy probíhala soutěž na trati v Nemili, kterou pořádal SDH Kosov,
se nepovedla podle představ. Ovšem i přes
problémy na rozdělovači, kde si kluci vypomáhali skoro celou sezónu vypůjčeným členem
z Nového Malína se jim pokus povedlo dokončit a brali 15. místo. Na poslední závod seriálu
Velké ceny se v posledním srpovém víkendu
kluci vydali do Bohuslavic a zde přes nepřízeň
počasí skončili na 11. místě. Tento závod uzavíral celý seriál Velké ceny okresu Šumperk.

Celkově se naše družstvo ve Velké ceně umístilo na 14. místě. Mimo Velkou cenu kluci
vyráželi během léta i na pohárové soutěže.
První, které se zúčastnili probíhala v Brníčku a odvezli si z ní 6. místo. Na další pohárové soutěži v Rohli se jim povedlo umístit se
na bedně a dovezli krásné 3. místo. V Lesnici
na pohárové soutěži skončili v prvním kole
na 4. místě a v druhém kole, které bylo pořádáno pro zábavu, vyhráli. Na pohárovou soutěž do Postřelmůvku vyrazili po nevydařeném
závodě Velké ceny ve Štítech a odvezli si odtud 6. místo. Ovšem vyjeli i na pohárové soutěže mimo okres, kde v Širokém Brodě získali
4. místo, ze Staré Vsi si odvezli 11. místo a ze
soutěže v Nové Dědině, kde probíhal nejen
požární útok, ale i nalívačka si z obou disciplín
odvezli shodné 8.místo. Poslední závod, který
kluci absolvovali byla Olomoucká noční liga
v Třeštině. Na této soutěži se naše družstvo
v konkurenci 35 týmů umístilo na 20. místě.
Tímto kluci ukončili svoji první soutěžní sezónu v novém obsazení. Tato sezóna pro ně
byla první a tím pádem i zkušební. I přes menší nedostatky si vedli velice dobře a příští rok
budou vědět, do čeho jdou. Samozřejmě, že
na závodech byly i nějaké ty nervy, ale užilo se
na nich i spoustu smíchu a vtipů a především
toho, že jako tým drželi při sobě, ať se stalo,
co se stalo.
Také se náš dlouholetý člen sboru, Martin
Renda v letošním roce kvalifikoval na Mistrovství České republiky v požárním sportu dorostu s výběrem SDH Bludov. Toto mistrovství
se konalo od 3. do 5. 7. v Zábřehu na Moravě.
Zde dorostenci předvedli skvělé výkony a vybojovali celkové první místo a tím pádem se

zaslouženě stali Mistry republiky pro letošní rok. Vzhledem k tomu, že někteří členové
našeho sboru na tomto mistrovství vypomáhali, tak mohli sledovat výkon jak naše člena,
tak i celého týmu a po právu mají být na co
pyšní. Avšak Martin Renda náš sbor neprezentoval pouze na mistrovství, ale i v seriálu
Českého poháru na 100 metrů s překážkami,
kde pravidelně zabíhal velmi pěkné výkony
a povedlo se mu také probojovat na Mistrovství České republiky ve stovkách v Ostravě,
kde se umístil na celkovém 48. místě z celkových 93 závodníků.
Avšak naše družstvo není ve sboru jenom proto, aby závodilo. Pomáhá i při různých akcích.
Tou největší, která se v naší obci po roce pořádala i letos byl Mezinárodní festival dechových orchestrů Hudba bez hranic. Na této akci
se při přípravách podíleli nejen oni, ale i větší
část členů našeho sboru. Během víkendového
festivalu byly v prodejních stáncích a obsluhovali návštěvníky. Tohoto úkolu se celý náš sbor
zhostil velmi dobře.
Další akcí, na které kluci vypomáhali v prodejním stánku, byl již tradiční Šumperský Soptík,
kde náš sbor každoročně zajišťuje občerstvení
jak pro závodníky, tak i pro rozhodčí. Což byla
v tomto roce poslední soutěž, na které družstvo vypomáhalo. Akce opět přivítala velké
množství jak závodníků, tak i obecenstva. Takže se opět podařilo vyprodat veškeré připravené jídlo. A důležité je říct, že všichni členové
sboru, kteří v prodejním stánku byli, se tohoto
úkolu zhostili velmi dobře. Zároveň to byla poslední akce tohoto roku a my už se těšíme, co
za akce přinese rok další.
Bc. Kateřina Žižková
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Sbor dobrovolných hasičů Dolní Studénky
Veteráni SDH
V roce 2021 se parta veteránů SDH opět zapojila
do soutěží v požárním sportu ve své kategorii.
Věkový průměr našeho týmu je 48 let a jako
zajímavost je možno uvést, že sestava dolnostudénského, dnes již veteránského, týmu je
v rámci okresu pravděpodobně nejstabilnější
a prakticky beze změn jsme spolu téměř 30 let!
Letošní rok byl doslova jako na houpačce. Veteráni se zúčastnili celkem 8 soutěží a pouze
na dvou se dostali na stupně vítězů. Shodně
to bylo 3. místo na domácí soutěži a na soutěži v Bludově. Stejně tak ale „bodovali“ dvěma
neplatnými pokusy. Nicméně i přes letošní rozkolísané výkony se dostali do finále velké ceny
v Hrabišíně a odjížděli odtud se šestým místem.
Stejně jako vloni, finále velké ceny kolidovalo
s festivalem dechovek v naší obci. Většina veteránů se podílí na organizaci v podobě zajištění
stravy pro účinkující. Byl to hektický den, kdy
po dokončení vaření oběda se tým rozdělil, větší část odjela na soutěž a druhá část, s nedocenitelnou velkou podporou našich žen, se starala
o účastníky festivalu. Děkujeme našim příznivcům a podporovatelům za věrnost i v dobách,
kdy se úplně nedaří a věříme, že v nadcházející
sezóně se ukážeme v příznivějším světle.
Petr Strnad

Letem světem se sokolem…
Tělovýchovná jednota Sokol Dolní Studénky
tvoří nedílnou součást společenského života
v naší obci. Během venkovní sportovní sezóny
se nám podařilo uspořádat dva volejbalové
turnaje smíšených družstev, kterých se zúčastnilo dvacet týmů na jaře a dvacet jedna týmu
v září. Jsme velice rádi, že sport nad vysokou
sítí má v naší obci tak velikou tradici a jeho
úroveň neustále roste.
Volejbal samozřejmě není jediné, co náš sokol
provází. Jsme rádi, že se během letních měsíců
na umělém hřišti střídají skupinky mladších,
starších i těch nejstarších sportovců. V herně
stolního tenisu se pravidelně po celý rok střídají zj. dvě bandy pinponkářů a na konci září
jsme plně obnovili také jednotlivé sportovní
aktivity v tělocvičně. Je nám potěšením, že
stále roste zájem o všesportovní průpravu pro
děti všech věkových kategorií. Pokud byste
měli také zájem, stačí se v úterních odpoledních hodinách přidat v tělocvičně sokolovny. Dětští sportovci pak mají za sebou další
říjnové sportovní soustředění na Staré škole
ve Velkém Vrbně.
Rádi bychom také připojili nabídku všem
ženám a dívkám, které si chtějí udržovat fyzickou i psychickou pohodu. Každé pondělí (od 18:30 hod.) a čtvrtek (od 18:00 hod.)
se v tělocvičně schází na cvičení. Jedná se

o kombinaci aerobicu, cvičení ne stepech, bosách a kruhové tréninky. Zájemkyně se nestyďte
přímo přijít podívat nebo se domluvit s paní Mirkou Poláchovou, telefon: 728 214 342.
Zmíněná sokolská chata pod Paprskem je na zimní sezónu také připravena. Pokud byste měli zájem, mrkněte na web sokoldolnistudenky.cz, kde v sekci Stará škola naleznete přehled volných
termínů k ubytování.
Závěrem mi dovolte poděkovat všem těm, kteří se na provozu a rozvoji naší tělovýchovné
jednoty podílejí a popřát Vám pohodové a hlavně zdravé dny.
Jakub Dolníček, předseda TJ
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Volejbal
Krajskou soutěž ve volejbalu mužů zahájili
hráči TJ Sokol Dolní Studénky 9. 10. 2021 proti
Sokolu Mohelnice. Zápasy se odehrály v tělocvičně Základní školy v Lošticích.
První zápas jsme si udržovali ve všech setech
mírný náskok před soupeřem a zápas skončil
výsledkem 3 : 0 pro Dolní Studénky. Ve druhém zápasu jsme měli vlažnější vstup v prvním setu, kdy Mohelnice vedla v koncovce
22 : 18. Poté se nám podařilo průběh zvrátit
ve vítězství 26 : 24. Tato otočka domácím sebrala vítr z plachet a my si v dalších setech
došli pro vítězství 3 : 0. V zápasech se vystřídali
všichni hráči a do tabulky jsme si připsali plný
počet 6 bodů.
Mohelnice – Dolní Studénky 0 : 3 (-20,-19,-21)
Mohelnice – Dolní Studénky 0 : 3 (-24,-15,-19)
Sestava: Stejskal J. st., Stejskal J. ml., Stejskal J.,
Vitásek J., Březina J., Kutal R., Drtil M., Hobl T.,
Linhart R. a Novotný K.

Aktuálně ze sportovního oddílu pro děti
Jako každý rok jsme letošní sezonu zahájili z kraje září, kdy se nám spolu s ostatními složkami obce již po 5. podařilo zachránit Dolní Studénky a nejenže nás počasí opět podrželo, ale nálada a soutěživost dětí
a rodičů při absolvování jednotlivých částí „opičí dráhy“ byla přímo
skvělá. Nevím, jestli jsme si toho všimli jen my u sokolské aktivity, ale
zpozorovali jsme přítomnost většího počtu rodinných týmů, což je
skvělá motivace pro další, nejen sportovní akce.

Celé září a začátek října jsme díky opravdu vstřícnému počasí „okupovali“ úterní odpoledne venkovní areál, kde oceňujeme hlavně oplocení a pevný a neprašný povrch. Děti i my, akční vedoucí sportovního
oddílu, jsme také absolvovali letošní – opakovaný 9. ročník Sportovního soustředění na Staré škole. Počasí opět nezklamalo a s dětmi
jsme strávili další super víkend. Mimo poněkud netradiční dopravu
na Starou školu – zpožděný vlak, náhradní autobusová doprava a příchod na chatu, musím zmínit hlavně výbornou fyzičku dětí. Do kopce
šlapaly jak hodinky, možná i pod vidinou výborné, zasloužené večeře,
ale bez většího zdržování a přestávek. Výjimku tvořily snad jen krátké

„dopingové“ chvilky a zastaveníčka krásných výhledů na podzimní přírodu, včetně impozantní Dalimilovu rozhlednu. A přesto, že jsme přišli na chatu již v pozdnějších hodinách, zvládli jsme po báječné večeři
i několik soutěží a kvízů, než zavládl v jednotlivých pokojích postupně
i noční, zasloužený klid. Sobota byla opravdu nabitá náročnými sportovními disciplínami (ranní rozcvička, švihadla, hod koulí na petanque,
skoky v pytli, ...) napínavá „přehazka“ nenechala nikoho v klidu a našli
jsme čas i na improvizaci „stavby drobného občerstvení“ v okolí chaty.
Dokonce se některé disciplíny staly i napínavou soutěží dětí a vedoucích a při polední střelbě se vzduchovkou si děti vyzkoušely, jakou mají
mušku. Třešinkou na pomyslném dortu byl odpolední výstup na Dalimilovu rozhlednu na Větrově. Byli jsme v roce 2019 u položených základů a velice rádi jsme ji přijeli letos „zkolaudovat“.
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 16:00 do
19:00 hodin.
pokračování na další straně ...
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Pro úplnost přidáváme rozpis vyhrazených hodin v Sokolovně pro činnost Sportovních her pro děti: ÚTERÝ
• 16 – 17 hod. rodiče, prarodiče, sourozenci s dětmi dle uvážení „0 – 5 let“
• 17 – 18 hod. pro ty větší , školáci 6 – 10 let
• 18 – 19 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.
Dle reakcí dětí jsou sportovky krátké a někdy nestačíme zahrát všechno, co by děti chtěly stihnout. Chtěla bych touto cestou poděkovat
všem 4 vedoucím jednotlivých oddílů za jejich čas, energii, nápady
a ochotu při práci s dětmi. 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 nepřekvapí a budeme moci
pravidelně sportovat a využívat prostory sokolovny a okolí.
Těší se na vás Iva Dolníčková a Blanka Vénosová

Vodáci
Vážení spoluobčané a příznivci divoké vody,
dovolujeme si Vám napsat pár řádek o letošní sezóně na divoké vodě.
Tak jako veškerý život kolem nás – i u divoké vody jsme hlavně bojovali
s protichůdnými nařízeními vlády ohledně pandemické situace a protože nikdo nekopeme do míče a nemáme známé na správných místech
– tak se nám ta slušná sezóna rozjela až někdy v létě. Bohužel pro nás
moravské oddíly – v tuto dobu již nelze závodit u nás na moravských
závodech a pokud jsme chtěli obhájit svá loňská umístění – museli
jsme na všechny závody cestovat do Čech, bohužel i na závody oblastní. Znamenalo to pro nás hodně víkendů na závodech a hlavně velké
finanční náklady spojené s cestováním a provozem mimo náš region.

Nicméně jsme to ustáli opět na výbornou a naši závodníci si opět
uhájili své pozice a někteří je i zlepšili – je vidět, že pokud jsme nepodlehli tlakům o netrénování a věnovali se sportu, tak to přineslo
i své výsledky. Své závody jsme absolvovali mimo jiné v Roudnici nad
Labem, Českých Budějovicích, Strakonicích, pražské Tróji, atd. Na všech
závodech jsme se umístili na slušných místech (někdy i medailových),
za které by se nestyděli ani větší oddíly.
Pevně věříme, že další sezóna bude opět zase o něco lepší a bude
konečně „normální“. Pokud by jste měli zájem se přijít s dětmi podívat
a možná i svézt na vodě – najdete nás u splavu...
Přejeme Vám všem hodně zdraví a hlavu vzhůru!
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