Číslo 2/2019

Vážení spoluobčané,
první tropické dny ukázaly, že jaro je již minulostí a na dveře zaklepalo léto. S ním i čas prázdnin a dovolených a zároveň i čas pro další
číslo Dolnostudénského zpravodaje. Dovolte, abych Vás dle tradice
v úvodních řádcích seznámil s tím, co se v naší obci událo a co pro vás
připravujeme.

pak získala dolnostudénská školka, zvažujeme ještě v tomto roce
dokončit její rekonstrukci výměnou stařičké střechy s komínem
za novou. Každým dnem by pak měla do naší obce dorazit nová
multikára s veškerým příslušenstvím, která by měla pomoci k lepší
údržbě veřejných prostranství v zimních i letních měsících.

Pilně pracujeme na všech projektech, se kterými jsem Vás seznamoval v jarním čísle zpravodaje, rád bych zmínil jen pár aktualit. Rekonstrukce zámečku Třemešek je v plném proudu, stejně tak příprava
projektové dokumentace a povolování stavby chodníku a cyklostezky Králec – Třemešek, která by mohla být v ideálním případě realizována již v příštím roce. Ve fázi projektové přípravy je pak projekt
na nový kulturní a sportovní spolkový dům. Během druhé poloviny
léta a na podzim bude realizována rekonstrukce silnice ze Šumperka
až po dolní konec katastru Dolních Studének, předem moc děkujeme za pochopení a trpělivost s dopravním omezením, které s tím
budou souviset! Zároveň s komplexní opravou silnice plánujeme
také rekonstrukci chodníků od „kříže“ až po zastávku u kostela
ve všech úsecích, kde je to potřeba. Velmi často se mě pak ptáte, kdy
už konečně bude ten vysokorychlostní internet, jak pořád slibujeme... Možná jste zaznamenali, že naše obec byla v této souvislosti
v médiích zmíněna jako pilotní projekt v rámci celé ČR, což samo
o sobě vyvíjí tlak na všechny strany, aby byl realizován co nejdříve.
Děláme pro to, co se dá, a věříme, že přes všechny komplikace by
termín tento podzim až příští jaro měl být reálný. Zároveň oslovujeme
potenciální poskytovatele internetu za účelem získání co nejnižší
ceny za vysoce kvalitní připojení, které bude k dispozici. Nový kabát

Jarní a letní měsíce jsou opět v naší obci ve znamení řady vydařených kulturních, sportovních a společenských akcí spojených mj.
s vynikající dolnostudénskou gastronomií, na které můžeme společně zavzpomínat na stránkách tohoto zpravodaje. Dovolte, abych
všem pořadatelům poděkoval za jejich organizaci i Vám za hojnou
účast! Vyvrcholením jarní sezóny bude již 15. ročník festivalu Hudba
bez hranic, který vyvrcholí tentokrát v neděli 23. června koncertem
velmi populární skupiny Mirai a neméně oblíbených šumperských
„Radečků“. Určitě přijděte i na bohatý sobotní program, kde krom
stovek účinkujících muzikantů a mažoretek z celé Evropy vystoupí
i naše děti z MŠ a ZŠ i ženy z TJ SOKOL a večer se pak opět můžete těšit
na velkolepý koncert filmové muziky, kdy na pódiu vystoupí více než
100 muzikantů a zpěváků. Uslyšíte ty nejznámější filmové melodie,
tentokrát od Včelích medvídků, Krakonoše, přes Sanitku, Cirkus
Humberto až po Pána prstenů, Piráty z Karibiku a Bohemian Rhapsody.
Vše bude doplněné projekcí z těchto filmů a samozřejmě tradičním
velkým ohňostrojem.
Dovolte, abych Vám na závěr popřál hezké léto, krásnou dovolenou
a načerpání spousty sluníčka a energie do Vašich aktivit!

Plánované akce na léto a podzim v Dolních Studénkách
ČERVEN
22. – 23. 6. 2019

Festival HUDBA BEZ HRANIC
neděle 23. 6. tři koncerty: ŠAFA, O5 a Radeček a MIRAI

28. 6. 2019

Rozdávání vysvědčení, konec školního roku

SRPEN
17. 8. 2019

Letní kino – kulturní areál. Promítáme film ,,Bohemian Rhapsody“.
Vstupné 50 Kč.

ZÁŘÍ
2. 9. 2019

Nástup dětí do základní školy a obou mateřských školek po prázdninách

7. 9. 2019

Turnaj Odborářů ve volejbale

ŘÍJEN
1. 10. 2019

Zahájení kurzů a kroužků pořádaných Komunitní školou Dolní Studénky

6. 10. 2019

Dolnostudénské hody

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

Volně pobíhající
pes na louku
a do lesa nepatří!
Informujeme nejen naše občany - majitele
psů, kteří nechávají volně pobíhat své psí miláčky po lese a na lukách, že se v jarních měsících rodí mláďata zvěře srstnaté a pernaté,
později v měsíci červnu mláďata zvěře srnčí.
Nechat volně pobíhat svého psa po lese
či na louce v těchto jarních měsících je nevhodné a dalo by se říci až trestuhodné.

STŘET VAŠEHO PSA
A JAKÉHOKOLIV MLÁDĚTE
MÁ VŽDY JASNÉHO VÍTĚZE!
Myslivecký spolek Bašta
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Dolní Studénky

22.–23.6.2019

MIRAI–CZ • 05 A RADEČEK–CZ • ŠAFA–MARTIN ŠAFAŘÍK&BAND–CZ
DECHOVÝ ORCHESTR ZÁBŘEH, Z.S. – CZ • KDO MÁ ČAS – DECHOVKA TAK TROCHU JINAK – CZ
GODBA ZABUKOVICA – SLOVINSKO • MĚSTSKÁ HUDBA KYNŠPERK NAD OHŘÍ – CZ
MARCHING BAND SOKOLOV – CZ • DECHOVÝ ORCHESTR MLADÝCH ZUŠ ZÁBŘEH – CZ
DECHOVÝ ORCHESTR MALÁ HANÁ – CZ • TAP TÝDA LOUČNÁ NAD DESNOU – CZ
ARIETTA ZUŠ MOHELNICE – CZ • MÉĎA BAND HORNÍ STUDÉNKY – CZ
MAŽORETKY KYNŠPERK NAD OHŘÍ – CZ • MAŽORETKY POSTŘELMOV – CZ
MAŽORETKY SEVEROVÝCHOD ZÁBŘEH – CZ

Sobota 22. června 2019

Sobota 22. června 2019

ŠUMPERK

09:15 průvod zúčastněných souborů ulicemi města od pošty Šumperk
09:45 park U Sovy, pozdrav starosty města Šumperk
účastníkům festivalu, krátká vystoupení všech souborů
U SOVY:
10:00 Městská hudba Kynšperk nad Ohří
10:35 Mažoretky Severovýchod Zábřeh
10:45 Godba Zabukovica – Slovinsko
11:20 Marching Band Sokolov
11:45 Mažoretky Kynšperk nad Ohří
NA TOČÁKU:
10:00 Mažoretky Kynšperk nad Ohří
10:25 Mažoretky Postřelmov
10:50 Mažoretky Severovýchod Zábřeh

Neděle 23. června 2019
13:30 – 16:00 – satelitní koncerty regionu
Místní akční skupiny Šumperský venkov

LÁZNĚ BLUDOV

13:30 Městská hudba Kynšperk nad Ohří
14:30 Marching Band Sokolov
15:00 Godba Zabukovica – Slovinsko

DOLNÍ STUDÉNKY

17:30 ŠAFA–Martin Šafařík & Band*
18:30 O5 a Radeček*
20:00 MIRAI*
*Předprodej vstupenek na nedělní večerní koncert v D. Studénkách:

DOLNÍ STUDÉNKY

13:45 paprskový svolávací průvod obcí
KULTURNÍ AREÁL OBCE:
14:30 slavnostní zahájení hlavního festivalového programu
HLAVNÍ FESTIVALOVÝ PROGRAM:
14:45 Kdo Má Čas – dechovka tak trochu jinak
15:20 taneční vystoupení – MŠ Králec, MŠ Dolní Studénky
15:30 Městská hudba Kynšperk nad Ohří
16:05 taneční vystoupení – mažoretky Postřelmov
16:15 Dechový orchestr mladých ZUŠ Zábřeh
16:50 taneční vystoupení – ZŠ Dolní Studénky, mažoretky Severovýchod Zábřeh
17:00 Godba Zabukovica – Slovinsko
17:35 taneční vystoupení – TJ Sokol Dolní Studénky, mažoretky Kynšperk nad Ohří
17:45 Tap Týda Loučná nad Desnou
18:20 taneční vystoupení – mažoretky Severovýchod Zábřeh,
mažoretky Postřelmov
18:30 Dechový orchestr Malá Haná
19:05 Marching Band Sokolov

SPOLEČENSKÝ VEČER

20:00 Koncert filmové hudby s videoprojekcí
Dechový orchestr Zábřeh se sbory
TAP Týda Loučná nad Desnou
a Arietta ZUŠ Mohelnice a jejich sólisty
22:00 velký ohňostroj
22:15 Méďa band – Horní Studénky

IC Šumperk (muzeum), IC Zábřeh, OÚ Dolní Studénky
VSTUPNÉ: 220 Kč (předprodej), 290 Kč (na místě).

Záštitu nad festivalem převzali hejtman Olomouckého kraje Ladislav Okleštěk, poslanec Poslanecké
sněmovny Parlamentu ČR Petr Gazdík, senátor Parlamentu ČR Miroslav Adámek
a poslanec Evropského parlamentu Stanislav Polčák.

COMEC
AUDIT
AUDIT SPOLEČNOSTÍ, DANĚ, ÚČETNICTVÍ

Bližší informace najdete na www:hudbabezhranic:cz

neděle

strana 3

DOLNOSTUDÉNSKÝ ZPRAVODAJ

23. 6. 2019

17:30 hodin Dolní Studénky • Kulturní areál
vstupné 220 Kč v předprodeji
www.dolnistudenky.cz

afařík & B
nŠ
a
r ti

nd

Ma

Na místě 290 Kč (předprodej: OÚ Dolní Studénky, IC Zábřeh, IC Šumperk)

PARTNEŘI

ŠAFA
COMEC
AUDIT
AUDIT SPOLEČNOSTÍ, DANĚ, ÚČETNICTVÍ

P O Z VÁ N K A
na XI. sraz kamarádů a kamarádek
z Dolních Studének ročníku 1938 – 1958
dne 21. září 2019
Program:

11:00 sraz v areálu ZŠ Dolní Studénky, slavnostní zahájení, prohlídka školy a kostela,
pořízení společné fotografie, procházka vesnicí, vzpomínka na zesnulé kamarády na hřbitově.
13:00 - slavnostní oběd, volná zábava při hudbě, tanci. dobrém vínku... Večeře.
Příspěvek na pohoštění ve výši 250 Kč při prezentaci.
Svoji účast potvrďte SMS na telefon:
+420 603 335 340 nejpozději do 15. 9. 2019.

DOLNOSTUDÉNSKÝ ZPRAVODAJ
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ZÁJEZD ČESKÉHO SVAZU ŽEN
Český svaz žen i letos tradičně pořádá pro zájemce o poznávání jednodenní zájezd.
Letos se vypravíme na Slovensko, chtěli bychom navštívit Park miniatur v obci Podolie,
nedaleko Nového Mesta nad Váhom, kde jsou k vidění známé slovenské hrady v malém.
Dále navštívíme hrad v Trenčíně, kde vládl maďarský šlechtic Matúš Čák Trenčianský
„vládce Váhu a Tatier“.

Zájezd se uskuteční v sobotu 17. srpna 2019
Díky dotaci Obce Dolní Studénky na tento zájezd
bude cena 600 Kč/osobu (v ceně je i vstupné do obou objektů).
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Obecní úřad Dolní Studénky
Zastupitelstvo obce – 2. zasedání
Na 2. jednání zastupitelstva obce byly projednány následující záležitosti.
Zastupitelstvo vzalo na vědomí:
• složení slibu člena zastupitelstva nepřítomného na ustavujícím zasedání ZO
• rozpočtová opatření 1 – 3/2019 schválena Radou obce v období prosinec 2018 – únor 2019
Zastupitelstvo obce schválilo:
• směny pozemků o celkové výměře 5.460 m2 a prodej pozemků o výměře 1.177 m2, obojí v souvislosti s budoucí výstavbou rychlostní komunikace
• odprodej částí obecních pozemků o celkové výměře 435 m2 SDH 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

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

• rozpočtové opatření 4/2019 ve výši 3.542.086,71 Kč, kterým bylo
řešeno doplacení vodojemu, úhrada prací souvisejících s požárem
Třemešku, kde prozatím nedošlo k pojistnému plnění a nákup nové
komunální techniky
• účetní uzávěrku ZŠ a MŠ Dolní Studénky za rok 2018 a rozdělení hospodářského výsledku
• mimořádné odměny za plnění za mimořádnou činnost při získávání
dotačních prostředků a jejich managementu starostovi a místostarostovi obce
• účelovou dotaci 60 tis. Kč na podporu činnosti TJ Sokol
• zrušení usnesení zastupitelstva 1/6/2018 a 1/7/2018, kterým ZO neschválilo námitky vlastníků pozemků uplatněných po projednání návrhu územního plánu Obce. V důsledku administrativního pochybení
pořizovatele územního plánu bylo nutno usnesení zrušit a námitky
vlastníků zůstávají nevypořádány.
• záměr prodeje části pozemku p.č. 512 – lesní cesty ve vlastnictví obce
za účelem vypořádání pozemkových poměrů týkajících se vodojemu
Zastupitelstvo obce rozhodlo o:
• založení ústavu „Třemešek, z.ú.“ a současně schválilo jeho zakládací
listinu a pověřilo starostu obce ústav registrovat. Založení ústavu je
nezbytné pro realizaci sociálního projektu – kavárny, která bude provozována sociálním podnikem spadajícím pod Pomněnku Šumperk.
Zastupitelstvo obce vyjádřilo vůli:

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

• odkoupit pozemek p.č. 94 o výměře 370 m2 pod nově vybudovaným
vodojemem, který má Obec v současnosti pronajatý od LČR.
Různé:

Sběrný dvůr
Sběrný dvůr v Šumperku na ulici Příčná (za eternitkou)
mohou občané naší obce využívat BEZPLATNĚ
po předložení občanského průkazu (telefon: 724 804 869).

Otevírací doba pro veřejnost je:
PO – PÁ: 08:00 – 11:00 12:00 – 17:00 hodin
SO – NE: 08:00 – 12:00 hodin

Upozornění pro občany
Po 30. 6. 2019 budou vydávány platební výměry těm poplatníkům,
kteří nemají zaplacený poplatek za TKO pro 1. pololetí 2019.

Byly podány informace m.j. o průběhu rekonstrukce zámečku ( dokončení v 1. kvartále 2020, nutnost častého řešení neočekávaných situací
souvisejících se stářím stavby), záměru vybudování spolkového domu
a zpracované studii, pokračování v projektování chodníku na Třemešek
(zejména řešení výškových rozdílů, cílem je získat stavební povolení
do konce roku). Byla dokončena výstavby vodojemu, záměrem je na vodojem napojit také nové vrty blízko vodojemu. Probíhá stavební řízení
k internetu, zahájení samotného budování ještě v t. r. s dokončením v r.
2020. Stále je v plánu rekonstrukce silnice Šumperk – Dolní Studénky,
obec plánuje v této souvislosti vybudování nových přechodů. Ředitel ZŠ
informoval o aktivitách školy a školek a záměrech na r. 2019. V souvislosti
s pádem stromu u zastávky u kostela při březnové vichřici bude řešen
stav stromů u MŠ Králec a OÚ.
Dále byla předána informace od PČR, která se v tomto roce zaměří
na přestupky v podobě parkování na chodnících a cyklostezce.
Příští jednání zastupitelstva se uskuteční v červnu 2019, zveme občany
k účasti.
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Rekonstrukce Zámečku
V září 2018 byla započata rozsáhlá rekonstrukce Zámku Třemešek, která svou náročností byla rozfázována do několika etap. V současné době
probíhá první etapa, jež zahrnuje opravy přízemí a prostory pod přízemím. Jde o nestarší a nejhonosnější část budovy, jejíž součástí jsou sály
a zimní zahrada. Tato část zámečku je určena pro vybudování kavárny
a komunitního centra, část prostor by měla sloužit Rodinnému centru Vikýrek. Rekonstrukce obnáší nové podlahy, izolace zdiva, rozvody,
stropy, omítky. V přízemí, ale bylo nutné přistoupit i ke statickému zesílení kleneb v interiéru.

Součástí první etapy je i kompletní výměna oken, oprava fasády včetně
barvy a přestavba střechy po loňském požáru, položení nové krytiny
na celém objektu.

V Zámečku bude nově i výtah, jehož umístění do původní budovy
vyžaduje velký komplikovaný zásah, neboť celé přízemí má klenbové
stropy, což budování velmi stěžuje.
Zámek Třemešek je památkově chráněný objekt, rekonstrukce těchto historických objektů je velmi náročná práce, která se bez opravdu
kvalitních materiálů, jež musí splnit celou řadu specifických podmínek,
neobejde. Všechny zásahy do budovy tak probíhají pod dohledem pracovníků památkové péče. Některé části oprav provádí přímo restaurátoři, například kamenné sokly, parapety, vstupní historické dveře a další.
V těchto dnech probíhají přípravy na výběrové řízení pro druhou etapu
oprav Zámečku, která zahrnuje výstavbu sociálního bydlení ve vyšších
patrech budovy a její zahájení je plánováno na zimní měsíce.
O zvelebování Zámečku Třemešek vás rádi budeme informovat i v dalším vydání Dolnostudénského Zpravodaje.

MS, NevrOl
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Základní škola informuje

Z bohatého života základní školy...
Dolníčkovi sršni ve zlatém opojení
Dramatická skupina pod ZŠ si na druhé pololetí připravila pohádku o Zlatovovlásce, jedné
z mnoha dcer. Název hry se aktuálně mění,
podle počtu přítomných princezen. Pohádka
o zlatovlásné dívce, jejích sestrách, statečném
Jiříkovi, umanutém králi, moudré babičce,
uhádaných rybářích a všech zvířátkách snad
vzbudila úsměv, či smích v každém divákovi.
Zlaté opojení a nadšení bychom si rádi přenesli i do dalšího školního roku.
Už teď se můžete těšít na vánoční pohádku.
Petra Zsáková

Hurá za mamuty, výprava do pravěku
Náš výlet do pravěku jsme se žáky 4. a 5. ročníku podnikli 7. května 2019. Nebyla to tak
dobrodružná cesta, jakou podnikli chlapci
ve filmu K. Zemana z roku 1955, kteří proplouvali na pramici postupně dobu ledovou až
na samý počátek života. I přesto jsme viděli
mnoho zajímavého.
Nečekaly nás druhohory a třetihory, ale Muzeum Jana Ámose Komenského v Přerově, kde
mají stálou expozici vykopávek z Předmostí
u Přerova. Výukový program určený pro žáky
1. stupně se jmenoval „Hurá“ za mamuty!
Už začátek programu byl nevšedním zážitkem. V úplné tmě šla celá naše výprava
na místo hrobu pravěkých lidí. Děti si prakticky vyzkoušely, jaký je svět jejich nevidomého
spolužáka. V improvizované jeskyni se návštěvníci pravěku dozvěděli mnoho zajímavého ze života našich nejstarších předků, v ruce
drželi dokonce pravou kost z mamuta, poznávali rostliny, kterými se v dávné době lidé živili. V dalších místnostech se pak děti seznámily

se životem v době bronzové a železné. Na závěr si vyzkoušely nelehkou práci archeologů,
kdy v písku hledaly úlomky kostí a hliněných
artefaktů. Tato činnost je zaujala nejvíce.
Návštěva muzea byla přínosem do hodin vlastivědy, ve které je jedním z probíraných témat
právě nejstarší osídlení naší vlasti. Na vlastní oči vidět a osahat si předměty z pradávné
minulosti je zážitek, díky kterému se znalosti
z historie lépe vryjí do paměti.
„Nevěřte všemu, co se vám k věření předkládá: Zkoumejte vše a přesvědčujte se o všem
sami.“ J. A. Komenský.
Mgr. Ivana Třeštíková

Naše škola je prostě „eko“
„Máme rádi přírodu a chceme čistší svět kolem sebe,“ jsme si řekli společně s dětmi ze
ZŠ a také pro to něco udělali. Již třetím rokem
jsme v dubnu vyzbrojeni pytli vyrazili do polí,
luhů a hájů obce a nasbírali pěkných pár pytlů
odpadu. Stává se tak hezkou tradicí, že jsme
se opět připojili k celosvětové akci „Ukliďme
svět.“ Ale nemyslíme na přírodu jen jednou
za rok, ekologicky zaměřené aktivity nás provázejí celý kalendářní rok. Letos jsme se v rámci projektu EVVO, podpořeného z Olomouckého kraje, pustili do zahradničení – osázeli jsme
naše nové vyvýšené záhonky zdravou zeleninou a kousek přírody přinesli i do školní zahrady, kde žáci vysázeli nové stromky na počest
100 let republiky. Téma odpadů ale jen tak neopustíme, budeme se mu věnovat ještě příští
školní rok, čekají nás aktivity zaměřené na ekologičtější způsob života bez zbytečných obalů.
Bc. Zdeňka Klausová

Angličtina na ZŠ
Angličtina na naší ZŠ se od letošního roku vyučuje již od 1. třídy. Děti hrají hry, učí se písničky a spoustu nových slovíček.
Je také zařazena výuka pracovních činností
v angličtině. Děti si na to zvykly a baví je to.
Výuku angličtiny doplňuje celoroční projekt „Rodilý mluvčí“, ve kterém si procvičují
konverzaci s anglicky mluvící paní učitelkou.
Ta chodí do školy každých čtrnáct dní a vede
hodiny angličtiny. Dětem se výuka líbí a vždy
se na ni těší. Oceňují její nové nápady, jak výuku zpříjemnit a dětem přiblížit. Předpokládáme, že projekt bude probíhat i v příštím školním roce.
Mgr. J. Šamšulová
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Mateřská škola Dolní Studénky a Králec
Dopravní policie v Králci
Jaro je každoročně příležitostí, abychom v mateřských školách opět dětem připomínali dopravní předpisy a jejich význam, protože po zimních měsících strávených doma se děti s velikou
chutí vrhají do „světa“ a ve velké míře se začnou pohybovat i na veřejných komunikacích.
Je jedno, jestli jsou v roli chodců, cyklistů nebo jiných rolích – prostě stávají se nejvíce zranitelnými účastníky dopravného provozu. Proto jsme se obě školky v obci dohodly, že uspořádáme
společnou dopravní výchovu a využijeme malé „dopravní hřiště“, které nám před lety pomohli
rodiče zrealizovat na chodnících obecního víceúčelového hřiště u MŠ v Králci. Včetně přenosných dopravních značek od rodičů. A pozvali jsme si i skutečné policisty z oddělení dopravy
v Šumperku a to se začaly dít věci!
Profesionálové dětem vysvětlili všechna základní pravidla bezpečného provozu, představili svoje uniformy a výbavu a samozřejmě nejvíce děti zajímalo vybavení služebního vozu se
světelným i zvukovým výstražným znamením. Vyzkoušeli jsme si, jak se používá alkoholtester

a v praxi děti na oplátku policistům předvedli,
jak umí používat svoje dětské dopravní prostředky: kola, odrážedla, koloběžky. Použili
jsme i improvizovaný semafor pro chodce
a děti si mohly vyzkoušet svoje reakce na změnu barvy. Prožili jsme pěkné dopoledne
ve společnosti příjemných profesionálních
policistů, nakonec jsme dostali i drobné metodické a výukové materiály a my jim za to moc
děkujeme. Těšíme se na další příležitost.
J. Lokajíčková
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Mateřská škola Dolní Studénky a Králec
Výlet dětí z mateřských škol

Společný výlet dětí z MŠ Dolní studénky a z MŠ
Králec se uskutečnil 27. 5. 2019 ve středisku
Dolní Morava, a to v zážitkových parcích pro
děti. Areál se nachází v krásném horském prostředí a jeho dominantou je mamut v nadživotní velikosti, na něhož děti v údivu vzhlížely.
Mamutíkův vodní park je vodní přírodní areál, kde je voda základním prvkem ke hraní,
experimentování a získávání zkušeností
o vodě v přírodě. Děti si zde mohly vyzkoušet regulovat tok vody dřevěnými stavidly,
šlapadly, roztáčecími koly.
V lesním zážitkovém parku se nacházejí
dřevěné domečky, umístěné v různých výškách, houpačky, šplhací stěny a prolézačky. Svou obratnost si děti ověřily například
na cestě plné lanových žebříků, zavěšených
sítí, dřevěných mostů s překážkami ukončenými jízdou na pomě. Zajímavý byl i rozlehlý
labyrint, kde děti ukázaly dobrou orientaci –
naštěstí se v něm nikdo neztratil. Areál poskytuje i zázemí k odpočinku, kde se děti mohly
posilnit dobrou svačinou a občerstvením
od maminek. Poté mohly opět pokračovat
v dobrodružném zdolávání dalších překážek.
Paní učitelky byly mile překvapeny, jak obratné a aktivní v zdolávání atrakcí byly i ty nejmenší děti. Plni zážitků, spokojení a „trošku“
unavení jsme odjížděli domů. Nejeden vyčerpaný výletník v autobuse usnul... I počasí bylo
jako objednané.
Velké poděkování patří CK Hornet Tour
za sponzorské poskytnutí autobusu na tento
výlet.
Ivana Janková

DOLNOSTUDÉNSKÝ ZPRAVODAJ
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Komunitní škola Dolní Studénky
Dolnostudénské vzdělávací centrum, z.s. - Komunitní škola, Dolní Studénky 87, 788 20, IČ: 05015987
Nabídka kroužků, kurzů a seminářů pro školní rok 2019/2020*
Kategorie

Věk

Termín

Četnost

Místo konání

Vedoucí

Cena

Hra na klavír

Název

6 – 12

10/19 – 5/20

Dle zájmu

ZŠ

P. Zsáková

1650 Kč/pololetí

Dětské centrum

0–3

10/19 – 5/20 pondělí
10:00 – 11:00 hod.

1× 14 dní

MŠ

O. Nevrlá

100 Kč/pololetí

10/19 – 5/20 středa
15:30 – 16“00 hod.

1 × 14 dní

ZŠ

H. Mösnerová

440 Kč/ pololetí

Děti

Bubnování na džembe
pro děti a rodiče
Divadýlko

4–6

10/19 – 5/20 středa
16:30 – 17:30 hod.

1× 14 dní

MŠ DS

I. Janková

500 Kč/celý rok
300 Kč//pololetí

Veselé tvoření

4–6

10/19 – 5/20 pondělí
16:00 – 17:00 hod.

1 × týdně

MŠ Králec

D. Evjaková

1000 Kč/celý
rok 600 Kč/pololetí

Logopedické hrátky

4–6

10/19 – 5/20 středa
16:30 – 17:30 hod.

1× 14 dní

MŠ DS

A. Pažitková

500 Kč/celý rok
300 Kč/pololetí

Aerobic

4–6

10/19 – 5/20 úterý
16:30 – 17:30 hod.

1 × týdně

MŠ Králec

H. Plachá

500 Kč/celý rok
300 Kč/pololetí

Angličtina hrou

4–6

10/19 – 5/20 úterý
13:00 – 14:00 hod.

1 × týdně

MŠ Králec

učitelé ZŠ

bude upřesněno
dle projektu

Jízda na koni

8 – 11

9/19 – 5/20 termíny podle
počtu a dovednosti dětí

1× týdně
60 minut

DS statek

p. Bureš

2600 Kč/pololetí

Taneční kroužek s prvky
aerobiku, hip hopu...

6–9

10/19 – 5/20 čtvrtek
15:30 – 16:30 hod.

1× týdně
1 hodina

ZŠ

I. Holinková

1400 Kč/celý rok
800 Kč/pololetí

Taneční kroužek s prvky
aerobiku, hip hopu...

10 a více

10/19 – 5/20 čtvrtek
16:30 - 17:30 hod.

1× týdně
1 hodina

ZŠ

I. Holinková

1400 Kč/celý rok
800 Kč/pololetí

6 – 15

10/19 – 5/20, 15:30 – 16:30
úterý nebo dle domluvy

1× týdně
30 minut

ZŠ

J. Dolníček

500 Kč/pololetí

1. stupeň

10/19 – 5/20

1× týdně

ZŠ

učitelé ZŠ

bude upřesněno
dle projektů

Tvořivé
odpoledne

Senioři

Dospělí

Základní škola
Dolní Studénky –
žáci

Hra na kytaru
Angličtina
Doučování

1. stupeň

10/19 – 5/20

1× týdně

Míčové hry

1. stupeň

10/19 – 5/20

1× týdně

Logik – stolní hry

1. stupeň

10/19 – 5/20

1× týdně

Divadelní kroužek

1. stupeň

10/19 – 5/20

1× týdně

Hra na kytaru

1. stupeň

10/19v5/20

1× týdně

PILATES

13 a více

10/19 – 5/20 středa
18:00 – 19:00 hod.

1× týdně
60 minut

ZŠ

L. Hodovská

1500 Kč/pololetí

JÓGA

15 a více

10/19 – 5/20 úterý
18:30 – 19:30 hod.

1× týdně
60 minut

ZŠ

V. Prachařová

1500 Kč/pololetí

Jízda na koni

18 a více

9/19 – 5/20 termíny
různé podle zájmu

1× týdně
60 minut

DS statek

p. Bureš

2600 Kč/10 lekcí

Bodystyling

18 a více

10/19 – 5/20 čtvrtek
18:00 – 19:00 hod.

1× týdně
60 minut

ZŠ

I. Holinková

1500 Kč/pololetí

Konverzace v angličtině

18 a více

10/19 – 5/20 úterý
16:00 – 17:00 hod.

1× týdně
60 minut

ZŠ

bude
upřesněno

1500 Kč/pololetí

,,Pár akordů na kytaru“

15 a více

10/19 – 5/20

individuálně,
dle zájmu

ZŠ

V. Sršňová

Kurz na PC

55 a více

10/19 – 5/20 úterý
17:15 – 19:00 hod.

1× týdně nové
PC učebně

ZŠ

L. Gebauer

600 Kč/pololetí

Univerzita třetího věku

55 a více

9:00 – 11:00 úterý

1× 14 dní

OÚ

E. Průšová

450 Kč/1 semestr

3 denní pobyt

55 a více

J. Dolníček

1300 Kč/osoba - včetně
ubytování, dopravy, stravy

6 a více

Mladoňov – Ústav ekologického vzdělávání

Dle zájmu a nabídky témat.

Jednodenní

ZŠ, MŠ

Bude stanovena
podle spotřeby
materiálu.

* minimální počet přihlášených na jeden kurz či seminář je 10 osob. Přihlásit se můžete dvěma způsoby: 1. vyplnit a odevzdat písemnou přihlášku na OÚ do ZŠ či MŠ
nebo 2. vyplnit elektronickou přihlášku, kterou naleznete na odkaze: zsmsdolnistudenky.cz/komunitniskola a zaslat ji mejlem na adresu: komunitniskola@dolnistudenky.cz.
Přihlášené zájemce budeme v měsíci září kontaktovat a sdělíme další podrobnosti (platba, zahájení kurzu).

Přihlášky, ať písemné či elektronické, je možné odevzdávat či zasílat do 15.9.2019, koně do 31.8.2019.
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Komunitní škola Dolní Studénky
Slavnostní promoce U3V v Praze
Tři roky uběhly jako voda a po absolvování 6 semestrů Virtuální
Univerzity třetího věku ( U3V ) se 13 studentů naší dolnostudénské
skupiny zúčastnilo v pátek 17.května slavnostní promoce v Praze. Zde
jsme z rukou rektora a proděkanky ČZU převzali diplomy - Osvědčení
o absolutoriu. Byl to pro všechny z nás velmi silný a příjemný zážitek.
Virtuální univerzita třetího věku je úžasný projekt, který umožňuje
vzdělávání seniorů, kteří se ještě necítí jen na to, sedět doma v křesle
a koukat na televizi. Umožňuje vzdělávání virtuální formou i v těch
nejvzdálenějších obcích celé republiky. Smyslem studia není jen to,
aby byl člověk vzdělanější, ale aby měl větší požitek ze života - přesně
to pociťujeme všichni při přednáškách i při vypracovávání testů. U3V
v naší obci je organizováno Komunitní školou a na přednášky se všichni
opravdu těšíme.
Budeme určitě pokračovat ve studiu a setkávat se od října každých
čtrnáct dní v zasedačce OÚ a věříme, že mezi nás zavítají i někteří z Vás.
Nejedná se vůbec o nic těžkého a je to velmi zajímavé.

Knihovnické okénko
Otevření Místní knihovny v Dolních Studénkách během letníc h prázdnin
Místní knihovna oznamuje svým čtenářům,
že knihovna bude v době letních prázdnin otevřena každé úterý v době od 15:00
hodin do 16:30 hodin. (2. 7. 2019, 9. 7. 2019,
16. 7. 2019, 23. 7. 2019, 30. 7. 2019, 6. 8. 2019,
13. 8. 2019, 20. 8. 2019 a 27. 8. 2019).
Probíhající výstava „Motýl“
Místní knihovna Dolní Studénky zve všechny
občany na výstavu dětských prací na téma
„Motýl“. Uvidíte krásné obrázky, výrobky z papíru. Přijďte se podívat na nádhernou práci

našich šikovných dětí z Mateřské školy v Králci,
Mateřské školy Dolní Studénky a Základní školy
Dolní Studénky.
Sbírka ošacení
Na začátku dubna 2019 opět po roce proběhla v naší obci sbírka ošacení, obuvi, hraček
a kuchyňského nádobí. Do místnosti v budově OÚ Dolní Studénky nosili občané velké
pytle s výše uvedenými věcmi. Když jsme vše
spočítali, tak se sešlo 35 velkých pytlů, 20 malých pytlů, 25 igelitových tašek, 20 velkých
krabic, hračky, lyže atd. Sbírka putovala
do Diakonie v Broumově.

Ze strany občanů obce byl slyšet také kladný
ohlas, protože sbírka pomůže dalším potřebným lidem a také, že se sbírka pořádá v místě
bydliště. Že se nic nemusí nikam daleko vozit.
Tato sbírka také pomůže Diakonii, nejen
předáním ošacení potřebným lidem, ale také
jim dává práci pro zaměstnance azylového
domu, kteří třídí všechno, co k nim přijde.
Od Diakonie Broumov nám přišel děkovný
dopis za uspořádání sbírky.
Za Vaši ochotu předat dál něco potřebným
lidem děkujeme.
Bc. M. Remešová – organizátorka sbírky.

DOLNOSTUDÉNSKÝ ZPRAVODAJ
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Komunitní škola Dolní Studénky
Zahradní slavnost
Ve čtvrtek 30.5.2019 se v areálu základní školy, konala zahradní slavnost pro děti z mateřských škol a školy základní.
Nejprve si děti z dramatického kroužku komunitní školy připravily
pohádku Zlatovláska. Pohádka plná písniček měla velký úspěch.
Po představení už čekala na děti spoustu soutěží, ve kterých si mohly vyzkoušet různé dovednosti jako chození na chůdách, hod na cíl,

piškvorky a další. Odměnou za splněné úkoly pak bylo užití si atrakcí,
skákacího hradu, střelby z luku, balónů na vodě, jízdy na koních, malování na obličej a mnohé jiné. Došlo i na tanec v podání tanečního
kroužku komunitní školy, pod vedením Ivety Holinkové. A jaká by to
byla zahradní slavnost, kdyby na ni chyběly výborné palačinky a párky
v rohlíku.
Velký dík patří sponzorům, především Obci Dolní Studénky a Olomouckému krají, kteří se na organizaci zahradní slavnosti podíleli.
NevrOl
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Ze života dolnostudénské farnosti
zvířátko v lese, zastavily se u Anči a putování zakončily zpět u Krakonoše. Koledníci si
kromě sladké odměny vysloužili i špekáček
k opečení. Celou pouť zakončila děkovná
bohoslužba sloužená bludovským farářem
P. Ottem Sekaninou.

I v jarním období se naše farnost podílela
svými aktivitami na již tak bohatém veřejném
dění v obci. Dvě z nich dokonce zažily svoji
úplnou premiéru.
Na úvod bych navázal na minulý článek, kde
jsem psal o postních almužnách. I v našem
kostele bylo o Květné neděli odevzdáno celkem 12 těchto papírových schránek s celkovou částkou 4 005 Kč. Díky odepření si různých věcí v období půstu jsme tak prospěli
někomu z potřebných. Z loňského ročníku
Postní almužny, kterou organizuje Charita ČR,
jsme díky věřícím z našeho děkanátu mohli
poskytnout pomoc ve 23 případech. Jednalo
se o případy mimořádně tíživých finančních
situací rodin, osamělých matek, rodin s postiženými dětmi a jednotlivce. Snažíme se, aby
tyto finanční prostředky byly alokovány přímo v konkrétních farnostech. Pán Bůh zaplať
za projevenou štědrost.
Druhá květná neděle patřila všem našim drahým maminkám. Poprvé i naše dolnostudénské farnice – maminky dostaly o tomto svátku
malý karafiátek. Všude v ostatních kostelích je
tato hezká tradice záležitostí již několika let.
Bylo vidět, že farnice byly touto pozorností
mile překvapeny.

Už nyní se nejen farníci, ale i kněží těší na zasloužené dovolené, proto během prázdnin
dochází k přesunu všech nedělních bohoslužeb vždy na sobotní 17. hodinu. Tímto přejeme i vám všem krásné prázdniny a vydařené
dovolené:-).
Za dolnostudénskou farnost sepsal Jiří Jančík.

toho dne byla totiž naprosto optimální, a tak
dokonce i Zábřeh byl jako na dlani. Vyvrcholením noci byl varhanní koncert – improvizace
žalmů v podání králeckého rodáka Jana Horníčka. Vřelé díky patří nejen jemu, ale i obětavým farníkům – organizátorům.
Hned následující den v sobotu 25. května se
„Kostelíček“ u Bludova stal dějištěm Krkonošských pohádek, organizovaných šumperskou
Charitou jako poděkování všem tříkrálovým
koledníkům. I vzhledem k nádhernému počasí tato tradiční pouť hostila bezmála 100
dětí (samozřejmě s rodiči), které plnily různé
úkoly na celkem sedmi stanovištích. Začínalo
se u Krakonoše, poté bylo zastavení u Kuby,
u hajného si děti vyzkoušely zastřílet do terče
ze vzduchovky, pokračovalo se k sojce, lakomému Trautenberkovi, poté děti poznávaly

V pátek 24. května se v našem kostele konala
další premiéra – Noc kostelů. I když se celorepublikově jednalo již o 11. ročník, u nás se tato
akce konala vůbec poprvé. Zákristii i prostor
před svatostánkem prozářily vzácně vyšívané
ornáty, korouhve z dob Božítělových procesí
i historické předměty, jako například měch
na rozdmýchání kadidla, svícny či starý „zvoneček“ na vybírání milodarů. Velkým lákadlem
byl zajisté výstup do samého vrcholu kostelní
věže, kde si návštěvníci prohlédli nové usazení zvonů s elektropohonem a hlavně si mohli
vychutnat dalekosáhlý výhled. Dohlednost
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TJ Sokol Dolní Studénky
Letem světem se Sokolem
Děti z naší obce berou bronzové medaile z florbalového turnaje
Vynikající úspěch zažili naši kluci a holky, kteří Obec Dolní Studénky reprezentovali v 10. ročníku
turnaje ve florbale pro žáky základních škol v regionu. Na turnaji v Libině, který každoročně pořádá MAS Šumperský venkov, obsadili báječné 3. místo, což je zatím nejlepší umístění, kterého
za uplynulých deset let naši florbalisté dosáhli. Velkou pochvalu zaslouží všichni sportovci,
jmenovitě: Martin Vylíčil, Jana Vylíčilová, Matěj Churavý, Lukáš Richter, Hanka Hřebíčková, Nela
Potěšilová, David Körner, Ondra Strnad a také jejich trenér Zdeněk Adámek, se kterým každé
úterý podvečer, v rámci sportovek v sokolovně, trénují. Přejeme jim hodně zdaru i v další práci
a společně se těšíme z jejich radosti!

v jejich regionální soutěži. Díky rozšíření jednoho antukového kurtu se pak zvýšil zájem
o hru tenisu. Kdo ví, třeba nám tu vyroste nejeden Štěpánek či Kvitová J.
Velký dík patří jak sponzorům, v čele s Obcí
Dolní Studénky a Olomouckým krajem, kteří
na rekonstrukci velkým dílem přispěli. Nesmíme zapomenout také na mnoho ochotných
brigádníků z řad tělovýchovné jednoty, kteří
hrabali, uklízeli, seli, zalévali a tak nějak vše
dávali do kupy. Na závěr snad SPORTU ZDAR!
Jarní akce (nejen) za sokolovnou

Sportovní areál prošel kompletní rekonstrukcí
Návštěvníci jarního volejbalového turnaje si nemohli nevšimnout, že náš nový areál za sokolem
je již v plném proudu a ve své celé kráse. Jak jsme se zmiňovali v minulých číslech zpravodaje,
zub času si vyžádal jeho kompletní rekonstrukci. Velmi nás těší, že již od prvních jarních dní
každý den odpoledne se po umělém trávníku pohybují fotbalisti, a to jak z řad dětí, tak dospělých. Nové antukové kurty využívají místní volejbalisté nejen k tréninkům, ale také k zápasům

Tradičního turnaje osvobození, letos 34. ročníku žen a 38. ročníku mužů, se zúčastnilo
báječných 22 týmů, které sváděly urputné
boje až do večerních hodin a nerozhodilo je
ani legrační, střídavé počasí. Sokolské posezení se v posledních letech nese v duchu mixu
několika sportů. Pro zájemce byl v poslední
květnovou sobotu v dopoledních hodinách
připraven desetikilometrový okruh okolo
obce. Počasí turistice přálo, a tak si jej nenechalo ujít 84 účastníků. V odpoledních hodinách v areálu za sokolovnou proběhla dětská
soutěž o Švihadlového krále a královnu, stejně
tak jako o krále a královnu střelby. V areálu
obce návštěvníci mohli okusit něco dobrého
ze sokolské kuchyně a především shlédnout
vystoupení dětí z našich školek, školy a sportovního klubu aerobicu ze Šumperka. Hřebem
odpoledního programu pak bylo vystoupení
našich žen „sokolek“, které po úvodní scénce
skvěle zacvičily. Poděkování patří všem organizátorům z řad sokolů, kteří se drží zásady, že
„U nás to žije!“
J. Dolníček
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Sportovky
Milý sportovče a čtenáři,
máme za sebou další sezónu sportovních úterků, zážitků a dojmů.
V letošní sezóně jsme se věnovali hlavně „kouzlům se švihadlem“.
Nevěřili byste, jak jsou děti šikovné a jak rychle a obratně si skoky
přes barevný kus provázku oblíbily. A to nejen „školku desítku“.
Trhají rekordy i v přeskoku přes super dlouhé švihadlo a to nejen jako
jednotlivci, ale celé týmy. Svoje dovednosti také předvedly na letošní
Sokolské slavnosti.
S koncem školního roku skončí i sportovní úterky – sportovky a nám,
trenérům, nezbude nic jiného, než Vám všem popřát nejen hezké,

ale hlavně dlouhé prázdniny se stále dobrou náladou. Budeme se na Vás těšit zase
po prázdninách a začneme zcela netradičně již v úterý 10. 9. 2019 a to Přespolním
během v blízkém okolí obce, zakončeným
opékačkou oblíbené špekáčkové dobroty. Tento závod má již svoji historii a letos
se na ni pokusíme navázat a tradici obnovit. Budeme pak pokračovat sportovním
soustředěním, které bude v termínu
od 11 – 13. 10. 2019. Soustředění je určeno
pro děti školního věku (1. – 9. třída) – členy
sportovního oddílu TJ Sokol Dolní Studénky, z.s. Jako vzpomínku na předešlá
soustředění jsme letos vybrali fotky z roku
2016, které Vám mohou trošku nastínit,
jak děti a dospělí tráví víkend na horách.
Během září Vás o soustředění budeme
na sokolských stránkách a ve vývěsce včas
informovat. Přihlášky do sportovních her
a na soustředění budou také na stránkách
www.sokoldolnistudenky.cz.
Ještě jednou Vám za všechny trenéry přejí
Bláňa Vénosová a Iva Dolníčková krásné dny.
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Tělovýchovná jednota Sokol Dolní Studénky, z. s.
- sportovní hry pro děti
Tělovýchovná jednota Sokol Dolní Studénky, z. s.
- sportovní
hry pro
děti
8. ročník
sportovního
soustředění

Pozvánka+přihláška
Milý sportovče, ještě máme před
sebou
prázdniny,
na které se jistě všichni moc těšíme, ale
8. ročníkzasloužené
sportovního
soustředění
přesto už teď přicházíme s informací Pootradičním
sportovním
soustředění,
které pořádá TJ Sokol Dolní
zvánka+přihláška
Studénky,
z.s.
Soustředění
je
určeno
pro
děti
školního
věku
/1.-9.třída/
–
členy
sportovního
oddílu
TJ Sokol
Milý sportovče, ještě máme před sebou zasloužené prázdniny, na které se jistě
všichni moc
těšíme,
ale
Dolní
Studénky.
Čekají
Tě
soutěže
a
hry,
výlet
a
další,
nejen
sportovní
aktivity
které
již
znáš,
nebo
se
s
nimi
přesto už teď přicházíme s informací o tradičním sportovním soustředění, které pořádá TJ Sokol Dolní
teprve seznámíš.
Samotná sezóna
sportovek
již vvěku
úterý/1.-9.třída/
10.9.2019–„Přespolním
závodem“
v nejbližším
Studénky,
z.s. Soustředění
je určeno
pro dětizačne
školního
členy sportovního
oddílu
TJ Sokol
okolí Dolních
Studének
/bližší
informace
a budou
pokračovat
17.9.2019
další
Dolní
Studénky.
Čekají Tě
soutěže
a hry, budou
výlet avčas
další,poskytnuty/
nejen sportovní
aktivity
které již
znáš, nebo
se úterý
s nimi
v
obvyklých
časech
/přihláška
do
sportovních
her
s
bližšími
informacemi
bude
na
stránkách
teprve seznámíš. Samotná sezóna sportovek začne již v úterý 10.9.2019 „Přespolním závodem“ v nejbližším
www.sokoldolnistudenky.cz/.
okolí
Dolních Studének /bližší informace budou včas poskytnuty/ a budou pokračovat 17.9.2019 další úterý
v obvyklých časech /přihláška do sportovních her s bližšími informacemi bude na stránkách
Nejdůležitější informace:
www.sokoldolnistudenky.cz/.

Kam
: chata
TJ Sokol Dolní Studénky „Stará škola“ Velké Vrbno.
Nejdůležitější
informace:
Kdy
: 11. - 13.10.2019.
Odjezd :: chata
pátekTJ
11.10.2019
v odpoledních
hodinách.
Kam
Sokol Dolní
Studénky „Stará
škola“ Velké Vrbno.
Doprava:
trasa
Šumperk
–
St.Město
pod
Sněžníkem
bude zajištěna hromadnými dopravními prostředky
Kdy
: 11. - 13.10.2019.
/případně
dle
domluvy
s
rodiči
dopravou
vlastní
/.
Dále
Odjezd : pátek 11.10.2019 v odpoledních hodinách. St. Město – chata Velké Vrbno proběhne pěší túrou
převážně potrasa
lesních
a polních
cestách asi
Doprava:
Šumperk
– St.Město
pod9 km.
Sněžníkem bude zajištěna hromadnými dopravními prostředky
Příjezd
:
neděle
13.10.2019
v
odpoledních
hodinách.
/případně dle domluvy s rodiči dopravou vlastní
/. Dále St. Město – chata Velké Vrbno proběhne pěší túrou
Cena:
doprava,
ubytování
2
noci,
celodenní
strava,
pojištění, odměny pro děti, celkem asi 300,- Kč.
převážně po lesních a polních cestách asi 9 km.
Sebou
:
kopie
průkazky
pojištěnce,
průkazka
na
jízdné,
Příjezd : neděle 13.10.2019 v odpoledních hodinách. spacák, polštářek, vhodné oblečení a obutí do chaty
/ přezůvky
/ a mimo
chatu,
psacícelodenní
potřeby, strava,
sešit apojištění,
třeba i plyšáka.
budouasi
na300,chatuKč.
převezena
Cena:
doprava,
ubytování
2 noci,
odměny Zavazadla
pro děti, celkem
hromadně.
Sebou : kopie průkazky pojištěnce, průkazka na jízdné, spacák, polštářek, vhodné oblečení a obutí do chaty
cestu: malý
batůžek
/svačina
pití na cestu,
/ abudou
pevné na
obutí,
baterku
– do
/Na
přezůvky
/ a mimo
chatu,
psací+ potřeby,
sešit vhodné
a třeba oblečení,
i plyšáka.pláštěnka
Zavazadla
chatu
převezena
ruky,
nebo
čelovku
a
samozřejmě
dobrou
náladu,
soutěživého
ducha
a
úsměv
na
tváři
:=))))!
hromadně.

Na cestu: malý batůžek /svačina + pití na cestu, vhodné oblečení, pláštěnka / a pevné obutí, baterku – do
Důležité
!!!:
Zvažte,
že se jedná již
o podzim
nasoutěživého
horách, dleducha
toho volte
oblečení
na:=))))!
cestu a pobyt !
ruky,
nebo
čelovku
a samozřejmě
dobrou
náladu,
a úsměv
na tváři
Další informace
předání
zavazadel,
doprava,…/
výběr
zálohyna
200,Kča pobyt !
Důležité !!!: Zvažte,
že se jedná/ již
o podzim
na horách,
dle toho +volte
oblečení
cestu
- proběhnou v úterý 24. 9. 2019 v 17:00 hod v šatně sokolovny.
Další informace / předání zavazadel, doprava,…/ + výběr zálohy 200,- Kč
Prosím o potvrzení
účasti a vrácení
tohoto
ústřižku
(spodní
přihlášky)
do 24. 9. 2017 na:
- proběhnou
v úterý 24.
9. 2019
v 17:00
hod včást
šatně
sokolovny.
Ivana Dolníčková, Dolní Studénky 252, mob. 603983830
Dolní ústřižku
Studénky(spodní
316, mob.
Prosím o potvrzení Blanka
účasti aVénosová
vrácení tohoto
část604616010
přihlášky) do 24. 9. 2017 na:
Zdeněk
Adámek,
Dolní
Studénky
35,
mob.
Ivana Dolníčková, Dolní Studénky 252, mob.737856134,
603983830
nebo
24. 9. 2019
v 17:00
hod v316,
šatněmob.
sokolovny.
Blanka
Vénosová
Dolní
Studénky
604616010
Zdeněk Adámek, Dolní Studénky 35, mob. 737856134,
Za celý realizační tým,nebo
trenéry
na Vás
Iva Dolníčková
24.a9.trenérky
2019 v se
17:00
hodtěší
v šatně
sokolovny. a Bláňa Vénosová

Za celý realizační tým, trenéry a trenérky se na Vás těší Iva Dolníčková a Bláňa Vénosová
Přihláška bude ke stáhnutí na webu: www.sokoldolnistudenky.cz

"

Přihláška bude ke stáhnutí na webu: www.sokoldolnistudenky.cz
Souhlasím, aby se moje dcera/syn/ ………………………………................ dat. nar……………..............
bydliště
: aby se moje dcera/syn/ ………………………………................ dat. nar……………..............
Souhlasím,
zúčastnil/a/ sportovního soustředění na Staré škole - Velké Vrbno v termínu 11. - 13.10. 2019.
bydliště :
zúčastnil/a/ sportovního soustředění na Staré škole - Velké Vrbno v termínu 11. - 13.10. 2019.
Podpis rodičů : …………………………….
dne : ……………………………………..
Kontakt
na rodiče
: maminka:
Podpis rodičů
: …………………………….
Kontakt na rodiče : maminka:

tatínek :
dne : ……………………………………..
tatínek :

"
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Sbor dobrovolných hasičů Dolní Studénky

Mladí hasiči
S dětmi jsme se během jara zúčastnili dalších mládežnických soutěží. V neděli 21. dubna jsme zavítali do Troubelic. Zde probíhala soutěž ve štafetě požárních dvojic a požárním útoku CTIF. Naše děti zde
soutěž velice bavila a v silné konkurenci obsadily ve štafetě požárních
dvojic 19. místo a v požárním útoku CTIF místo 13. Z Troubelic jsme se
další víkend přesunuli na bludovské sportoviště, kde probíhaly štafetové běhy. A to štafeta 4  × 60m a štafeta CTIF. Zde i za nepříznivého počasí přijela všechna družstva z našeho okresu. Ve štafetě 4  × 60m jsme

skončili na 9. místě
a ve štafetě CTIF
na místě 11. Po této
soutěži jsme začali
s dětmi trénovat jejich nejoblíbenější
disciplínu, kterou je
požární útok. S natrénovaným požárním útokem jsme
se vydali na soutěž
do naší sousední
obce Nového Malína. Zde jsme skončili v požárním útoku na 15. místě. V Novém Malíně
také děti získávaly odznaky odbornosti a to formou psaného testu.
Všichni naši svěřenci odznaky odbornosti získali. Dále jsme pokračovali
v trénincích a zdokonalovali se v požárním útoku a chystali se na závěrečnou soutěž Ligy mladých hasičů v Hrabišíně. Zde se nám požární
útok vůbec nevyvedl a obsadili jsme 20. místo. V okresní Lize mladých
hasičů jsme skončili celkově na 19. místě a v celostátní hře Plamen jsme
obsadili 12. místo. Nyní se s dětmi chystáme na noční soutěž, která se
koná v Třeštině a je to závěrečná tečka za letošní sezónou 2018/2019.
O letních prázdninách čeká děti hasičské soustředění zde u nás v kulturním areálu a všichni pilně pracujeme na jeho přípravě.
Za kolektiv mladých hasičů Vám přejeme krásné zážitky o letních
prázdninách a vy děti, kdybyste se nudili, tak každý čtvrtek od 16:30
vás rádi uvidíme na naší hasičské dráze.

Hasiči – soutěž dospělých a vepřové hody
9. června proběhl již 31. ročník pohárové soutěže v požárním sportu.
Účast špičkových družstev nejen z našeho okresu byla zárukou kvalitní podívané. Zasloužené 1. místo v kategorii mužů si odneslo družstvo Hrabišína skvělým časem 14:29, v ženách zvítězila Dolní Libina
a veteránům vévodily Bohuslavice. V nově ustavené kategorii veteránek si nejlépe vedl tým Nového Malína. Z domácích si nejlépe vedli
naši veteráni, kteří obsadili 4. místo v rekordní účasti sedmnácti družstev.
Děkujeme nejen závodníkům, ale i všem příznivcům a divákům za povzbuzování a doufáme, že jste s námi strávili příjemnou letní neděli
doprovázenou dobrým jídlem a náladou.
SDH Dolní Studénky
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Vodáci

Závodní sezóna a boj o postup
na mistrovství republiky v plném proudu
Vážení spoluobčané,
rádi bychom Vás informovali o aktivitách
vodáckého oddílu VS DESNÁ, který má své
sídlo zde u řeky Desná, kde naši svěřenci pilně
trénují na probíhající sezónu, která je nyní
v plném proudu.
V letošním roce proběhla poctivá zimní příprava v sokolovně v Dolních Studénkách
a na bazéně v Zábřehu, kde se připravují základy na vodní dovednosti, které následně
potřebujeme uplatnit ve vodním slalomu
a sjezdu na divoké vodě...
Tyto „suché“ dovednosti jsme následně
prohlubovali nejen na trénincích, ale také
na sportovním soustředění v Liptovském
Mikuláši, kde se nyní uskuteční republikové
závody žactva ve slalomu na divoké vodě.
Slalomové i sjezdové dovednosti jsme měli
možnost předvést také za přispění obce
na závodech v Hanušovicích, Opavě, Zábřehu
na Moravě, Roudnici nad Labem, Kroměříži...
sezóna je v plném proudu...
Držíme našim dětem palce v probíhající sezóně, aby přidaly pár úspěšných startů k těm ze
začátku sezóny a dařilo se jim také v následujících závodech a soustředěních...
Více informací na : https://www.facebook.com
/Vodní-sporty-Desná-119003398433860/
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U nás to žije – pár fotopostřehů z proběhlých akcí

Krosový závod ,,NA BAŠTU,, 7. 5. 2019
21. ročník běžeckého závodu Na Baštu byl opět přeborem žáků
Dolních Studének v přespolním běhu. Přestože běh je pro všechny
sporty základem pro získání fyzické kondice, zájem dolnostudenských
dětí o tuto disciplínu moc není. A tak vítězkami se letos staly Kateřina
Hřebíčková a Zuzana Štulajterová.

V Králci se sešlo celkem 140 běžců. Běželo se na třech tratích – Chlapák,
Prcek a Mrně.

Start závodu Prcek.

Start závodu Chlapák.

Start závodu Mrně – děti od 2 do 5 let.

Ondřej Jílek - celkový vítěz
v traťovém rekordu
(má prarodiče z Dolní Studének J).

Letošní atmosféru tohoto závodu poznal i pan starosta Radim Sršeň,
který nakonec předal nejlepším závodníkům ceny.

Z. Janů

Kategorii nad 60 let vyhrál zakladatel
seriálu Chlapák, Jaromír Šrámek.

Lampionový průvod s pietní vzpomínkou na hřbitově 3.5.2019

DOLNOSTUDÉNSKÝ ZPRAVODAJ

Jarní svod
loveckých psů
20. 4. 2019
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Pálení čarodejnic 30. 4. 2019

Dolní Studénky „V ohrožení“ 4. 6. 2019

Vydavatel: Obec Dolní Studénky, Dolní Studénky 99, 788 20, Dolní Studénky, IČ: 00635936
Evidenční číslo: MK ČR E 20215, Četnost vydávání: 4× ročně, Číslo 2/2019, Výtisk ZDARMA, Datum vydání: 12. 06. 2019.

