
Číslo 2/2020

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

Souhrn plánovaných akcí na podzim 
a v prosinci v Dolních Studénkách

Vážení spoluobčané,

léto uteklo jako voda, rána jsou již o  poznání chladněj-
ší, a  to je neklamný důkaz, že se o  slovo přihlásil podzim.  
Věřím, že jste si v této prazvláštní době a navzdory spoustě 
omezení přes léto dokázali odpočinout a  načerpat energii 
do zimních měsíců.
Nás v  obci ani koronavirus nezastavil a  čile probíhá reali-
zace všech akcí, které jsem zmiňoval v minulém zpravodaji. 
Je potěšující, že se podařilo oproti předpokladům z  jara 
urychlit zavádění vysokorychlostního internetu a  již dnes 
je tak dostupné stabilní připojení, které odpovídá parame-
trům nového tisíciletí. Zároveň se nám dle slibu coby pilotní 
obci v  ČR podařilo vyjednat výborné podmínky připojení 
pro občany Dolních Studének, Králce i Třemešku, dojednané 
měsíční ceny 359 Kč za připojení o rychlosti 50 Mbi/s a 423 Kč 
za  100  Mbi/s jsou o  100 – 150 Kč nižší, než jsou běžné ceny, 
a  patří mezi úplně nejnižší na  českém venkově. Zároveň se 
nabízí i  doplňkové služby, jako např. internetová televize 
apod. Celou nabídku vč. podrobných instrukcí, jak postupo-
vat, máte na následujících stranách zpravodaje. Využít vyso-
korychlostní internetové připojení lze ihned a věřím, že o něj 
bude zájem a budete si moci všichni užívat rychlého a stabil-
ního internetu.

Další velmi potěšující zprávou je, že ředitel naší základ-
ní školy Jakub Dolníček zvítězil v  celorepublikové soutěži 
„Ředitel roku ČR“ v  kategorii malotřídních škol. Moc mu 
za naši obec gratuluji a děkuji za jeho práci a nasazení, jsme 
moc rádi, že pod jeho vedením naše škola tak vzkvétá!
Dovolte, abych jako již tradičně velmi poděkoval všem spol-
kům a  aktivním občanům za  krásné akce, které i  v  netra-
dičních a  velmi nejistých a  komplikovaných podmínkách 
v průběhu léta pro nás všechny zorganizovali a o kterých se 
můžete dočíst na těchto stránkách. Myslím, že jsme více než 
kdy jindy ukázali, že u  nás ve  Studýnkách to žije i  navzdo-
ry koronaviru! Doufám, že nám situace umožní uskutečnit 
i akce plánované na předvánoční čas. Tradiční posezení se-
niorů, plánované na 15. listopadu, jsme ale bohužel nuceni 
vzhledem k epidemiologické situaci zrušit. Tak, jak se již sta-
lo tradicí, opět pro Vás připravujeme obecní kalendář a bu-
deme moc rádi za Vaše náměty, jaké další události do kalen-
dáře uvést, případně i pěkné fotky z dění v naší obci!
Přeji Vám pevné zdraví a hodně energie do podzimních dní!

ŘÍJEN

24. 10. 2020 Svoz nebezpečného odpadu

29. – 30. 10. 2020 Podzimní prázdniny

LISTOPAD

12. 11. 2020 Svoz Tetrapaků

15. 11. 2020 Podzimní setkání seniorů. ZRUŠENO! 
Důvodem je epidemiologická situace v ČR.

PROSINEC

19. 12. 2020 Adventní koncert v kostele sv. Linharta v Dolních Studénkách

29. 12. 2020 Pohádková veselice v areálu u hřbitova

Prosincové akce se uskuteční podle vývoje epidemiologické situace v České republice.

Pošta
Dolní Studénky 

oznamuje
 nové telefonní číslo:

954 278 820
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Dne 17. 9. 2020 proběhlo 9. jednání zastupitelstva obce, které schválilo:

- příspěvek TJ Sokol Dolní Studénky jako účelovou dotaci ve  výši 
10.000 Kč

- uzavření kupní smlouvy na odkup pozemku v souvislosti s výstav-
bou komunikace a  kanalizace v  nové lokalitě pro bydlení mezi 
Koreou a centrem obce

- záměr koupě pozemků a částí pozemků v souvislosti s plánem vý-
stavby cyklostezky na Třemešek 

- dodatek č. 2 ke smlouvě o úvěru s ČSOB 
- dodatek č. 16 ke smlouvě o provozování vodovodu se ŠPVS
- rozpočtové opatření č. 9/2020

neschválilo:
- odprodej pozemku č.p. 573/1.  

Různé:
Rekonstrukce zámečku Třemešek postoupila do  3. a  4. nadzemního 
patra, kde budou umístěny sociální byty. Byla schválena další dotace 
9,7 mil. Kč na III. etapu, která pomůže urychlit dokončení rekonstrukce 
celého objektu bez přerušení. Bohužel, v  uplynulých týdnech se ob-
jevily nepředpokládané obtíže, které způsobily zpoždění – sesednutí 
historického pískovcového schodiště a průsak vody z drenáže do sute-
rénu. Nyní probíhá náprava. Na obnovu venkovních prostor byla podá-
na žádost o dotaci, která bude schvalována do konce roku. Pokud tato 
vyjde, bude možnost dokončit kompletní stavbu vč. vnějších prostor 
do poloviny v r. 2021. 

Letem světem obecním zastupitelstvem

Obecní úřad Dolní Studénky

Adresa: Dolní Studénky 99, 788 20 Dolní Studénky
Telefonické spojení: 583 217 012
web: www.dolnistudenky.cz
e-mail: dolnistudenky@dolnistudenky.cz
Michal Strnad – místostarosta obce, e-mail: strnad@dolnistudenky.cz

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

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

Kamila Čelovská – referentka: e-mail: celovska@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.

Poplatek je možno hradit hotově na OÚ Dolní Studénky nebo převo-
dem na účet obce: č. ú. 103187365/0300,
VS: občané z Dolních Studének 1340 + Vaše č.p.
VS: občané z Králce a Třemešku 13405 + Vaše č.p.
Pokud platíte za více osob, jste povinni označit osoby, za které popla-
tek hradíte.

Výše poplatku:
500 Kč/osoba/rok.

250 Kč/student/rok – jen po předložení potvrzení o studiu do 30. 9. 
příslušného kalendářního roku v opačném případě nárok na slevu za-
niká. (Studenti, kteří jsou ubytovaní na internátu nebo na koleji.)

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

Poplatek za TKO byl splatný
 do 30. září 2020!

Projekt vysokorychlostního internetu spěje do  finále. Vyřizují se po-
slední technické a stavební záležitosti a v prvním čtvrtletí 2021 by měl 
být plně funkční v celém katastru obce.

Cyklostezka směr Třemešek – běží zpracování projektu, podání žádosti 
o územní řízení a stavební povolení se předpokládá do konce roku. 

V příštím roce budou realizovány přechody podle dnešních standardů 
– u ZŠ a obou MŠ a další technické úpravy na MK za účelem zvýšení 
bezpečnosti vč. postupného budování bez-značkových zón s  cílem 
zklidnění dopravy.

Probíhá zpracování komplexního krajského protipovodňového opat-
ření v  povodí Desné, která obec připomínkovala doplňovala návrhy 
za účelem maximalizace ochrany našich občanů do budoucnosti. 

Na hřbitově bude zahájena postupná oprava zdi. Po posouzení odbor-
níkem bylo konstatováno částečné poškození/zvětrání, ale staticky je 
zcela v pořádku. Ještě v 2020 proběhne první část rekonstrukce. 

Obec získala dotaci ve výši 1 mil. Kč na opravu chodníků na hřbitově 
a herní prvky v Koreji. 

Starosta poděkoval za kulturní a společenské akce, které i přes složitou 
situaci proběhly. Např. turnaje ve volejbale, myslivecké posezení, dět-
ská hasičská soutěž, letní kino, Studénky v ohrožení a festival. 

Ředitel školských zařízení informoval o aktuálním obsazení. Školu dnes 
navštěvuje 50 dětí, obě školky jsou také zaplněny do posledního místa.

- obecní úřad -
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V plném proudu jsou realizovány opravy zámku Třemešek. Dokončeno 
je přízemí budovy a zanedlouho budou finišovat i opravy vyšších pater, 
kde vzniká 17 bytových jednotek. Pro jejich výstavbu se musel vytvořit 
prostor, kde bylo třeba odstranit popraskané omítky a stářím opotře-
bované podlahy, vysekat nové otvory pro osazení dveří a postavit nové 
příčky. Podlahy se musely nově vylít a začaly se instalovat rozvody ener-
gií, vody a odpadů. Nové prostory jsou již patrné v podkroví a částečně 
i v nižších patrech, kde se montují sádrokartonové konstrukce. 

Investice obce

Po  dokončení vnitřních prostor započne úprava okolí zámku, přede-
vším přístupové komunikace s vybudováním parkoviště a obnova ze-
leně s vysazením nové lipové aleje.

stromy. V části parku pak je prostor pro děti s houpačkami, prolézač-
kou a lanovými prvky. Nejen pro ně je určeno hřiště na petanque. Celý 
park je doplněn o spoustu laviček tak, aby prostor sloužil především 
k  odpočinku a  příjemné procházce. Do  budoucna by měl být park 
doplněn o cvičební prvky pro seniory a dalšími herními prvky pro děti.

Během léta dostala, po téměř 30 letech, nový kabát budova Mateřské 
školy v Králci. Fasáda září barvami a byla doplněna o kresby s motivem 
dětí, aby bylo na první pohled patrné, k jakému účelu budouva slouží. 
U školky byl také znovu vysazen strom, který se za pár let stane krás-
nou dominantou nahrazující odstraněné nemocné smrky. 

Čas prázdnin také posloužil k  tomu, aby se mohly vyměnit herní 
prvky na obecním hřišti vedle Mateřské školy v Králci. Opotřebované 
prolézačky byly nahrazeny novými, které jsou nejen barevné, ale hlavně 
odolnější. To jistě ocení i ti starší. V  jarních měsících bylo hřiště dopl-
něno i  o  vzrostlejší stromy tak, aby jejich stín, který především v  let-
ních měsících na hřišti tolik chyběl, umocnil radost ze hry a pobytu dětí 
s rodiči na tomto krásném hřišti.

Na jaře začala obec budovat nové místo k odpočinku. Do konce prázd-
nin tak vznikl nový park Korea, kde se vlní mlatové chodníčky, prolí-
nající se různorodou zelení, od skalniček, přes keříky až po vzrůstající 

MS, NevrOl
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Jak všichni víte, termín konání letošního již 16.  ročníku našeho 
tradičního festivalu byl přesunut z  důvodu koronavirové epide-
mie na 11. – 12. září. Pátek byl ve znamení vystoupení populárních 
hudebních skupin VLNY, ZTRACENÉ RÁJ a NO NAME. Náš kulturní 
areál byl zaplněn nadšenci muziky a  celý večer i  díky krásnému 
a poměrně teplému počasí byl opravdovou muzikantskou lahůdkou. 
V  sobotu dopoledne proběhl tradiční průvod skupin muzikantů 
a  mažoretek ulicemi Šumperka a  poté následovaly koncerty a  před-
stavení všech skupin v parku U sovy. Vyvrcholení festivalu nás čekalo 
ve  Studénkách odpoledne. Paprskovitý průvod obcí do  kulturní-
ho areálu, zde zahájení a  poté vystoupení všech účastníků. Letos to 
byli: spolupořádající DECHOVÝ ORCHESTR ZÁBŘEH, LAŠSKÝ ORCHE-
STR, BOHEMIA MARCHING BAND ze Sokolova, KOLETOVA HORNICKÁ 
HUDBA ze Rtyně v Podkrkonoší, jediná kapela ze zahraničí – SLAŠŤAN-
SKÁ KAPELA ze Slovenska a domácí kapela KDO MÁ ČAS. Z mažore-
tek k nám zavítaly LUCKIES – z Kynšperka nad Ohří a mažoretky Seve-
rovýchod Zábřeh. Krásná a působivá vystoupení nám předvedly naši 
místní šikovní umělci – děti z  Mateřské školy a  ze Základní školy Dol-
ní Studénky. Nezapomenutelným zážitkem byl pro všechny večerní 
KONCERT FILMOVÉ HUDBY S VIDEOPROJEKCÍ, kde na pódiu účinkova-
lo cca 130 členů: DECHOVÝ ORCHESTR ZÁBŘEH se svými vynikajícími 
sólisty a  s  pěveckými sbory TAP TÝDA Loučná nad Desnou, ARIETTA 
ZUŠ Mohelnice a CARMEN ze Zábřeha. Celé festivalové dění bylo za-
končeno nádherným ohňostrojem.

I  díky krásnému počasí se letošní 16.  ročník festivalu velmi vydařil. 
Největší dík patří pořádajícím organizátorům: Obci Dolní Studén-
ky, Dechovému orchestru Zábřeh, Místní akční skupině Šumperský 
venkov a především našim hasičům, sokolům a myslivcům, kteří se bra-
vurně postarali o celé zázemí této náročné akce, občerstvení a stravo-
vání pro všechny přítomné a přípravu celého areálu. 

Děkujeme také všem sponzorům a Olomouckému kraji za významnou 
finanční podporu.

Dolnostudénský festival 
HUDBA BEZ HRANIC

2020

Zdroje fotek: P. Knížátek, V. Sršňová a R. Ženožička.
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I v letošním školním roce se budeme aktivně věnovat environmentální 
výchově a osvětě našich dětí a budeme se zabývat aktuálními problémy 
našeho životního prostředí. Hlavním tématem bude voda a její význam 
pro život. Olomoucký kraj nám v rámci dotace přispěl na realizaci zají-
mavých ekologických programů i na nákup nádoby na dešťovou vodu 
nebo výukové materiály. Celoroční projekt poukáže na význam ochrany 
vody v krajině, na možnosti trvale udržitelného způsobu života, mož-
nosti ochrany vodních toků. Vždyť jak každý ví, bez vody není života.

Zdraví je to nejcennější, co máme a abychom zdraví byli, potřebujeme 
k tomu čistou a nezničenou přírodu. A aby taková byla, tak proto něco 
uděláme. Hned po návratu do lavic v září jsme vyrazili na ekologickou 
vycházku spojenou s úklidem přírody v katastru obce a připojili se tak 
ke kampani Ukliďme svět 2020. Tato celosvětová akce byla letos kvůli 
epidemiologickým opatřením přesunuta z dubna na polovinu září, ale 
i tak jsme si tuto aktivitu na „oslavu Země“ náramně užili a udělali něco 
pro čistější prostředí kolem nás.

Půjčovní doba pro rok 2020 zůstává stejná a to každé úterý od 15:00 – 16:30 hodin (16:30 - 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. Čtenářské poplatky činí: dospělí 50 Kč/rok, důchodci 25 Kč/rok 
a děti a studenti 20 Kč/rok.

V knihovně je celá řada nových knih, dále knihy z výměnných fondů, které putují mezi knihov-
nami okresu. Každý čtenář si určitě vybere z naší nabídky. Přijďte si vybrat a uvidíte sami.

Předplatné následujících časopisů a  to: Maminka, Flóra, Naše krásná zahrada, Receptář a Za-
hrádkář.

V současné době v knihovně probíhá výstava dětských prací na téma motýl. Za obrázky moc 
děkujeme. Na chodbě před vstupem do knihovny probíhá výstava fotografií od šumperského 
sběratele pana Petra Možného s  názvem Putování po  historických stavbách v  Jeseníkách ze 
sedla Skřítek až na vrchol Králického Sněžníku.

Na přírodu a své zdraví myslí celá základní škola

Informace z knihovny

Základní škola

Knihovnické okénko

Bc. M. Remešová

Bc. Z. Klausová
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Letošní školní rok jsme již tradičně zahájili 1. září, díky deštivému ránu 
však nikoli společně na hřišti, ale v  jednotlivých třídách. Do naší dol-
nostudénské Základní školy letos usedlo celkem 50 žáků v pěti roční-
cích. Škola je organizována jako trojtřídní, tzn., že se žáci učí ve spo-
jených třech třídách. Naší výhodou je však mnoho různých projektů, 
které nám umožňují organizaci školy ještě více rozdělit. První, čtvrtý 
a pátý ročník se tedy učí kompletně samostatně, druháci a třeťáci jsou 
letos spojeni do  jedné třídy. I  zde se však daří výuku občas rozdělit. 
Před a  po  vyučování funguje školní družina, která je v  provozu ráno 
od půl sedmé, odpoledne pak až do sedmnácti hodin. Školní družinu 
tvoří dvě oddělení a navštěvuje ji většina žáků naší školy. Je skvělé, že 
v průběhu školního vyučování i během pobytu dětí ve školní družině 
se hojně využívá náš venkovní areál, tj. hřiště u školy s velkou zahradou 
a že některé aktivity probíhají i venku, mimo areál naší školy. 

V letošním školním roce máme v plánu mnoho školních i mimoškolních 
aktivit a budeme doufat, že nám zdravotní situace nás všech dovolí jich 
uskutečnit co nejvíce. Hned v úvodu školního roku jsme začali jezdit 
bruslit, v polovině října máme plánovanou školu v přírodě na Švagrově. 
Během zimy bychom rádi jezdili lyžovat na  Červenohorské sedlo 
a  také vyzkoušeli nový plavecký areál v Šumperku. Mimo školní lavi-
ce se neúčastníme jen sportovních aktivit, chystáme se navštívit míst-
ní i šumperskou knihovnu, divadlo a třeba i kino. Jsme velice rádi, že 
Komuntiní škola Dolní Studénky je štědrým sponzorem těchto akcí 
a  každému dítěti nemalou částkou přispívá (např. na  školu v  přírodě 
800 Kč/dítě, sešity a učebnice v hodnotě asi 250 Kč/dítě). Pokud to jen 
trochu půjde, rádi bychom opět zorganizovali několik akcí, kterými 
Vás, rodiče, prarodiče i veřejnost přizveme k nám do školy, nakouknout 
a načichnout naši rodinnou a pohodovou školní atmosféru. 

Více aktualit, fotek z akcí a informací o naší škole naleznete na webo-
vých stránkách školy: www.zsmsdolnistudenky.cz. 

Mgr. J. Dolníček, ředitel školy

Děti ze školní družiny v Dolních Studénkách se již nemohly dočkat za-
čátku školního roku 2020/21. Po dlouhých prázdninách je čeká mnoho 
zajímavých akcí, které jsme pro ně připravily.

Kdo by neznal romantický moravský hrad Bouzov, ležící v malebné kra-
jině Litovelska? Právě tam jsme s dětmi a rodiči poslední zářijový pátek 
zamířili a obdivovali krásy večerních hradních kostýmů.

V rámci školních klubů se naše děti ze školy zamyslely nad tím, jak zlep-
šit život v  naší obci. Postupně je napadlo mnoho různých, a  to bláz-
nivých i  zajímavých námětů J. Nakonec vymyslely pořízení laviček 
ke kostelu, kde žádný prostor pro odpočinek návštěvníků školy, kostela 
nebo jen tak kolemjdoucích do teď vůbec nebyl. S pomocí internetu 
a  dalších dostupných informací sestavily rozpočet i  plánek umístění 
lavic. Pak napsaly dopis panu starostovi, seznámily ho s celým nápa-
dem a předpokládaným finančním obnosem, který na realizaci aktivity 
bude třeba. Obec tuto akci podpořila, uteklo léto a v září jsme slavnost-
ně mohli lavičky přivítat. Věříme, že tento nápad všichni ocení. Už teď 
jsme zvědaví, co dalšího ty naše šikovné dětské hlavy zase napadne... 

Mgr. J. Dolníček, ředitel školy

Žáci ZŠ vymysleli a zrealizovali pořízení nových laviček u našeho kostela. Děkujeme.

Na dechovém festivalu měly možnost vystoupit naše děti ze ŠD jako 
„Mimové“. Moc se jim to povedlo! Děti školní družiny si nedovedou 
představit podzim bez pouštění draků. Chystá se „drakiáda“ a stačí, aby 
dostatečně foukalo! K  tradicím ve školní družině patří také podzimní 
tvoření a procházky nejen krásnou podzimní přírodou. Naše dychtivé 
čtenáře uspokojí návštěvy místní knihovny spojené s půjčováním knih.

Přejeme našim družinovým dětem, aby se v  letošním školním roce 
všechny plánované akce uskutečnily!

V loňském školním roce jsme nestihli netradiční setkání našich školáků 
venku na pikniku. Nevadí, stihli jsme jej hned v polovině září. Musíme 
také hlavně pochválit některé rodiče, kteří i se svými dětmi něco dob-
rého napekli a  připravili. Ve  školní družině na  zahradě si děti mohly 
samy vyrobit ovocno-bonbónové špízy... Na foto můžete posoudit, jak 
si to děti užily.

Plán Školní družiny na podzim

Děti ze školy vymyslely a zrealizovaly 
svůj první obecní projekt

Základní a Mateřské školy 
v Dolních Studénkách informují

Základní škola

vychovatelky ŠD
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Řeč se u  dítěte vyvíjí postupně. Výslovnost je výsledkem rozvoje 
smyslového vnímání, celkové obratnosti a  především všestranného 
rozvoje řeči. Proto již druhým rokem pokračuje logopedický krou-
žek LOGOHRÁTKY pod vedením logopedického preventisty v  odpo-
ledních hodinách v  MŠ Dolní Studénky pro děti předškolního věku. 
Hravou formou se zaměřuje na  procvičování jednotlivých hlásek, 
dechové cvičení, artikulační cvičení, nápodobu zvuků, grafomotoric-
ké cvičení a jiné cvičení, tj. hry, písničky, básničky, říkanky a pracovní 
listy. Pomáhají dětem rozšiřovat slovní zásobu a  zlepšovat vyjadřo-
vací obratnost. Cílem logopedické intervence je rozvoj komunikace 
ve všech jejich podobách s přihlédnutím ke konkrétním potřebám dětí. 

Než jsme si s dětmi stačili říct všechny zážitky z prázdnin, je tady pod-
zim. Společně s létem jsou za námi i první týdny nového školního roku. 
Ten jsme letos zahájili v  „novém kabátě“, kdy fasáda školky získala 
krásné barvičky a kresby. Novou tváří je paní provozní a k naší velké 
radosti chlapská posila, která nastoupila na pozici pomocného peda-
goga. Společně jsme děti přivítali plni energie, očekávání a s úsměvem 
na tváři. Ten nás snad neopustil ani po náročném září, kdy probíhala 
adaptace nových dětí. 

Nenahrazuje však péči klinického logopeda, který s dítětem individu-
álně vyvozuje hlásky.

Ke správnému rozvoji řečových schopností dětí přispívají i různé čin-
nosti během dne ve školce. Děti se učí komunikovat s ostatními dětmi, 
zapojují se do hudebních a rytmických her, hrají pohádky, zpívají aj. 

Pro předškolní dítě je mateřská škola hned po rodině velmi důležitá pro 
celkový rozvoj dítěte a my jsme rádi, že v té naši v Dolních Studénkách 
jsou děti spokojené. Dík patří i rodičům za jejich spolupráci. 

Bc. Andrea Pažitková

Školním rokem nás bude provázet vzdělávací program „Z  pohádky 
do  pohádky“, čeká nás spousta aktivit, hned v  září jsme začali brus-
lením, od  listopadu se těšíme na  plavání v  novém plaveckém areálu 
Aquatoll, budeme vyrábět ve vile Doris, navštěvovat knihovnu, obje-
vovat krásy přírody, nejen v okolí mateřské školy. Plánů a elánu máme 
opravdu hodně a  přejeme si jediné, aby vše fungovalo jak má, a  my 
mohli společně objevovat, poznávat, učit se, hrát si a užívat si společné 
chvíle v pohodě a stále s úsměvem na tváři.

Za MŠ Králec, NevrOl

Mateřská škola Dolní Studénky

Mateřská škola Králec

Logohrátky
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Během uplynulých letních prázdnin naše ko-
munitní škola zorganizovala celkem 4 běhy 
příměstských táborů, kterých se zúčastnilo 
více než 80 dětí z naší obce i okolí. Každý tábor 
trval jeden pracovní týden a nesl se v jiné ce-
lotáborové linii. Na začátku července proběhl 
v  prostorách školy tábor s  názvem Putování 
galaxiemi, následoval tábor divadelní. V  Ma-
teřské škole Králec byl připravený tábor pro 
děti z  MŠ, kde jsme cestovali s  Kokoškovými 
a konečně v srpnovém termínu, opět ve škole, 
jsme na táboře cestovali lidským tělem. 

Již se stalo tradicí, že nabídku kroužků a mimoškolních aktivit si za své 
bere naše Komunitní škola Dolní Studénky. Naše komunitní škola fun-
guje již pátým rokem a za tu dobu se stala hybnou silou ve volnočaso-
vých aktivitách v naší obci a její služby využívají děti, dospělí a senioři 
z blízkého i vzdálenějšího okolí. Během prázdnin naši občané do svých 
schránek obdrželi nabídku se vzdělávacími aktivitami, sportovními 
kroužky a ihned v prvních čtrnácti zářijových dnech jsme zahájili pravi-
delnou činnost těchto kroužků. 

Mezi tradičně velmi obsazené kroužky patří různá cvičení na  stabili-
tu těla či posilování, univerzita třetího věku, kroužek jízdy na  koních, 
vaření, angličtina pro školáky i  předškoláky, dramatický kroužek, hra 

na hudební nástroj a míčové hry. I v letošním školním roce jsme otevřeli 
několik nových kroužků, můžeme zmínit například kroužek vaření, ruštiny, 
logických her či kroužek badatelský a další. Celou nabídku všech kroužků 
naleznete na webové adrese naší školy: www.zsmsdolnistudenky.cz. 

Velice nás těší, že realizací kroužků získáváme nemalé finanční prostřed-
ky, které slouží na podporu činnosti základní a obou mateřských škol 
v obci. Prostřednictvím komunitní školy tak dětem přispíváme na školy 
v přírodě, lyžařský výcvik či pořízení sešitů, učebnic a  jiného papíren-
ského zboží, organizaci zahradní slavnosti a dalších akcí. Budeme rádi, 
když nám zachováte přízeň i v následujícím období. 

J. Dolníček, předseda spolku

Jsme rádi, že se naše dolnostudénské tábo-
ry staly vítaným cílem pro rodiče a  zj. jejich 
děti. O  děti se na  táborech stará vždy tým 
zkušených instruktorů, kteří vymýšlí program 
u školy, v  lese i mimo naši obec. Každý tábor 
je okořeněn společným výletem, bojovými 
hrami i  přespáním ve  škole, letos navíc s  let-
ním kinem. Poptávce po našich táborech snad 
přispívá i  projekt Podpora rodičů v  Dolních 
Studénkách, který financuje Evropská unie 
a díky kterému mohou rodiče za pětidenní po-
byt dítěte na našem táboru uhradit jen 500 Kč. 

Přihlášky na příští léto čekejte na přelomu mě-
síců ledna a února. Moc děkujeme všem, kteří 
se na  organizačním zajištění jednotlivých tá-
borů podílí. 

J. Dolníček

Komunitní škola Dolní Studénky

Příměstské tábory Komunitní školy

Komunitní škola, to je pestrá nabídka kroužků a mimoškolních aktivit 
nejen pro školáky…
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Církevní život se na čas znovu vrátil do za-
běhnutých kolejí, a tak vás mohu seznámit s 
událostmi, které jsme na sklonku jara a v létě 
prožili.

Minule jsem se zmínil o dobročinné akci Post-
ní almužna. I  letošní ročník byl v naší farnos-
ti rekordní: v  Dolních Studénkách se vybralo 
celkem 4  981 Kč, což je o  976 Kč víc, něž vlo-
ni. Děkujeme všem, kteří se i v tak náročném 
období nouzového stavu pandemie do Postní 
almužny zapojili. O  to víc děkujeme, že jste 
nezapomněli na  potřebné a  svým odřeknu-
tím si různých věcí pomohli druhým. Z  loň-
ského ročníku Postní almužny 2019 mohla 
šumperská Charita díky vám poskytnout pod-
poru rodinám, osamělým matkám, rodinám 
s  postiženými dětmi a  jednotlivcům v  tíživé 
a  mimořádné finanční tísni. Charita se sna-
ží, aby tyto finanční prostředky byly využity 
ve  všech farnostech šumperského děkanátu. 
Proto se na vás obracíme opět s prosbou, po-
kud víte o někom v naší farnosti, kdo se ocitl 
v mimořádné tíživé finanční tísni a potřebuje 
také pomoc, abyste kontaktovali místní kněze 
nebo tuto informaci předali přímo na Charitu 
Šumperk. Pán Bůh zaplať. (převzato a uprave-

no z článku M. STUCHLÉ: Postní almužna 2020; 
TAM&TAM – měsíčník šumperského děkanátu 
roč. 11, č. 7/8/2020)

Ke  konci jara náš svatostánek prokoukl díky 
vykácení dřevin, které se již rozrůstaly bez-
prostředně kolem kostela. V  září zase došlo 
k  instalaci nových laviček a  odpadního koše 
v prostranství u kostela a základní školy. Inici-
átory tohoto bohulibého nápadu byli samotní 
žáci ZŠ Dolní Studénky. Obě dvě akce zařídila 
a  zafinancovala obec Dolní Studénky, za  což 
děkujeme.

V  sobotu 5. září se konala pouť celého šum-
perského děkanátu Na  Kostelíčku nad Blu-
dovem k  svátku sv. Rozálie (ochránkyně 
proti moru a nakažlivým nemocem) jako po-
děkování a prosba za zdraví. Na 300 poutníků 
doputovalo na  toto místo pěšky, na  kolách, 
autobusem na  hrabenovský kopec či auty. 
Role hlavního celebranta a  kazatele se ujal 
olšanský rodák Mons. Antonín Basler, světící 
biskup olomoucký, dále koncelebrovalo sedm 
kněží z šumperského děkanátu a jeden rapo-
tínský jáhen. Připomínali jsme si 165. výročí, 
odkdy obyvatelé Bludova Na Kostelíčku děkují 
právě sv. Rozálii za  ukončení smrtící cholery. 

Farnost

Ze života dolnostudénské farnosti

Foto - Martin Pěnička, Člověk a Víra.
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V  sobotu 15.srpna odjížděl z  naší obce 
zcela naplněný autobus za  poznáním za-
jímavých míst naší republiky. První zasta-
vení bylo v nádherném rokokovém zámku 
Rájec nad Svitavou, postaveným v 18. stole-

tí ve stylu Ludvíka XVI. Trojkřídlý objekt uzavírá krásné nádvoří a celý zá-
mek je obklopen parkem a zahradnictvím s ojedinělou sbírkou kamelií. 
Moc se nám líbil „Sál předků“ i další interiér zámku, kde se natáčel film 
„Poslední aristokratka“, který jsme mohli, shodou okolností, shlédnout 
tentýž večer v našem letním kině v Dolních Studénkách. 

Dalším místem poznávání byl Moravský kras, kde jsme vybrali nejpr-
ve k  prohlídce jeskyni Balcarku, která nás všechny zaujala a  překva-
pila nádhernou krápníkovou výzdobou, údajně nejbohatší ve střední 
Evropě. Potom jsme si poslechli v autobuse pověst o propasti Maco-
cha a seznámili jsme se s  tím, jak vznikly jeskyně, propasti a ostatní 
krasové útvary. Dostali jsme se přímo k  Hornímu můstku propasti 
Macocha, prošli se k  Dolnímu můstku a  občerstvili se v  příjemných 
restauracích a  bufetech. Cestou domů nás čekalo zastavení ve  Křti-
nách, kde jsme si prohlédli monumentální pozdně barokní chrám 
Panny Marie z 1. pol. 18. století, který patří k nejkrásnějším barokním 
církevním památkám u nás.

Zazněly zde zajímavé myšlenky, že např. i nemoc má svůj smysl přivést 
člověka blíže k Bohu a paradoxně utužuje a uzdravuje vztahy v rodině 
i ve společnosti. Úplně jinak také můžeme nemoc vnímat, když do ní 
vneseme odvahu, naději a  víru. A  nakonec stěžejní myšlenkou byla 
skutečnost, že na nemoc se můžeme dívat optikou prohry a nebo na-
opak velikého daru...

Stalo se již tradicí, že i v našem kostele plnily vesměs tříčlenné hlídky 
různě náročné úkoly v rámci strategické hry „Dolní Studénky v ohro-
žení“. Letos jsme se s paní Marií Jílkovou zaměřili na počátky naší kul-
tury – příchod slovanských věrozvěstů sv. Cyrila a Metoděje. Ti k nám 
mj. přinesli písmo, a tedy i nezbytný komunikační prostředek k řešení 
krizových situací. Také jsme se opakovaně ptali na patrona hasičů, což 
byl pro mnohé i po roce těžký oříšek J.

Na závěr chci podotknout, že se celá církev včetně naší farnosti inten-
zivně modlí za odvrácení těchto nelehkých časů a pevně věříme, že se 
tak skutečně brzy stane!

Farnost

Český svaz žen

Výlet za poznáním se nám velmi vydařil, děkujeme obci Dolní Studénky 
za  nemalý finanční příspěvek na  zájezd a  už teď se těšíme na  příští 
poznávání krás naší republiky s Českým svazem žen.

Jiří Jančík

Foto - Martin Pěnička, , Člověk a Víra.

V. Sršňová
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V  letošním ročníku se k našim stávajícím členům přidaly i  nové tváře. 
Celkem jsme přivítali 6 nových členů. Proto jsme mohli postavit družstva 
starších i mladších.

První soutěž, která nás s našimi dětmi čekala po corona přestávce, byla 
soutěž v Sudkově s názvem Hasičský čtyřboj. V této disciplíně děti před-
vedly střelbu ze vzduchovky, vázání uzlů na čas, základy zdravovědy a běh 
60 m s překážkami. Zastoupení jsme měli v kategorii mladších i starších. 
Děti byly v pětičlenném družstvu. I když měly velkou trému před zaháje-
ním soutěže, vedlo se jim velice dobře. Všechny děti jely naplno a snažily 
se ze všech svých sil. Mají od nás vedoucích velikou pochvalu!

Dne 3. 10. 2020 jsme s  dětmi dorazili na  šumperský stadion, kde probě-
hl Šumperský Soptík. Je to běh na 60 m s překážkami na dvě kola. Letos 
tyto závody probíhaly jen za přítomnosti týmů z okresu Šumperk a také 
za nepřítomnosti diváků. Děti si to ale náramně užily a zaběhly si i vlast-
ní osobáky. V kategorii přípravka nás reprezentovali Simona Stejskalová, 
Adéla Vichtová, která se umístila na 4. místě, a Josef Švorčík, který obsa-
dil krásné třetí místo. V kategorii mladší kluci běžel Kryštof Maks a Adam 
Vlček. V kategorii mladší holky běžela Karolína Haintlová. V kategorii starší 

Začátek roku nebyl ani pro hasiče kvůli 
Covidu-19 příznivý. Na  jaře nemohla kvůli 
nouzovému stavu proběhnout akce „Pálení 
čarodějnic“. V  září se u  nás v  obci uskuteč-
nila strategická hra nejen pro děti, ale i  pro 
dospělé  názvem „Studýnky v  ohrožení“. 
Na  této zdařilé akci jsme se také organizač-
ně podíleli. Ruku k dílu jsme přiložili i na akci 
„Hudba bez hranic“. Celý víkend, kdy akce pro-
bíhala, byl velmi náročný, a proto děkujeme 
všem, co se na akci podíleli. V této chvíli pro-
bíhá rekonstrukce hasičského prodejního 
stánku. Proběhly bourací práce a  v  nejbližší 
době bude stát na  samém místě nový stá-
nek, který poprvé otevřeme na  první jarní 
akci v dubnu „Pálení čarodějnic“.

 Radim Ženožička

holky bylo zastoupení šestinásobné: Tereza 
Ženožičková, Natálie Bryxová, Eliška Goldová, 
Nikola Kunderová, Natálie Kolářová, Tereza 
Halaxová. V kategorii starší kluci nás reprezen-
tovali: Daniel Šimůnek a  Ondřej Hýbl. Všichni 
se umístili na krásných místech dle jejich výko-
nů. Jsme na všechny naše svěřence pyšní a mo-
ooc jim gratulujeme k umístění a cenám!

Dále nás čeká 24. 10. 2020 branný běh v  Ro-
vensku a  letošní poslední soutěž, která bude 
v Hrabišíně 7. 11. 2020 – 8 × 50m. (Pokud nám to 
vládní nařízení dovolí.)

Nábor Mladých hasičů i hasiček pokračuje i na-
dále. Kdykoliv se můžete přijít podívat na náš 
trénink, vyzkoušet si třeba uzly. Tréninky 
probíhají každý čtvrtek od 16:30 – 18:00 na ha-
sičské dráze u  vakuové stanice v  Dolních 
Studénkách. V zimním období máme k dispo-
zici místní sokolovnu ve stejném čase.

Budeme se těšit na Vaši návštěvu J!
Pavlína Ženožičková

Sbor dobrovolných hasičů Dolní Studénky

Mladí hasiči
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Veteráni z  Dolních Studének reprezentovali 
domácí sbor a naši obec na soutěžích v požár-
ním sportu i  v  letošním roce. Pro vysvětlení, 
členové soutěžního družstva musí dosáhnout 
minimálního věku 40 let s  výjimkou hasičů 
tvořících přívodní vedení, u kterých je věkový 
limit 35 let. Pro provedení požárního útoku se 
používá standardní vybavení kromě stroje. 
Podmínkou je použití PPS8, tedy přenosné 
požární stříkačky o  výtlaku 800  l/min posta-
vené na  dvouválcovém, ještě dvoutaktním 
motoru. Konkrétně dolnostudénský stroj byl 
vyroben již v roce 1962 (!) a po repasi na konci 
loňského roku, vynucené prasknutím jednoho 
z  pístů, opět slouží a  odjel s  námi spolehlivě 
celou sezónu. 

V roce 2020 jsme se zúčastnili 8 soutěží. Výko-
ny byly střídavé, ale podařilo se nám i výrazně 
uspět. Například bodovanými druhými místy 
v Bludově a Novém Malíně. Tato umístění nám 
dopomohla dostat se do sedmičky nejlepších 
družstev v  okrese a  zúčastnit se finálového 
klání v  Hrabišíně, na  kterém jsme startovali 
z nefavorizované páté pozice. Na soutěž jsme 
odjížděli na poslední chvíli od rozdělané prá-
ce, kdy jsme na  festivalu Hudba bez hranic 
zajišťovali celodenní stravování účinkujících 
souborů. Hned první kolo na  trati s  překáž-
kami nás posunulo dopředu, kdy jsme časem 
21,29 s. skončili na 2. místě. Do druhého kola 
jsme tak postupovali se solidním základem 
a dalším bezchybným výkonem jsme dosáhli 

opět na druhé místo časem 20,10 s! Až do star-
tu posledního týmu zůstávalo celkové pořadí 
otevřené a  všichni napjatě očekávali nástup 
Hrabišína. Zaváhání domácích spolu s  tech-
nickými problémy vše rozhodlo a  zname-
nalo jediné. Po  sečtení časů z  obou kol jsme 
po mnoha letech s náskokem zvítězili a z finá-
le roku 2020 odváželi zlatý pohár! 

I  přes vzájemnou rivalitu mezi veteránskými 
družstvy na  poli soutěžním, převládá v  této 
kategorii velká pospolitost a  soudržnost 

mezi všemi soutěžícími. Vzájemně si fandíme, 
vypomůžeme a rádi prohodíme pár slov nejen 
o hasičině. I  tento společenský přesah je jed-
ním z důvodů, proč se veteránskému požární-
mu sportu věnujeme. 

Děkuji všem aktivním veteránům za  jejich 
přístup. Účast na soutěžích je časově poměrně 
náročná a bez ochoty přizpůsobit si své sou-
kromé aktivity bychom těžko dosáhli výše 
uvedených výsledků. 

Za veterány Petr Strnad, vedoucí družstva

Sbor dobrovolných hasičů Dolní Studénky

Hasiči – veteráni

Veteráni SDH Dolní Studénky v roce 2005.

Veteráni SDH Dolní Studénky v roce 2020.



strana 16DOLNOSTUDÉNSKÝ ZPRAVODAJ

Sokol Dolní Studénky během letních měsíců 
uspořádal několik, velmi zdařilých, sportov-
ních dní, čímž přispívá jak do dění v obci, tak 
rozvíjí svoji spolkovou činnost, která je pro 
obce velmi důležitá a smysluplná. O sobotách 
v červnu a září se uskutečnily dva turnaje vo-
lejbalu mixů, kterých se dohromady zúčastni-
lo 47 volejabalových týmů. Návštěvníci ocenili 
nejen kvalitní sportovní utkání nad vysokou 
sítí, ale také výtečnou sokolskou kuchyni, kte-
rá, jako již tradičně, čítá speciality z grilu, friťá-
ků i gulášového hrnce mistrů kuchařů J.

Je pro nás velkým potěšením, že od září 2020 
se oddíl volejbalu opět po  letech zapojil 
do  krajské soutěže ve  volejbalu a  chtěli by-
chom Vás tímto pozvat na  jednotlivá utkání, 
která se uskuteční během nadcházející zim-
ní sezóny, převážně v  tělocvičně v  Novém 
Malíně. 19. září proběhlo nejdříve první kolo, 
kdy se na antukových kurtech za sokolovnou 
utkaly ve dvojzápase týmy domácích Dolních 
Studénky proti TJ Hodolany. První zápas naši 
borci urvali v  pátém setu 16:14, druhý zápas 
pak bohužel prohráli celkem jednoznačně 3:0 
na  sety. Poslední zářijovou sobotu byl výsle-
dek výrazně lepší, naši dolnostudénští borci 
přejeli šumperské soupeře na  jejich půdě 
celkem jasně 3:0 a  3:1 na  sety. Jsme zvědavi 
na  další pokračování a  zde Vám předkládá-

Letem světem se Sokolem… 
hrajeme krajský volejbal 
a máme nový výkonný výbor

Původně plánovaná valná hromada v  dubnu 
se díky potížím s coronavirem uskutečnila po-
slední zářijový pátek. V rámci valné hromady 
se zvolilo staro-nové vedení Sokola. Předse-
dou Sokola zůstává pan Jakub Dolníček, mís-
topředsedkyní paní Lenka Burešová. Dalšími 
členy výkonného výboru je hospodářka orga-
nizace paní Věra Kranichová a dále Pánové Jiří 
a Jan Stejskalovi, Pavel Hrubý, Zdeněk Kašpar, 
Michal Stratil, Radomír Bureš, Zdeněk Adámek 
a Pavel Sieratowski.

Závěrem příspěvku bych chtěl poděkovat 
všem členům i  přátelům naší tělovýchovné 
jednoty za spolupráci a smysluplnou činnost. 
Novému výboru pak mnoho elánu do  práce. 
Velmi děkujeme také všem sponzorům, kteří 
se na činnosti oddílu volejbalu a celého soko-
la podílí. S Vámi čtenáři se pak budeme těšit 
na viděnou při sokolských akcích. 

J. Dolníček, předseda 

me harmonogram na domácí zápasy, které se 
hrají ve vybrané soboty v tělocvičně ZŠ Nový 
Malín v čase vždy od 10 a 13 hodin:

TJ Sokol Dolní Studénky

21. 11. 2020 Dolní Studénky – Kojetín

16. 1. 2020 Dolní Studénky – Šumperk

6. 2. 2021 Dolní Studénky – Štěpánov

27. 2. 2021 Dolní Studénky – Olomouc

20. 3. 2021 Dolní Studénky – Mohelnice
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Milí sportovci, malí, velcí, mladí, starší i Ti dříve 
narození, zkrátka všichni, kdo máte rádi sport 
ve všech jeho podobách a navštěvujete, nebo 
máte v  plánu se přijít podívat na  naše spor-
tovní úterky pro děti všech věkových katego-
rií, rodiče a  prarodiče, případně sourozenci.
Chceme se s Vámi podělit o radost a nadšení, 
že jsme mohli zahájit podzimní sezonu našich 
oblíbených sportovek. Vše vypuklo již v  úte-
rý 8. září 2020, kdy se nám spolu s ostatními 
složkami obce již po 4. podařilo zachránit Dol-
ní Studénky a  tímto chceme poděkovat Vám 
dětem, Vašim rodičům a  také prarodičům 
za  velkou účast, soutěžní a  sportovní náladu 
a  super průběh celé akce. Rádi bychom také 
pro děti školou povinné opět po roce zorgani-
zovali pravidelné podzimní Sportovní soustře-
dění. Pokud se nám to podaří, proběhne již 

V úterý 8. 9. se v naší obci konala, a to již po čtvrté, velká záchranná 
hra pro všechny, bez rozdílu věku. V  odpoledních hodinách se naše 
obec proměnila v hrací pole, na plánku vesnice bylo vyznačeno deset 
stanovišť, na kterých zpravidla tříčlenné hlídky plnily úkoly týkající se 
krizových situací, které mohou, v životě každého člověka v naší obci, 
kdykoli nastat. 

Smyslem této aktivity je zj. prevence, proto nás těší, že se jí pravidel-
ně aktivně účastní zástupci hasičů, policie, záchranářů, lékařů, ale také 
dobrovolníci našich spolků jako jsou sbor dobrovolných hasičů, tělo-
výchovná jednota Sokol, farníci či zástupci školy a školek... to vše pod 
dohledem samotného pana starosty.

Po  splnění všech úkolů účastníci hádali tajenku, kterou byly puzzle 
budov v naší obci. Odměnou pak byly špekáčky, drobné ceny a  také 
příjezd profesionálních šumperských hasičů, kteří nám předvedli svou 
terénní techniku. 

Dolní Studénky byly opět v ohrožení 
aneb strategická branná hra pro všechny kluky, holky i dospělé 
zachránila naši obec již počtvrté!

Jsme rádi, že se této vydařené akce účastní stále více soutěžících, letos 
to bylo více než 70. Byli bychom rádi, kdyby se soutěž v dalších letech 
rozrostla třeba také o seniory. 

Závěrem bychom chtěli všem dobrovolníkům poděkovat a  popřát 
obci a všem občanům, aby reálných řešení krizových situací bylo co 
nejméně.

TJ Sokol Dolní Studénky

TJ Sokol Dolní Studénky – Sportovky

Mgr. J. Dolníček
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po deváté a velmi rádi se s Vámi po jeho usku-
tečnění podělíme o zážitky a fotky. Pro ukázku 
našeho sportovního ducha bychom Vám chtě-
li předložit pár záběrů ze zahájení sportovek 
a Dolních Studének v ohrožení. Jedná se o pár 
vzácných okamžiků, kdy jsou děti v klidu a  je 
možno je zachytit. Doufáme, že současná epi-
demiologická situace bude příznivá pro spor-
tovní akce nejen venku, ale i v prostorách naší 
sokolovny a  budeme pokračovat v  závodění, 
míčových hrách a  dalších sportovních akti-
vitách, které všechny sportovce baví a  těší se 
na ně, zkrátka proto sem chodíme, že? 

Za celý tým vedoucích nám a Vám všem drží-
me palce a máme Vás rádi.

Iva, Bláňa, Zdenek a Jirka

TJ Sokol Dolní Studénky – Sportovky

Sportovky – starší děti.

Sportovky – oddíl florbalu

Koordinace pohybu.

Sportovky – malé děti.

Krásná spolupráce na různých překážkách.
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Vážení spoluobčané a přátelé nejen vodních sportů,
dovolujeme si Vám podat dílčí informace o vodácké sezóně na našich řekách a kanálech 
pro vodní slalomáře. Je příliš brzy na hodnocení sezóny, která nařízeními vlády je značně 
pokřivena a velmi podivná, tak jako vše okolo v našich běžných životech

V  normální situaci bychom Vás mohli infor-
movat o  spoustě závodů na  našich řekách 
na Moravě i o vyšších závodech republikové-
ho charakteru na  nám vzdálených kanálech, 
určených vodnímu slalomu, ale jak jsme již 
předeslali, bohužel tomu tak není.

Nicméně naše závodnice i  závodníci nelení 
doma, pilně trénují u nás na řece a objíždění 
alespoň ty závody, které můžeme. Navíc jsme 
úspěšně absolvovali týdenní letní soustředění 
na vodním kanále v Roudnici nad Labem, kde 
to již důvěrně známe.

V měsíci srpnu probíhaly také přebory v Brně, 
kde se Kačce Rutarové podařilo v konkurenci 

závodníků z Moravy vybojovat krásnou stříbr-
nou placku.

První víkend v září naši bojovníci absolvovali 
závody na nejtěžším vodáckém kanále v Evro-
pě, a  to na Trnávce, kde měli tu čest zazávo-
dit si proti úplné špičce v republice. Vůbec se 
za ně nemusíme stydět, protože podali velmi 
slušný výkon, což na  této trati vůbec nebylo 
jednoduché…)

Držte nám palce i  pěsti i  ve  zbytku sezóny 
a všem nám přejeme rychlý návrat do normál-
ních časů.

V Dolních Studénkách 10. 9. 2020.

Vodáci

M. Rutar
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Vítání občánků
V pondělí 29. června 2020 proběhlo v zasedací místnosti obecního úřa-
du tradiční ,,Vítání občánků“. Za přítomnosti pana starosty Ing. Radima 
Sršně, Ph.D. bylo do naší obce přivítáno šest malých občánků: 

Marek Kubíček, Martina Dolníčková, Lucie Dyčková, Jakub Švorčík, 
Jiří Gronych a Barbora Vilišová.

O  kulturní zážitek se postaraly děti z  Mateřské školy Dolní Studénky 
se svým pěveckým a  recitačním vystoupením. Každé přivítané dítko 

obdrželo jako dárek pamětní knížku, tradiční finanční dar ve  formě 
malé výbavičky pro miminko a maminky dostaly krásnou kytičku.

Všem dětem přejeme do  života hlavně hodně zdraví, lásky, štěstí 
a úspěchu!

Následující den se za krásného počasí konalo také již tradiční vysazová-
ní stromů malým občánkům, kterého se účastnily nejen děti z posled-
ního vítání, ale i děti narozené v 2. pololetí roku 2019. BP


