
Číslo 3/2019

Souhrn plánovaných akcí na podzim 
a v prosinci 2019 v Dolních Studénkách

Vážení spoluobčané,

listí se zabarvuje do  pestré palety barev, rána jsou již o  poznání 
chladnější, a  to je neklamný důkaz, že se o  slovo přihlásil podzim. 
Věřím, že jste si přes léto dokázali odpočinout a  načerpat sluníčka 
a sil do zimních měsíců.
Léto i podzim v naší obci jsou ve znamení přípravy a realizace pro-
jektů, o  kterých jsme Vás informovali v  předprázdninovém zpravo-
daji, snad tedy zmíním pouze pár aktualit. V  tuto chvíli je v  plném 
proudu komplexní rekonstrukce silnice Šumperk – Dolní Studénky 
a souběžně také velké části chodníků. Projíždět či procházet naší obcí 
tak připomíná opičí dráhu a  to nás ještě čeká úplná uzavírka obce 
při pokládání nového asfaltového koberce. Moc děkujeme za  Vaši 
trpělivost a  věřím, že odměnou nám budou kvalitní komunikace 
na dvě až tři desetiletí. Finišuje také první etapa rekonstrukce Zámečku 
Třemešek, která by měla být dokončena do konce listopadu. Zahrnuje 
celý „vnější kabát“ vč. fasády, okna a střechu, i přízemní patra, kam

se od  ledna přestěhuje mj. známé regionální mateřské centrum 
Vikýrek. Od ledna by pak měly navázat etapy druhá a třetí, tj. výstavba 
10 malometrážních bytů a nové kavárny ve sklepeních zámku. Ještě 
v letošním roce by měla také proběhnout přestavba prostor původního 
bytu v základní škole na moderní učebny tak, aby rostoucí počet žáků 
v naší ZŠ měl pro svou výuku odpovídající zázemí. 
Dovolte, abych jako již tradičně velmi poděkoval všem spolkům a ak-
tivním občanům za krásné akce, které v průběhu léta pro nás  všechny 
zorganizovali a  o  kterých se můžete dočíst na  těchto stránkách, 
a velmi se již těším na ty, které nás čekají v příštích měsících. Tak jak se 
již stalo tradicí, opět pro Vás připravujeme obecní kalendář a budeme 
moc rádi za  Vaše náměty, jaké další události do  kalendáře uvést, 
případně i pěkné fotky z dění v naší obci!
Přeji Vám všem hodně energie do podzimních dní!

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

ŘÍJEN

01.  10. 2019 Zahájení kurzů a kroužků pořádaných Komunitní školou Dolní Studénky

06. 10. 2019 Dolnostudénské hody

23. 10. 2019 Drakiáda 

29. – 30. 10. 2019 Podzimní prázdniny

LISTOPAD

02. 11. 2019 Svoz nebezpečných odpadů

14. 11. 2019 Svoz tetrapaků

17. 11. 2019 Podzimní setkání seniorů

PROSINEC

14. 12. 2019 Adventní koncert v kostele sv. Linharta v Dolních Studénkách

29. 12. 2019 Pohádková veselice v areálu u hřbitova

UPOZORNĚNÍ
NA ÚPLNOU UZAVÍRKU 

SILNICE
Vážení spoluobčané,

v záležitosti probíhající rekonstrukce silnice 
ze Šumperka do Sudkova Vás informujeme, 

že k úplné uzavírce silnice z důvodu pokládky 
asfaltové vrstvy dojde v termínu: 

28. 10. – 10. 11. 2019
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Sobota 26. října 2019 • odjezd v 7.00 hod. z obvyklých zastávek 

Kudowa zdroj – Babiččino údolí – zámek Rychnov nad Kněžnou
Kudowa zdroj – polské lázeňské město, návštěva známé polské tržnice 
Babiččino údolí – místa kde se odehrával děj Babičky Boženy Němcové 
Rychnov nad Kněžnou – zámek rodu Kolowratů ve stylu baroka, s rodovými uměleckými díly

ZÁJEZD ČESKÉHO SVAZU ŽEN

Na tento zájezd bude využito finančního příspěvku Obce Dolní Studénky pro ČSŽ Dolní Studénky

300 Kč
cena

 

 

  

KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE OLOMOUCKÉHO KRAJE 
 
Kancelář ředitele 
Oddělení tisku a prevence Šumperk 

  

 
 

 
Havlíčkova 8 
787 90 Šumperk 
 
Tel.: +420 974 779 208 
Tel.: +420 725 277 975 
Fax: +420 974 779 900 
Email: jirina.vybihalova@pcr.cz 

          
SENIOŘI, POZOR NA PODVODNÍKY! 
 
V minulosti bylo na Šumpersku okradeno několik seniorů. Podvodníci tak získali statisícové částky 
a seniory připravili o celoživotní úspory. S útoky však neskončili a peníze se pokoušejí získat 
znovu a často mnohem rafinovanějším způsobem. 
 
SCÉNÁŘ PODVODU: 

- pachatel zavolá i několikrát na pevnou linku a vydává se za „vnuka“, který je ve finanční 
tísni,  

- pod záminkou platby u notáře nebo advokáta si vyžádá příslib půjčky většího obnosu 
peněz, 

- „vnuk“ pro peníze nemůže přijet sám, proto pošle nějakého známého, 
- na smluvené místo přijíždí cizí člověk, přebírá od seniora peníze a odjíždí pryč. 

 
JAK SE ZACHOVAT: 

- pokud Vám podvodníci zavolají, řekněte, že nemáte čas a ať zavolá POZDĚJI, tak za 
hodinu, 

- IHNED ZAVOLEJTE NA LINKU 158 a policisty informujte o podezřelém telefonátu. 
 

Příchozí hovory ze zahraničí na pevnou linku si můžete zablokovat na zákaznické lince O2 – 800 
02 02 02 
 
 
OPĚTOVNĚ UPOZORŇUJEME TAKÉ NA DALŠÍ PRAKTIKY PODVODNÍKŮ!!! 
 
Ti Vás buď navštíví přímo v místě bydliště a pod různými záminkami (nejčastěji se vydávají za 
sociální pracovníky, případně nabízejí různé zboží nebo levnější energie) se snaží zjistit, kde 
máte uloženy své úspory a o ty Vás v nestřeženém okamžiku připravit.  
 
Mohou Vás také oslovit prostřednictvím různých sociálních sítí. Velmi často ze zahraničí. Po 
navázání známosti a získání důvěry Vám často nabídnou společný život. Má to ale jeden háček! 
Aby za Vámi mohli přijet, potřebují nejdříve zaslat peníze na cestu, vyřízení dokladů nebo zajištění 
dalších potřebných věcí. O peníze se nebojí říci opakovaně a skutečně se nejedná o zanedbatelné 
částky. Poté, co odešlete peníze (zpravidla na zahraniční účet) se po podvodnících slehne zem.  
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- na smluvené místo přijíždí cizí člověk, přebírá od seniora peníze a odjíždí pryč. 
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OPĚTOVNĚ UPOZORŇUJEME TAKÉ NA DALŠÍ PRAKTIKY PODVODNÍKŮ!!! 
 
Ti Vás buď navštíví přímo v místě bydliště a pod různými záminkami (nejčastěji se vydávají za 
sociální pracovníky, případně nabízejí různé zboží nebo levnější energie) se snaží zjistit, kde 
máte uloženy své úspory a o ty Vás v nestřeženém okamžiku připravit.  
 
Mohou Vás také oslovit prostřednictvím různých sociálních sítí. Velmi často ze zahraničí. Po 
navázání známosti a získání důvěry Vám často nabídnou společný život. Má to ale jeden háček! 
Aby za Vámi mohli přijet, potřebují nejdříve zaslat peníze na cestu, vyřízení dokladů nebo zajištění 
dalších potřebných věcí. O peníze se nebojí říci opakovaně a skutečně se nejedná o zanedbatelné 
částky. Poté, co odešlete peníze (zpravidla na zahraniční účet) se po podvodnících slehne zem.  

por. Mgr. Jiřina Vybíhalová
tisková mluvčí

SENIOŘI, POZOR NA PODVODNÍKY!
V minulosti bylo na Šumpersku okradeno několik seniorů. Podvodníci tak získali statisícové částky a seniory připravili o celoživotní 
úspory. S útoky však neskončili a peníze se pokoušejí získat znovu a často mnohem rafinovanějším způsobem.

SCÉNÁŘ PODVODU:
- pachatel zavolá i několikrát na pevnou linku a vydává se za „vnuka“, který je ve finanční tísni, 

- pod záminkou platby u notáře nebo advokáta si vyžádá příslib půjčky většího obnosu peněz,

- „vnuk“ pro peníze nemůže přijet sám, proto pošle nějakého známého,

- na smluvené místo přijíždí cizí člověk, přebírá od seniora peníze a odjíždí pryč.

JAK SE ZACHOVAT:
- pokud Vám podvodníci zavolají, řekněte, že nemáte čas a ať zavolá POZDĚJI, tak za hodinu,

- IHNED ZAVOLEJTE NA LINKU 158 a policisty informujte o podezřelém telefonátu.

Příchozí hovory ze zahraničí na pevnou linku si můžete zablokovat na zákaznické lince O2 – 800 02 02 02

OPĚTOVNĚ UPOZORŇUJEME TAKÉ NA DALŠÍ PRAKTIKY PODVODNÍKŮ!!!
Ti Vás buď navštíví přímo v místě bydliště a pod různými záminkami (nejčastěji se vydávají za sociální pracovníky, případně 
nabízejí různé zboží nebo levnější energie) se snaží zjistit, kde máte uloženy své úspory a o ty Vás v nestřeženém okamžiku 
připravit. 

Mohou Vás také oslovit prostřednictvím různých sociálních sítí. Velmi často ze zahraničí. Po navázání známosti a získání důvěry 
Vám často nabídnou společný život. Má to ale jeden háček! Aby za Vámi mohli přijet, potřebují nejdříve zaslat peníze na cestu, 
vyřízení dokladů nebo zajištění dalších potřebných věcí. O peníze se nebojí říci opakovaně a skutečně se nejedná o zanedbatelné 
částky. Poté, co odešlete peníze (zpravidla na zahraniční účet) se po podvodnících slehne zem.
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Obecní úřad Dolní Studénky

Adresa: Dolní Studénky 99, 788 20 Dolní Studénky
Telefonické spojení: 583 217 012
web: www.dolnistudenky.cz
e-mail: dolnistudenky@dolnistudenky.cz
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

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

Sběrný dvůr

Obecní úřad Dolní Studénky nabízí našim občanům
možnost koupit si tašky na odpad v setu 3 tašek: sklo, papír a plast. 

Obsah 20 l za 50 Kč, obsah 40 l za 60 Kč.

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

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

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

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

Všechny poplatky je možno hradit hotově na OÚ Dolní Studénky nebo 
převodem na účet obce. Číslo účtu je: 103187365/0300.

Částka za 2. pololetí 250 Kč/osobu.

Studenti po  předložení potvrzení o  studiu ubytovaní na  internátu 
nebo koleji částka za 2. pololetí 125 Kč.

VS: občané z Dolních Studének 1340 + Vaše č.p.

VS: občané z Králce a Třemešku 13405 + Vaše č.p.

Do poznámky uveďte jméno plátce/plátců.

Poplatky za TKO uhraďte do 30.9. 2019!
Nárok na slevu ve výši 50 % z roční sazby poplatku TKO mají studenti 
řádného denního studia, kteří jsou po  dobu studia ubytování mimo 
Obec Dolní Studénky (internát, kolej, atd.).

Potvrzení o studiu dokládejte ve lhůtě do 30. 9. příslušného kalen-
dářního roku, v opačném případě nárok na slevu zaniká.

Poplatek za TKO 2. pololetí roku 2019

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.

SVOZ TETRAPAKŮ 
proběhne ve čtvrtek 14. listopadu 2019

POZOR! ZMĚNA STANOVIŠŤ SVOZU ODPADŮ:
29. 10. 2019 – svoz TKO a svoz BIO odpadů 
2. 11. 2019 – svoz nebezpečných odpadů 

5. 11. 2019 – svoz BIO odpadů 
z důvodu úplné uzavírky silnice v obci.

Sledujte prosím obecní vývěsky a webové stránky, 
kde bude včas vyvěšen přesný plán stanovišť.
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Dolnostudénský festival dechových orchestrů a mažoretek
HUDBA BEZ HRANIC 2019

Hudební festival „Hudba bez hranic“, letos jubilejní 15.ročník, jedna 
z největších kulturních akcí roku v naší obci, proběhla letos v termínu 
22. – 23.června 2019. Sobotní odpoledne i večer byl ve znamení krás-
né hudební přehlídky hudebních souborů a mažoretek, nechyběla ani 
vystoupení několika souborů z našeho regionu a tradičně našich šikov-
ných místních dětí a  skupiny žen z naší TJ SOKOL. Večer potom pro-
běhl v našem areálu unikátní koncert známé filmové muziky v podání 
100 umělců na jednom pódiu a s projekcí nejznámějších scén z českých 
i světových filmů. Sobotní festivalový maraton ukončil tradiční velko-
lepý ohňostroj.

V neděli v podvečer proběhl festivalový koncert – zahrála nám hudeb-
ní skupina ŠAFA, dále vystoupila populární skupina z našeho regionu 
O5 a RADEČEK a známá česká hudební skupina MIRAI, která si získala 
sympatie velmi početného publika.

Krásné hudební svátky připravila Obec Dolní Studénky (spolu s hasi-
či, sokoly a myslivci), Dechový orchestr SEMPRE ZUŠ Zábřeh a Místní 
akční skupina Šumperský venkov. Hasičům, sokolům a myslivcům patří 
velký dík za naprosto perfektní a bezchybné zvládnutí celé této velmi 
náročné akce.

Koledování Tří králů přinášející radostnou zprá-
vu o narození Ježíška, Božího Syna, všem, které 
koledníci potkají a navštíví v jejich domovech... 
toto je hlavním úmyslem Tříkrálové sbírky.

Chcete se i vy připojit k této tradiční sbírce, při-
nášet radost lidem kolem sebe, obzvláště těm 
opuštěným? Chcete touto formou pomoci sta-
rým, potřebným a nemocným? 

Chcete–li se zapojit a nabídnout svůj čas jako vedoucí skupinky, může-
te se zkontaktovat s Vaším knězem ve farnosti nebo přímo s Michaelou 
Stuchlou, tel: 739 002 792, mail: michaela.stuchla@sumperk.charita.cz 
nebo Věrou Ponížilovou, tel: 734 796 139, mail: vera.ponizilova@sum-
perk.charita.cz nejlépe do 15. listopadu 2019.

Každá další nově vzniklá skupinka tak umožní navštívit domácnosti, 
kde se ještě nekoledovalo nebo pomůže s koledováním stávajícím tří-
královým skupinkám. 

Branná je například oblast, kde se nechodí vůbec. Místní lidé se 
po  skončení sbírky ptají, zda se koledovalo a  je jim líto, že k  nim Tři 
králové nedorazili. Proto bychom byly velmi rády za novou skupinku 
koledníků a vedoucího, která by se ujala koledování v Branné. 

Žádáme také rodiče, jejichž děti by chtěly koledovat, ať je přihlásí koor-
dinátorce, místním asistentům, popř. kněžím. Ani dětí není nikdy dost.

Pán Vám žehnej za každou pomoc. 
Michaela Stuchlá a Věra Ponížilová, koordinátorky Tříkrálové sbírky

Tříkrálová sbírka 
2020

MVDr. Petr Šebesta 
nabízí občanům 

NAČIPOVÁNÍ PSŮ
dne 26. října 2019 od 14:00 hod., 

v místech, kde se provádí běžně očkování.
Objednávky čipování přijímáme na OÚ.

Cena za příjezd na místo 
+ úkon + čip + zavedení do databáze = 500 Kč/pes.

Připomínáme chovatelům povinnost nechat 
čipovat své psy do konce roku 2019.
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Investice obce
Vodojem
V  jarních měsících byla dokončena výstavba 
vodojemu v Králci. V současné době probíhá 
jeho zkušební provoz. Původní kapacita vo-
dojemu byla 50 m3, u nového vodojemu je to 
200 m3. Stavba se skládá ze čtyř 50 m3 nádr-
ží a  technické místnosti. Výstavbou nového 
vodojemu budou napraveny tlakové poměry 
v rozvodné síti obce, zvýší se spolehlivost pro-
vozu, kdy by nemělo docházet k  výpadkům 
dodávky vody, zejména v letních měsících při 
její zvýšené spotřebě.

Mateřská škola Dolní Studénky
Nový kabát dostala mateřská škola v  Dolních 
Studénkách, kdy se na jaře začalo opravou fa-
sády. Při rekonstrukci se zjistilo, že ani střecha 
není v  dobrém technickém stavu a  do  školy 
zatéká. Obec využila letních prázdnin, kdy je 

budova prázdná a tak mohla proběhnout i kom-
pletní rekonstrukce střechy a oprava komínu.

Zámek Třemešek
V  plném proudu je i  rekonstrukce a  obnova 
zámku Třemešek. V současné době proběhlo 
dokončení rozvodu elektriky, vody a odpadů. 
Pokračují práce na vnitřních omítkách, dokon-
čuje se rekonstrukce střechy a věžičky. Velkým 
oříškem, díky klenbovým stropům, bylo vybu-
dování šachty pro výtah. Tento komplikovaný 
zásah je hotov a  šachta pro umístění výtahu 
je nachystaná. Restaurátoři zrenovovali velmi 
citlivě historické vstupní dveře a zárubně. K je-
jich obnově jim posloužila i řada dobových fo-
tografií. Během podzimu se chystá mimo jiné 
i dokončení opravy fasády a její nové natření.

Nový formulář na webových stránkách obce
Na webových stránkách obce je nově umístěn v sekci OBECNÍ ÚŘAD for-
mulář „Nahlášení poruch“. Občané nám tak mohou snadněji oznámit, 
ve kterých místech např. nefunguje veřejné osvětlení či obecní rozhlas.

Obnova zeleně
Snad jen málo kdo si nevšiml, že v Dolních Studénkách i v Králci došlo 
k pokácení stromů, zejména pak všech tří vánočních smrků. Toto káce-
ní nebylo bezdůvodné. Po několika odborných posudcích se k likvidaci 
přistoupilo především z důvodu bezpečnosti, kdy měly stromy poruše-
né a uhnilé kořeny a některé byly dokonce narušeny bleskem. 

Během podzimu by se měli vysadit stromy nové, jak místo pokácených, 
tak i nové listnaté stromy na obecním hřišti v Králci. Ty by tak v budouc-
nu měli zpříjemnit pobyt dětí i  rodičů v  jejich stínu, který doposud 
na hřišti tolik chybí.

U obecního úřadu by měl být osazen vánoční strom na připravené mís-
to vedle autobusové zastávky. NevrOl

Letem světem dolnostudénským 
zastupitelstvem

Dolnostudénští zastupitelé se v  letošním roce sešli již po  třetí, a  to 
ve čtvrtek 19. září. Na svém jednání projednali a schválili přijetí finanč-
ního daru ve  výši 100.000 Kč pro ZŠ a  MŠ Dolní Studénky, ze které-
ho bude financována venkovní pergola na zahradě MŠ v Králci. Dále 
schvalili Rozpočtové opatření č. 11/2019 a vzali na vědomí rozpočtové 
opatření č. 9/2019 schválené RO dne 17. 7. 2019 a rozpočtové opatření 
č. 10/2019 schválené RO dne 29. 8. 2019. - obecní úřad -

NevrOl
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Setkání kamarádů a kamarádek ročníků 1938 - 1959
v Dolních Studénkách

V  sobotu 21.září jste si jistě všimli neobvyk-
lého ruchu v našich ulicích. Sešli se - tradičně 
po  5  letech – kamarádi naší obce a  školičky 
narození v  letech 1938 – 1958. V  11.  hodin 
se za  krásného slunečného počasí bývalí 
spolužáci a  kamarádi potkali v  prostranství 
okolo školy, kde je přivítal ředitel školy a pan 
starosta. Bylo krásné pozorovat, jak se po  le-
tech všichni navzájem poznávali a  oťukávali, 
často bylo slyšet „a  kterápak(kdopak) Ty jsi“. 
Nakonec se všichni správně „zaškatulkovali“, 
prohlédli si všechny prostory školy (a  nešet-
řili chválou), některé zavezl pan místostaros-
ta obecním autem i  do  školy(dnes školky) 
v Králci, kdo měl zájem, podíval se i do koste-
la. Poté se mnozí šli poklonit památce těch, 
kdo již nejsou mezi námi (od minulého setká-
ní před pěti lety nás opustilo 17 kamarádů) 
na místní hřbitov a ve 13.30 proběhlo zahájení 

s přípitkem na sále u Urbanů. Poté byl podán 
oběd, pan starosta seznámil všechny přítom-
né s  tím, co vše se v  obci dělo, děje a  bude 
dít a  po  společném fotu nastal prostor pro 
povyprávění si a vzájemné sdělení si svých ži-
votních příběhů, podbarvené tancem a melo-
diemi hudby. Sešlo se kolem devadesáti účast-
níků, všichni byli moc rádi, že taková setkání 
organizujeme, moc se jim u  nás v  obci líbilo 
a většina se vyjádřila, že i když nyní žijí jinde, 
jsou moc rádi, že k Dolním Studénkám prostě 
stále patří.

Dolní Studénky v ohrožení
Kluci a holky zachránily Studénky z ohrožení i v letošním roce
Velice oblíbená, strategická a především záchranná hra Dolní Studénky 
v ohrožení letos připadla na úterý 4. června. Celkem 18 týmů se v prů-
běhu odpoledne vydalo podle plánku naší obce plnit jednotlivé úkoly, 
aby uchránily naši obec před případným nebezpečím. Do organizace 
branné soutěže se opět zapojila celá řada místních i cizích spolků, a to 
včetně Policie, hasičů, lékařů, záchranné stanice, sokolů, myslivců, círk-
ve, školy či legionářů, a to vše pod dohledem samotného pana staros-
ty. Smyslem celé akce je připravit všechny účastníky na případné ne-
bezpečí, které, jak se v dalších červnových dnech za vydatného deště 
ukázalo, může přijít kdykoli. 

V letošních Studénkách v ohrožení se navíc promítlo i 100 let republiky. 
Cílem jednotlivých skupin bylo dle indicií uhádnout významnou osob-
nost uplynulých sta let naší vlasti.

V. Sršňová

J. Dolníček
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Základní škola informuje

Letní měsíce jsou všemi školou povinnými, ale 
i pro zaměstnance velmi oblíbenými. Jsou to 
hlavně dny prázdnin. Avšak předtím, než jsme 
se na ně rozutekli, zažili jsme konec školního 
roku plný školních i mimoškolních aktivit.

V průběhu měsíce června jsme všichni vyrazili 
na  školy v  přírodě. Předškoláci prožili tři dny 
na  sokolské chatě ve  Velkém Vrbně pod Pa-
prskem, školáci pak poslední červnový týden 
strávili na škole v přírodě v Mladoňově. V po-
lovině června k  nám také dorazili slovenští 
kamarádi, se kterými jsme se učili i  putovali 
po okolí naší vesnice. Od ničeho nás neodra-
dila velká voda a kroupy, které v tu dobu naši 
obec sužovaly. 

V posledních týdnech školy jsme se zúčastnili 
také několika soutěží, jako například atletický 
čtyřboj nebo závody čokoládové tretry v Olo-
mouci. Velkým zážitkem pak byla autogramiá-
da se skupinou MIRAI, která pro nás jako V.I.P 
proběhla před červnovým koncertem v areálu 
obce. 

Letní měsíce ve škole a okolí

Poslední červnový školní den pak byl věno-
vaný slavnostnímu zakončení usilovné práce, 
předáním vysvědčení a rozloučení se s našimi 
páťáky, kteří již další vědomosti musí získá-
vat na  jiné škole, neboť u  nás máme jen pět 
ročníků. Právě ti se nám odměnili legračním 
vystoupením, které si pro nás na závěr jejich 
pobytu u nás, připravili. Dle úsměvů na tváři 
všech se můžeme domnívat, že se děti nejen 
velmi těšily na prázdniny, ale že se svou dese-
timěsíční prací jsou po většinu spokojené.

 Mgr. J. Dolníček, ředitel školy

Zveme 
všechny naše občany – seniory 
na

Podzimní
sousedské
posezení
které se koná v neděli 17. listopadu 2019 
od 14:00 hodin 
na sále Restaurace U Urbanů 
(vedle obecního úřadu). 
Je připraveno občerstvení, hudba k tanci, 
poslechu a zpěvu a především příjemná 
atmosféra pro pozdní podzimní setkání s Vámi.

Všechny seniory zvou členové 
Zastupitelstva obce Dolní Studénky.
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Základní škola informuje

Nový školní rok v  naší škole i  školkách začal 
v pondělí 2. září. Počasí nám ráno přálo, a tak 
jsme se všichni sešli na školním hřišti a společ-
ně okoukli nové prvňáky (máme jich deset), 
staronové i  nové tváře z  řad zaměstnanců 
i žáků. 

Když se pan ředitel zeptal, kdo si užil prázd-
niny a  kdo se těší zase do  školy, přihlásily se 
téměř všechny děti, ale i mnoho rodičů  Není 
to fajn začátek? Rozhodně! Naším společným 
úkolem pak bude, aby nadšení ze školy vydr-
želo zase celých deset měsíců. Tak nám držte 
pěsti…

A jak to u nás ve škole bude letošní školní rok 
vypadat? Do nového školního roku nastoupi-
lo 44 žáků, za což jsme velice rádi a nese si to 
s sebou několik organizačních změn. Tou nej-
důležitější je, že se naše škola zase, po dlou-
hý letech, stala trojtřídní, tj. máme oficiálně 
tři samostatné třídy, navíc se nám daří i  tu 
nejpočetnější (druháky a třeťáky) na většinu 
předmětů dělit, takže to spíše vypadá, že učí-
me ve čtyřech samostatných třídách. A to je 
dobře, paní učitelky tak mají více času se vě-
novat individuálním potřebám jednotlivých 
žáků. 

Škola se v letošním školním roce otevírá vždy 
v  6:30 a  školní družina je v  provozu nově až 
do 17ti hodin. Kromě státního rozpočtu nám 
to umožňuje také projekt Podpora rodičům 
v Dolních Studénkách, který v naší škole pro-

Do školy se děti v Dolních Studénkách těší

Začátek nového školního roku v Králci

Mateřská škola Králec

Máme tu začátek školního roku, začátek ně-
čeho nového. Jak se na  něj děti, rodiče i  my 
zaměstnanci ve  školce těšíme? Jsme plni 
očekávání z  nového nebo převládají obavy 
z neznáma? Pro nově nastupující děti i rodiče 
je pocit strachu přirozený, ale pevně věříme, 
že tyto obavy brzy zmizí a  zůstane jen ra-
dost z  objevování nových věcí, z  navazování 
kamarádství a  mnoho příjemných prožitků. 
Po  letních měsících jsme jistě nabití pozitiv-
ní energií, kterou se budeme snažit udržet 
co nejdéle. Pokud totiž člověk stojí pevně 
na zemi, má jasně nastavené hodnoty a priori-
ty, zvládne každou novou situaci a dokáže z ní 
vytěžit maximum.

Od  září máme ve  školce zapsaných 27 dětí. 
Kromě dvou pedagogických pracovnic a škol-
nice, máme v  letošním roce k  dispozici ještě 
chůvu a pomocnou sílu do provozu. V tomto 
počtu bude jistě spoustu prostoru na  plno 
prožitků ať už přímo ve školce, nebo na akcích, 

bíhá. Během dne mají děti vytvořený pestrý 
program. Ten se naplňuje jednak učením v la-
vicích, ale také na školní zahradě, hřišti, okolí 
školy či v družině. Většina dětí pak v průběhu 
odpoledne navštěvuje nejeden kroužek z na-
bídky naší komunitní školy. 

I v letošním školním roce budeme organizovat 

mnoho akcí, o  kterých Vás jistě v  dalších čís-
lech zpravodaje budeme informovat. Budeme 
rádi, když se na  těch pro veřejnost společně 
setkáme. V případě, že byste se k nám rádi po-
dívali a chcete vědět, co se u nás děje, sledujte 
školní stránky: www.zsmsdolnistudenky.cz

Mgr. J. Dolníček, ředitel školy

které nás tradičně čekají. Divadlo, návštěva knihovny, ale také plavání, pobyt v solné jeskyni či 
lyžařský výcvik jsou už téměř samozřejmostí. 

Přejeme všem dětem a jejich rodičům šťastné vykročení do nového školního roku.
Za MŠ Králec Olga Nevrlá
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Dění v naší školce

Mateřská škola Dolní Studénky

Prázdniny rychle utekly a  ve  školce začal nový školní rok. Školka má 
nový žlutozelený „kabát“ s novou červenou střechou a dětem se líbí 
i obrázky na fasádě.

Děti nastoupily plny zážitků z léta, natěšené na své kamarády, na paní 
učitelky, na hračky i na zahradu. Přivítali jsme šest nových dětí ,které se 
rychle rozkoukaly a začaly se zapojovat do činností ve školce. Na školu 
v příštím roce se připravuje sedm předškoláků, kteří spolu s králeckými 
kamarády budou opět každou druhou středu jezdit do školy v rámci 
projektu Těšíme se do školy. Zde si budou moci vyzkoušet mimo jiné 
i společné aktivity s dětmi první třídy.

V  letošním školním roce se mohou děti těšit na spoustu akcí i mimo 
školku. Pojedeme na pohádku do divadla, do keramické dílny, do mu-
zea pro děti, v  zimě pak na  lyžařský výcvik, do  Welly centra plavat 
a do solné jeskyně. Jaro bude zpestřené o návštěvu dopravního hřiště, 

Komunitní škola Dolní Studénky
Přihlášky do kroužků, kurzů a seminářů komunitní školy pro školní rok 2019/2020

Dolnostudénské vzdělávací centrum, z.s.  – Komunitní škola, Dolní Studénky 87, 788 20, IČ 05015987

1. Přihláška do kurzu : 

2. Přihláška do kurzu : 

3. Přihláška do kurzu : 

4. Přihláška do kurzu : 

* Jméno, příjmení, titul:

* Datum narození: Telefon:

Kontakt (e-mail): * Zákonný zástupce:

* Adresa bydliště: ulice, číslo:

V Datum: * Podpis:

Svým podpisem potvrzuji pravdivost vyplněných údajů a vyjadřuji souhlas s poskytnutím mých osobních údajů pro potřeby evidence Komunitní školy v Dolních Studénkách 
ve smyslu zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Přihlášku odevzdejte prosím na obecním úřadě 

nebo v budově Základní školy D.S. či Mateřské školy v Králci, a to nejpozději do 15. 9. 2019.

* POVINNÉ položky, bez jejichž vyplnění nemůže být přihláška přijata.

o výlet, o školu v přírodě. Ukážeme nová vystoupení na akcích obce 
a nezapomeneme ani vynést Morenu. Rádi přivítáme babičky a dědeč-
ky, kteří ochotně přečtou dětem pohádku a stráví s námi čas, kdy jim 
děti ukáží, co umí.

Komunitní škola nabízí kroužky i  pro nejmenší. Letos začíná v  naší 
školce nový kroužek Logopedické hrátky zaměřený na hravé povídání 
a procvik jazýčka. Pokračuje kroužek Divadýlko s různými druhy loutek 
a maňásků s dramatizací známých pohádek .

Jak vidno, ve  školce je dění pestré, ale nazapomínáme na  přirozený 
vývoj dítěte formou hravých činností s přihlédnutím k věku. Není nad 
spokojené dítě s úsměvem na tvářičce, a tím i spokojené rodiče.

Přejeme všem hezký školní rok.
Za MŠ Dolní Studénky Ivana Janková
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Komunitní škola Dolní Studénky

Univerzita třetího věku

U3V
při Komunitní škole 

Dolní Studénky

Přestože už většina studentů U3V 
slavnostně odpromovala, všichni 
pokračujeme ve studiu i nadále. 

Tentokrát nás od října do prosince 
čekají přednášky na téma:

KLENOTY BAROKNÍHO 
SOCHAŘSTVÍ 

V ČESKÝCH ZEMÍCH
Projdeme si Kroměříž s Květnou zahradou 

a zámkem, navštívíme virtuálně Kuks 
se sochami ctností a neřestí, 

projdeme se po Karlově mostu... 
a dalších památkách.

PŘIJĎTE MEZI NÁS!
Přednášky jsou 1× za 14 dní 

a začínáme v úterý 1. října v 9 hodin 
v zasedací místnost obecního úřadu.

Dolnostudénské vzdělávací centrum, z.s. 
Komunitní škola, Dolní Studénky 87, 788 20, IČ: 05015987

pořádá

od začátku nového školního roku (září 2019) 
v prostorách u kravína v Dolních Studénkách kroužek

Přihlášení do kroužku je možné na základě vyplněné a odevzdané či zaslané přihlášky.

JÍZDA NA KONI
ve dvou věkových kategoriích:

8 – 14 let, 1× týdně (60 minut), za 2600 Kč/pololetí,

15 a více let, 1× týdně (60 minut), 10 lekcí za 2600 Kč.

Ještě je pár volných míst.

Dolnostudénské vzdělávací centrum, z.s. - Komunitní škola,   
Dolní Studénky 87, 788 20, IČ: 05015987 

 

pořádá 
 

Třídenní pobytové setkání pro všechny aktivní seniory,  
kteří se nebojí objevování nového. 

 

 Milí senioři, vyrazte s námi opět na třídenní společný pobyt do 
ekologického centra v Mladoňově 

 

Termín společného setkání: 21. - 23. 1. 2020. 
 

Cena: 1.300,- Kč (strava, ubytování, pojištění).  
V ceně není zahrnuta doprava (po domluvě možnost domluvit obecním autem)  

 

Místo setkání: Mladoňov 
Na co se můžeme těšit? 

• zajímavý program – společenské hry, rukodělné aktivity, hudební program 
• legraci, povídání, zážitky, úsměvy na tváři i štamprličku  
• společenský večer s casinem 
• procházka po okolí 

… a to vše s ohledem na individuální zájmy a potřeby účastníků 
 

Více informací Vám rád podá Jakub Dolníček (603 984 239).  
Přihlášku odevzdávejte v ZŠ Dolní Studénky, přihláška je stejná jako při vyplňování kroužků.  
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Podpora rodičům v Dolních Studénkách… 
a nejen v nich, aneb příměstské tábory v ZŠ a MŠ Dolní Studénky

Během prázdninových měsíců v  naší škole 
a  školce proběhlo celkem 5 příměstských 
táborů. Většina z  nich pak byla realizována 
Dolnostudénským vzdělávacím centrem, ali-
as komunitní školou dolní Studénky, a to díky 
projektu Evropské unie, reg. č.: CZ.03.2.65/0.0/
0.0/16_047/0009478. Smyslem tohoto projek-
tu je, aby děti, jejichž rodiče jsou v práci, měli 
možnost smysluplného trávení volného času. 
Děti, jejichž rodiče splnili podmínky podpory, 
pak měly tábor za zvýhodněnou cenu. 

Komunitní škola Dolní Studénky

Během pěti příměstských táborů se ve  škole 
a školce vystřídalo celkově asi 140 táborníků. 
Jsme rádi, že školní prostory mohou být využí-
vány i během prázdninového provozu a že se 
najde dost kvalitních a ochotných instruktorů, 
kteří se o táborníky starají. 

A  jak takový příměstský tábor v  naší škole 
probíhá? Táborníci se scházejí vždy mezi půl 
osmou a osmou hodinou. Každý den je větši-
nou zahájen nějakým společným pokřikem, 
tanečkem nebo jiným rituálem a  zasvěcen 
něčemu speciálnímu s  ohledem na  hlavní 
motiv tábora. Během letošních prázdnin 
se u  nás vystřídali detektivové samotného 
Sherlocka Holmse, kouzlilo se s  Arabelou, 
putovalo se pověstmi z  Jeseníků nebo se 
cestovalo časostrojem, to dokonce i  anglicky. 
Během dne se pak často střídají výtvarné 
aktivity s běhacími, logickými hrami. Po obě-
dě pak mají děti prostor na  vlastní zábavu, 
hrají si vlastní hry, čtou knížku nebo si poví-
dají. Když je fajn počasí, trávíme většinu času 
venku na  školním hřišti, zahradě nebo vyra-
zíme do  lesa. Celý program pak končí okolo 
čtvrté hodiny odpoledne, kdy táborníci od-
cházejí domů. Každý z táborů pak jednu noc 
ve  škole přespal. To se pak otevírá možnost 
pro noční bojovku o  poklad nebo nutnost 
uvařit si vlastní večeři v  podobě buřt guláše 
v kotlíku na zahradě.

NÁBOR
MLADÝCH HASIČŮ
Vážení rodiče, nenechávejte sedět Vaše děti u počítače. 
Přihlaste své dítě do kroužku

HASIČ ke sboru SDH DOLNÍ STUDÉNKY. 

Mladí hasiči se budou postupně 
seznamovat s hasičskou technikou, 
základy zdravovědy, dodržování 
zásad požární bezpečnosti, hrát 
různé hry a budeme jezdit s dět-
mi na závody. Také jezdíme na 
letní a zimní soustředění.
V případě zájmu přihlásit Vaše 
dítě do oddílu, prosím kontak-
tujte 
p. Radima Ženožičku na 
zenozick@seznam.cz nebo 
na tel.: 605 759 954, nebo se 
můžete přijít osobně domlu-
vit a podívat jak probíhají 
tréninky každý čtvrtek od 
16:30 – 18:00 na hasičské dráze 
v Dolních Studénkách.

Přidej se k nám a staň se hasičem.
J. Dolníček
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Sbor dobrovolných hasičů Dolní Studénky

Všichni jistě máte v živé paměti čtvrteční odpoledne dne 13.6.2019, kdy krátký, ale o to intenziv-
nější déšť způsobil lokální záplavy. 55 mm srážek vč. dvoucentimetrových krup během necelé 
hodiny nemělo šanci se vsáknout a voda se hrnula z kopců do celé obce. Ani kanalizace nebyla 
schopna tyto přívaly vody pobrat. Prakticky v jeden okamžik došlo k zasažení několika desítek 
nemovitostí a  zahrad po  celé obci, žádná část nezůstala nezasažena. Dolní Studénky patřily 
v  kraji k  nejpostiženějším, proto bylo operačním střediskem k  likvidaci vysláno větší množ-
ství jednotek ze širokého okolí. Hasiči spolu s majiteli nemovitosti postupně pomáhali zmírnit 
následky záplavy zejména bezprostředním odčerpáváním vody, záchranou majetku a čištěním 
zanesených kanálových vpustí. 

Před čtvrteční půlnocí byly likvidační práce ukončeny, nicméně předpověď počasí nevěštila nic 
dobrého. Obavy se naplnily nad ránem, kdy přišla druhá vlna srážek a po čtvrté hodině ranní 
byl místní jednotce opětovně vyhlášen poplach. Naštěstí intenzita deště již nebyla tak velká. 
Zásah probíhal v několika domech, prakticky ve všech došlo k opětovnému zaplavení sklepních 
prostor. Likvidace následků druhé vlny dešťů byla ukončena v dopoledních hodinách. Tím ale 
výpomoc občanům zdaleka nekončila. V průběhu soboty a neděle probíhalo další čerpání, ze-
jména likvidace vodních lagun a čerpání povrchové vody spláchnuté do studní. Poslední zásah 
bezprostředně spojený s přívalovými dešti byl evidován v úterý následujícího týdne. 

Celkem se místní jednotka podílela na čerpání v 16 nemovitostech na území celé obce, v někte-
rých i opakovaně během celých pěti dní. Občanům byly způsobeny škody nejen vodou, ale také 
kroupami, které ve velkém ničily skleníky a střechy přístřešků a značně se podepsaly na likvidaci 
úrody ovoce a zeleniny.

Bleskové záplavy – červen 2019

Petr Strnad, velitel JSDH Dolní Studénky
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TJ Sokol Dolní Studénky

Letní měsíce jsme v sokole opět zasvětili spor-
tování. Jsme rádi, že do  rekonstruovaného 
areálu za sokolem si hledá cestu čím dál více 
sportovců a sportovkyň, včetně těch nejmlad-
ších.

Trošku nás mrzí, že letošní volejbalové tur-
naje, jarní i  podzimní, byly poznamenány 
deštivým počasím. Velkou radost však máme 
z  toho, že i  přes nepřízeň počasí trvá přízeň 
tomuto sportu. Jarního turnaje osvobození 
se zúčastnilo více než dvacet mužstev a toho 
zářijového, i  když více pršelo, než nepršelo, 
pak celkem 18 smíšených týmů z  blízkého 
i vzdáleného okolí. Velký dík patří právě všem 
nadšencům, které počasí nerozhodí, moc si 
toho vážíme a jsme rádi, že třeba právě tou-
to cestou nám vracíte naši investici do celého 
sokolského fungování. Organizace těchto 
akcí je ukázkou souhry všech členů sokola. 
Výborné makrely, masíčko z grilu, dobré pivo 
a kvalitní sportovní podívaná jsou již dlouhá 
léta typickým znakem volejbalových turnajů 
v dolních Studénkách. Věřte, že budeme dě-
lat vše proto, abychom v této tradici pokračo-
vali i nadále!

Sokolská zahradní slavnost na  konci května 
pak opět přilákala jednak turisty, kteří se vy-
dali na  již čtvrtý ročník Dolnostudénské de-
sítky (letos přes 80 účastníků), tak vystupující 
a  jejich nejbližší, ale i  cyklisty a  návštěvníky 
z okolí. Během odpoledne měly děti možnost 
získat medaili v  soutěži o švihadlového krále 
a  královnu. Po  jednotlivých vystoupení dětí 
a  mládeže ze školy, školek a  klubu aerobicu 
Šumperk přišlo na řadu velkolepé představení 
našich žen z oddílu aerobicu. Všem účinkují-
cím i  organizátorům patří velký dík za  jejich 
ochotu a snahu naši sokolskou činnost aktiv-
ně podporovat. 

Letem světem se Sokolem

V neposlední řadě činnosti pak nesmíme opo-
menout ani další rekonstrukci, která v těchto 
dnech v sokolovně vrcholí. Zcela novou podo-
bu získává herna ping pongu v prvním patře 
sokolovny. Věříme, že již během října se okolo 
stolů pro hru stolního tenisu budou prohánět 
hráči po zcela nové herní podlaze. Na rekon-
strukci podlahy nám přispěl Olomoucký kraj. 
Děkujeme. 

Závěrem sokolského příspěvku bychom chtěli 
vyzvat zájemce, kteří by rádi sportovali bě-
hem zimy v  naší sokolovně, aby se podívali 
na  volné termíny tělocvičny (www.sokoldol-
nistudenky.cz) a případně si termín pro spor-
tování zamluvili. Na  výše zmíněných strán-
kách, v sekci chata Velké Vrbno, pak naleznete 
také rezervaci turistické chaty ve Velkém Vrb-
ně, která slouží všem zájemcům z našeho, ale 
i širokého okolí.

J. Dolníček
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Sportovky

Milý sportovče a čtenáři,
léto a prázdniny utekly jako voda, je tu začátek školního roku a s ním 
i  naše oblíbené „úterní sportovky“ – sportovní hry pro malé i  vět-
ší děti. Začátek letošní sezóny jsme navázali na  někdejší úspěšné 
akce v lese a na parku, jen dění se přesunulo na hřiště u Sokolovny 
a na přilehlé pole. Za nádherného počasí se závodilo ve 3 kategori-
ích – nejpočetnější byla kategorie 0 – 5 let – děti s rodiči s přehledem 
zdolali trať dlouhou 500 m. Další kategorií byla 1. – 3. třída, tady děti 
uběhly 750 metrů a  ti nejstarší to měli nejdál – do cíle uběhli celý 
kilometr. Děti si vyzkoušely, že běhat po  strništi není jako 
běh na  umělém povrchu na  stadionu. Všichni to ale v  nelehkém 
a  nezvyklém terénu zvládli a  zdárně dorazili do  cíle. Na  vyhlášení 
výsledků obdržely všechny děti nejen Účastnický list, ale radost jim 
udělala i další odměna podle vlastního výběru z kouzelné krabice. 
Nakonec fotky mluví za vše. A že nám počasí opravdu přálo, stihly si 

děti po vyhlášení ještě i opéct buřtíky. Sportovky jsou tímto zaháje-
né, tak se na vás těšíme v úterý v obvyklých časech: 

• 16:00 – 17:00 hod. 0 – 6 let – rodiče s dětmi
• 17:00 – 18:00 hod. 1. – 5. třída
• 18:00 –  19:00 hod. II. stupeň – floorbal
Z  dalších akcí pokračujeme sportovním soustředěním, které bude 
v obvyklém termínu od 11. – 13. 10. 2019. Je určeno pro děti školního 
věku (1. – 9. třída) – členy sportovního oddílu TJ Sokol Dolní Studén-
ky, z. s. Přihlášky do sportovního oddílu (sportovek) a na soustředění 
jsou také na stránkách www.sokoldolnistudenky.cz. Za všechny tre-
néry se na Vás těší Bláňa Vénosová a Iva Dolníčková.
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Vítání občánků
V  pátek 28. června 2019 proběhl v  zaseda-
cí místnosti obecního úřadu slavnostní akt 
,,Vítání občánků“. Za  přítomnosti pana sta-
rosty Ing.  Radima Sršně, Ph.D.  bylo do  naší 
obce přivítáno šest malých občánků: 
Kristýna Schartelová, Matyáš Schůrek, Matěj 
Ulman, Alžběta Řehořková, Ester Bílková 
a Jan Homolka.

O  kulturní zážitek se postaraly děti z  Mateř-
ské školy Dolní Studénky se svým pěveckým 
a  recitačním vystoupením. Každý malý občá-
nek obdržel jako dárek pamětní knížku, tradič-
ní 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.

Po  přivítání občánků následovalo v  prosto-
rách cyklostezky vedoucí na Šumperk již tra-
diční vysazování nových stromů, kterého se 
účastnili zástupci obce a  samozřejmě malí 
občánci se svými nejbližšími.

BP.


