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Vážení spoluobčané,
jaro se již začíná hlásit o slovo a s ním i nové číslo Dolnostudénského zpravo-
daje. Dovolte, abych Vás - jak se již stalo tradicí – v úvodních řádcích seznámil 
s tím, co pro vás připravujeme v nejbližším období.
V následujících týdnech by měly být dokončeny poslední práce na novém vo-
dojemu a v průběhu letošního roku by jej měly začít zásobovat dva nové vrty, 
které jsme v loňském roce vybudovali. V plném proudu jsou pak práce na re-
konstrukci Zámečku Třemešek, vedle komunitního centra jsme byli úspěšní 
v získání dotace EU ve výši 18 milionů korun také na plánované malometrážní 
byty a snažíme se získat prostředky také na vybudování kavárny ve sklepení 
zámečku. Rádi bychom, aby byla rekonstrukce celého zámečku dokončena 
nejpozději na  jaře příštího roku. V  současné době také připravujeme projek-
tovou dokumentaci na  chodník/cyklostezku Králec – Třemešek, který by měl 
vést od králecké školky až po začátek Nového Malína. Pokud vše půjde ideálně, 
rádi bychom začátkem ledna zažádali o dotaci a již příští rok případně začali 
s realizací stavby. Již netrpělivě čekáme také na plánovanou rekonstrukci kraj-
ské silnice Šumperk – Postřelmov, v  rámci které plánujeme opravit všechny 
staré chodníky v dolní části obce a vybudovat nové přechody. Úspěšně proza-
tím probíhá komplikovaný povolovací proces k zavedení vysokorychlostního 
internetu do obce a pevně věřím, že se špičkového připojení konečně dočkáme 
v druhé polovině letošního ruchu. Novým velkým projektem, který připravu-
jeme, je výstavba moderního víceúčelového spolkového domu, kulturního 
a  sportovního centra, které by mělo vyrůst v  kulturním areálu obce vedle 
objektu technických služeb. Kromě množství kulturních akcí by měl sloužit 
i sportovnímu vyžití pro sporty, pro které stávající sokolovna svými rozměry ne-
vyhovuje, a měl by být k dispozici Vám všem také pro pořádání rodinných oslav 
a podobně. Přes léto by mělo dojít k plánované přístavbě nových učeben v naší 
škole, na kterou bychom měli získat dotaci EU 2 miliony korun přes Místní akční 
skupinu Šumperský venkov, a opravě fasády dolnostudénské mateřské školky. 
Pokračují také přípravy realizace „Parku Korea“ a  jednáme o  odkoupení 

pozemku na vytvoření hřiště pro děti a mládež a odpočinkové zóny na Třemeš-
ku na hranici katastru s Novým Malínem. 
Zima byla tradičně bohatá na  velmi zdařilé kulturní a  společenské události, 
které si můžete připomenout na fotkách na dalších stránkách tohoto zpravo-
daje. Za jejich organizaci patří velký dík všem pořadatelům a Vám poděkování 
za  hojnou účast. Nepochybně se již všichni těšíte na  příchod jara a  s  tím sou-
visející množství jarních i letních akcí, které zahájí jako vždy pálení čarodějnic 
a  před prázdninami zakončí festival Hudba bez hranic, jehož vyvrcholením 
bude v neděli koncert populární kapely Mirai a neméně populární šumperské 
skupiny O5 a  Radeček, stejně jako sobotní koncert filmové muziky v  podání 
100 muzikantů a zpěváků na pódiu a s projekcí nejznámějších scén z českých 
i světových filmů. 
Na závěr bych rád osvětlil časté dotazy týkající se mé kandidatury v květno-
vých volbách do Evropského parlamentu. Nerad bych zneužil obecní zpravo-
daj ke kampani, jen bych Vás rád ujistil, že se nikam nechystám utéci. Do Dol-
ních Studének jsem se rád coby patriot vrátil ze studií v  zahraničí i  Bruselu, 
abych zde žil se svou rodinou a  vychovával děti. I  pokud bych byl případně 
zvolen do Evropského parlamentu, rád bych nadále starostoval, samozřejmě 
bez nároku na jakýkoliv plat, ten bych rád věnoval ve prospěch našich obec-
ních spolků a dětí. Máme rozdělané spoustu práce a Studýnky jsou pro mě vždy 
na  prvním místě, omezil bych případně své ostatní aktivity. Olomoucký kraj 
bohužel již mnoho let neměl svého europoslance, který by zastupoval jeho 
potřeby a zájmy, ač patříme v rámci ČR i EU mezi ty chudší regiony. Nabídku 
kandidovat jsem tak přijal jako šanci případně pomoci naší obci, regionu i kraji 
a za Vaši případnou podporu budu moc rád.  
Dovolte, abych Vám jménem zastupitelstva obce i všech pracovníků obecního 
úřadu popřál krásné Velikonoce a spoustu jarní pohody a energie!

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

DUBEN
04.  4. 2019 Zápis dětí do 1. ročníku Základní školy v Dolních Studénkách
20. 4. 2019 Jarní svod loveckých psů
30. 4. 2019 Pálení čarodějnic
KVĚTEN
03. 5. 2019 Lampionový průvod – Pietní vzpomínka 
04. 5. 2019 Turnaj Osvobození ve volejbalu
07. 5. 2019 Zápis dětí do Mateřských škol v Dolních Studénkách a Králci
07. 5. 2019 21. ročník běžeckého závodu ,,NA BAŠTU“ - přebor Dolních Studének
22. 5. 2019 23. ročník závodu horských kol ,,Králecký úvoz“
25. 5. 2019 Sokolské zahradní posezení – Dětský den
30. 5. 2019 Zahradní slavnost pro děti MŠ a ZŠ a jejich nejbližší
ČERVEN
09. 6. 2019 Hasičská pohárová soutěž – DOSPĚLÍ + vepřové hody
15. 6. 2019 Myslivecké posezení
21. –23. 6. 2019 Festival ,,Hudba bez hranic“
23. 6. 2019 Koncert hudební skupiny MIRAI a kapely O5 a Radeček
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Dolnostudénský festival 
dechových orchestrů 
a mažoretek

2019
Hudební festival „Hudba bez hranic“, letos jubilejní 15. ročník, jedna 
z  největších kulturních akcí roku v  naší obci, proběhne letos v  termí-
nu 21. – 23.června 2019. V  pátek 21.června navečer přivítáme všechny 
hudební soubory. Celé sobotní odpoledne i večer bude krásnou přehlíd-
kou hudebních souborů a mažoretek ze Slovenska, Slovinska, Rakouska, 
Německa a samozřejmě předních dechových souborů z Česka. Nebu-
dou chybět ani vystoupení několika souborů z našeho regionu a tradičně 
našich šikovných místních dětí i  dospělých. Večer proběhne unikát-
ní koncert známé filmové muziky v  podání 100  umělců na  jednom 
pódiu a  s  projekcí nejznámějších scén z  českých i  světových filmů 
a potom už se budeme těšit na tradiční velkolepý ohňostroj. 

V neděli v podvečer proběhne festivalový koncert – vystoupí populár-
ní skupina z  našeho regionu O5 a  RADEČEK a  známá česká hudební 
skupina MIRAI, která získala v prestižní soutěži „Český slavík 2017“ cenu 
„Objev roku“.

Na krásné hudební svátky do našeho pěkného kulturního areálu Vás 
všechny zve Obec Dolní Studénky (spolu s  hasiči, sokoly a  myslivci), 
Dechový orchestr SEMPRE ZUŠ Zábřeh a Místní akční skupina Šumper-
ský venkov.

Myslivecký 
spolek

BAŠTA SUDKOV
Vás srdečně zve na pořádané akce:

20. 4. 2019
JARNÍ SVOD LOVECKÝCH PSŮ
Akce se uskuteční v prostorách kulturního areálu 

v Dolních Studénkách.

Začátek v 9.00 hodin.

15. 6. 2019
MYSLIVECKÉ POSEZENÍ

Akce se uskuteční tradičně v prostorách kulturního areálu 

v Dolních Studénkách.

Začátek ve 12.00 hodin.

Připraveno bohaté občerstvení. 

V. Sršňová

Festival 
neděle 23. 6. 2019
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začátek
koncertu

18:30
 hod.

začátek
koncertu

20:00
 hod.

KONCERT HUDEBNÍCH SKUPIN

 

SDH DOLNÍ STUDÉNKY 
vás zve 

 
v úterý 30.4.2019 

 
na 

XV. ročník  
  

PPÁÁLLEENNÍÍ  ČČAARROODDĚĚJJNNIICC  
  

Slet účastníků u MŠ v Králci  

a u ZŠ v Dolních Studénkách,  

v 17:30 se společně vydáme do kult. areálu,  

kde vypukne v 18:00 čarodějnický rej. 

 
SOUTĚŽE, BOHATÁ 

TOMBOLA,  
SPOUSTA JÍDLA A 

PITÍ !!! 
 

POVINNÁ VÝBAVA ČARODĚJNIC 
S SEBOU !!! 

 

PŘIJDĚTE SE PŘÍJEMNĚ POBAVIT !!!  
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Zveme všechny občany a děti 
 na 

P I E T N Í  V Z P O M Í N K U 

na spoluobčany padlé v I. a II. světové válce, 
která se uskuteční v pátek 3. května 2019. 

Lampiónové průvody vyjdou 
v 19:30 hodin od Základní školy Dolní Studénky 

a od Mateřské školy Králec.

Připraveno občerstvení a ohňostroj za sokolovnou.

Zve Obec Dolní Studénky.

Tělovýchovná jednota Sokol Dolní Studénky, z. s. pořádá

SBĚR ŽELEZNÉHO ŠROTU
pátek a sobota 12. – 13. 4. 2019
Kontejnery na obvyklých místech: ŠKOLA – SOKOLOVNA – ŠKOLKA KRÁLEC

V případě potřeby si šrot odvezeme i od Vás, volejte: 603 984 239

Tělovýchovná jednota Sokol Dolní Studénky, z. s. 
Vás všechny zve na 

 

       Sokolské posezení  
 

    sobota 25. 5. 2019 od 14ti hodin  
 

     Kulturní areál obce Dolní Studénky 
 

 ražniči – makrely – steaky – klobásy  další bohaté občerstvení 
 

vstupné dobrovolné 
  

Bohatý doprovodný program: 
• Sportovní den  - tradiční i netradiční disciplíny 
 – vstup zdarma 
• kulturní vystoupení dětí i dospělých 
• dětské atrakce 

 
 
Další aktivity v rámci Sokolského dne: 

• Dolnostudénská desítka 
o vyznačený turistický okruh v okolí Dolních Studének (5 nebo 10 km) 
o individuální nebo hromadný start   od 10 hodin z kulturního areálu 
o startovné 70,- / 50,-                        (v ceně je obědové menu v areálu) 
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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

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.

Nové místo pro poštovní schránku v Králci
Jak si jistě většina místních pamatuje, 
byla poštovní schránka v Králci umís-
těna na  budově obchodu s  potravi-
nami. Ovšem před několika měsíci 
došlo k  ukončení prodeje a  budova 
byla prodána soukromému majiteli. 
Z těchto důvodů bylo nutné poštovní 
schránku umístit jinam. Nové místo 
bylo vybráno vedle autobusové zastávky v Králci pod mateřskou školou.

Statistika obce Dolní Studénky za rok 2018

Životní podmínky 2019 
– výběrové šetření v domácnostech

Český statistický úřad organizuje v  období od  2. 2. – do  26. 5. 2019 
šetření zaměřené na  životní podmínky domácností v  České repub-
lice pod názvem „Životní podmínky 2019“ (EU-SILC), které navazuje 
na  předchozí ročníky tohoto šetření. Terenní pracovníci budou po-
stupně navštěvovat náhodně vybrané domácnosti v celé ČR, přitom se 
budou prokazovat průkazem tazatele, pověřením a občanským průka-
zem. V případě, že budete osloveni zaměstnanci ČSÚ a budete mít ja-
kékoliv dotazy týkající se průzkumu, můžete se s dotazy obracet přímo 
na pracovníka Krajské správy ČSÚ na telefon 736 509 056. Informační 
dopis k šetření je k dispozici také na Obecním úřadě.

Obecní úřad upozorňuje občany na blížící se termín splatnosti TKO pro 
1. pololetí a poplatku za psa. Splatnost je 31. 3. 2019. 

Nedodržením termínu splatnosti bude poplatková povinnost vyměřena 
platebním výměrem, ve  kterém správce poplatku navyšuje poplatek 
o dvojnásobek poplatkové povinnosti.

Poplatky je možno hradit hotově na OÚ Dolní Studénky nebo převo-
dem na účet obce č. ú. 103187365/0300 a VS dle typu poplatku. 

Poplatek za TKO
500 Kč/osoba/rok. 
250 Kč/student/rok - jen po předložení potvrzení o studiu
(Studenti, kteří jsou ubytovaní na internátu nebo na koleji.)

Splatnost poplatku pro I. pololetí do 31. 3. 2019.

Splatnost poplatku pro II. pololetí do 30. 9. 2019.

Číslo účtu: 103187365/0300

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

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

Do poznámky uveďte jméno plátce.

Poplatek za TKO – rekreační objekt v obci 
500 Kč/rekreační objekt v obci/rok 
500 Kč/stavba pro individuální rekreaci – zahrádkářská chata/rok 
Splatnost poplatku do 30. 6. 2019.

Poplatek za psa 
150 Kč/1 pes v domácnosti   
200 Kč/každý další pes v domácnosti 
Splatnost poplatku do 31. 3. 2019.

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.

Poplatky na rok 2019

Počet obyvatel k 31. 12. 2018 Počet 
narozených dětí

Počet 
úmrtí

Počet 
přihlášených občanů

Počet 
odhlášených občanů

Počet domů s č.p. : 425 
z toho: v D.S. 329, v Králci 96

1384 
(mužů 570, žen 550, dětí 264) 13 20 51 33 Počet nových č.p. 

vydaných v roce 2018: 6
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Jaro je tu a některá zeleň se nemálo rozrostla!
Žádáme všechny majitele zahrad, aby do konce měsíce března zabez-
pečili ořezem větve stromů či keřů rostoucích na svých pozemcích, kte-
ré přesahují na chodníky, cyklostezku a na silnici. Následkem přesahu 
zeleně jsou zúžené prostory pro chodce, jezdce na kolech i řidiče v au-
tech v některých místech v obci. Děkujeme za pochopení. 

- obecní úřad -

Zajištění ořezu větví nad silnicemi a chodníky, 
100 Kč/hodina práce/osoba.
V případě zájmu kontaktujte obecní úřad. 

NABÍDKA PRO MAJITELE ZAHRAD

Produkce odpadů na území naší obce v roce 2018 s porovnáním s předchozími lety

Komodita
PRODUKCE NA OBYVATELE (kg) PRODUKCE OBCE (tun)

2013 2017 2018 2013 2017 2018
Papír a lepenka 3,15 9,15 9,86 4,11 12,54 13,61

Sklo 13,93 12,57 14,39 18,17 17,23 19,87

Plasty 12,94 18,91 18,97 16,87 25,91 26,18

Tetrapaky 1,1 1,16 0,92 1,38 1,59 1,27

Bio 268,83 305,47 311,92 350,56 418,49 430,45

Směsný komunální odpad 241,65 195,5 199,55 315,11 267,84 275,38

Stavební směsi 31,64 41,26 87,35 41,26 56,53 120,55

Objemný odpad 14,04 22,38 39,94 18,32 30,67 55,13

Celkem  578,28 606,40 682,90 765,78 830,80 942,44

Z tabulky je zřejmý asi dvojnásobný nárůst v komoditě stavební směsi a objemný odpad. Jedná se o odpad vzniklý úklidem zámku Třemešek 
po ukončení provozu ubytovny a následný úklid po požáru, kdy se po hasebních pracech museli vyčistit prosáklé mezistropní prostory. 

proběhne v sobotu 23. 3. 2019

Rozpis

Seznam sbíraných nebezpečných složek komunálního odpadu:

• Barvy, lepidla, pryskyřice, provozní náplně z automobilů (oleje, brzdové 
kapaliny atd.).

• Olejové filtry, vyřazené léky, olověné akumulátory, galvanické články, 
zářivky a výbojky.

• Textilní nebo jiný materiál znečištěný nebezpečnými látkami.

• Obaly znečištěné nebezpečnými látkami, obaly od  sprejů, televizory, 
ledničky.

• Vyřazené chemikálie a další podobné nebezpečné odpady, pneumatiky.

Mezi nebezpečný odpad NEPATŘÍ např.:

• Ledničky bez chladicích zařízení, televizory bez obrazovek, komunální 
a stavební odpad apod.

10:00 hod. – u otočky u kostela

10:10 hod. – u hasičské zbrojnice

10:20 hod. – u obecního úřadu

10:30 hod. – u kříže

10:50 hod. – u Holoubků

11:00 hod. – u trafa Králec

11:20 hod. – Třemešek č. p. 64

Nebezpečný odpad předávejte, prosím, přímo do rukou
 pracovníků, kteří zajišťují odvoz.

Nevytvářejte skládky!

SVOZ NEBEZPEČNÉHO ODPADU

Svoz nebezpečného odpadu !!! 

 proběhne v sobotu 4.11.2017   
Seznam sbíraných nebezpečných složek komunálního odpadu: 

• barvy, lepidla, pryskyřice, provozní náplně z automobilů (oleje, brzdové kapaliny atd.) 
• olejové filtry, vyřazené léky, olověné akumulátory, galvanické články, zářivky a výbojky 

• textilní nebo jiný materiál znečištěný nebezpečnými látkami 
• obaly znečištěné nebezpečnými látkami, obaly od sprejů, televizory, ledničky 

• vyřazené chemikálie a další podobné nebezpečné odpady, pneumatiky. 
Mezi nebezpečný odpad NEPATŘÍ např.: 
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na veřejné projednání projektu 

,,NOVÝ VÍCEÚČELOVÝ SPOLKOVÝ DŮM 
S KULTURNÍM A SPORTOVNÍM CENTREM“

Obec Dolní Studénky srdečně zve občany na veřejné 
projednání a seznámení se s projektem 

nového moderního víceúčelového spolkového domu 
s kulturním a sportovním centrem.

KDY: 9. 4. 2019 • 17:00 hodin
KDE: v zasedací místnosti Obecního úřadu Dolní Studénky

POZ VÁNK A
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Zpráva z policejního hlášení o dění v naší obci 

Na území naší obce bylo v roce 2018 evidováno 
13 trestných činů, z toho 4× majetkové trestné 
činy krádeže věcí a zařízení z rodinných domů 
a dalších objektů, 2× případ vydírání,1× případ 
navazování nedovolených kontaktů s dítětem, 
1× pokus sebevraždy, 1× násilí proti úřední oso-
bě, 1× vloupání, 1× případ ublížení na  zdraví 
a nebezpečné vyhrožování, 1× maření úřední-
ho rozhodnutí a 1× podvodné jednání.

Dále bylo evidováno 123 přestupků, z  toho 4× narušení občanského 
soužití mezi občany, 3× přestupky proti majetku (krádeže jízdních kol, 
zahradního vybavení, finanční hotovosti apod.), 1× řešen případ zalo-
žení černé skládky, 86× přestupků v dopravě, které byly řešeny bloko-
vou pokutou a dále 29× přestupků v dopravě, které nebyly řešeny blo-
kovou pokutou, především jízda pod vlivem návykové látky, dopravní 
nehody a překročení nejvyšší dovolené rychlosti v obci.

- obecní úřad -

Základní škola informuje

Polovina školního roku se přehoupla, užili 
jsme si lyžařský výcvik, jarní prázdniny a po-
stupně vyhlížíme jaro a jeho aktivity ve škole 
i  mimo ni. V  tomto čísle zpravodaje jsme se 
rozhodli Vás informovat o  projektech, které 
na naší škole probíhají.

Šablony 
Ministerstvo školství, mládeže a  tělovýchovy 
ve dvou letých intervalech umožňuje školám 
čerpat finanční prostředky na neinvestiční ak-
tivity různého zaměření. My jsme se v tomto, 
druhém období, zaměřili na  podporu mlad-
ších dětí v  mateřských školách, konkrétně 
nám projekt umožňuje zaměstnávat školního 
asistenta v mateřské školce u obecního úřadu. 
Ve  škole pak díky tomuto projektu probíhají 
odpolední volnočasové kluby se zaměřením 
na angličtinu, čtenářskou gramotnost a logic-
ké myšlení. Je to velmi výhodné jednak proto, 
že žáci mohou rozvíjet své zájmy, ale také se 
mohou díky tomu doučovat v tom, co jim tolik 
nejde, v případě nemoci lépe „doženou“ pro-
brané učivo, ale také tráví čas v menších sku-
pinkách a je tak o ně lépe postaráno.

Z dalších aktivit, které šablony zahrnují, zmiň-
me projektové dny (ve školním roce proběhlo 
například jablkobraní, kdy jsme pekli štrůdl 
a dělali mošt), do výuky pravidelně zapojuje-
me rodilého mluvčího z anglických zemí, a to 
ve škole i školkách. Tento projekt je dvouletý 
a  čekají nás proto ještě další akce i  v  příštím 
školním roce.

 Podpora z úřadu práce
Jelikož nám šablony umožňují zapojení jen 
jedné pomocné síly, tak jsme rádi, že i z úřadu 
práce probíhá již tříletá podpora chůvy v Ma-
teřské školy v Králci. Doufáme, že se nám bude 

Ve škole se stále něco děje...
dařit podporu získávat i v dalších letech nebo 
že se najde jiná možnost podpory k nejmlad-
ším dětem ze školek.

Podpora rodičů v Dolních Studénkách
Díky podpoře Ministerstva práce a sociálních 
věcí a  zj. díky spolupráci s  MAS Šumperský 
venkov se nám podařilo získat dotaci na  pří-
městské tábory pro děti nejen z  naší obce 
a  možnost prodloužené doby ve  školní dru-
žině. Díky této podpoře je každý den škola 
dětem v  odpoledních hodinách otevřena až 
do  16:30 hodin. Mohou zde trávit svůj volný 
čas spolu s  paní vychovatelkou na  hřišti, za-
hradě nebo ve škole. Někteří z Vás pak své děti 
přihlásily na příměstské tábory, které nás če-
kají během letních prázdnin.

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 200kg)

Znehodnocené léky I Znehodnocené chemikálie a jejich obaly

Svoz popelnic na BIO odpad
proběhne po Velikonocích až ve středu 24. 4. 2019.

Sběrný dvůr

POZOR ZMĚNA!

Víte, že existují Dolníčkovi Sršni?
Ano, je to tak. A nemusíte se bát.

Je to jen skupina malých divadelníků, složená 
z dětí od 1. do 5. třídy při naší základní škole. 
Název souboru vymyslely samy děti.

V  loňském roce se pustili do  vánočního pří-
běhu O chlapci, který spadl z nebe (předloha 
Petra Braunová). Premiéru hra měla na vánoč-
ní besídce Další reprízy byly i pro školky v Dol-
ních Studénkách, Králci, Lesní školku v Maliní.

Další zkušenost mohly děti nabýt i na Sluneč-
ní škole v  Šumperku a  v  neposlední řadě si 
minulý čtvtek 28. 2. zahrály na přehlídce dět-
ských divadel Zábřežšká opona.

Nebyl to sice postup na  krajskou přehlídku 
Poděs v Olomouci, ale děti si to moc užily, ale 

O chlapci, který spadl z nebe.

Jakub Dolníček
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Halóó, halóó, zápis pro nové prvňáčky se blíží… 
aneb, proč je fajn, když děti navštěvují naši školu
„Čas běží jako bláznivý...“ kdo by tuto skladbu neznal. Je to tak, opět po roce připravujeme zápis 
do naší dolnostudénské Základní školy. V letošním roce se zápis pro budoucí prvňáky uskuteční 
ve čtvrtek 4. dubna 2019 v době 13:30 – 17:00 hodin.

A co hezkého na budoucí prvňáčky čeká?

• Pohodová atmosféra vesnické a tak trochu rodinné školy.

• Příjemný kolektiv učitelů i dětí.

• Dobrodružství v podobě objevování písmenek, číslic a zajímavostí celého světa

• Angličtina už od prvního ročníku a taky spolupráce s rodilým mluvčím i studenty z jiných 
zemí.

• Samostatná první třída a příspěvek od Obce Dolní Studénky a komunitní školy na školní akce 
během roku.

• Pestrá nabídka volnočasových aktivit a možnost pobytu ve škole v době 6:30 – 16:30 hodin.

• Lyžařský výcvik, škola v přírodě, výměnné pobyty se slovenskou obcí Sebedražie a další akce.

• Spolupráce s rodiči, obcí i obecními spolky.

... a také ohleduplnost, individuální přístup, úsměv a radost ze svého dětství

Budeme se těšit na setkání s Vámi.

PS: Rodiče, ať si s sebou vezmou svůj občanský průkaz a rodný list dítěte. Vše ostatní vyřešíme 
v klidu, přímo ve škole.

Zimní čas jsme přivítali vánočním obdobím. 
Zpívali jsme koledy, vyráběli dárečky a  vý-
robky na vánoční jarmark. S příchodem zimy 
jsme přivítali sněhovou nadílku. Několikrát 
jsme vyrazili na  kopec bobovat. Venku tráví-
me co nejvíce času. Využíváme prostory školní 
zahrady a multifunkčního hřiště v areálu ško-
ly. Děti také moc rády tvoří. Veškeré výrobky 
a  výkresy jsou vystaveny v  prostorách školy. 
Tvořili jsme ptáčky ze semínek, sněhuláky, 
zvířátka a další rukodělné a výtvarné práce se 
zimní tematikou. S dětmi prvního a druhého 
ročníku jsme nacvičovali taneční vystoupení 
na  karneval. Děti tancování moc bavilo a  už 
se těší na další. Zimní čas jsme zakončili maso-
pustním povídáním, pohybovými hrami a vý-
robou škrabošek a masek. 

Zima 
ve školní družině… 

hlavně - mohly vidět další dětské divadelní soubory - např. ze Zábřeha, či Rovenska, které jsou 
jistě velkou inspirací.

A co náš čeká dál?
V dubnu se budete moc těšit na klasicky neklasickou Zlatovlásku a její sestry, odvážného Jiříka, 
dobrácku babičku, zlého i moudrého krále a další zvířátka, bez kterých by to samozřejmě nešlo!

Petra Zsáková

Volný čas trávíme i vycházkami do okolí ško-
ly, pozorováním měnící se přírody, zvířátek. 
Každý měsíc navštěvujeme místní knihovnu, 
do které se děti těší. Mezi oblíbené odpočin-
kové činnosti patří čtení v  kroužku. Děti se 
do této aktivity zapojují přinesením vlastních 
knih z jejich knihovniček. 

Zima se blíží ke  konci a  my pomalu vítáme 
jarní čas. Čeká nás spousta zábavy venku. Bu-
deme na zahradě skoro každý den, sportovat, 
tvořit, ale i odpočívat na dekách pod stromy. 
Budeme si povídat o  přírodě, zapojíme se 
do  akce Ukliďme svět a  zúčastníme se Dne 
země v Šumperku. Moc se těšíme, co vše zaži-
jeme v druhé části školního roku!

Bc. Kristýna Hrušková

Bobování se školou.

Vánoční jarmark ve škole. První třída.

Jakub Dolníček
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Komunitní škola Dolní Studénky, z. s. 
          ZŠ a MŠ Dolní Studénky 
                    pořádají 

 
SBĚR STARÉHO 
               PAPÍRU 

 
(noviny, časopisy, sešity, knihy a další běžný SUCHÝ papír) 

 
úterý, 16. dubna 

14 – 16:30 hodin u ZŠ a MŠ Králec 
 

BUDEME RÁDI, KDYŽ NÁM PAPÍREM PŘISPĚJETE 

ZÁPIS ŽÁKŮ DO 1. ROČNÍKU
pro školní rok 2019/2020

čtvrtek 4. dubna 2019, 13:30 – 17:00 hodin
ZŠ Dolní Studénky

S sebou:
 Vy a Váš předškolák
 rodný list dítěte
 občanský průkaz zákonného zástupce

Pro koho:
a) děti narozené 1. 9. 2012 – 31. 8. 2013
b) děti s odkladem povinné školní docházky

Základní škola a Mateřská škola Dolní Studénky, okres Šumperk, příspěvková organizace
vyhlašuje

Pokud má Vaše dítě odklad z loňského roku, stačí, když přijde rodič vyplnit rozhodnutí o přijetí dítěte 
(ale rádi se potkáme i s Vaším předškolákem)
Ve škole vyplníte žádost o přijetí do školy.
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Již tradičně děti z mateřských škol vystoupily na maškarním karnevale 
pořádaném hasiči z  Dolních Studének. Dolnostudénská mateřinka si 
na vystoupení připravila program s názvem Listonoška Stonožka, děti 

Děti z obou školek v lednu, únoru a březnu na-
vštěvovaly sportovně relaxační centrum Welly 
Šumperk. 

Starší děti se pod vedením zkušené instruk-
torky Šárky učily základy plavání. Začínaly roz-
cvičkou, protažením, pár pohyby „na  sucho“ 
a  pak (podle individuálních zkušeností a  od-
vahy) si rychle nechaly dát pásky a  rukávky. 
Zbytek času strávily všechny děti ve  vodě – 
podle jejich vlastních slov – samým hraním. 
Z  pohledu našeho se ale díky nápaditosti 
instruktorky hravým způsobem učily pla-
vat, bez suchého „od  kraje ke  kraji, počkej 
na ostatní, od kraje ke kraji...“. Zábavnou for-
mou přizpůsobenou znalostem a  zkušenos-
tem jednotlivých dětí se všechny děti honily 
za  balonky či vodolepkami po  hladině (pla-
valy), lovily poklady pod hladinou (potápěly 
se), hrály si na  vodní bagry jedoucí dopředu 
i dozadu (kraul a znak), dělaly na zádech plac-
ky na  vodě (leh na  vodě na  zádech – voda 
nás unese), skákaly a klouzaly se po skluzavce 
do vody (překonávaly strach z vody) a mnoho 
mnoho dalšího. Všechny aktivity představené 
zábavnou formou dětem pomohly rozvíjet 
jejich plavecké zkušenosti, aniž by se chvilku 
nudily. Asi nejvíce zábavná lekce byla hodina 
„Záchranářská - koupání v  oblečení“, kdy si 
děti vyzkoušely, co udělá voda s mokrým ob-
lečením, jak se najednou plave úplně jinak než 
v plavkách, a hlavně co dělat, když v oblečení 

Děti na karnevale

Školky na bazénu a v solné jeskyni

Mateřská škola Dolní Studénky a Králec

spadnou do  vody. Závěrem každé lekce se 
ohřály v ohřívárně a pak už se těšily na malé 
občerstvení.

Zatímco větší děti plavaly, menší děti navště-
vovaly solnou jeskyni. Po  chvilce na  lehátku, 
kdy děti sledovaly hvězdičky na  stropě, po-
slouchaly pohádku od  paní učitelky případ-
ně pohádky a  písničky z  přehrávače, kdy si 

uvědomovaly své dýchání a  co jim dýchání 
dělá s bříškem a hrudníkem, se s velkým po-
těšením vrhly na místní hračky a solný písek. 
Pak už byly k  vidění různé stavby, učitelky 
„ochutnaly“ mnoho rozmanitých dětmi při-
pravených jídel (v  plastových bábovkách), 
došlo i  ke  krásným spontánním hrám, které 
si organizovaly samotné děti – na  schováva-
nou, kolik jídel znáš a jíš, kolik kamínků se dá 
z jeskyně odnést tak, aby si toho paní učitelka 
nevšimla. I menší děti se po hodince strávené 
v mikroklimatu podobnému přímořským ob-
lastem těšily na občerstvení a hrátky v herně.

Před odjezdem všem plaváčkům (a  zvláště 
dlouhovlasým slečnám) doschly vlásky při 
hrátkách v  herně, v  tělocvičně, v  domečku, 
na odrážedlech nebo na skluzavce – a pak už 
hurá zpátky do školky na oběd.

Za obě MŠ Andrea Krupičková Dostálová

z králecké školky si nacvičily „hašení ohně“ v přímém přenosu. Obě vy-
stoupení se všem moc vydařila, a děti si tak kromě prožitku odnesly 
i sladkou odměnu a velký potlesk nabitého sálu. NevrOl
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Program je v úzké spolupráci se ZŠ koncipo-
ván pro děti v posledním ročníku předškolní-
ho vzdělávání a pro děti s odkladem školního 
vzdělávání z obou mateřských škol v Dolních 
Studénkách. Společné vzdělávání probíhá 
v  budově nebo v  nejbližším okolí Základní 
školy Dolní Studénky víceméně pravidelně 
jednou za 14 dnů a jeho účelem je připravovat 
děti na  společnou práci v  jiném konkrétním 
prostředí místní základní školy a pracovat pod 
vedením méně známého pedagogického pra-
covníka – učitelky obou mateřských škol se 
postupně ve vedení dětí střídají a spolupracu-
jeme ve vedení dětí s vychovatelkou ze školy. 
Všechny tyto aspekty postupně připraví děti 
na plynulý přechod k výuce v prvním ročníku 
na základní škole v Dolních Studénkách.

 Práce s dětmi probíhá v souladu s předškol-
ním vzděláváním a využívá všechny dostupné 
metody, prostředky a činnosti, běžné v mateř-
ských školách. Směřujeme společnými silami 
k získání všech kompetencí k úspěšnému za-
hájení základní školní docházky dětí z Dolních 
Studének v místní škole.

 Tématika je postavená na  dětských písních, 
které nesou poznání a  poučení, nabízejí té-
mata vystihující aktuální roční dobu a činnosti 
člověka v souladu s místními tradicemi. Písně 
provázejí člověka od  dávnověku a  v  dnešní 
době je v běžném životě málo prostoru a pří-
ležitostí ke zpěvu, proto vedeme děti k aktiv-
nímu vztahu k lidovým i dětským popěvkům, 
písním a melodiím. Podle pořadí si každá uči-

Těšíme se do školy ve školkách

Základní škola a Mateřská škola Dolní Studénky, okres Šumperk, příspěvková organizace pořádá

Z Á P I S 
dětí k předškolnímu vzdělávání do mateřské školy pro školní rok 2019/2020

úterý 7. května 2019 od 8:00 do 15:30 hodin
Předškolní vzdělávání se organizuje pro děti zpravidla pro děti ve věku od tří do šesti let, 

nejdříve však pro děti od dvou let. 

Zápisy dětí budou probíhat na pracovištích:

Mateřská škola Dolní Studénky 113 Mateřská škola Dolní Studénky, Králec 20
Vezměte si s sebou:

občanský průkaz zákonného zástupce dítěte • rodný list dítěte
V MŠ vyplníte:

žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání

Předškolní vzdělání se organizuje pro děti ve věku zpravidla od 3 do 6 let, nejdříve však pro děti od dvou let. Pro dítě, které před začátkem školního roku dosáhlo 5 a více 
let, je předškolní vzdělání povinné. Do mateřské školy zřízené obcí nebo svazkem obcí se přednostně přijímají děti, které před začátkem školního roku dosáhnou nejméně 
třetího roku věku, pokud mají místo trvalého pobytu, v případě cizinců místo pobytu, v příslušném školském nebo jsou umístěné v tomto obvodu v dětském domově, a to 

do výše povoleného počtu dětí uvedeného ve školském rejstříku.

telka zvolila svobodně tématiku a píseň, se kterou bude pracovat a přiřadila příležitostně oblast 
vzdělávání.

Projekt je úspěšný už několik posledních školních roků a děti se vždy do školy jako „školáci“ 
moc těší. Velmi rádi dovádějí v tělocvičně školy, pracují v družině a když je čas, prostor a vhodné 
počasí, rádi využíváme i školní zahradu a dvůr.

J. Lokajíčková
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Poděkování za zážitek v Mladoňově

Komunitní škola Dolní Studénky

 Dobrý den, 

chtěla bych, tímto, za  celý kolektiv ze Zábřehu poděkovat, panu 
Mgr.  Jakubovi Dolníčkovi a  jeho kolektivu za  příkladný přístup 
k  organizaci 3  denního pobytu v  Mladoňově. Tento mladý muž kypí 
humorem a přirozenou autoritou, pokorným přístupem k více pama-
tující generaci. 

Všechny jsme jely domů s pocitem naplnění všeho, co se dalo stihnout 
v  nabitém programu, výrobou vlastních výrobků, pletení košíčků, 
výroba váziček a mýdel, překvapila i nás samotné, protože jsme nyní 
ještě nepochopily, jak jsme mohly vyrobit tak překrásné věci.

Vycházky do přírody za slunečního počasí, u vrtule a s rozcestníkem, 
zapsaným v knize rekordů, nemělo chybu.

Bobina se svými bubínky a programem také neměla chybu, zapadla 
do našeho kolektivu, jako kdybychom se znaly již 50 let.

Odměnou byla paní Jaruška, která na pobyt přijela po těžké nemoci 
a ze začátku její smutné oči říkaly vše. Během pobytu při bubnování 
a soutěžích byla šťastná a veselá a její oči se rozzářily.

Poslední retro večer jako v  kasínu Las Vegas neměl chybu, dámy 
z 30. let končily večer se zpěvem a tanečky.

Účastnice, které jely s  obavy, co je čeká, kam jedeme, jak se k  nám 
budou všichni chovat, zda pochopí naše starosti a problémy (nemoci, 

operace, samotu, nemohoucnost, nepotřebnost a  podobně) však 
zapomněly na vše, a smíchem jsme každá omládla minimálně o 10 let.

Ještě jednou děkujeme všem, včetně kolektivu z Mladoňova, za připra-
vený krásný zážitek, z kterého budeme ještě dlouho čerpat.

Hlubokou úctu k zastupitelům Dolních Studének za připravený zážitek. 
Helena
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Příměstské tábory Komunitní školy

Týdenní příměstský tábor při Komunitní škole Dolní Studénky 

Plášť čaroděje 1. kategorie,                                                
s Rumburakem do říše pohádek 

kdy: 5. – 9. 8. 2019 (pondělí – pátek)
o každodenní program 8:00 – 16:00 
o ranní družina od 7:30 do 8:00 a odpolední od 16:00 do 16.30

kde: Mateřská škola Králec cena: 1 500 Kč 
cena zahrnuje: kompletní táborový program, každodenní oběd, svačinu a pitný 
režim, pojištění, zdravotníka, tvořivý materiál

pro koho: kluci a holky ve věku 4 – 7 let

co nás čeká: 
o pestrý a zábavný program, výtvarné dílny, sportovní aktivity, 

dobrodružství
o každý den v říši pohádek, výtvarný námět, sportovní hry s pohádkou, 

dobrodružství v pohádce
o  táborový oheň
o  v případě „nečasu“ zajištěn program ve školce (suchá a mokrá verze) 

Tým: pedagogický vedoucí, instruktor, asistentka 
       Kontakt: Ing. Dagmar Evjáková       +420 601 329 659

Přihláška a podrobnější informace: ZŠ Dolní Studénky nebo na:
www.zsmsdolnistudenky.cz; sekce komunitní škola 

                

Na  letošní léto si pro Vás komunitní škola připravila 4 příměstské tá-
bory (a  jeden externí). Příměstský tábor je organizovaný vždy zkuše-
nými táborovými instruktory, zdravotníkem. Program je koncipovaný 
jako mix všeho možné (pohybové, akční, klidové, výtvarné, hudební, 
dramatické a další aktivity). Každý den je pro účastníky zajištěna plná 
strava. Základna pro příměstské tábory je budova školy, školní zahra-
da, hřiště, sokolovna, ale také široké okolí Dolních Studének. Každý 
den se v době 8:00 - 16:00 o Vaše děti smysluplně postaráme. Tábory 
s  Sherlockem Holmesem a  cestování časostrojem jsou již zaplněny, 
proto, pokud ještě přihlášení zvažujete, moc dlouho neotálejte.

Jelikož v tomto roce komunitní škola realizuje projekt na podporu ro-
dičů, kteří chodí do práce, práci si aktivně hledají nebo studují, je pro 

Vaše děti připravena akční nabídka ceny tábora, a to 500 Kč (účastníci 
platí jen nezpůsobilé výdaje projektu). Pro všechny ostatní je cena tá-
borů shoda, a to 1 500 Kč. Pro sníženou cenu je třeba také trvalé by-
dliště v obcí MAS Šumperský venkov (Dolní Studénky, Bludov, Libina, 
Hrabišín, Rapotín, Vikýřovice, Petrov nad Desnou, Sobotín, Hraběšice, 
Vernířovice, Rejchartice). Pro více informací se nebojte kontaktovat 
organizátory (J. Dolníček - 603  984  239). Více informací o  táborech 
naleznete na: www.zsmsdolnistudenky.cz; sekce komunitní škola.
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                   Týdenní příměstský tábor při Komunitní škole Dolní Studénky 
 

DIVADELNÍ TÁBOR 
                               za příběhy z jesenických hor 

kdy: 22. – 26. 7. 2019 (pondělí – pátek) 

o každodenní program 8:00 – 16:00 
o ranní družina od 7:30 do 8:00 a odpolední od 16:00 do 16.30 

kde: ZŠ Dolní Studénky a její okolí 

cena: 500,- Kč (snížená cena díky podpoře MAS) – pro děti, jejichž rodiče doloží 
potvrzení o zaměstnání/studiu/evidenci na ÚP a pokud bydlí v území MAS Šumperský 
venkov (D. Studénky, Bludov, Libina, N. Malín, Hrabišín, obce v údolí řeky Desná);  

           1 500,- Kč (standardní cena) 

cena zahrnuje: kompletní táborový program, každodenní oběd, svačinu a pitný režim, 
pojištění, 1x přespání ve škole, zdravotníka, tvořivý materiál 

pro koho: kluci a holky ve věku 8 – 13 let 

co nás čeká: 

o pestrý a zábavný program, především dramatického zaměření 
o závěrečné vystoupení pro rodiče a kamarády – v pátek 15.00 hod 
o hlasové, pohybové dílny,  tvořivé dílny – výroba kostýmů a kulis 
o  táborový oheň a přespání v zahradním altánku 
o  v případě „nečasu“ zajištěn náhradní program ve škole (tělocvična, družina) 

Tým: instruktoři a vedoucí táborových akcí + zdravotník        

       Kontakt: Bc. Petra Zsáková 

         +420 722 263 300 

            Přihláška a podrobnější informace: 

ZŠ Dolní Studénky nebo na: 
www.zsmsdolnistudenky.cz/komunitní škola  

      
        
   

Příměstské tábory Komunitní školy
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Knihovnické okénko

Místní knihovna Dolní Studénky zve všechny 
maminky na jarní a letní bazárek s dětským 

oblečením a hračkami.   

 
Bazárek se uskuteční ve velké zasedací 
místnosti Obecního úřadu v Dolních 

Studénkách v pátek dne 29.3.2019  
v době od 13:30 hodin do 16:30 hodin.  

Sraz maminek k nachystání věcí k prodeji bude 
ve 13:00 hodin.  

 
Zveme všechny maminky, které si chtějí prodat 

oblečení a hračky po svých dětech a zveme maminky, 
které si chtějí zakoupit oblečení a hračky pro své děti.  

 
Svoji účast na prodej je nutno si rezervovat    
na e-mailu: MartinkaRemes@seznam.cz.  

 
K dispozici bude mít každá maminka pro prodej svých 
věcí stůl a židle. Kapacita je omezená, tak se hlaste co 

nejdříve !!! 

Místní knihovna Dolní Studénky 
 www.knihovnadolnistudenky.webk.cz 

 
Vyhlašuje soutěž na téma  

„Motýl“  

 
Výkresy nebo výrobky můžete donést na OÚ 

Dolní Studénky nebo přímo do knihovny 
nejpozději do 29.3.2019. 

Zveme všechny malé čtenáře do nově vybudovaného 
koutku dětské literatury v naší knihovně.  

 
 Pro malé čtenáře jsou zde k dispozici nejen 
dětské knihy, ale také pro pobavení hrací tabule, 
odpočinkový koutek a stolečky s barevnými židličkami, 
na kterých si můžete nareslit pěkný obrázek. 
 
 Koutek bude také využíván při návštěvách 
knihovny dětmi z obou mateřských školek či základní 
školy. 
 
   Těšíme se na vaši návštěvu! 

Místní knihovna Dolní Studénky a Diakonie Broumov 
VYHLAŠUJÍ 

SBĚR  POUŽITÉHO  OŠACENÍ 
 Letního a zimního oblečení /dámské, pánské,dětské/ 
 Lůžkovin, prostěradel, ručníků, utěrek, záclon,  
 Látky (minimálně 1m2, prosíme, nedávejte nám odřezky 

a zbytky látek) 
 Domácí potřeby-nádobí bílé i černé, skleničky- vše 

nepoškozené 
 Vatované a péřové přikrývky, polštáře a deky 
 Obuv – veškerou nepoškozenou 
 Hračky – nepoškozené a kompletní 
 Peří, péřové přikrývky a polštáře 
 Menší elektrospotřebiče – mohou být i nefunkční 
 Knihy 

VĚCI, KTERÉ VZÍT NEMŮŽEME: 
 ledničky, televize, počítače, matrace, koberce – z ekologických důvodů 
 nábytek, znečištěný a vlhký textil 
 

Sbírka se uskuteční:    
v úterý 2. a 9. dubna 2019  

v době od 15:00 hodin do 16:30 hodin  
v pátek 5. a 12. dubna 2019  

v době od 14:30 hodin do 16:30 hodin. 
(jedná se vždy o půjčovní dobu místní knihovny) 

 
Sbírka se uskuteční v malé místnosti vedle knihovny v budově 

Obecního úřadu v Dolních Studénkách. 
 

Věci prosíme zabalené do igelitových pytlů či krabic, aby se 
nepoškodily transportem. 
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V  naší farnosti se tradičně odehrálo několik vydařených akcí a  další 
budou v tomto jarním období pokračovat, o kterých bychom vás rádi 
v následujících řádcích informovali.

Ze života dolnostudénské farnosti

Velikonoční bohoslužby v kostele sv. Linharta:
• Květná neděle s žehnáním ratolestí – „kočiček“, 

slavný vjezd do Jeruzaléma ................................................14. 4. v 7:30 hod.

• Zelený čtvrtek – zvony „odlétají do Říma“, 
poslední večeře Páně ........................................................  18. 4. v 16:30 hod.

• Velký pátek – pašije, ukřižování Páně ........................  19. 4. v 16:30 hod.

• Bílá sobota – velikonoční vigilie ................................... 20. 4. v 18:30 hod.

• Velikonoční neděle – Slavnost Zmrtvýchvstání Páně, 
Boží hod velikonoční .......................................................... 21. 4. v 7:30 hod.

• Velikonoční pondělí ...........................................................  22. 4. v 7:30 hod.

V  předvánočním čase náš kostel doslova 
„praskal ve švech“ díky ZUŠ Zábřeh a jeho ad-
ventnímu koncertu, mezi účinkujícími nemohl 
chybět i náš pan starosta – pozounista. Po hu-
debním zážitku nás naši zaměstnanci obce 
jako vždy občerstvili výtečným dolnostu-
dénským punčem. Také jsme poprvé nabídli 
našim třemešským spoluobčanům dovoz 
i odvoz obecním autem na tuto akci zdarma, 
ovšem nikdo této nabídky nevyužil. 

Naši ochotní farníci spolu s  dětmi (vesměs 
ze ZŠ Dolní Studénky) se opět zapojili do tří-
králové sbírky. Úlohy vedoucího skupinky se 
zhostil i jeden z našich loňských novokřtěnců. 
Celkem 8 skupinek koledovalo ve  všech čás-
tech naší obce a celkový výtěžek činil krásných 
31 550 Kč. Velké Pán Bůh zaplať všem dárcům, 
dobrovolníkům a malým koledníkům, kteří se 
do sbírky zapojili a bez nichž by sbírka nebyla 
možná. 

Nyní prožíváme v církvi 40denní půst před Velikonocemi, který letos 
začal poměrně pozdě Popeleční středou, a to 6. března. Liturgie toho-
to dne je hluboce kajícná, podobá se velkopátečním obřadům. Toho 
dne uděluje kněz věřícím na znamení pokání trochu popela na čelo se 
slovy: „Pomni, že prach jsi a v prach se obrátíš“ nebo „Čiň pokání a věř 
evangeliu“. Popel, symbol smrti a pomíjivosti, se získává ze spálených 
posvěcených „kočiček“ z Květné neděle předešlého roku. Stejně jako 
Velký pátek je to den přísného půstu. V postní době se také ve všech 
kostelích objevují papírové schránky postních almužen. Podobně 
jako tříkrálovou sbírku i tuto záležitost organizuje Charita ČR. Princip 
postní almužny je následující: peníze, které bychom jinak v  postní 
době utratili např. za sladkosti, maso či jiné dobroty, věnujeme právě 
do těchto schránek. Mělo by to tedy být za jídlo nebo požitky, které si 
v období půstu odepřeme. Na doporučení Charity, kněží z děkanátu 
či farníků je pak finanční obnos z almužen využit zejména na podpo-
ru rodin v hmotné nouzi. Tímto chceme vyzvat, abychom byli všímaví 
vůči našim sousedům – nepotřebují také oni pomoci?

Letos se naše farnost poprvé v historii zapojí do „Noci kostelů“. Kostel 
v  plné kráse si budeme moci prohlédnout v  pátek 24. května 2019 
od 17:00 do 20:30 hodin. Je to zrovna v den eurovoleb, takže si pro-
cházku můžeme prodloužit až do  našeho svatostánku:-). Největším 
lákadlem bude zajisté prohlídka zrekonstruovaného interiéru věže, 
nově usazených zvonů a zejména vyhlídka z kostelní věže. Návštěv-
níci budou moci na věž pouze s doprovodem a v určitém počtu v půl-
hodinových intervalech, čili cca v  17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 
19:30 a naposledy ve 20:00 hodin. Věříme, že se tato premiéra setká 
s velikým ohlasem a budeme ji moci třeba znovu po dvou letech zo-
pakovat. 

Za farnost Dolní Studénky sepsal Jiří Jančík.
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Sbor dobrovolných hasičů Dolní Studénky

Vstupem do  nového roku naši mladí hasiči 
vstoupili do  dalších soutěží Ligy MH okresu 
Šumperk. Jako každý rok se tato soutěž konala 
v měsíci únoru v Rohli. Když se v našem přípa-
dě mluví o  mladých hasičích, musíme říci, že 
naše družstvo je opravdu mladé. Pro řadu dětí 
to byla jedna z prvních soutěží, ale všechny se 
na soutěž pilně připravovaly. I přesto, že se děti 
postavily daleko zkušenějším kolegům z jiných 
družstev, ukázaly, jak pilně trénovaly. A i přes-
to, že se to neobešlo bez pár slziček, vedoucí 
i trenéři byli na děti velmi pyšní. Ze soutěže si 
děti odvezly 30. místo ze všech hlídek a 22. mís-
to počítané do Ligy MH okresu Šumperk. V tuto 
chvíli mají děti za sebou již čtyři disciplíny Ligy 
MH okresu Šumperk a průběžně jsou hodnoce-
ni na 21. místě. Na jaře nás, ale čekají ještě čtyři 
další soutěže, na které děti již teď pilně trénují 
a  na  kterých si umístění mohou ještě zlepšit. 
Do jarních kol jim přejeme hodně štěstí.

Mimo trénovaní na  soutěže MH, připravují 
členové našeho sboru pro děti během roku 
spoustu dalších aktivit. V  nejbližší době se 
s  dětmi o  jarních prázdninách vydají na  lyžo-
vání na  horách a  na  hlavní prázdniny pro ně 
připravují letní soustředění.

Zpracovala: Mgr. L. Dokoupilová.

Mladí hasiči SDH Dolní Studénky v roce 2019

TJ Sokol Dolní Studénky

V uplynulém kalendářním roce toho naše tělovýchovná jednota stihla více než dost. Na mys-
li máme zejména organizaci tradičních i nových akcí, ale také velké rekonstrukce v sokolském 
areálu. S obrovským přispěním obce se nám podařilo vybudovat nové velké multifunkční oplo-
cené hřiště, na kterém již proběhl podzimní volejbalový turnaj. Hřiště vypadá perfektně, a co to 

Letem světem se Sokolem

Sokolský ples 2019.

teprve bude, až se okolo něj všechna plocha 
zazelená a bude vše hotové!

Další část rekonstrukce se pak dotkla starého 
antukového hřiště, jehož dokončovací práce 
probíhají v těchto týdnech. Za podporu děku-
jeme Olomouckému kraji, který nám nemalou 
měrou na kompletní opravu přispěl. Pokud to 
finanční situace našeho spolku dovolí, rádi by-
chom s opravami areálu i sokolovny pokračo-
vali také v roce letošním.

A co jiného nás během jara čeká?
• 12. 4. 2019 

 Valná hromada TJ Sokol, začátek 18 hodin 
v sokolovně

• 12. – 13. 4. 2019 
Sběr železného šrotu, info viz. plakátek

• 4. 5. 2019 
 Volejbalový turnaj osvobození

• 25. 5. 2019 
Sokolské posezení, turistický okruh a spor-
tovní odpoledne

Těšíme se na vzájemná setkávání a spolupráci 
se všemi!
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Sportovky

Milý sportovče a čtenáři,
konec „sportovkové sezóny 2018“ jsme tradičně zakončili oblíbeným 
předvánočním speciál úterkem. V tělocvičně se postupně vystřídaly 
všechny tři věkové skupiny dětí a dle fotografií je zřejmé, že o pohy-
bové vyžití nebyla nouze. Malých dětí sice nebylo mnoho, ale zato 
mohly dosyta využít skluzavku z lavičky a vychutnat si závěrečnou jíz-
du „autobusem“. Větších dětí již bylo více a když se přidali i „velkáči“, 
byla plná tělocvična. Je radost se dívat, jak děti umí „zatočit se šviha-
dlem“ a nejedná se jen o oblíbenou školkovou desítku, ale také o pře-
skok přes dlouhé lano. To již děti zvládají bravurně a v poslední době 
úspěšně trénují i  ve  skupinách. Oblíbené přeskoky švédské bedny 
a  závěrečnou hru na  loupežníky a  policisty si děti vychutnaly a  už 
se hrnuly okouknout pohádky a cukroví. Závěrečné sportovky roku 
2018 byly totiž opět rozšířeny o příjemný a pohodový azyl ve sport-
baru. Děti si zpestřily čas pohádkami, vánočním cukrovím a  mohly 
se naladit na přicházející čas vánoc. Velcí zase v tělocvičně zkušeně 
proháněli malý, „děravý míček“ florbalkou a  trénovali na  tradiční 
turnaj 6.-9. tříd pod záštitou MAS Šumperský venkov, který proběh-
ne v březnu. Už teď jim přejeme, aby v silné konkurenci okolních ZŠ 
a pod vedením skvělých trenérů obstáli a užili si tuto sportovní akci.

Mrazivá zima zřejmě pomalu končí, ale pravidelné sportovní úterky 
pro široké věkové kategorie pokračují. Přejeme Vám krásné první dny 
blížícího se jara a jako vždy Vám připomeneme, že na Vás, pravidelné 
i nové sportovce čekáme vždy v úterý:

• 16:00 – 17:00 hodin 
rodiče, prarodiče, sourozenci s dětmi dle uvážení „ 0 – 5 let “

• 17 – 18:00 hodin 
pro ty větší, 6 – 10 let

• 18 – 19:00 hodin 
pro nejstarší děti, co rády hrají florbal

Na  další akce a  hlavně sportovní zážitky s  Vámi se těší tým vedou-
cích: Ivana Dolníčková, Blanka Vénosová, Zdenek Adámek a  také 
Jirka Schön, který rozšířil řady vedoucích střední kategorie dětí a jsme 
za to moc rádi.

Pokud by měl z Vás, čtenářů, někdo zájem pomoci a začlenit se mezi 
trenéry nejstarších dětí – florbal, kontaktujte prosím 603  983  830 
(I. Dolníčková).

Nové víceúčelové hřiště. Rekonstrukce starého antukového hřiště.
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U nás to žije - pár fotopostřehů z proběhlých akcí

Tradiční pohádková veselice 
tentokrát na téma ,,Pohádky o 100 letech republiky“.

Těsně před Silvestrem zavítal do Dolních Studének sám první česko-
slovenský prezident T. G. Masaryk na  již 6. pokračování tradiční po-
hádkové recesistické akce. Tentokrát ho v  rámci „Pohádky o  100 le-
tech republiky“ doprovodily další významné osobnosti naší 100 leté 
existence včetně např. Jana Wericha, Marty Kubišové, Jaromíra Jágra 
či světoznámých pohádkových postav Krtečka, Spejbla, Hurvínka 
a řady dalších. Pana prezidenta na koni přivítal chlebem a solí starosta 
Dolních Studének Radim Sršeň převlečený za prvního prvorepubliko-
vého starostu Františka Stejskala. Celou akci opět nachystali pro své 
občany zastupitelé obce a členové obecních spolků. 

Dětský karneval 2019
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Plesová sezóna 2019

Ve středu 28. února jsme spolu se starostou obce navštívili nejstaršího 
občana naší obce, paní Anežku Pumovou, abychom ji popřáli k  jejím 
95. narozeninám. Překvapila nás svou vitalitou, zájmem o dění v obci, 
znalostí o  květinách a  příjemnou pohodou. Vyprávěla nám příhody 
z  mládí i  události z  nedávných dob, na  fotografii v  našem kalendáři 
z. r. 1940 přesně vyjmenovala všechny ženy (vesměs naše maminky 
a babičky), které na fotografii vybírají brambory. Nabídla nám výborné 
řezy a dobroty, které sama upekla a dozvěděli jsme se také, že každý 
den vaří. Přejeme všichni paní Pumové pevné zdraví, obdivuhodnou 
vitalitu a nadále zájem o všechno dění kolem sebe.

Mgr. V. Sršňová

Blahopřání 95
let

Hasičský ples 2019.

Ples obce a MAS Šumperský venkov 2019... ... s Danielou Šinkorovou.



strana 20DOLNOSTUDÉNSKÝ ZPRAVODAJ

Vydavatel: Obec Dolní Studénky, Dolní Studénky 99, 788 20, Dolní Studénky, IČ: 00635936
Evidenční číslo: MK ČR E 20215, Četnost vydávání: 4× ročně, Číslo 1/2019, Výtisk ZDARMA, Datum vydání: 18. 03. 2019.

V  pátek 14. prosince 2018 probě-
hl v  zasedací místnosti obecního 
úřadu slavnostní akt ,,Vítání občán-
ků“. Za  přítomnosti pana starosty 
Ing.  Radima Sršňě, Ph.D.  a  pana 
místostarosty Michala Strnada bylo 
do  naší obce přivítáno šest ma-
lých občánků: Karolína Fučíková, 
Rozálie Schőnová, Eliška Žerníčková, 
Hana Valová, Martin Viliš a Veronika 
Gebauerová.

O kulturní zážitek se postaraly děti 
z  Mateřské školy Králec se svým 
pěveckým a  recitačním vystoupe-
ním. Každé přivítané dítko obdrželo 
jako dárek pamětní knížku, tradiční 
finanční dar ve formě malé výbavič-
ky pro miminko a maminky dostaly 
krásnou kytičku.

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

B.P.

- p
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Elite Reality

Váš osobní realitní makléř

Zdeněk Šupina

Realitní služby, 
jaké si přejete

Bude mi velkou ctí Vám 
pomoci s prodejem 
nemovitosti nebo 
s hledáním nového 
domova

737 729 446
                                                                   Reality Šumperk

Vítání občánků

HASIČI

pořádá SDH Dolní Studénky
tradiční soutěž v požárním sportu

Přijďte povzbudit naše týmy mužů, 
žen a veteránů a pochutnat si na 

tradičních zabíjačkových
 specialitkách.

v neděli 9. června 2019 
 od 10:00 hod.


