
Číslo 1/2021

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

Plánované akce v Dolních Studénkách

Vážení spoluobčané,

máme za  sebou velmi náročné období, které bylo velkou 
zkouškou pro celou naši společnost, a spolu s prvními kroky 
rozvolnění, postupujícím očkováním i  prvními opravdu 
letními paprsky přichází doufejme naděje, že nás již čeká 
víceméně normální život. Je neuvěřitelné, jak po  té dlouhé 
době dokáže potěšit vydařená hasičská soutěž či volejbalový 
turnaj, dobrý řízek či steak z  kuchyně hasičů, Sokolů 
či myslivců a orosené točené pivo.
Navzdory koronaviru jsme pokračovali ve všech projektech, 
o  kterých jsme informovali v  předešlých zpravodajích. 
Rekonstrukce Zámečku Třemešek se po  téměř třech letech 
završuje, komunitní centrum i celkem 17 bytů je za výrazného 
přispění evropských a národních dotací dokončeno a v tuto 
chvíli se dokončuje kavárna, parkoviště s příjezdovou cestou 
a ostatní venkovní úpravy. Srdečně Vás tímto zveme na den 
otevřených dveří, kdy bude možné si prostory prohlédnout, 
od  1. srpna pak začne celý zámek již plně žít svým novým 
životem a otevře novou etapu svých dějin. V jarních měsících 
byla rovněž provedena komplexní rekonstrukce hřbitova 
a věřím, že náš hřbitov i za přispění evropských prostředků 
„prokoukl“. V kulturním areálu obce pak došlo k výměně letité 
hlavní obslužné boudy za nový prostorný stánek. Díky dotaci 
na  zlepšení životního prostředí budou do  areálu pořízeny 
také nové vratné plastové kelímky a myčka, dále dostaneme 
do obce kompostéry a výkonný štěpkovač. V rámci přípravy 

ČERVEN

29. 6. 2021 Myslivecké posezení

SRPEN

21. 8. 2021 Letní kino

ZÁŘÍ

4. 9. 2021 Turnaj mixů ve volejbale

10. – 11. 9. 2021 FESTIVAL HUDBA BEZ HRANIC

10. 9. 2021 Ewa Farna, Trocha klidu, Vlny

11. 9. 2021 
Přehlídka orchestrů a mažoretek,
koncert filmové hudby 

ŘÍJEN

3. 10. 2021 Dolnostudénské hody

Tříkrálová sbírkaDny otevřených dveří na Třemešku

Srdečně zveme všechny zájemce
o prohlídku nově zrekonstruovaného

zámku Třemešek na

DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
 Všechny prostory zámečku i okolí

si můžete prohlédnout
v pátek 23. 7. 2021 od 12 hodin do 20 hodin

a v sobotu 24. 7. 2021 od 8 hodin do 12 hodin.

projektů bylo vydáno stavební povolení na  nový spolkový 
dům, který bude kombinací kulturáku a  sportovní 
haly, před dokončením je projekt cyklostezky Králec-
Třemešek a  dokončen byl komplexní projekt dopravně-
bezpečnostních opatření v  obci, který v  současnosti čeká 
na povolení. Na jejich realizaci pilně hledáme možné dotační 
prostředky tak, aby se z  výkresů co nejdříve přenesly do 
reality. Po dokončení změny územního plánu Nového Malína 
bychom rovněž rádi dokončili výkup pozemku v  lokalitě 
Třemešek, kde by poté mělo být vybudováno dětské hřiště 
s odpočinkovou zónou. 
Jarní a  letní měsíce bývají v  naší obci ve  znamení řady 
vydařených kulturních, sportovních a  společenských akcí. 
Bohužel v  letošním roce nám ty jarní koronavirus překazil, 
ale s příchodem června to již u nás i díky nasazení a odvaze 
organizátorů začíná opět žít a budu se moc těšit na setkání 
s  Vámi na  pestrém spektru plánovaných letních akcí! 
Ty v půlce září završí festival Hudba bez hranic s vystoupením 
Ewy Farne, již tradičním koncertem filmové muziky a řadou 
dalších vystoupení v  podání domácích i  zahraničních 
účastníků. 
Dovolte, abych Vám na  závěr popřál hezké a snad již 
„normální“ léto, krásnou dovolenou a  načerpání spousty 
sluníčka a energie do podzimních i zimních měsíců!
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Tříkrálová sbírka 2021

Náš projekt s názvem: „U nás to žije!!!“ byl podpořen ze strategie 
CLLD MAS Šumperský venkov 2014 – 2020: „Z lázní do lesů a hor, 
to je náš krásný region II“.
V rámci projektu podaného v dotační výzvě z Programu rozvoje ven-
kova přes Místní akční skupinu Šumperský venkov jsme pořídili 4 herní 
prvky pro děti na hřiště, které se nachází vedle MŠ Králec a současně re-
vitalizovali chodníčky na místním hřbitově, čímž došlo k zatraktivnění 
prostředí obce. Pořizované herní prvky navodí příjemné prostředí pro 
setkávání občanů napříč generacemi a chodníčky na hřbitově jednak 
esteticky zhodnotí areál hřbitova a současně se pro návštěvníky stane 
bezpečnějším místem k uctívání památky zesnulých.

Kladení věnců u památníků dolnostudénským obětem první a druhé světové války se i letos uskutečnilo z důvodu pandemické situace bez širší 
účasti veřejnosti. Kladení věnců a pietní vzpomínku za všechny občany provedlo vedení obce s několika žáky naší školy v pátek 7. května 2021 
v dopoledních hodinách. 

EVROPSKÁ UNIE
Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova
Evropa investuje do venkovských oblastí
Program rozvoje venkova

Byli jsme podpořeni 
z MAS Šumperský venkov

Kladení věnců

Tříkrálová sbírka 2021 v děkanátu Šumperk ukončena 
 

V letošním roce neproběhla Tříkrálová sbírka tradičním způsobem kvůli epidemiologické 
situaci. Ve většině obcí byly alespoň umístěny kasičky, do kterých mohli občané přispívat. Ke 
dni 28. 1. 2021 bylo všech 66 pokladniček rozpečetěno a spočítáno. 

 
 

Obec Výtěžek Počet kasiček 
Bludov 30 746,- 3 
Bohdíkov 12 246,- 2 
Bohutín 12 111,- 2 
Bratrušov 7 425 1 
Bušín 9 881,- 2 
Dolní Studénky 8 289,- 1 
Hanušovice 13 607,- 1 
Hraběšice 4 010,- 1 
Jindřichov 5 024,- 1 
Kopřivná 4 762,- 2 
Loučná nad Desnou 25 362,- 4 
Nový Malín 46 669,- 7 
Olšany 7 854,- 1 
Rapotín 9 919,- 3 
Rejchartice 1 323,- 1 
Ruda nad Moravou 21 230,- 2 
Sobotín 16 832,- 4 
Staré Město 36 609,- 7 
Šumperk  53 753,- 11 
Velké Losiny 36 157,- 5 
Vernířovice 2 100,- 1 
Vikýřovice 17 445,- 4 
CELKEM 383 354,- 66 

 
Celkový výtěžek ze statických kasiček je 383 354 Kč, aktuální výtěžek online kasičky ke dni 11. 
2. 2021 činí 81 350 Kč. Tato částka bude ještě navýšena o část výnosu z DMS.  
 
 
Děkujeme všem, kteří se i v této těžké situaci byli ochotni podílet na organizaci Tříkrálové 
sbírky - místním asistentům za organizování sbírky v jednotlivých obcích, zaměstnancům obcí 
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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
Ing. Radim Sršeň – starosta obce, e-mail: srsen@dolnistudenky.cz

Michal Strnad – místostarosta obce, e-mail: strnad@dolnistudenky.cz

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

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

Naše obec pořizuje z  dotace EU z  operačního programu Životní 
prostředí kompostéry, štěpkovač a plastové kelímky s myčkou. Kompo-
stéry je možné bezplatně zapůjčit s následným bezplatným převodem 
občanům za 5 let. V případě zájmu prosím kontaktujte písemně obecní 
úřad na email celovska@dolnistudenky.cz od 28. 6. 2021 od 8:00 hod. 
Žádosti budou uspokojeny dle pořadí doručení až do vyčerpání poří-
zeného počtu 100 kusů.

Svozy TKO: mimořádný svoz 5. 1. 2021, dále od 12. 1. 2021 každý sudý 
týden v úterý.

Svozy BIO: od 6. 4. 2021 každý týden v úterý do 9. 11. 2021 (po zbytek 
roku je možno bio odpad vhazovat do kontejneru u vakuové stanice).

Svozy Tetrapaků: 11. 2. 2021, 13. 5. 2021, 12. 8. 2021, 11. 11. 2021.

Časové rozmezí svozových hodin připadá na  dobu od  6:00 do  20:00 
hod., nelze se tedy spoléhat na obvyklou dobu svozu.

Svoz nebezpečných odpadů: termín bude zveřejněn.

Možnost bezplatného 
zapůjčení kompostérů

Svozy odpadů v roce 2021

Na 11. jednání zastupitelstva obce, konaném dne 16. 3. 2021, byly pro-
jednány následující záležitosti.

Zastupitelstvo vzalo na vědomí:
- Účetní závěrku a výsledek hospodaření (+47.115,27 Kč) příspěvkové 

organizace ZŠ a MŠ Dolní Studénky za rok 2020.

- rozpočtová opatření 1,2/2021schválena Radou obce v  období le-
den 2021 – březen 2021.

Zastupitelstvo obce schválilo:
- Rozpočtové opatření 3/2021 kterým se rozpustil zůstatek na účtech 

obce k 31. 12. 2021 a převedení částky 500 tis. Kč z kapitoly projek-
tová dokumentace na demolici Unimo buněk u zámečku Třemešek 
a opravy místních komunikací.

- Poskytnutí účelové dotace TJ Sokol Dolní Studénky ve výši 75 tis. Kč.

- Dodatky ke smlouvě o poskytování služeb v oblasti životního pro-
středí ( svozy odpadů a kontejnerů na tříděný odpad).

- Obecně závaznou vyhlášku 1/2021 o místním poplatku z pobytu.

- Posunutí hranice katastru Obce ve prospěch Nového Malína s do-
tčenou plochou 543 m2 pro možnost rozšíření hospodaření s od-
padními vodami obce Nový Malín.

Různé:
Byly podány informace o  průběhu rekonstrukce zámečku Třemešek 
-dokončení nájemních bytů, řešení vad a nedodělků, pokračující práce 
na budování kavárny. Dále navazující likvidace Unimo buněk u zámeč-
ku, obnovení zeleně a  zbudování příjezdové cesty a  parkoviště, aby 
mohla proběhnout kolaudace v  průběhu 1. pololetí. Současně byla 
sociální komise pověřena zpracováním přehledu žadatelů o ubytování 
pro rozhodnutí o uzavření nájemních smluv dle stanovených kritérií.

Co se internetu týče, s občany kteří požádali o připojení a nemají pří-
pojku k domu, bude ve spolupráci s firmou Cetinobec hledat řešení, 
nicméně participace občanů bude nezbytná.

Vzhledem ke zpoždění dodání projektu na cyklostezku Třemešek byla 
dojednána sleva za  projekt. Současně bude zapracováno položení 
chráničky na internetové připojení Třemešku.

Byla dokončena pasportizace cest vč. zapracování připomínek a bude 
projednána s PČR.

Byla podána žádost o vydání stavebního povolení na Spolkový dům.

Pokračuje oprava chodníku a  zídek na  hřbitově, probíhají jednání 
ohledně oprav silnice ze Šumperka, zejména na mostu přes Desnou. 

Příští jednání zastupitelstva se uskuteční v červnu 2021, zveme občany 
k účasti.

Letem světem 
zastupitelstvem obce

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
700 Kč/osoba/rok
350 Kč/student/rok – jen po  předložení potvrzení o  studiu do 
30. 9. 2021 v  opačném případě nárok na  slevu zaniká. (Studenti, 
kteří jsou ubytovaní na internátu nebo na koleji.)

Číslo účtu: 103187365/0300

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

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

Pokud platíte za více osob, jste povinni označit osoby, za které popla-
tek hradíte.

Poplatek za TKO – rekreační objekt v obci 
700 Kč/rekreační objekt v obci/rok 
700 Kč/stavba pro individuální rekreaci – zahrádkářská chata/rok 
Splatnost všech poplatků je do 30. 9. 2021!

Poplatky na rok 2021

 – obecní úřad – 
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Zámek Třemešek
Rekonstrukce zámku se blíží do svého finále. Výstavba bytů je dokon-
čena, z  prostor určených pro Vikýrek se už několik týdnů ozývá dět-
ský smích, výtah, spojující jednotlivá patra, je plně funkční, dokončují 
se prostory určené pro kavárnu, vrcholí venkovní úpravy, budování 
parkoviště a příjezdové cesty.

Investice obce

Jednou z nejsložitějších částí rekonstrukce, bylo restaurování pískov-
cového schodiště. Práce to byla opravdu náročná a dlouhá, vzhledem 
ke stavu v jakém se schodiště nacházelo. Přes všechny komplikace se 
podařilo obnovení původního schodiště, které je dominantou zámec-
kého prostoru. Finálním a nezbytným šperkem schodiště je zábradlí.

Přilehlá budova k zámku s dílnami, která původně sloužila jako inter-
nát, zmizela. Na jejím místě vznikne zelená plocha, obnoví se zámecká 
zahrada, jejíž součástí budou herní prvky. Záměrem je vybudovat pro-
stor pro seniory, kde si budou moci pěstovat užitkovou zeleninu.

Při rekonstrukci zámku byl kladen důraz na  zachování původního 
vzhledu. Věříme, že i díky spolupráci architektů a památkářů, se tento 
nelehký úkol podařilo splnit.

Hřbitov
Proměnou prošlo i  místo posledního odpočinku. Na  hřbitově jsou 
nové chodníky, došlo k doplnění veřejného osvětlení. Díky prorůstání 
břečťanu se rozpadala hřbitovní zeď. Břečťan se zlikvidoval, zeď kom-
pletně opravila. Oplechování zídky poskytuje trvalou ochranu před 
povětrnostními vlivy.
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Podnikatelé z Šumperského venkova, pozor! 
Podnikáte a rádi byste své podnikání rozvíjeli dál? Uvažujete  
o pořízení nových technologií? Nebo s podnikáním začínáte? 

 

Nyní máte možnost získat EU dotace přímo ve vašem regionu přes  
Místní akční skupinu Šumperský venkov. 

Vyhlášení výzvy č. 5 PRV: 24. 5. 2021 
Příjem dotačních žádostí: 31. 5. - 23. 6. 2021 

Více informací najdete na našem webu: http://www.sumperskyvenkov.cz/dotace/aktualni-vyzvy/ 

„Proč bych měl o této  
dotační možnosti vědět?“ 

 

Menší podnikatelé (do 50 zaměstnanců) 
mají obecně v českém dotačním prostředí 

jen velmi málo možností, obzvláště u nás na 
venkově. Pokud víte o někom, kdo by mohl 

dotaci využít, předejte mu informaci.  
Rádi s vámi zkonzultujeme vaše záměry. 

„Co je možné realizovat z dotací přes MAS?“ 
Dotace pro podnikatele jsou zaměřené na investice na založení a rozvoj vašeho podnikání v celkové hodnotě pro-
jektu 50 tis. - 1 mil. Kč. Možné jsou tedy např. opravy, rozšíření i stavby provozoven, kanceláří, malokapacitních 
ubytování, stroje a technologie, HW, SW pro řádný provoz strojů a zařízení, užitkové vozy N1 a doplňkově také 

úpravy povrchů, parkování, oplocení, zeleň. 

„Kdo může o dotaci žádat?“ 
Žadatelem mohou být:  

mikro a malé podnikatelské subjekty  
(do 50 zaměstnanců), zemědělci  

z obcí: Bludov, Dolní Studénky,  
Dlouhomilov, Hrabišín, Hraběšice, Libina,  
Loučná nad Desnou, Oskava, Nový Malín,  

Petrov nad Desnou, Rapotín, Sobotín,  
Rejchartice, Velké Losiny, Vernířovice,  

Vikýřovice. 

„Kolik dotace 
dostanu?“ 

Dotace ve výši  

45 % 

„Proč žádat o dotaci přes  
MAS (místní akční skupinu)?“ 

Peníze, které MAS přerozděluje jsou určeny pro její regi-
on. Jsou to tedy peníze pro vás, nekonkurujete projektům 
napříč republikou. Nic nám neplatíte, projekty s vámi bu-

deme konzultovat zdarma. 

Místní akční skupina  
je neziskovou organizací tvořenou veřejným, neziskovým 
a soukromým sektorem. Jednou z jejích aktivit je rozvíjet 
region prostřednictvím poskytování EU dotací. Ve vašem 
případě z PRV (Programu rozvoje venkova), zprostředko-
vat tyto finance podnikatelům ze svého regionu a pomoci 

jim s administrací žádosti – konzultuje ZDARMA. 

Kontakt: MAS Šumperský venkov, z. s., Nový Malín 240, 788 03, kancelar@sumperskyvenkov.cz  

Zemědělci z Šumperského venkova, pozor! 

Jste zemědělec v rostlinné/živočišné výrobě a chcete rozvíjet své  
aktivity? Uvažujete o pořízení nových technologií?  

Nebo se zemědělstvím začínáte? 
Nyní máte možnost získat EU dotace přímo ve vašem regionu přes  

Místní akční skupinu Šumperský venkov. 

Vyhlášení 5. výzvy PRV: 24. 5. 2021 
Příjem dotačních žádostí: 31. 5. - 23. 6. 2021 

 

„Co je možné realizovat z dotací přes MAS?“ 
 

Dotace pro zemědělce jsou zaměřené na hmotné/nehmotné investice v živočišné a rostlinné  
výrobě, na investice do staveb a technologií pro živočišnou a rostlinnou výrobu a školkařskou  

produkci v celkové hodnotě projektu 50 tis. - 1 mil. Kč.  
Možné jsou tedy např. mobilní stroje, nákup a stavba zemědělských nemovitostí, pořízení  

strojů a technologií v živočišné a rostlinné výrobě. 

 

„Proč žádat o dotaci přes MAS (místní akční skupinu)?“ 
 

Peníze, které MAS přerozděluje jsou určeny pro její region. Jsou to tedy peníze pro vás, nekonku-
rujete projektům napříč republikou. Nic nám neplatíte, projekty s vámi budeme konzultovat 

zdarma. 
 

Místní akční skupina  
je neziskovou organizací tvořenou veřejným, neziskovým a soukromým sektorem. Jednou z jejích 

aktivit je rozvíjet region prostřednictvím poskytování EU dotací. Ve vašem případě z PRV 
(Programu rozvoje venkova), zprostředkovat tyto finance podnikatelům ze svého regionu a po-

moci jim s administrací žádosti – konzultuje ZDARMA. 

  

Více informací najdete na našem webu: www.sumperskyvenkov.cz/dotace/aktualni-vyzvy/ 
Kontakt: MAS Šumperský venkov, z. s., Nový Malín 240, 788 03, kancelar@sumperskyvenkov.cz 

„Kdo může o dotaci žádat?“ 
 

Dotace je určena  
zemědělským podnikatelům  
z obcí: Bludov, Dolní Studénky,  

Dlouhomilov, Hrabišín, Hraběšice,  
Libina, Loučná nad Desnou, Oskava,  

Nový Malín, Petrov nad Desnou,  
Rapotín, Sobotín, Rejchartice,  

Velké Losiny, Vernířovice, Vikýřovice. 

„Kolik dotace mohu  
získat?“ 

 

Dotace ve výši  

50 % 
+ 10 % oblasti ANC 

+ 10 % mladí začínající zemědělci 

Měníme způsob oznamování plánovaných odstávek.
Výlepy letáků nahrazujeme oznámeními e-mailem 
a SMS přímo zákazníkům. Zdarma.

Vážená paní starostko, vážený pane starosto,
  
připravili jsme pro Vás brožuru, ve které najdete
důležité informace o změnách v oblasti oznamování
plánovaných odstávek elektrické energie i nové
podpůrné nástroje pro obce.
 
Koncem roku 2020 jsme spustili informační kampaň
„Léta s letáky končí“ a budeme rádi, pokud nám i Vy
pomůžete s informováním a registrací svých obyvatel
do bezplatné služby zasílání informací o odstávkách
e-mailem a SMS.

Váš provozovatel elektrické sítě

Měníme způsob oznamování plánovaných odstávek.
Výlepy letáků nahrazujeme oznámeními e-mailem 
a SMS přímo zákazníkům. Zdarma.

Vážená paní starostko, vážený pane starosto,
  
připravili jsme pro Vás brožuru, ve které najdete
důležité informace o změnách v oblasti oznamování
plánovaných odstávek elektrické energie i nové
podpůrné nástroje pro obce.
 
Koncem roku 2020 jsme spustili informační kampaň
„Léta s letáky končí“ a budeme rádi, pokud nám i Vy
pomůžete s informováním a registrací svých obyvatel
do bezplatné služby zasílání informací o odstávkách
e-mailem a SMS.

Váš provozovatel elektrické sítě

Měníme způsob oznamování plánovaných odstávek.
Výlepy letáků nahrazujeme oznámeními e-mailem 
a SMS přímo zákazníkům. Zdarma.

Vážená paní starostko, vážený pane starosto,
  
připravili jsme pro Vás brožuru, ve které najdete
důležité informace o změnách v oblasti oznamování
plánovaných odstávek elektrické energie i nové
podpůrné nástroje pro obce.
 
Koncem roku 2020 jsme spustili informační kampaň
„Léta s letáky končí“ a budeme rádi, pokud nám i Vy
pomůžete s informováním a registrací svých obyvatel
do bezplatné služby zasílání informací o odstávkách
e-mailem a SMS.

Váš provozovatel elektrické sítě

NECHTE SE INFORMOVAT 
O ODSTÁVKÁCH ELEKTŘINY 
E-MAILEM NEBO SMS

Je to snadné. 

Krok 1

Zaregistrujte se na webové stránce:  
www.cezdistribuce.cz/sluzba

Krok 2

Vyplňte: 

  EAN kód (18místný číselný kód najdete na vyúčtování 
za elektřinu)

 Datum narození zákazníka / IČO 

 E-mail pro potvrzení nastavení služby

Krok 3

Registrovat můžete až 3 e-maily a 1 telefonní číslo pro SMS. 
Informace o odstávkách tak mohou chodit nejen Vám, ale 
i ostatním členům rodiny nebo například nájemníkům.

A máte HOTOVO!

O plánovaných odstávkách elektřiny budete informováni  
zdarma, minimálně 15 dnů předem e-mailem a SMS.

Váš provozovatel elektrické sítě

Upozornění na odstávky elektřiny  
už jen elektronicky.

Registrujte se a informace o plánovaných odstávkách 
budete dostávat e-mailem a SMS.

✓ Pohodlně
✓ Zdarma
✓ Včas

www.cezdistribuce.cz/sluzba

Váš provozovatel elektrické sítě



strana 6DOLNOSTUDÉNSKÝ ZPRAVODAJ

Ves Třemešek (Trsyemsek) vznikla pravděpodobně v místech dnešního 
zámku asi ve stejné době jako Studénky, v druhé polovině 14. století. 
Jako první majitelé se připomínají: Páni z  Lipé, Svatobor ze Závořic, 
Beneš z Víckova, Jan z Kolšova, (v té době zde byl dvůr, mlýn, tři rybní-
ky a  fara). V polovině 15. století získali Třemešek Tunklové, památkou 
na ně jsou dodnes Třemešské rybníky. Ve druhé polovině 15. století ves 
zřejmě za česko-uherských válek zanikla – byla označena jako pustá.

Roku 1527 získal pus-
tou ves Třemešek se 
dvorem (spolu s Dol-
ními Studénkami 
a Hrabišínem) Petr ze 
Žerotína. Postupně 
se panství dostalo 
do  rukou rodu Bu-
kůvků, v  80.  letech 
16  století přistou-
pil Jan z  Bukůvky 
ke stavbě třemešské-
ho rodového sídla –
renesančního zámku, 
který byl dostaven 
roku 1587. Roku 1653 
koupili zámek zpět 
Žerotínové. Zámek 
byl za  Jana Ludvíka 
ze Žerotína opra-

ven a  součástí panství bylo i  5 rybníků; Studénský, Netušilův, Zámec-
ký, Trávnický a  Frankštátský, z  nichž se ročně vylovilo kolem 120  kop 
pstruhů. Posledním žerotínským majitelem byl Josef Karel, který se 
zabýval hvězdářstvím a vytvořil z věže třemešského zámku malou ob-
servatoř, která se pyšnila tehdy jedním z nejlepších evropských hvěz-
dářských dalekohledů od slavného anglického optika Jesse Ramsdena. 

Roku 1812 získává zámek bohatý šumperský obchodník Franz Tersch. 
Jeho syn začal s přestavbou zámku do dnešní podoby, ta byla dokon-
čena za dalšího majitele, brněnského advokáta JUDr. Eduarda Ulricha 

Okénko do historie – tentokrát o zámečku Třemešek
(od r. 1861). Ten nechal kolem zámku vybudovat rozsáhlou oboru a park 
s cizokrajnými dřevinami a r. 1871 začal se stavbou moderního pivovaru.

Po  rodině Ulrichů se do  r. 1945 v  držení střídali statkáři Mauthnerové 
a společnost MILADA, v níž měl hlavní slovo továrník Baťa, který tu chtěl 
postavit jednu ze svých továren. Zabránily mu v tom ale válečné udá-
losti. Pozůstatkem tohoto jeho cíle byly donedávna viditelné základy 
tzv. Baťovy kolonie – měly to být domky pro dělníky jeho budoucí to-
várny mezi Králcem a Třemeškem. 

Po válce sloužil zámek Třemešek různým účelům, především pro účely 
učňovského školství. Majitel Kraj Olomouc v r. 2009 převedl zcela zchát-
ralou budovu zámku na obec Dolní Studénky, s podmínkou a cílem vy-
budovat z této budovy účelné sociální a užitečné zařízení pro širokou 
škálu občanů. To se s velkým úsilím vedení obce a za částečného vyu-
žití dotací velmi dobře povedlo a dnes Vám můžeme představit nové, 
krásné a účelné prostory nově rekonstruovaného zámečku Třemešek.

Městská památková zóna a centrum Slovácka, 
skanzen – Muzeum vesnice jihovýchodní 

Moravy. Možnost návštěvy modrotiskové dílny.

Strážnice Vracov Zámek Milotice

Elektrifikovaná zahradní úzkorozchodná 
železnice 500 m dlouhá se všemi doplňky, 

které k železnici patří.

 Nádherný barokní zámek se stálou 
expozicí barokního moravského sochařství 

a francouzskou zahradou.

Jihovýchodní Morava – Strážnice, Vracov, zámek Milotice

ZÁJEZD ČESKÉHO SVAZU ŽEN

Zájezd se uskuteční v neděli 29. srpna 2021, odjezd v 6:30 hod. z obvyklých zastávek. Cena 300 Kč.
Na tento zájezd bude využito finančního příspěvku Obce Dolní Studénky pro ČSŽ Dolní Studénky

Vlasta Sršňová
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Ředitelství silnic a  dálnic zahajuje ve  čtvrtek 
3. června výstavbu obchvatu města Bludov 
na silnici I/44.

„Nová silnice bude postavena ve čtyřpruhovém, 
směrově rozděleném uspořádání a vedena bude 
mimo zastavěné území. Realizace stavby tak 
výrazně přispěje ke  zvýšení bezpečnosti a  ply-
nulosti silničního provozu mezi městy Zábřeh 
a Šumperk. Obchvat Bludova zkompletuje nava-
zující stavba I/11 Postřelmov – Chromeč, na kte-
ré zahájíme práce během příštího roku. Obě akce 
budou zprovozněny v  roce 2024,“ představil 
nově zahajovanou stavbu generální ředitel 
ŘSD Radek Mátl.

V  rámci stavby bude postaveno 21 mostů 
o celkové délce 1,2 kilometru, dvě mimoúrov-
ňové křižovatky a tři protihlukové stěny. 

Silnice I/44 tvoří na trase Mohelnice – Zábřeh 
na Moravě – Šumperk – Jeseník – Mikulovice 
– Polsko důležitou komunikační osu celého 
regionu ve směru jih – sever. Je prakticky jedi-
nou vhodnou komunikací, umožňující spojení 
měst Šumperka a Jeseníku s krajským městem 
Olomoucí. Silnice I/44 umožňuje navíc přístup 
do rekreačně významné oblasti Jeseníků. 

I/44 Bludov, obchvat – Hlavní trasa: 
Délka: 5,6 km, kategorie: S  21,5/100, po-
čet stavebních objektů: 130, zhotovitel: 
Strabag, M – Silnice. Cena stavby dle smlou-
vy: 2  323  mil.  Kč bez DPH. Předpokládané 
zprovoznění stavby: 2024.

Ředitelství silnic a dálnic zahajuje výstavbu obchvatu Bludova na silnici I/44

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.

SBÍRKA SE USKUTEČNÍ: 
v pátek 2. července 2021 v době od 14:30 hodin do 16:30 hodin 
v pátek 9. července 2021 v době od 14:30 hodin do 16:30 hodin 
v úterý 13. července 2021 v době od 15:00 hodin do 16:30 hodin 
v pátek 16. července 2021 v době od 14:30 hodin do 16:30 hodin 
v úterý 20. července 2021 v době od 15:00 hodin do 16:30 hodin 
v pátek 23. července 2021 v době od 14:30 hodin do 16:30 hodin 
v úterý 27. července 2021 v době od 15:00 hodin do 16:30 hodin 
v pátek 30. července 2021 v době od 14:30 hodin do 16:30 hodin 

(jedná se vždy o půjčovní dobu Místní knihovny v Dolních Studénkách)

Letního a zimního oblečení (dámské, pánské, dětské) • Lůžkovin, prostěradel, ručníků, utěrek, záclon 
Látky (minimálně 1 m2, prosíme, nedávejte nám odřezky a zbytky látek) 

Domácí potřeby – nádobí bílé i černé, skleničky – vše nepoškozené • Vatované a péřové přikrývky, polštáře, 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.

Místní knihovna Dolní Studénky a Diakonie Broumov vyhlašují

SBĚR POUŽITÉHO OŠACENÍ
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Informace na rok 2021
Půjčovní doba pro rok 2021 zůstává stejná a  to každé úterý 
od 15:00 – 16:30 hodin (16:30 – 17:00 hod.) – rozvoz knih po čtenářích, 
kteří nemohou do  knihovny přijít osobně ze zdravotních důvodů 
a v pátek od 14:30 do 16:30 hodin. Dále se vybírají čtenářské poplatky 
za půjčování knih. Čtenářské poplatky činí: dospělí 50 Kč/rok, důchodci 
25 Kč/rok, děti a studenti 20 Kč/rok. V knihovně je celá řada nových 
knih, dále knihy z výměnných fondů, které putují mezi knihovnami 
okresu. Každý čtenář si určitě vybere z naší nabídky. Přijďte si vybrat 
a uvidíte sami. 

Novinky pro rok 2021
Místní knihovna Dolní Studénky od nového roku bude mít předplat-
né následujících časopisů a to: Maminka, Flóra, Naše krásná zahrada, 
Receptář a Zahrádkář.

Otevření knihovny během letních prázdnin 2021
Knihovna bude otevřená každé úterý od 15:00 hodin do 16:30 hodin 
a každý pátek od 14:30 do 16:30 hodin. 

Uteklo to jako voda a většina z nás právě ukončila již desátý semestr 
U3V. V  posledním semestru, který jsme studovali on-line vzhledem 
k  epidemické situaci, jsme pokračovali v  dějinách oděvní kultury. 
Tentokrát jsme prožívali období po prohrané bitvě na Bílé hoře, tři-
cetiletou válku, až jsme se dostali do doby vlády Ludvíkovců a Marie 
Terezie, do barokní a rokokové oděvní kultury. Sledovali jsme módu 
a život nejznámějších evropských panovníků a jejich dvorů, nakoukli 
jsme i  do  módy venkovanů, ulice, studentů a  nižší šlechty, ale také 
jsme oblékli do  vojenské uniformy Napoleona a  jeho vojska. Zabý-
vali jsme se nejen oblékáním, ale i dobovými účesy, obuví a různými 
módními doplňky a šperky. Prožili jsme revoluční rok 1848 a přes ob-
dobí romantismu a Biedermeiera jsme v Evropě „dotančili“ do secese 
na přelomu 19. a 20. století.

 Všichni jsme vypracovali testy a  tudíž postupujeme do dalšího se-
mestru, který začne – snad už klasickým způsobem – v  říjnu. Už se 
na setkání se všemi, i s Vámi novými, těšíme! Přijďte rozšířit naše řady!

Knihovna

U3V – Univerzita třetího věku

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!

Přišlo jaro a ať je doba virová, bakteriální nebo obyčejná, se školními 
dětmi se snažím často vyrážet do ulic našeho „velkoměsta.“ Jako malé-
ho kluka mě rodiče i prarodiče učili dobrým mravům a jestli se to poda-
řilo, nechám na čtenářích.

Nicméně téměř pokaždé si s dětmi připomínáme, že na vesnici se lidé 
znají, rádi se na sebe usmívají a rádi se mezi sebou pozdraví... někte-
rým to jde lépe, některým perfektně, některým hůře a jsou i tací, kteří 
oněmí. Všímají si toho i místní, kteří se občas zeptají, jestli je to ještě 
normální, že děti školou povinné zdraví dospělé. Ono to má ale i dru-
hou stranu mince. Několikrát se mi stalo, že naše školní děti na dálku 
a zřetelně přejí kolemjdoucím dospělým pěkný a třeba i slunečný den, 
ale odezvy se nedostane a nedostane. Nic není černobílé, každý z nás 
je občas zahloubán do svých myšlenek a úkolů, ale...

...ale je to třeba jeden z úplně drobných způsobů, jak se vrátit k soci-
álnímu kontaktu, jak si udělat den veselejší, příjemnější. Nebojte se 
zdravit, to nic nestojí, ani nebolí, ale ani to není povinnost. Rozhodně je 
to ale příjemné a ve většině případů to zvedá náladu.

DOBRÝ DEN – AHOJ – DOBREJ 
– ČAU – HELLO – ČAO – TĚ PIC 
– NAZDAR – CHĀO BAN 
– GOOD MORNING

Vlasta Sršňová

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 nakreslit pěkný obrázek.

Koutek bude také využíván při návštěvách
knihovny dětmi z obou mateřských školek 

nebo základní školy.

Těšíme se na vaši návštěvu!

Mladá Marie Terezie okolo roku 1727.



strana 9 DOLNOSTUDÉNSKÝ ZPRAVODAJ

Tento školní rok byl výjimečný, a  to hlavně nucenou pauzou na  jaře, 
kdy děti nemohly navštěvovat mateřskou školu. Rodiče předškoláků 
museli své děti učit doma ve  spolupráci s  mateřskou školou formou 
distanční výuky a zvládli to skvěle. 

Všichni se těšili po znovuotevření školky na své kamarády a paní učitelky. 
Jarní počasí nebylo úplně příznivé, ale když vysvitlo sluníčko, všechny 
aktivity probíhaly venku.

Mateřská škola Dolní Studénky

Pobyt venku

Z-BOX nově i u nás! Oficiální spuštění dne 10. 5. 2021.

 

Z  mnoha činností,které školka nabízí,mají děti rády hry na  školní 
zahradě. Velmi oblíbené je tvoření a „pečení“ bábovek na novém pís-
kovišti se zastíněním, hra „Na rodinu“ v dřevěném domečku či houpání 
na kruhové houpačce zvané čapí hnízdo. Pergola slouží k činnostem 
u stolečků, např. výtvarničení a modelování. Sportovně založené děti 
hrají fotbal s  brankami na  umělém zeleném trávníku nebo si trénují 
hod na basketbalový koš. Děti také mohou rozvíjet dovednosti jízdou 
na  odrážedlech a  hrou s  velkými auty a  učí se tak dopravním pravi-
dlům. Svou obratnost si zkoušejí na lanových prvcích mezi barevnými 
kůly. Zahrada dětem poskytuje prostor pro přirozený rozvoj pohybo-
vých dovedností i zákoutí pro hry.

Do pobytu venku také patří vycházky do okolí, do přírody, na obecní 
hřiště či za kamarády na zahradu v Králci, popřípadě ke škole. S oblibou 
po cestě hledají a sbírají namalované kamínky.

Poslední měsíc tohoto školního roku nás ještě čekají zajímavé akce: 
Zahradní slavnost u  školy, návštěva dopravního hřiště v  Mohelnici, 
škola v přírodě a slavnostní rozloučení s nejstaršími dětmi.

Na  závěr přeji všem poklidné léto plné sluníčka, příjemně strávenou 
dovolenou a dětem zážitkové prázdniny.

Z-BOX NOVĚ I U NÁS!
OFICIÁLNÍ SPUŠTĚNÍ 
DNE 10. 5. 2021

Za MŠ DS Ivana Janková



strana 10DOLNOSTUDÉNSKÝ ZPRAVODAJ

Bylo, nebylo, podobně jako to bývá právě v pohádkách. Celá země se 
zahalila do roušek a lidé přestali žít běžným kulturním a společenským 
životem. Vzdělávání dětí změnilo svou podobu i v mateřské škole. Bylo, 
ale nebylo takové, jak jej všichni znají. Ani možná nebylo celé to po-
divné období pohádce podobné, ale budeme jej považovat alespoň 
za příběh s dobrým koncem.

Na  začátku byl otaz-
ník, ale ten brzy vy-
střídala cesta směrem 
k  plynule se rozvíjejí-
címu kompetentnímu 
předškolákovi. Děti 
v období, kdy navště-
vují mateřskou školu, 
díky nabízeným čin-
nostem směřují po-
stupně k  tomu, aby 
zvládly samostatně 
myslet, rozhodnout 
se, být empatickou 
a  zdravou osobností 
a  chtít se učit nové 
věci pro svůj život. 
A  ten pokračoval, 
i když se mnoho dění 
zastavilo.

Bylo tedy nutné, ze strany učitelů, pomoci rodičům, jak nalézt inspiraci 
na cestu tím správným směrem. V současné době je možnost využití 
digitálních technologií výjimečná a velmi nám všem pomáhá, ale škola 
pro předškoláky na počítači neproběhla. Právě naopak, cílem bylo po-
slat návody na to, jak se co nejvíce dostat k pohybu, jak být spolu a pak 
třeba dát zpětnou vazbu o tom, co se komu daří.

Mám tu jednu pohádku o vzdělávání na dálku

Mateřská škola Králec

Činnosti a  jejich zacílení na  jednotlivé oblasti vždy obdrželi rodiče 
na startu nového týdne a velkým překvapením pro nás pedagogy byly 
úžasné záběry dětí posílané zpět a pochopení podstaty této formy uče-
ní. Nebylo cílem zatížit rodiny, ale dát všem společnou možnost jít vpřed.

A stalo se. Děti se vrátily do mateřské školy, nejdříve postupně. Byl tedy 
prostor na  to, věnovat intenzivní pozornost skupině nejstarších dětí 
a akcelerovat vzdělávací nabídku. Děti byly velmi zvídavé, s obrovskou 
chutí se učit nové věci a naučeného využít v praxi. Takže jako v pozi-
tivním příběhu, nakonec to vše dobře dopadlo. S velkou radostí jsme 
znovu odstartovali běžný provoz a to, co lidé ze všeho nejvíc potřebují, 
bylo dětem znovu umožněno. Sdílet, komunikovat, domluvit se, vní-
mat jeden druhého, spolupracovat, přijímat zpětnou vazbu, rozhod-
nout se, podělit se, prostě žít, radovat se a rozvíjet se nejen sám pro 
sebe, ale i díky ostatním. Za MŠ Králec Hana Plachá
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Blíží se konec školního roku a  s  ním nastává 
čas bilancování a  loučení se s  dětmi, které 
po prázdninách usednou do školních lavic. 

Letošní školní rok byl tak trochu zvláštní. V září 
jsme se sešli v hojném počtu, natěšeni na to, 
co nás čeká, co společně prožijeme, co se na-
učíme. Děti byly zdravé a celý podzim chodily 
v  plném počtu do  školky, což vedlo k  tomu, 
že si velice rychle zvykly na  každodenní re-
žim, nové děti rychle zapadly mezi kamará-
dy a  společně jsme procházeli jedno téma 
za druhým. Až do...

Až do doby, kdy jsme byli nuceni školku zavřít, 
přejít na  distanční výuku, pak mít otevřeno 
pouze pro předškolní děti a  děti rodičů IZS. 
Ale i tahle situace nás něčemu naučila. Že nic 
není samozřejmost, že se ze dne na den mu-
síme přizpůsobit situacím, které nedokážeme 
ovlivnit, ale je potřeba je respektovat. 

A za to bychom vám chtěli poděkovat. Dětem, 
jak zvládly všechny změny a  nástrahy s  tím 

Tak trochu zvláštní školní rok

Mateřská škola Králec

Mobilní servis zahradní techniky 
Přijedeme k Vám a opravíme sekačky, zahradní 

traktory, pily i další techniku

Tel: 774 44 66 24
servis@kolemsekacek.cz
www.kolemsekacek.cz

Za MŠ Králec NevrOl

Veškeré kamenické práce provádíme po celém okolí.

R O D I N N Á  F I R M A

Kamenictví Kováč z Hrabenova
Vám nabízí sjednání objednávky práce 

na místním hřbitově. 
 Je možné si objednat výrobu nových pomníků 

ze žuly, žulové rámy, sokly, krycí desky, 
zhotovení základů, opravy pomníků a rámů, 

sekání nápisů a další práce a služby.
Schůzku je možno sjednat na telefonním čísle 

605 946 468 
Stačí prozvonit a my zavoláme zpět!

spojené, prarodičům, kteří pomáhali s  hlídáním vnoučat a  zejména 
rodičům. Za  dodržování všech nařízení, za  respektování vzniklých 
situací, na které se mnohdy reagovalo ze dne na den, za plnění úkolů 
s dětmi při distanční výuce, za toleranci, trpělivost a vstřícnost. 

Velmi si toho vážíme. Děkujeme.
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V  jarních měsících proběhly zápisy do  naší školy i  školek. Trošku nás 
mrzí, že opět především korespondenčně, jsme ale rádi, že na  kon-
ci května se naši noví školáci do školy přeci jen dostali. Paní učitelky 
s  panem ředitelem a  vychovatelkami jim připravili plnění úkolů 
z  oblasti sportu, umění i  matematických a  jazykových dovedností. 
S  potěšením můžeme oznámit, že všech 16 předškoláků vše zvládlo 
a mohli tak obdržet odměnu v podobě srdcové perníkové medaile, kte-
rou upekli a nazdobili jejich starší budoucí spolužáci. My se na všechny 
těšíme 1. září, kdy slavnostně otevřeme nový školní rok se spoustou 
dvojek v letopočtu.

A jak nám zápisy celkem dopadly?

Rádi bychom poděkovali panu Jiřímu Schönovi za  zajištění výroby 
obličejových štítů pro žáky naší školy ve firmě TDK. Díky nim jsme si 
během výuky mohli oddechnout od roušek.

Zápisy ve škole i školkáchPoděkování za výrobu „Covidových štítů“

Základní škola

Dolnostudénský festival 
dechových orchestrů 
a mažoretek

2021
Hudební festival „Hudba bez hranic“, letos již 17. ročník, je letos z dů-
vodu epidemie opět přeložen z června na podzim, na 10. – 12.září 2021. 
Letošní 17. ročník naváže na předchozích 16 velmi úspěšných ročníků, 
které proběhly za účasti předních, převážně mládežnických orchestrů 
z  České republiky, Slovenska, Polska, Německa, Rakouska, Maďarska, 
Litvy, Lotyšska, Estonska, Finska a Slovinska. 

V  pátek 10. září navečer přivítáme všechny hudební soubory. 
 V našem kulturním areálu se večer budeme jistě všichni těšit na zahajo-
vací koncert Ewy Farne se svou skupinou a vystoupí i hudební skupina 
„Trocha klidu“ ze Šumperka. 

Celé sobotní odpoledne i večer pak bude tradičně přehlídkou hudeb-
ních souborů a mažoretek. Svoji účast přislíbily soubory ze Slovenska, 
Polska, Rakouska, Slovinska, Itálie a samozřejmě přední dechové sou-
bory z  České republiky. Nebudou také chybět vystoupení několika 
souborů z  našeho regionu a  tradičně i  místních šikovných dětí i  do-
spělých. Večer se budeme těšit na  unikátní koncert známé filmové 
muziky s videoprojekcí nejznámějších scén z českých i světových filmů 
v podání Dechového orchestru ze Zábřeha. Festivalový den zakončíme 
tradičním velkolepým ohňostrojem.

V  neděli se potom soubory rozjedou vystoupit s  malými koncerty 
do obcí Místní akční skupiny Šumperský venkov a za poznáním našeho 
regionu.

Na zářijový hudební víkend do našeho kulturního areálu Vás všechny 
zve Obec Dolní Studénky (spolu s hasiči, sokoly a myslivci), Dechový 
orchestr Zábřeh a Místní akční skupina Šumperský venkov.

Žáci ZŠ Dolní Studénky

Základní škola Dolní Studénky

Počet zájemců 18

Počet zapsaných dětí 16

Počet odkladů povinné školní docházky 2

MŠ Dolní Studénky a MŠ Dolní Studénky, Králec

Počet zájemců, kteří podali žádost v termínu zápisu 16

Počet zájemců, kteří podali žádost 
o zápis po skončení zápisu 3

Počet přijatých dětí 11

Počet přijatých dětí na domácí vzdělávání předškoláků 2

Počet odmítnutých dětí 6

Z  výše uvedeného vyplývá, že o  naše školky i  školu je velký zájem, 
za což jsme samozřejmě velmi rádi a vděčni. Ostatně i to je našim cílem 
a je vidět, že svou práci odvádíme kvalitně. Jsme rádi, že škola je zatím 
schopna přijmout všechny zájemce o vzdělávání. V rámci mateřských 
škol potom směřujeme k  rozšíření vzdělávací kapacity v  MŠ Králec, 
abychom byli schopni zajistit vzdělávání minimálně pro všechny naše 
dolnostudénské děti. Mgr. Jakub Dolníček
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Po přerušení školní prezenční výuky činnost ve ŠD nezahálí a 18. května jsme si s dětmi udělaly oslavu Dne Země. Děti mohly navštívit devět 
stanovišť, na kterých si vyzkoušely přírodovědné, rukodělné i sportovní aktivity. Vyrobily si svíčky, tvořily z hlíny, malovaly tašky, třídily odpad, 
poznávaly ptáčky, hledaly sedmikrásky, házely a mířily na cíl a nakonec dostaly zprávu od naší planety.

Také se ŠD už těší na naše nové prvňáčky a proto pro ně nachystala a vyrobila nějaké výrobky pro potěšení...

Školní družina a její akce

Základní škola
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Ke  konci roku 2020 jsme se opět po  čtyřech letech zeptali rodičů 
našich dětí a  dostali od  nich zpětnou vazbu o  dění v  naší škole. Vý-
sledky celého dotazníku jsou zajímavé jednak pro činnost naší školy, 
ale také jsou nástrojem k  prezentaci naší školní i  mimoškolní práce. 
Odpovědi na dotazníky byly anonymní. Návratnost dotazníků ze stra-
ny rodičů byla více než 70% a respondenti na otázky odpovídali jako 
hodnocení ve škole, tj. známkovali jednotlivá tvrzení na škále od jed-
né (souhlasí/ zcela vyhovuje) do pěti (nesouhlasím/ vůbec nevyhovu-
je). V případě, že nechtěli nebo se nemohli vyjádřit, označili odpověď 
křížkem. Výsledky jednotlivých grafů naleznete pod textem. 

Z  jednotlivých odpovědí vyplývá, že děti ve  velké většině do  školy 
chodí rády a  ve  škole mají mezi spolužáky dobré vztahy. Rodiče na-
šich školáků se domnívají, že dobré vztahy panují také mezi žáky 
a učiteli. Jsme velice rádi, že rodiče jsou přesvědčeni, že Základní škola 
v Dolních Studénkách poskytuje svým žákům kvalitní vzdělání, že se 
děti ve škole cítí bezpečně a že škola ve spolupráci s komunitní školou 
nabízejí pestrou škálu volnočasových aktivit. 

Velmi důležité je i vnímání rodičů, kteří by ve velké většině naši školu 
doporučili svým známým. V dalších otázkách, které zde graficky zpra-
cované neuvádíme, jsme například zjistili, že většině dětem vyhovuje 
strava ve školní jídelně a že pedagogové školy jsou rodiči vnímáni jako 
partneři. 

Další skupinou otázek pak byla vzdálená výuka, která letošní a minulý 
školní rok celé vzdělávání postihla. Prostřednictvím dotazníků jsme se 
snažili od rodičů zjistit, jakou technickou vybaveností disponují, co se 
nám na tomto způsobu výuky dařilo a kde máme rezervy. Z dotazníků 
vyplynulo, že rodiče považují výuku ve  škole lepší než výuku doma. 
Většině rodičům časová náročnost a  způsob vzdálené výuky odpo-
vídaly jejich představám. Jsme také rádi, že téměř všichni rodiče byli 
vybaveni potřebnými technickými zařízeními. Na druhou stranu větši-
na rodičů přiznala, že k zajištění výuky na dálku dítě potřebovalo doma 
nějakou dospělou osobu. Některým dětem pak vzdálená výuka jako 
taková vyhovovala, jiným ne. 

V  otázkách na  vzdálenou výuku je třeba vzít v  potaz ale také fakt, 
že délka vzdálené výuky byla u  našich žáků různě dlouhá (čtvrťáci 
a páťáci strávili při distanční výuce výrazně více času než žáci prvního 
až třetího ročníku). Další proměnnou je také to, že vzdálenou výuku se 
všichni postupně učili. Ostatně i proto jsme se rodičů zeptali, jaké plusy 
a mínusy vzdálená výuka má a mohli jsme se tak inspirovat pro další její 
pokračování.

PLUSY – co se na vzdálené výuce podařilo? (nejčastější odpovědi)
• Rozdělení dětí do menších skupin

• Komunikace s učiteli

• Online hodiny

• Připravenost učitelů

• Zpětná vazba rodičům i žákům

MÍNUSY – co se na vzdálené výuce nedařilo? (nejčastější odpovědi)
• Problémy s připojením

• Začala později

• Komunikace pouze přes maily

• Absence některých předmětů

• Nepřipravenost školy na tuto výuku

• Krátká doba na vysvětlení učiva, velká diskuze žáků

Mohlo by se říct, že nás zajímaly hlavně klady. To však není pravda, 
samozřejmě nás zajímaly i negativní záležitosti, připomínky a náměty 
od  rodičů. Naše škola si zakládá na  otevřenosti k  diskuzi a  možnosti 
věci ovlivňovat. To si s sebou samozřejmě nese i odpovědnost a ochotu 
přiznat si špatná rozhodnutí. Velice si proto ceníme, že rodiče, ať už 
prostřednictvím dotazníků, a nebo osobně se s námi podělili o jejich 
postřehy, ze kterých se snažíme poučit a svoji práci zkvalitňovat. 

Na  jednu stranu chceme pokračovat v  dobře nastavených organi-
začních záležitostech (nejen) online výuky, na  stranu druhou jsme 
řádně rozebrali úskalí a  negativa, kterých jsme si buď přímo byli 
vědomi a nebo nás na ně rodiče upozornili. I tyto je však třeba rozdělit 
na dvě skupiny. Tou první je obecná nepřipravenost systému prvního 
stupně na  online výuku, kdy jsme byli několikrát ministerstvy a  Vlá-
dou ČR informováni o tom, že první stupně uzavřeny určitě nebudou, 
potom jen na krátkou dobu. S tím jsme samozřejmě operovali a online 
výuku v pravém smyslu začali řešit, až se ukázalo, že nadřízené orgány 
k nám nebyly pravdomluvné. 

Druhá strana mince je pak samotný vývoj vzdálené výuky, který 
v  jarních měsících byl minimální, na  podzim se věci sice zlepšily, ale 
mělo to celé řadu chyb jako například kvalita spojení, organizace 
výuky, komunikace s  rodiči, žáky, komunikační platforma a  další. 
Věříme, že jsme dostatek času věnovali těmto potížím a pracovali jsme 
na jejich odstranění. 

I když jsme si všichni přáli, abychom se se vzdálenou výukou na jaře již 
potýkat nemuseli, byli jsme alespoň lépe připraveni a během jarních 
měsíců již online forma výuky probíhala bez potíží, efektivně a smys-
luplněji. Za to vše veliký dík všem kolegyním, žákům a hlavně rodičům, 
se kterými jsme tuto, velice zvláštní dobu, přečkali. Jsem stále 
optimistou, a  proto věřím, že vzdálená výuka se už pouze zapíše 
do velmi krátké kapitoly dějepisu 21. století. 

Níže přikládáme několik grafů znázorňující odpovědi na  vybrané 
otázky dotazníku. Na  dolní liště vidíte vždy danou známku, kterou 
k jednotlivým tvrzení respondenti přiřadili. Na pravé straně pak vždy 
počet odpovědí k dané „známce.“ 

Závěrem povídání Vám děkujeme za  veškerou spolupráci a  budeme 
se snad brzy těšit na  osobní setkání při jakékoli školní i  mimoškolní 
příležitosti. 

Za ZŠ Dolní Studénky, Mgr. Jakub Dolníček, ředitel školy

DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ 
mezi rodiči žáků Základní školy Dolní Studénky – podzim 2020

Komunitní škola Dolní Studénky
Komunitní škola v  Dolních Studénkách se 
i v tomto školním roce potýkala s covidovými 
potížemi. I přesto jsme rádi, že některé krouž-
ky, byť přerušovaně, probíhaly. Nabídku pro 
nový školní rok naleznete i  v  tomto zpravo-
daji, přihlášky můžete odevzdávat tak, jak jste 
zvyklí, tj. ve škole, školkách či na obecním úřa-
dě nebo je poslat pohodlně mailem na uvede-
nou adresu na přihláškách.

Jsme rádi, že komunitní škola i  v  letošním 
červnu přispěla nemalou částkou na  školy 
v přírodě jak školáků, tak předškoláků, ale také 
na  pořízení učebních pomůcek či pronájem 
autobusu při jiných školních a  předškolních 
akcí.

Během léta organizujeme také několik pří-
městských táborů. Místa jsou už z velké většiny 

obsazená, přesto je ještě pár volných, a  to 
na  tábor divadelní (26. – 30. července 2021) 
a Prokletí tajemného řádu (16. – 20. srpna 2021). 
Pokud by Vás termín zaujal, více informací na-
leznete na webu: www.zsmsdolnistudenky.cz 
v sekci komunitní škola – příměstské tábory.

Za celý organizační tým komunitní školy Vám 
přejeme příjemné léto.

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

Nabídka kroužků, kurzů a seminářů pro školní rok 2021/2022*
Kategorie Název Věk Termín Četnost Místo konání Vedoucí Cena

D
ět

i

Dramatický kroužek 6 – 12 9/21 – 5/22 pondělí 
13:00 – 14:30 hod. 1× týden ZŠ P. Zsáková v rámci projektu 

Hra na klavír 6 – 12 9/21 – 5/22 1× týdně 
individ. 30 minut ZŠ P. Zsáková 1000 Kč/pololetí

Dětské centrum 0 – 3 9/21 – 5/22 pondělí 
10:00 – 11:00 hod. 1× 14 dní MŠ O. Nevrlá 200 Kč/pololetí 

Aerobic 4 – 6 9/21 – 5/22 čtvrtek 
16:00 – 17:00 hod. 1 x 14 dní MŠ Králec H. Plachá  500 Kč /celý rok 300 Kč /pololetí

Divadýlko 4 – 6 9/21 – 5/22 středa 
16:15 – 17:15 hod. 1× 14 dní MŠ DS I. Janková  500 Kč /celý rok 300 Kč /pololetí

Jízda na koni 8 – 14 9/21 – 5/22 termíny 
podle počtu a dovednosti dětí

1× týdně 
60 minut DS statek p. Bureš 4400 Kč/20 lekcí

Logopedické hrátky 4 – 6 9/21– 5/22 středa 
16:15 – 17:15 hod. 1× 14 dní MŠ DS A. Pažitková  500 Kč/celý rok 300 Kč /pololetí

Angličtina pro školáky 6 – 8 9/21 – 5/22 čtvrtek 
12:45 – 13:30 hod. 1× týdně ZŠ p. Taktikos 1000 Kč/pololetí

Angličtina pro školáky 9 – 12 9/21 – 5/22 čtvrtek 
13:30 – 14:15 hod. 1× týdně ZŠ p. Taktikos 1000 Kč/pololetí

Angličtina hrou 5 – 6 9/21 – 5/22 úterý 12:00 – 12:45 hod. 1× týdně MŠ Králec p. Taktikos 1000 Kč/pololetí 

Hra na kytaru 7 – 15 9/21 – 5/22 
úterý dle domluvy

1× týdně 30 minut 
ve skupince ZŠ P. Zsáková 1000 Kč/pololetí

Kroužek šikovných rukou 
zaměřený na vaření 6 – 8 9/21 – 5/22 středa 

14:00 – 15:30 hod. 1× týdně ZŠ P. Zsáková 500 Kč/pololetí na suroviny

Kroužek šikovných rukou 
zaměřený na vaření 9 – 11 9/21 – 5/22 středa 

14:00 – 15:30 hod. 1× týdně ZŠ P. Zsáková 500 Kč/pololetí na suroviny

Konverzace v ruském jazyce 
pro začátečníky 6 – 15 9/21 – 5/22 

úterý 15:00 – 16:00 hod. 1× týdně/online ZŠ rodilý mluvčí 1 000 Kč/pololetí

Kapela čtvrtek 14:00 – 15:00 hod. P. Zsáková

Cvičení na stabilitu 
a zpevnění těla 6 – 12  9/21 – 5/22 pondělí 

14:30 – 15:30 hod. 1× týdně ZŠ p. Hodovská 600 Kč/10 lekcí

Kroužek logiky 6 – 8 čtvrtek po vyučování učitelé ZŠ

Kroužek logiky 9 – 11 čtvrtek po vyučování učitelé ZŠ

Badatelský a přírodovědný 
kroužek 6 – 12 9/21 – 5/22 čtvrtek 

13:00 – 14:00 hod. 1× týdně ZŠ P. Zsáková v rámci projektu

D
ět

i Z
Š Doučování 9/21 – 5/22 1× týdně ZŠ učitelé ZŠ v rámci projektu

Míčové hry 6 – 8 středa po vyučování sokolovna učitelé ZŠ

Míčové hry 8 – 11 pátek po vyučování 1× týdně sokolovna učitelé ZŠ v rámci projektu

D
os

pě
lí

PILATES 13 a více 9/21 – 5/22 středa 
18:00 – 19:00 hod. 1× týdně 60 minut ZŠ L. Hodovská 1400 Kč/20 lekcí

Cvičení s prvky jógy 15 a více 9/21 – 5/22 pondělí 
17:00 – 18:00 hod. 1× týdně 60 minut ZŠ I. Holinková 1400 Kč/20 lekcí

Jízda na koni 15 a více 9/21 – 5/22 
termíny různé podle zájmu 1× týdně 60 minut DS statek p. Bureš 2750 Kč/10 lekcí

Cvičení s Ivetou 18 a více 9/21 – 5/22 úterý 17:00 – 18:00 hod. 1× týdně 60 minut ZŠ I. Holinková 1400 Kč/20 lekcí

Konverzace v ruském jazyce 
pro začátečníky a pokročilé 15 a více 9/21 – 5/22 úterý 

16:00 – 17:00 hod. 1× týdně/online ZŠ rodilý mluvčí 1 000 Kč /pololetí

„Pár akordů na kytaru“ 15 a více 9/21 – 5/22 individuálně, dle 
zájmu ZŠ V. Sršňová 300 Kč/pololetí

Se
ni

oř
i

Kurz na PC 55 a více 9/21 – 5/22 úterý 
17:15 – 19:00 hod.

1× týdně v nové PC 
učebně ZŠ L. Gebauer 600 Kč/pololetí

Univerzita třetího věku 55 a více 9:00 – 11:00 úterý 1× za 14 dní OÚ E. Průšová 450 Kč/1 semestr 

Vaření 55 a více 9/21 – 5/22 středa 
15:30 – 17:00 hod. 1× týdně ZŠ učitelé ZŠ 300 Kč/pololetí + suroviny 

asi 500 Kč/pololetí

3 denní pobyt 55 a více leden/2022 Mladoňov – Ústav ekologického 
vzdělávání J. Dolníček 1400 Kč/osoba – včetně 

ubytování, stravy a pogramu

Tvořivé odpoledne 6 a více 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 3.9.2021, Kroužky začínají v týdnu od 6. 9. 2021!

Komunitní škola Dolní Studénky
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V  uplynulých měsících fungovalo naše farní 
společenství i  přes všechny vládní restrik-
ce a  tvrdé lockdowny de facto bez omezení. 
Umožnilo to mírnější nařízení vlády pro koná-
ní bohoslužeb, které omezilo shromáždění vě-
řících na 10 % kapacity míst k sezení. A vzhle-
dem k tomu, že naše farnost je relativně malá, 
mohli jsme se scházet všichni – samozřejmě 
za  dodržení přísných epidemiologických 
opatření. Naštěstí došlo od 26. dubna ve všech 
kostelích v Česku k rozvolnění, takže jsme již 
nemuseli hlídat kapacitu a po několika měsí-
cích jsme konečně mohli zpívat z plna hrdla J.

V krátkosti se vrátím k letošní Tříkrálové sbírce, 
která byla nezvykle komorní. K dispozici byla 
jediná kasička in natura, se kterou jsem pend-
loval mezi OÚ a kostelem. Výtěžek této kasičky 
nakonec činil úctyhodných 8 289 Kč, upřímné 
Pán Bůh zaplať! Samozřejmě tu paralelně pro-
bíhala i  celorepubliková online sbírka – více 
informací o výtěžku a využití sbírky naleznete 
na  stránkách www.sumperk.charita.cz nebo 
na www.trikralovasbirka.cz. 

Další dobročinnou sbírkou Charity ČR byla tradiční Postní almužna. 
Postničky, do  kterých jsme během celého 40denního půstu svým 
odřeknutím střádali peníze, jsme nakonec odevzdali o Květné neděli 
před oltář. Letos se jich v naší farnosti sešlo celkem 11, v nich se vybralo 
krásných 3 338 Kč. Z loňské Postní almužny 2020 jsme díky Vám mohli 
poskytnout podporu rodinám s  postiženými dětmi. Snažíme se, aby 
tyto finanční prostředky byly využity ve farnostech. Šumperská Charita 
se na vás obrací s prosbou, pokud víte o někom ve farnosti, kdo se oci-
tl v mimořádné finanční tísni a potřebuje pomoc, abyste kontaktovali 
vašeho kněze nebo tuto informaci předali přímo na Charitu Šumperk. 
Pán Bůh zaplať. (převzato z článku J. A. Novákové a M. Stuchlé: Postní 
almužna 2021; děkanátní časopis TAM&TAM 5/2021).

Velikonoční svátky jsme tentokrát prožili v  komornějším duchu. 
Na všechny slavnostní mše svaté (od Zeleného čtvrtka až po nedělní 

Ze života dolnostudénské farnosti

Vzhledem k  tomu, že stáva-
jící prodejní stánek v  kultur-
ním areálu naší obce byl již 
v  nevyhovujícím technic-
kém stavu, bylo potřeba jej 
nahradit stánkem novým. 
Za  finanční podpory obce 
byl zakoupen nový prodej-

ní stánek. Tento stánek byl na  určeném mís-
tě v  kulturním areálu postaven v  posledním 
květnovém týdnu tohoto roku. Stánek je rozdě-
lený do dvou částí, na část prodejní a na sklad.  
Prodejní část byla zvětšena tak, aby vyho-
vovala požadavkům pro prodej na  různých 
akcích, které se v kulturním areálu obce konají 
během roku. V současné době se za přispění 
členů SDH Dolní Studénky pracuje na  jeho 
dokončení.

Sbor dobrovolných hasičů Dolní Studénky

slavnost Zmrtvýchvstání Páně) jsme si totiž 
museli vyzvednout vstupenky. Obřady Bílé 
soboty byly také jiné: venkovní žehnání ohně 
a  od  něj zapálení paškálu se muselo tento-
krát obejít bez účasti farníků, protože by se 
na omezeném prostoru nedocílilo patřičných 
rozestupů. Následující den, na  Boží hod veli-
konoční, jsme si do kostela přinesli dobroty – 
vesměs beránka, mazanec nebo vajíčka, které 
kněz požehnal. 

Hned po  Velikonocích naši farnost zasáhla 
smutná zpráva. Po  dlouhé nemoci zesnula 
paní Blanka Kupková, která se celá léta vzor-
ně starala o  květinovou výzdobu kostela, 
prala liturgické prádlo a  vyzváněla, když to 
bylo zapotřebí. Poslední rozloučení proběhlo 
v  plně obsazeném kostele v pátek 9. dubna. 
Ještě několik týdnů po pohřbu nám paní Blan-
ku Kupkovou připomínala smuteční kytice 
z rudo-bílých růží na oltáři.

Letos jsme museli z  pochopitelných důvo-
dů zrušit Noc kostelů. Pevně věřím, alespoň 
za sebe to mohu přislíbit, že příští rok se tato 

oblíbená akce znovu po  třech letech uskuteční. Zejména se budete 
moci těšit na nezapomenutelnou vyhlídku z kostelní věže.

V neděli 30. května jsme oslavili významné životní jubileum naší milé 
farnice paní Marty Stejskalové. Vždy ochotně pomáhá s květinovou vý-
zdobou, úklidem kostela a otevírá kostel před pohřbem nebo při jiných 
příležitostech. Po zástupech gratulantů přišlo na řadu pohoštění před 
kostelem v  podobě výborných koláčků, mini větrníčků a  znamenité 
slivovice J.

Letošní slavnost Těla a Krve Páně, tedy Božího Těla, která se odehrála 
v neděli 6. června, byla pro naši farnost a obec obzvlášť významná. Pan 
kaplan totiž před kostelem udělil celé naší obci Dolní Studénky požeh-
nání, které po této nelehké době bezesporu všichni potřebujeme!

J. Jančík

Nový prodejní stánek

K. Žižková

P. Jiří Luňák žehná celé obci Dolní Studénky.
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Sbor dobrovolných hasičů Dolní Studénky

Letem světem se Sokolem

První závody roku 2021

Pohárová soutěž hasičů

S dětmi jsme díky rozvolnění vládních opatření v boji proti Covid-19 
opět po delší pauze vyrazili na závody. Byly to první závody letošního 
roku a probíhaly o víkendu 29. a 30. května v Bludově. Tyto závody byly 
zařazeny do  Celostátní hry Plamen a  probíhaly za  přísných opatření 
proti šíření epidemie Covid-19. Z tohoto důvodu byly závody rozděle-
ny do dvou dnů.

V  sobotu jsme na  závody vyrazili s  kategorií starších. Tato kategorie 
soutěžila v  disciplínách Štafeta 400 m CTIF, štafeta 4 × 60 m a  Štafeta 
požárních dvojic. V letošní sezóně naše děti po pár letech opět soutěží 
i v kategorii starších. V konkurenci 16ti družstev náš tým starších skon-
čil ve Štafetě 400 m CTIF na 13. místě, ve Štafetě 4 × 60 m na 9. místě 
a ve Štafetě požárních dvojic na 12. místě. 

V neděli jsme se opět vydali do Bludova, ale tentokrát s kategorií mlad-
ších. Tato kategorie soutěžila v disciplínách Štafeta 4 × 60 m a Štafeta 
požárních dvojic. V  konkurenci 11ti družstev se náš tým mladších 
ve  Štafetě 4 × 60 m umístil na  8. místě a  ve  Štafetě požárních dvojic 
na 6. místě. 

I přes to, že na trénování jednotlivých disciplín v letošním roce neby-
lo tolik prostoru, byly děti šikovné a vedly si dobře, i když s menšími 
chybami. Bylo na  nich ovšem vidět, že si soutěžení a  čas strávený 
s vrstevníky užívají, a to je ve výsledku to nejdůležitější. 

První červnový víkend tohoto roku byl u nás ve sboru opět ve znamení 
závodů. V sobotu 5. 6. jsme pořádali v areálu obce již tradiční poháro-
vou soutěž. Jednalo se o 32. ročník soutěže o Putovní pohár SDH Dolní 
Studénky v kategorii mužů, v kategorii žen to byl 26. ročník Memori-
álu Ireny Dosedlové a v kategorii veteránů to byl 28. ročník, který byl 
zařazen do seriálu Velké ceny Holba Cup okresu Šumperk. V kategorii 
mužů se soutěže zúčastnilo 11 družstev a zvítězil Hrabišín, na druhém 
místě skončila obec Velká, která k nám zavítala až od Hranic na Moravě 
a na místě třetím skončilo družstvo Janovic. Naše družstvo, které pro-
šlo generační obměnou, skončilo na 7.místě. V kategorii žen se soutěže 
zúčastnilo 6.družstev, vítězkami se staly ženy z Hrabišína, na druhém 
místě skončily ženy z Dolní Libiny a třetí místo si odvezly ženy ze Svět-
lé Hory. Na naši soutěž zavítaly také ženy veteránky z Nového Malína, 
které jsou v  této kategorii zatím osamocené, poslední kategorií byli 
veteráni muži v počtu 10 družstev. I v této kategorii zvítězil Hrabišín, 
druhý byl Bratrušov a na třetím místě se umístilo družstvo domácích 
Dolních Studének. Všechny Putovní poháry si odvezla družstva Hrabi-
šína, která s přehledem zvítězila ve všech kategoriích. I letos byla naše 
pohárová soutěž spojena s tradičními Vepřovými hody, kterými je tato 
soutěž vyhlášená. To přilákalo i místní občany, kteří se ve velkém po-
čtu na soutěž přišli podívat. Sobotní soutěží náš závodní víkend ovšem 
neskončil, protože v neděli jsme se vydali s našimi dětmi do Hrabišína 
na soutěž v požárních útocích. Tato soutěž byla opět zařazena do Celo-
státní hry Plamen a také do Ligy Mladých hasičů okresu Šumperk. Tyto 
závody probíhaly ve dvou kategoriích; a to v kategorii mladších a v ka-
tegorii starších. Soutěž probíhala dvoukolově a  naši mladší skončili 
v konkurenci 14-ti družstev na 10.místě v Celostátní hře Plamen i v Lize 
mladých hasičů okresu Šumperk. V kategorii starších se naše družstvo 
v konkurenci 16-ti družstev umístilo na 9.místě v Lize mladých hasičů 
okresu Šumperk a na 10.místě v Celostátní hře Plamen. Koncem červ-
na nás čekají poslední závody letošní sezóny, kterými bude již tradiční 
Noční soutěž v  Třeštině. Avšak tím naše trénování s  dětmi neskončí, 
protože přes léto budeme každý čtvrtek pilně trénovat na závody, kte-
ré nás budou čekat po prázdninové přestávce.

Dolnostudénská obec sokolská vstoupila do dvacátých let tohoto sto-
letí asi stejně zvláštně jako jiné organizace v obci, regionu i republice. 
Z plesu nebylo nic, tradiční volejbalový turnaj osvobození jsme si mu-
seli nechat ujít, a tak doufáme, že alespoň červnové akce už konečně 
klapnou J (v době uzávěrky zpravodaje to ještě nebylo jisté).

Nicméně alespoň v  plánech nezahálíme a  vymýšlíme, jak náš areál 
dělat krásnějším. Pořídili jsme nový sekací traktor, připravujeme se 
na rekonstrukci pivní boudy a rádi bychom spravili celý vstup do soko-
lovny. Vše s ohledem na čas a finance, šetřit musíme také na nový strop 
v tělocvičně. Již nyní máme spuštěnou novou verzi sokolského webu 
(www.sokoldolnistudenky.cz), na  kterém můžete kouknout na  fotky 
nebo si rezervovat ubytování na  turistické chatě ve  Velkém Vrbně. 
Určitě se tam zajeďte podívat, hodně se to tam v  posledních letech 
mění, např. v těchto dnech má být na Větrově otevřená nová rozhledna.

Budeme se těšit na setkávání při sokolských akcích.
J. Dolníček

K. Žižková

K. Žižková
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Vážení spoluobčané a příznivci divoké vody,
opět se Vás pokusíme informovat o dění v našem oddíle kanoistiky u splavu – VS DESNÁ. Jak všichni doufáme, snad se již podaří uvolnit 
epidemická opatření tak, aby se mohl vrátit i život u vody do normálních kolejí. 

Členové oddílu ani v těchto zvláštních časech nezaháleli a snažili se pil-
ně trénovat – na řece do zámrzu, pak na běžkách a nyní zase intenzivně 
na řece – dokonce jsme absolvovali minisoustředění na kanále v Roud-
nici nad Labem – byla zima, ale to přece nevadí... máme teplé stany.

V  době, kdy čtete tento článek, budeme mít snad za  sebou Mistrov-
ství ČR v  klasickém sjezdu na  divoké řece – které pořádá náš oddíl 
z Postřelmova do Leštiny k mostu. Dále se pilně připravujeme na závo-
dy Českého poháru v Roudnici nad Labem a Veltrusech... Bohužel jsou 
přednější jiné aktivity v tomto státě, než sport našich dětí u řeky, tak 
Vás nyní nemůžeme pozvat na místní závody v Dolních Studénkách ani 
v Zábřehu, které jsou již tradiční akcí.

Držte nám pěsti v  této nestandardní sezóně, abychom obhájili své 
pozice zase i v republikovém měřítku.

V Dolních Studénkách 26. 5. 2021, M. Rutar

Máme velkou radost, že po  postupném rozvolnění proti covidových 
opatření se už zase i  my můžeme s  dětmi rozběhnout na  hřiště za 
sokolovnou. Naše úterní sportovkové odpoledne se vrací do svých za-
běhnutých kolejí. Od 16.00 hodin si zde mohou nejmenší děti společně 
s rodiči nebo prarodiči užít svoje, mnohdy první, sportovní krůčky a po-
kroky. Od 17 hodin potom na hřišti válí mladší školáci svoji oblíbenou 
vybíjenou, překážkovou dráhu, skákání přes švihadlo a různé jiné hry 
a sporty a na závěr je pak od 18 hodin vystřídají velcí školáci se svými 

Vodáci

HURÁ – můžeme do sportovek 

florbalkami. Ještě než skončí škola a děti se rozjedou na prázdniny, tak 
si ještě pár úterků všichni společně užijeme. Na podzim potom chys-
táme tradiční soustředění pro školní děti na sokolské chatě ve Velkém 
Vrbně – v termínu od 8. – 10. 10. 2021. Všichni věříme, že se po loňské 
pauze bude moci opět uskutečnit a že strávíme s dětmi příjemný spor-
tovní prodloužený víkend.

Přejeme všem sportovcům a fandům sportu pevné zdraví a v úterý se 
na vás těší!

Iva Dolníčková, Bláňa Vénosová, Zdenek Adámek a Jirka Schön
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Rodinné centrum Vikýrek působí nejen ve  Vikýřovicích, ale nově 
i  na  Zámku Třemešek, kde připravujeme prostor pro setkávání rodičů 
s  dětmi. V  současné době nabízíme každé úterý od  9:00 – 11:00 hod.
Hrátky s batolátky a to do konce měsíce června.

Během letních prázdnin pravidelný program nahradí příměstské tábo-
ry, a to jak pro předškolní děti, tak i děti školou povinné. Rodiče a děti 
si mohou vybrat z táborů Cesta za písmenkem III., Objevování přírody 
a Toulky s písničkou.

Na podzim připravujeme pravidelné aktivity a akce pro rodiče s dětmi. 
Nebudou chybět ani kurzy, semináře, besedy a jiné vzdělávací aktivity.

Budoucím maminkám nabídneme velmi oblíbené předporodní kurzy 
s naší zkušenou lektorkou.

Široké veřejnosti budou také k dispozici naše poradny – Psychologická 
(krizová) poradna, Logopedická poradna, Poporodní poradna (nejen) 
pro ženy v šestinedělí.

Dále bychom zde rády rozšířily i nabídku našich služeb, co se týče půjčo-
ven, jako je Půjčovna pomůcek pro miminka, Půjčovna dětských atrakcí 
a Půjčovna knih.

Veškeré informace o  naší nabídce, chystaných akcích a  aktivitách 
naleznete na www.vikyrek.cz. Aktuální dění, důležité informace a fotky 
zveřejňujeme také na našem facebookovém profilu – Rodinné centrum 
Vikýrek.

Všem rodičům a přátelům Vikýrku děkujeme za jejich podporu a bude-
me se na všechny těšit při našich příštích akcích a aktivitách.

Veronika Maitnerová

Aktivity projektu RC Vikýrek – Stále na dobré cestě a projektu Na nové cestě jsou podpořeny
z dotačního programu Preventivní aktivity na podporu rodiny MPSV a Olomouckého kraje.

Vikýrek

Vydavatel: Obec Dolní Studénky, Dolní Studénky 99, 788 20, Dolní Studénky, IČ: 00635936
Evidenční číslo: MK ČR E 20215, Četnost vydávání: 3× ročně, Číslo 1/2021, Výtisk ZDARMA, Datum vydání: 18. 6. 2021.

Rodinné centrum Vikýrek pro vás nově připravuje na 
Třemešku prostor pro setkávání rodičů a dětí.
Je určen všem, kteří chtějí poznat sami sebe 

a souvislosti života. 

Ženám, které chtějí vědomě prožít těhotenství 
a přirozeně porodit, i těm, co děti již mají.

Děti si zde mohou hrát, zpívat a objevovat svět. 
Jsme tady pro ty, kteří se touží setkávat a najít 

spřízněné duše.

• Pravidelné aktivity pro rodiče s dětmi
• Kurzy, semináře, besedy a jiné vzdělávací aktivity

• Akce pro rodiče s dětmi
• Půjčovna knih a pomůcek péče o dítě

• Půjčovna atrakcí
• Poradenství 

(Logopedická poradna, psychologická poradna)

info@rcvikyrek.cz
www.facebook.com/rcvikyrek

RC Vikýrek na Třemešku
Králec 603, Dolní Studénky 788 20

www.vikyrek.cz

Rodinné centrum Vikýrek pro vás nově připravuje na 
Třemešku prostor pro setkávání rodičů a dětí.
Je určen všem, kteří chtějí poznat sami sebe 

a souvislosti života. 

Ženám, které chtějí vědomě prožít těhotenství 
a přirozeně porodit, i těm, co děti již mají.

Děti si zde mohou hrát, zpívat a objevovat svět. 
Jsme tady pro ty, kteří se touží setkávat a najít 

spřízněné duše.

• Pravidelné aktivity pro rodiče s dětmi
• Kurzy, semináře, besedy a jiné vzdělávací aktivity

• Akce pro rodiče s dětmi
• Půjčovna knih a pomůcek péče o dítě

• Půjčovna atrakcí
• Poradenství 

(Logopedická poradna, psychologická poradna)

info@rcvikyrek.cz
www.facebook.com/rcvikyrek

RC Vikýrek na Třemešku
Králec 603, Dolní Studénky 788 20

www.vikyrek.cz

Rodinné centrum Vikýrek pro vás nově připravuje na 
Třemešku prostor pro setkávání rodičů a dětí.
Je určen všem, kteří chtějí poznat sami sebe 

a souvislosti života. 

Ženám, které chtějí vědomě prožít těhotenství 
a přirozeně porodit, i těm, co děti již mají.

Děti si zde mohou hrát, zpívat a objevovat svět. 
Jsme tady pro ty, kteří se touží setkávat a najít 

spřízněné duše.

• Pravidelné aktivity pro rodiče s dětmi
• Kurzy, semináře, besedy a jiné vzdělávací aktivity

• Akce pro rodiče s dětmi
• Půjčovna knih a pomůcek péče o dítě

• Půjčovna atrakcí
• Poradenství 

(Logopedická poradna, psychologická poradna)

info@rcvikyrek.cz
www.facebook.com/rcvikyrek

RC Vikýrek na Třemešku
Králec 603, Dolní Studénky 788 20

www.vikyrek.cz

Myslivecký spolek

BAŠTA SUDKOV
Vás srdečně zve

26. 6. 2021
MYSLIVECKÉ POSEZENÍ

Akce se uskuteční tradičně v prostorách kulturního areálu 

v Dolních Studénkách.

Začátek ve 12.00 hodin.

Připraveno bohaté občerstvení. 

PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY 2021
Bližší info na www.vikyrek.cz

12. 7. – 16. 7. 2021 Vikýrek školní Po indiánské stopě
12. 7. – 16. 7. 2021 Vikýrek školní Cesta za písmenkem
19. 7. – 23. 7. 2021 Vikýrek školní Anglické hrátky
26. 7. – 30. 7. 2021 Vikýrek školní Objevování přírody
2. 8. – 6. 8. 2021 Vikýrek školní Vikýrek v pohybu
9. 8. – 13. 8. 2021 Vikýrek školní Toulky s písničkou

16. 8. – 20. 8. 2021 Vikýrek školní Cesta za pohádkou


