Číslo 4/2019

Vážení spoluobčané,
blíží se čas Vánoc a jako již tradičně držíte v rukou poslední letošní
vydání našeho Dolnostudénského zpravodaje. Takřka za dveřmi jsou
nejkrásnější svátky v roce i přelom roku, který vybízí k hodnocení
toho, co se podařilo více, co méně, a také odvážným Novoročním
předsevzetím, ač nám často vydrží jen několik týdnů.
O akcích realizovaných i těch plánovaných jsme Vás informovali
v minulých číslech zpravodaje, bylo toho letos opravdu hodně a dovolte, abych Vám poděkoval za Vaši trpělivost, zejména v souvislosti
s generální opravou hlavní silnice a chodníků. Odměnou nám všem je
krásná silnice i chodníky, jejichž poslední úseky by měly být opraveny
ihned, jak na dveře zaklepe jaro, spolu s nimi pak nejrůznější úpravy
komunikací, které vyplynuly mj. na základě povodní, které nás letos
postihly. Finišuje rovněž první a zároveň hlavní etapa rekonstrukce
Zámečku Třemešek, na kterou od ledna přímo naváže etapa další,
v rámci které by mělo být vybudováno 10 sociálních bytů a také
kavárna. Na podzim příštího roku by tak celý projekt rekonstrukce zámečku měl být dokončen a plně sloužit veřejnosti, symbolicky
po 10 letech úsilí od momentu, kdy byl převeden z Olomouckého kraje na naši obec. Na listu „obecních předsevzetí“ na příští rok je ještě

řada dalších věcí, hned zjara například již netrpělivě očekávaný
vysokorychlostní internet či Park Korea.
Tak jako se již stalo tradicí, přikládáme k Vánočnímu zpravodaji
Dolnostudénský kalendář na příští rok. Zároveň dovolte, abychom
Vás srdečně pozvali na řadu akcí, které se připravují – podrobnosti
a pozvánky najdete v tomto zpravodaji. Tou nejbližší je v sobotu
14. prosince v 17 hod. Vánoční koncert v kostele s tradičním dolnostudénským punčem. Již posedmé pro Vás chystáme recesistickou pohádkovou akci „Jitrnice na stromě...“, tentokrát na motivy pohádek
„Včelí medvídci“ a „Smolíček Pacholíček“ … proto neváhejte a 29. 12.
přijděte, tentokrát pro Vás budou mít Čmelda a Smolíček připravenu
hostinu s jelením gulášem a dalšími dobrotami! J A na Nový rok se
budeme pro změnu těšit na viděnou s Vámi na novoročním koncertě
a ohňostroji!
Dovolte, abych Vám jménem všech zastupitelů obce i zaměstnanců
obecního úřadu popřál krásné Vánoce plné pohody a dobré nálady
v teple rodinného krbu a do nového roku hodně zdraví, štěstí, úspěchů a snů, pro které budete žít!

Souhrn plánovaných akcí v prosinci 2019
a v lednu a únoru 2020 v Dolních Studénkách
PROSINEC
29.  12. 2019

Pohádková veselice v areálu u hřbitova

LEDEN
1. 1. 2020

Novoroční koncert v areálu u hřbitova

18. 1. 2020

Hasičský ples

19. 1. 2020

Velký dětský karneval

21. - 23. 1. 2020

Třídenní pobytové setkání studýnských seniorů v Mladoňově

ÚNOR
1. 2. 2020

PLES OBCE DOLNÍ STUDÉNKY A MAS ŠUMPERSKÝ VENKOV

14. 2. 2020

XVII. Sokolský ples

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

DOLNOSTUDÉNSKÝ ZPRAVODAJ
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Zveme všechny občany
prožít pohádkové odpoledne.

V neděli 29. prosince 2019
ve 14.30 hodin
k nám do areálu pro volný čas u hřbitova
zavítají opět známé pohádkové postavy.

Smolíček pacholíček
Včelí medvídci
Zábava, dobré jídlo (jelení guláš) a pití zajištěno.

Ve středu

1. ledna 2020

se uskuteční v areálu u hřbitova
od 15.30 hodin ve vytápěném stanu

NOVOROČNÍ
KONCERT 2020
z akončený ohňostrojem
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MAS šumperský venkov, z. s.
ve spolupráci s Obcí Dolní Studénky porádá

VIII.

StarDance
Vystoupí:

Moravia
BIG BAND

Dne 1. února 2020
od 20 hodin
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Vstupenky je možno zakoupit v předprodeji
na Obecním úřadě v Dolních Studénkách.
Rezervace na telefonním čísle: 583 217 012.

Cena vstupného: 200 Kč
Cena vstupného na místě: 250 Kč
V ceně vstupného je zahrnuto občerstvení formou rautu

DOLNOSTUDÉNSKÝ ZPRAVODAJ
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Sbor dobrovolných hasièù Dolní Studénky
Vás srdeènì zve na tradièní

HASIÈSKÝ
PLES
poøádaný

v sobotu 18. ledna 2020
od 20:00 hodin na sále “U Urbanù”
k tanci a poslechu hraje skupina

Méïa Band - K.M.È. Dolní Studénky
vstupné 100 kè

pøedprodej vstupenek: 13.1. - 17.1.2020 na Obecním úøadì

VELKÝ DÌTSKÝ KARNEVAL
v nedìli 19. ledna 2020 od 14:00 hodin

Tělovýchovná jednota Sokol Dolní Studénky zve všechny na

XVII. Sokolský ples
pátek, 14. února 2020 • 20:00 hodin
sál restaurace
U Urbanů
Dolní Studénky

K poslechu a tanci
zahraje skupina
Jen tak 2 Přerov

E Vstupné: 100 Kč • bohatá tombola E
Zakoupení vstupenek od pondělí 10. 2. do 13. 2. na tel. č. 603 984 239, případně v pátek od 18 hodin v místě konání plesu
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U nás to žije - pozastavení nad proběhlými akcemi
11. 11. Den válečných veteránů, uctění památky padlých v 1. světové válce

Podzimní posezení seniorů 2019
Stalo se již v naší obci tradicí, že se na sále u Urbanů sejdou senioři
na sousedské posezení. Letos se uskutečnilo v neděli 17. listopadu
odpoledne. O pohoštění a zábavu se postarali zastupitelé obce spolu
se členy kulturní, sociální, školské a tělovýchovné komise. Seniory přišly pozdravit naše děti z MŠ i ZŠ s krásným pohybovým vystoupením.
Starosta obce seznámil podrobně o všem, co se v obci dělo, děje a bude
dít. Senioři si navzájem popovídali, zazpívali a někteří i zatancovali.
Mgr. V. Sršňová

DOLNOSTUDÉNSKÝ ZPRAVODAJ
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U nás to žije - pozastavení nad proběhlými akcemi
Zájezd Českého svazu žen
Původně vypsaný zájezd v srpnu na Slovensko se z důvodu malého počtu přihlášených neuskutečnil. Asi to bylo dobou dovolených a v tomto termínu už mnozí měli své plány. Proto jsme naplánovali v říjnu nový
zájezd, tentokrát přes Polsko do Kudowy Zdroje na známou tržnici
a lázní. Potom jsme se vydali do Babiččina údolí. Od Ratibořic - zámku kněžny Kateřiny Viléminy Zaháňské - jsme se vydali za nádherného
podzimního počasí na krásnou procházku kolem mlýna a pomníku babičky s vnoučaty ke Starému bělidlu, navštívili babiččin domek, podívali jsme se také k Viktorčině splavu…. Odpoledne jsme ještě navštívili
zámek Rychnov nad Kněžnou, kde jsme absolvovali velmi zajímavou
a poutavou prohlídka. Čekalo nás zde navíc velmi příjemné překvapení – setkali jsme se se současnou majitelkou – hraběnkou Andreou
Kolowrat–Krakowskou, se kterou jsme si hezky popovídali o radostech
i starostech života na zámku. Děkujeme Obci Dolní Studénky za nemalý finanční příspěvek na tento krásný zájezd.
Mgr. V. Sršňová
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V lednu 2020 Vás opět navštíví tříkráloví koledníci

Využití Tříkrálové sbírky 2019
V letošním roce se vykoledovalo 871 402 Kč. K této vykoledované částce se připočte poměrná část výtěžku z DMS a finance, které přišly přímo na tříkrálový účet. Z toho se vypočítá následně 58%, které putují
na účet Charity. Celková suma, kterou jsme letos obdrželi, činí 515 668,09 Kč.

Peníze jsme využili tímto způsobem:
• Podpora aktivit Centra pro rodinu Šumperk, z. s. Podpora dětí, mládeže a seniorů v rámci centra volného času pro děti a mládež
a osvětové a informační činnosti pro klienty a širokou veřejnost.

20 000 Kč
• Podpora ONŽ - pomoc a poradenství pro ženy a dívky, z. s. Základní myšlenkou sdružení je nabídnout podporu a služby dívkám,
ženám a také partnerským párům v obtížných situacích souvisejících s těhotenstvím, mateřstvím, rodičovstvím a vztahovými
problémy.

20 000 Kč
• Přímá pomoc. Přímá finanční pomoc potřebným lidem, rozšířená o podporu vícečetných rodin, rodin se členy s handicapem či
osoby s handicapem.

80 000 Kč
• Podpora sociální rehabilitace klientů a prevence sociálního vyloučení. Podpora a rozvoj aktivit pro spolupráci s handicapovanými
lidmi z DĚTSKÉHO KLÍČE Šumperk, o.p.s. a Společenství vdov, z.s. , které podporuje osamělé ženy, aby nezůstaly samy.

6 000 Kč
• Nákup rehabilitačních a kompenzačních pomůcek. Dlouhodobě největší zájem je o elektrická polohovací lůžka.

37 000 Kč
• Rozvoj a podpora všeobecné a specializované hospicové péče v domácnostech uživatelů pro oblast Šumperska, Hanušovicka
a Staroměstska. Péče o nevyléčitelně nemocné, u kterých byla ukončena léčba vedoucí k vyléčení.

352 668,09 Kč
Z celkového výtěžku TKS zůstává 58 % pro náš region, 15 % využívá na své projekty Arcidiecézní Charita Olomouc, 10 % putuje
na pomoc potřebným do zahraničí, 5 % jde na celostátní projekty a 5 % pokrývá režii sbírky, 5% krizový fond, 2% nouzový fond.
Bližší informace najdete na:
www.trikralovasbirka.cz
www.sumperk.charita.cz
děkanátní časopis TamTam – číslo 11/2019

V lednu 2020 Vás opět navštíví tříkráloví koledníci
Na Charitě Šumperk finišují přípravy Tříkrálové sbírky na
rok 2020. V lednu se vydají desítky koledníků do ulic roznášet radost a připomínat událost příchodu Krista na svět.
Sbírka v Dolních Studénkách bude probíhat
mezi 3. a 5. lednem 2020.
Posláním Tří králů je přinášet do všech domovů požehnání, šířit radostnou zvěst o narození Ježíška,
především v našich srdcích, a poprosit o pomoc pro ty, co ji
potřebují. Výtěžek Tříkrálové sbírky je určen na pomoc nemocným, handicapovaným, lidem v tísni a dalším jinak sociálně potřebným skupinám lidí žijících na Šumpersku. Část
výnosu sbírky je určena na humanitární pomoc do zahraničí.

V roce 2019 bylo v Tříkrálové sbírce vybráno 871 402 Kč. Děkujeme
všem, kteří přispěli jakýmkoliv darem. V roce 2020 bychom rádi podpořili Centrum pro rodinu v Šumperku, ONŽ – pomoc a poradenství
pro ženy a dívky z.s. Část přerozdělených peněz poskytneme na přímou pomoc pro občany, kteří se ocitnou v hmotné
nouzi. Informace o dalších záměrech najdete na www.trikralovasbirka.cz.
Nebojme se tedy malým koledníčkům otevřít své dveře i srdce a přispět tak těm, kteří si sami pomoci nemohou. Děkujeme za Vaši podporu.
Za Charitu Šumperk Michaela Stuchlá a Věra Ponížilová
a koordinátorky Tříkrálové sbírky

DOLNOSTUDÉNSKÝ ZPRAVODAJ
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Obecní úřad Dolní Studénky
Nová obecně závazná vyhláška - odpady
Obec Dolní Studénky v návaznosti na Vyhlášku č. 210/2018 Sb. připravuje novou Obecně závaznou vyhlášku o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Dolní
Studénky.
Tato vyhláška bude nově upravovat svoz BIO odpadů a sběr jedlých
tuků a olejů. Zajištění týdenních svozů BIO popelnic 1x týdně jako doposud předpokládáme v období od 1. března do 31. listopadu. V období od 1. listopadu do 31. března bude možností uložení BIO odpadů
do kontejnerů umístěných v areálu technických služeb u vakuové stanice.
Další novinkou je povinnost obce zajištění sběru jedlých olejů a tuků.
V tomto případě jednáme o umístění sběrných nádob na vybraná místa v obci. Sbírat se budou plastové láhve naplněné těmito oleji a tuky.
Pro sběr nebude možné použít láhve skleněné!

Adresa: Dolní Studénky 99, 788 20 Dolní Studénky
Telefonické spojení: 583 217 012

Po vydání této OZV Vás budeme včas informovat o schváleném způsobu sběru výše uvedeného odpadu.

web: www.dolnistudenky.cz

- obecní úřad -

e-mail: dolnistudenky@dolnistudenky.cz
Michal Strnad – místostarosta obce, e-mail: strnad@dolnistudenky.cz
Ing. Radim Sršeň – starostu obce, e-mail: srsen@dolnistudenky.cz
Kamila Růžičková – referentka: e-mail: ruzickova@dolnistudenky.cz
Kamila Čelovská – referentka: e-mail: celovska@dolnistudenky.cz

Zasílání novinek – víte to hned!
Obecní úřad Dolní Studénky oznamuje občanům, že na internetových
stránkách obce www.dolnistudenky.cz v odkazu odběr novinek je
možno se po zadání Vašeho jména, příjmení a e-mailu přihlásit k odběru
novinek. Na Váš zadaný e-mail Vám budou přicházet novinky z obce,
informace z obecního rozhlasu, pozvánky, tipy na výlety, pozvánky
z okolních obcí na různé druhy akcí. Toto zasílání probíhá průběžně,
dle nashromážděných informací.

Od příštího roku bude jízda vlakem
ještě snadnější
Občané jezdící v Olomouckém kraji vlakem budou mít od 1. ledna 2020
výrazně snazší cestování. Změny vyplývají z nově uzavřené smlouvy
mezi krajem a Českými drahami. Nová opatření se dotknou i vlaků společnosti RegioJet.
Ve všech osobních a spěšných vlacích Českých drah v Olomouckém
kraji bude od 1. ledna 2020 platit krajský tarif IDSOK a tarif TR10 se slevami IN25 a IN50. Pokud lidé zvolí tarif IDSOK, budou moci přestupovat
mezi různými dopravními prostředky.
Cestující díky tomu budou moci využít k přepravě vlaky, autobusy
i městskou hromadnou dopravu.
Od stejného termínu bude možné s Jízdenkou IDSOK cestovat také
rychlíky a expresem Českých drah. Občané je využijí při jízdě linkami
dálkové osobní dopravy R8, R12, R13, R18, R27 a Ex2.
Analogická pravidla budou platit i ve vlacích dopravce RegioJet. S Jízdenkou IDSOK cestující budou moci využívat jeho spoje na trati Kojetín
– Přerov – Hranice.
Informace o dalších změnách krajský koordinátor dopravy průběžně
zveřejní na webu idsok.cz. Cestující se mohou obrátit také na Infolinku
IDSOK na telefonním číslo 588 88 77 88 denně od 5 do 22.30 hodin
kromě víkendu a dnů pracovního klidu.
- KIDSOK -

Parkování v obci v zimních měsících
S příchodem zimního období upozorňujeme řidiče na omezení parkování na místních komunikacích z důvodu úklidu sněhu. V případě omezení přístupu pro úklidovou techniku nebude moci být komunikace
prohrnuta. Dále upozorňujeme na zákaz parkování na cyklokomunikaci a dále na chodnících, neboť je omezován pohyb chodců, zejména při
jízdě s kočárky a v zimním období i úklid sněhu. Žádáme řidiče o dodržování dopravních předpisů.
- obecní úřad -

Plán akcí 2020 - svozy odpadů
Název akce

Datum

Svoz Tetrapaků
Svoz nebezpečných odpadů
Sběr železného šrotu
Svoz Tetrapaků
Svoz Tetrapaků
Svoz nebezpečných odpadů
Svoz Tetrapaků

13. 2. 2020
4. 4. 2020
17. , 18. 4. 2020
14. 5. 2020
13. 8. 2020
31. 10. 2020
12. 11. 2020

Pošta Dolní Studénky – provoz mezi svátky
27. 12. 2019
do 30. 12. 2019
31. 12. 2019

ZAVŘENO
běžný provoz
8:00 – 10:00

Otevření OÚ Dolní Studénky
během vánočních svátků:
23. 12. 2019
27. 12. 2019
30. 12. 2019
31. 12. 2019

ZAVŘENO
ZAVŘENO
8:00 – 11:30
ZAVŘENO
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Nové autobusové nádraží v Šumperku - Den D nastane 13. ledna 2020
Bude to velká změna, která si vyžádá hodně trpělivosti, jak ze strany
cestujících, tak místních obyvatel. Kvůli výstavbě dopravního terminálu bude šumperské autobusové nádraží přemístěno na náhradní plochu do ulic Jeremenkova, Fialova a E. Beneše. Den D nastane 13. ledna
2020, autobusy by se měly vrátit zpět do konce listopadu 2020.
Poté, co začne náhradní stání pro autobusy fungovat, bude provoz
ve Fialově ulici jednosměrný, vjezd bude povolen pouze autobusům
dopravní obsluhy, umožněno bude i zásobování. Celkem zde bude
sedm stání pro autobusy, cestující budou mít k dispozici přístřešky. Výstupní zastávky budou v Jeremenkově ulici, nástupní ve Fialově a ulici
E. Beneše. Ulice na sebe navazují, přestupy jsou odhadovány do 5 minut. Stejnou maximální dobu bude trvat přestup z vlakového nádraží.
I z důvodu této časové prodlevy budou pozměněné jízdní řády, autobusy pojedou o několik minut dříve, aby lidé měli čas na přestup.
Pro provizorní autobusové nádraží město Šumperk zvolilo nejbližší
možnou lokalitu, která je vzdálená zhruba čtyři sta metrů od vlakového nádraží. Cestující budou na místě informovat pracovníci ČSAD,

dopravu budou korigovat městští strážníci v součinností s Policií ČR.
Provoz informační kanceláře, WC pro veřejnost a zázemí pro řidiče
bude po celou dobu zachováno v původní výpravní budově autobusového nádraží.
Rekonstrukcí se celá lokalita autobusového nádraží společně s prostorem přednádraží promění v moderní dopravní terminál. Součástí areálu bude rozsáhlé parkoviště, odstavné plochy pro autobusy. Chybět
zde nebudou moderní informační tabule, chytré lavičky, cyklo věž pro
více než stovku kol, a další mobiliář. Na autobusovém nádraží, jehož
rekonstrukce odstartuje v roce 2020, vzniknou zde nové zastřešené
nástupní ostrůvky, prostor bude bezbariérový a zabezpečený kamerovým systémem. Celé autobusové nádraží bude pokryto bezplatnou
wifi sítí. Poslední novinkou, kterou odhlasovali šumperští zastupitelé,
budou zelené střechy jak na zastávkách, tak na výpravní budově, součástí projektu je i záchytná jímka na dešťovou vodu.
Ing. Soňa Singerová, mediální koordinátor a tiskový mluvčí Městský úřad Šumperk

Studie budoucího přestupního terminálu v Šumperku, autor: CEKR CZ s.r.o.

Poplatky
Poplatky pro rok 2019:
Obecní úřad upozorňuje občany, kteří obdrželi upomínku za nezaplacené poplatky TKO a dosud nezaplatili, že nebudou znovu vyzýváni,
ale poplatková povinnost jim bude vyměřena platebním výměrem
a současně navýšena o dvojnásobek dlužné částky.
Poplatky pro rok 2020:
V nadcházejícím prosincovém zasedání Zastupitelstva obce Dolní
Studénky budou schvalovány Obecně závazné vyhlášky: o místním
poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálních odpadů, o místním poplatku ze
psů, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství, o místním
poplatku z pobytu. Důvodem je novelizace zákona č. 565/1999 Sb.,
o místních poplatcích. O schválených změnách budete informováni
v příštím čísle Dolnostudénského zpravodaje.

Služba vakuové stanice

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

V případě poruchy volejte tato dvě telefonní čísla:
p. Jaromír Laštuvička – tel. 605 142 454
p. Jaroslav Pavelka – tel. 721 632 424
Možné poruchy:
odsátí odpadů – zápach v domě
hluk v odpadech – volejte, i když ustane
hluk v jímce
Upozornění:
Jímka musí být přístupná, nesmí být ničím zakrytá a kolem jímky nesmí být žádné
keře. V zimním období se nesmí zahrnovat sněhem. Důležité je chránit před poškozením přisávací hadici, která je krytá zeleným kloboučkem.
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Plán kulturně-společenských a sportovních akcí v roce 2020 v naší obci
Název akce

Datum

Novoroční koncert v areálu u hřbitova

1. 1. 2020

Tříkrálové koledování – sbírka pro Charitu

3. - 5. 1. 2020

Nástup dětí do základní školy a obou mateřských školek po Vánocích

6. 1. 2020

Hasičský ples

18. 1. 2020

Velký dětský karneval

19. 1. 2020

Třídenní pobyt pro seniory v Mladoňově

21. - 23. 1. 2020

Předávání vysvědčení za 1. pololetí v ZŠ

30. 1. 2020

Pololetní prázdniny

31. 1. 2020

Obecní ples a ples MAS Šumperský venkov

1. 2. 2020

Jarní prázdniny

3. -7. 2. 2020

XVII. Sokolský ples

14. 2. 2020

Zápis dětí do 1. ročníku ZŠ

7. 4. 2020

Velikonoční prázdniny

9. 4. 2020

Jarní svod loveckých psů

18. 4. 2020

Pálení čarodějnic

30. 4. 2020

Zápis dětí do obou mateřských škol

5. 5. 2020

Lampionový průvod – Pietní vzpomínka

7. 5. 2020

Turnaj Osvobození ve volejbalu

8. 5. 2020

Hasičská pohárová soutěž – děti

9. 5. 2020

22. ročník běžeckého závodu „NA BAŠTU“ – přebor Dolních Studének žáků

13. 5. 2020

24. ročník závodu horských kol „Králecký úvoz“

20. 5. 2020

Sokolské zahradní posezení a Dolnostudénská desítka s programem pro děti

23. 5. 2020

Zahradní slavnost pro děti MŠ a ZŠ a jejich nejbližší

4. 6. 2020

Hasičská pohárová soutěž HOLBA CUP + vepřové hody

7. 6. 2020

Festival Hudba bez hranic.

19. - 20. 6. 2020

Myslivecké posezení

27. 6. 2020

Rozdávání vysvědčení, konec školního roku

30. 6. 2020

Konec splatnosti poplatků za TKO pro rekreační objekty v obci na rok 2020

30. 6. 2020

Letní kino – kulturní areál

15. 8. 2020

Nástup dětí do základní školy a obou mateřských školek po prázdninách

1. 9. 2020

Turnaj mixů ve volejbale

5. 9. 2020

Dolní Studénky v ohrožení – strategická hra pro všechny

8. 9. 2020

Zahájení kurzů a kroužků pořádaných Komunitní školou Dolní Studénky

29. 9. 2020

Dolnostudénské hody

4. 10. 2020

Podzimní prázdniny

29. , 30. 10. 2020

Podzimní setkání seniorů

15. 11. 2020

Adventní koncert

19. 12. 2020

Pohádková veselice v areálu u hřbitova

29. 12. 2020

Zimní prázdniny

23. 12. - 3. 1. 2021
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Příprava rozpočtu na rok 2020
Finanční výbor ve spolupráci s Radou obce zpracoval návrh rozpočtu
na rok 2020, který bude starostou obce předložen ke schválení na ZO
dne 19. 12. 2019.
Tentokrát byla příprava časově velmi náročná, zejména s ohledem
na běžící rekonstrukci zámku a výdaje s ní spojeném, které se významně projeví na hospodaření obce.
Obec čeká náročný rok. V mnoha ohledech se bude třeba v příštím
roce uskromnit, ne všechny vzešlé návrhy pro rok 2020 bylo možno
do rozpočtu zahrnout, případně byly redukovány.
Základní premisou při tvorbě rozpočtu bylo na jedné straně zodpovědně stanovit příjmy a na druhé straně promítnout očekávané výdaje
spojené s dokončením první fáze rekonstrukce zámku. Přitom ale zachovat prostor pro další rozvoj obce.
Rozpočet je navržen v celkové výši 43,994 mil. Kč na straně příjmů,
34,642 mil. Kč na straně výdajů s financováním ve výši - 9,352 mil. Kč
(splácení úvěru na financování zámku - splácení z poskytnuté dotace).
Celkové příjmy z daní a poplatků předpokládáme na úrovni 19,526 mil.
Kč, dotace 22.143 mil. Kč (z toho 19,7 mil. Kč na Třemešek) a ostatní příjmy 2.315 mil. Kč.
Na straně výdajů, krom mandatorních kryjících běžný provoz obce,
bude nadále zásadní položkou dokončení současné etapy rekonstrukce zámku, která nás v r. 2020 bude stát ještě cca 12,2 mil. Kč. V této

částce jsou zahrnuty nejen náklady na vlastní opravu, ale také všechny
služby s rekonstrukcí spojené.
V rámci rozpočtu je ale vytvořen i prostor pro pokračování v realizaci
rozběhnutých či dlouhodobě chystaných akcí. Z finančně náročnějších
jde zejména o pokračování ve vybudování parkového místa v Koreji
(600 tis. Kč), pokračování internetu (300 tis. Kč), zadání projektu na multifunkční společenský dům (600 tis Kč), sanaci zídky na hřbitově (300 tis.
Kč), opravu fasády v MŠ Králec (600 tis. Kč), spolufinancování přestavby
školního bytu na učebnu a opravu výdejny stravy (400 tis. Kč), kulturní
akce (900 tis. Kč). Dále další rozpočet počítá s opravami místních komunikací a chodníků (900 tis. Kč), opravou pomníku padlým a dalších
památek (200 tis. Kč), projektem chodníku na Třemešek (1.000 tis. Kč),
propojením obecního vrtu na vodojem pro posílení soběstačnosti
v pitné vodě(800 tis. Kč), odkupy pozemků pro budování infrastruktury
(např. hřiště Třemešek) – 700 tis. Kč, osvětlením přechodů (250 tis. Kč).
Pro pokrytí akcí bude nezbytné dočerpat schválené úvěry na rekonstrukci zámku a průběžně financovat chod obce kontokorentním úvěrem. Podstatná část čerpaných úvěrů bude splacena v r. 2020 ze schválených dotací. Ke konci roku 2020 by nemělo středně a krátkodobé
zadlužení obce přesáhnout 10 mil. Kč.
Nyní je na zodpovědnosti zastupitelů projednání a schválení rozpočtu
a zejména jeho realizace v příštím roce.
Za finanční výbor obce M.Rutar, N.Řeháková, P.Strnad

Střední zdravotnická škola v Šumperku zve k sobě nejen Šumperáky.
Střední zdravotnická škola v Šumperku zve k sobě nejen Šumperáky.
Malý
úvod k velkému tématu.
Malý úvod k velkému tématu.

„LIDÉ
POSKYTUJÍ
POMOC“.
„LIDÉ
POSKYTUJÍZDRAVOTNICKOU
ZDRAVOTNICKOU POMOC“.
Přednášky,
zdarma.
Přednášky,ukázky,
ukázky,nácviky,
nácviky, zdarma.

13.13.
února,
20.
16:00 ––18:00
18:00hod.
hod.
února,
20.února,
února,27.
27.února,
února, 16:00
Alespoňjednou
jednoudoporučují
doporučují lidem
lidem účast
Alespoň
účast
členové
Československé
obce
legionářské
ze
Šumperka
členové Československé obce legionářské ze Šumperkaa aokolí.
okolí.
Příprava
na
incidenty
v
míru.
Příprava na incidenty v míru.
Prostředí
– kuchyň,garáž,
garáž,zahrada,
zahrada, chata,
chata, dílna,
Prostředí
– kuchyň,
dílna,silnice.
silnice.
Podle návodů k incidentům v míru, příprava na přežití v nouzi.
Podle návodů k incidentům v míru, příprava na přežití v nouzi.
Zkusit si doma, ale – světlo jen od svíčky, studená voda z kbelíku,
Zkusit
si doma,
ale –www
světlo
jen…..
od –svíčky,
voda z kbelíku,
radiátory,
není,
situacestudená
civilní ochrany.
PROČ ? studené
radiátory,
není,
….. – situace
ochrany.
PROČ ? studené
Příprava
k přežitíwww
v nouzi
je příprava
občanůcivilní
k obraně
státu.
Příprava
k
přežití
v
nouzi
je
příprava
občanů
k
obraně
státu.
Situace – odborný zdravotnický personál je angažován pro
obranu
Situace
–
odborný
zdravotnický
personál
je
angažován
pro
obranu
státu, tísňová telefonní linka 155 je ticho, zdravotnická záchranná
státu,
tísňová
telefonní
linka 155
je ticho, zdravotnická záchranná
služba
nedostupná,
rozhoduje
svépomoc.
služba nedostupná, rozhoduje svépomoc.
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Knihovna
Poděkování za spolupráci
Místní knihovna Dolní Studénky děkuje všem
dětem ze ZŠ a MŠ Dolní Studénky a dětem
z MŠ Králec za účast v soutěžích a za výbornou spolupráci a návštěvy v místní knihovně
po celý rok 2019. Knihovna dále děkuje všem
svým čtenářům za časté návštěvy a půjčování
knih v knihovně.
Informace na rok 2020
Knihovna bude naposledy otevřena dne
17.12.2019 a po novém roce bude otevřena
dne 3.1.2020. Půjčovní doba pro rok 2020 zůstává stejná a to každé úterý od 15:00 – 16:30
hodin (16:30 - 17:00) - rozvoz knih po čtenářích, kteří nemohou do knihovny přijít osobně ze zdravotních důvodů a v pátek od 14:30
do 16:30 hodin. V lednu 2020 se budou vybírat
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.
Výtvarné soutěže
V letošním roce knihovna uspořádala jednu
výtvarnou soutěž s názvem „Motýlci“. Všem
dětem za nádherné výtvory děkujeme. Děti
byly odměněny společenskými hrami a dalšími drobnými dárky. V současné době probíhá
výstava na téma „Motýlci“. Na všechny obrázky se do knihovny můžete přijít podívat.
Sbírka ošacení
V uterý 2. dubna 2019, v pátek 5. dubna 2019,
v úterý 9. dubna 2019 a v pátek 12. dubna
2019 opět po roce proběhla v naší obci sbírka
ošacení, obuvi, hraček a kuchyňského nádobí. Do místnosti v budově OÚ Dolní Studén-

ky po celý týden nosili občané velké pytle
s výše uvedenými věcmi. Nakonec byla celá
místnost zaplněná až po dveře. Následující
týden si pro vše přijeli zaměstnanci Diakonie
Broumov, kam celá sbírka putovala. 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 nikam nemusí daleko vozit. Tato sbírka
také pomůže diakonii nejen předáním ošacení
potřebným lidem a 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.
Novinky pro rok 2020
Místní knihovna Dolní Studénky od nového
roku bude mít předplatné následujících časopisů a to: Maminka, Flóra, Naše krásná zahrada, Receptář a Zahrádkář.

Farnost

Ze života dolnostudénské farnosti
Během letošního podzimu byla naše farnost bohatá na významné
události, a tak celkem rychle dohnala deficit z léta, kdy se toho příliš
neudálo.
V neděli 6. října proběhlo v naší církvi po dlouhých pěti letech velké
sčítání věřících, respektive všech návštěvníků nedělních bohoslužeb
v Čechách, na Moravě i ve Slezsku. Toto sčítání proběhlo tak, že každý účastník bohoslužby obdržel jeden sčítací lístek a ke konci mše dle
instrukcí kněze natrhával příslušné kolonky. Zjišťoval se věk, pohlaví
a také skutečnost, zda jsme výdělečně činní. Vše bylo pochopitelně
anonymní. A jak to vlastně v naší farnosti celé dopadlo? Onu neděli
přišlo do dolnostudénského kostela celkem 32 věřících, z toho 18 mužů
a 14 žen. Nejmladšímu návštěvníkovi bylo 8 let, naopak tomu nejstaršímu požehnaných 92 let. Je možné, že statistiku mírně vylepšila skutečnost, že toho dne se zrovna sloužila hodová mše svatá, která byla
obětována za všechny živé a zemřelé farníky.
Jak už u nás bývá hezkou tradicí, i letos se o Dušičkách konala na místním hřbitově pobožnost za naše drahé zesnulé. Vzhledem k sychravému počasí jsme se tentokrát výjimečně shromáždili u vchodu pod
tújí. Necelá dvacítka věřících, ale i další lidé mimo farnost naslouchali
slovu našeho pana děkana P. Slawomira Sulowského. Vzpomněli jsme
na padlé ve válce, kteří obětovali život za naši svobodu, učitele a kněze,
kteří pocházeli nebo působili ve Studénkách a vůbec na všechny naše
blízké zemřelé. V průběhu pobožnosti jsme se také zamýšleli nad biblickými texty a zpívali zádušní písně z kancionálu. Nakonec nám pan
děkan všem udělil požehnání.
O státním svátku dne 17. listopadu se i naše farnost zapojila do akce vyzvánění zvonů k 30. výročí pádu totalitního režimu. Společně se všemi
kostelíky, kostely, chrámy i katedrálami v Česku se přesně v 17:11 hodin
rozezněly i zvony ve věži našeho svatostánku.
Vánoce už skutečně klepou na dveře, a proto je tu tradiční rozpis vánočních a novoročních bohoslužeb:
24. 12. 2019 ve 20:00 hod: Štědrý večer – půlnoční mše sv.
25. 12. 2019 v 7:30 hod: slavnost Narození Páně – Boží hod vánoční
26. 12. 2019 v 7:30 hod: svátek sv. Štěpána

1. 1. 2020 v 7:30 hod: Nový rok – slavnost Matky Boží Panny Marie
2. 1. 2020 v 16:00 hod: žehnání tříkrálových koledníků
Během půlnoční mše sv., ale i následujících dvou svátečních bohoslužeb bude vzadu v kostele k dispozici Betlémské světlo, nezapomeňte si
proto vzít svíčku s sebou.
Přípravy na Tříkrálovou sbírku se blíží na šumperské Charitě do finále. Rapotínský jáhen František Klíč již požehnal křídy, prostřednictvím
kterých budou koledníci přinášet požehnání do našich domovů. V listopadu také mladí lidé z Dětského klíče Šumperk, o.p.s. chystali a vážili
cukry po 750 g a zaplnili tak 13 banánových krabic pro celý děkanát!
Vše vyvrcholí mezi pátkem 3. 1. a nedělí 5. 1., kdy celkem osm skupinek
vyrazí do všech domovů ve Studénkách, Králci a Třemešku naplňovat
pokoj a dobro. Oproti loňským sestavám dochází k náhradě dvou vedoucích skupinek, kteří budou přespolní.
Na závěr mi za naši dolnostudénskou farnost dovolte popřát, ať je pro
nás letošní advent vskutku radostným očekáváním narození Páně a ať
Vánoce jsou prozářené v krásné rodinné harmonii s NímJ.
Jiří Jančík
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Základní škola informuje
Zdravíme všechny čtenáře tohoto čísla obecního zpravodaje, ve kterém nesmí chybět informace ze života školy.
Organizace školního roku
V letošním školním roce školu navštěvuje 42 žáků. Škola je vedena jako
trojtřídní, de facto se však učí celé čtyři ročníky zcela samostatně. Prvňáci se spolu s paní třídní učitelkou Ivanou Hanákovou starají o třídu
červenou. Ve žluté třídě bychom našli čtvrťáky a páťáky, jejichž třídní paní učitelka je Ivana Třeštíková. Anglický jazyk a přírodovědu pak
v této třídě vyučuje pan ředitel Jakub Dolníček. Druháci a třeťáci sice
oficiálně tvoří jednu třídu, díky podpoře obce a různým projektům se
nám však daří v téměř všech předmětech tyto dva ročníky mít rozdělené. Druháci se proto po většinu času vzdělávají samostatně v modré
třídě společně s paní učitelkou Janou Šamšulovou a třeťáci s paní učitelkou Andreou Krupičkovou Dostálovou se po velkou část vzdělávají
sami, prozatím v tělocvičně. Od nového roku jim pak vznikne nová zelená třída, o které píšeme dále.

chceme vyhodnotit efektivitu a rozmyslet se, zda-li budeme v této
výuce pokračovat dále
• V prvním ročníku se žáci učí číst tzv. splývavým čtením (SFUMATO).
Tato metoda není v naší oblasti zcela obvyklá, zakládá si na delším
času k probírání jednotlivých písmen. Žáci přechází na slabikář sice
později, jsou však schopni plynule číst dříve.
• Výuka venku – v rámci předmětů zařazujeme do výuky bloky, kdy zůstáváme venku a učíme se ze svého okolního světa (zj. přírodověda,
prvouka a některé výchovné předměty).
• Anglický jazyk se žáci učí již od prvního ročníku, využíváme služeb
kolegů, kteří žili dlouhý čas v anglicky mluvících zemích a některé
předměty se snažíme učit v angličtine (pracovní činnosti, informatika).
• Úspěchy a potřeby našich žáků konzultujeme společně s nimi a jejich rodiči na společných konzultačních hodinách (vždy na podzim
a na jaře).
• Zavedli jsme možnost dopoledních svačinek pro žáky (využívá asi
polovina našich dětí).
• Díky spolupráci s komunitní školou jsme zavedli velkou a pestrou
nabídku kroužků (taneční, kytara, klavír, angličtina, míčové hry, dramatický, turistický, jízda na koni a další).
• Provoz školní družiny nabízíme každý den v době 6:30 – 17:00, žáci
velkou část tráví venku, tvoříme projektová odpoledne.
• A v neposlední řadě se k sobě chováme ohleduplně, přátelsky a respektujeme své potřeby...

Projektový den LEGO hrátky v ZŠ.

Celé je to skvělá nová situace, kdy v naší dolnostudénské Základní škole opět o něco více podporujeme individuální vzdělávání, protože naši
učitelé mají na jednotlivé žáky výrazně více času. Ve třídě jich je opravdu velmi příjemný nízký počet a stíháme se všem dostatečně věnovat.
Nad rámec toho v naší škole pracují celkem tři asistenti pedagoga
a jeden speciální pedagog, kteří pomáhají jak dětem s přímo přiznaným typem podpůrného opatření, tak žákům, kteří o pomoc požádají.
A jaké jsou další novinky a zajímavosti z naší školy?
• Žáci vybraných ročníků se učí podle matematiky profesora Milana
Hejného („Hejného matematika“) – matematika děti více baví, výuka
je pestrá, rozvíjíme více jejich logické myšlení. Ve spolupráci s rodiči

V době rekonstrukce jsme se učili na obecním úřadu.

... víte, jak to v naší škole chodí? Rádi byste se do naší školy podívali
na nové prostory, do výuky, něco společného s námi zažili? Jste vítáni,
a to kdykoli budete mít zájem. Nebo využijte příležitost v těchto tematických dnech:
Čtvrtek 16. 1. 2020 Společné vyučování s rodiči a blízkými
• Přidejte se k nám do výuky, zažijte s námi vyučovací hodinu nebo
celý školní den
Týden otevřených dveří 17. – 21. 2. 2020
• V ZŠ a obou MŠ jsou Vám v tyto dny otevřené, přijďte se za námi podívat, jak to u nás vypadá, jak probíhá běžný školní den, co všechno
děti ve škole a školkách během dne zažijí.
Zkoumání líhně žížal z projektu Olomouckého kraje.

J. Dolníček

DOLNOSTUDÉNSKÝ ZPRAVODAJ
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Na výletě v Pekle.

Zápisky ze školní družiny
Školní družina při ZŠ Dolní Studénky se aktivně
podílí na výchovné činnosti podle ŠVP. Děti ze
ŠD od začátku školního roku 2019/20 navázaly
velmi hezké kamarádské vztahy. Na podzim se
uskutečnila velmi oblíbená drakiáda a setkala se s velkým ohlasem. Netradiční aktivitou
ŠD jsou environmentální vycházky po okolí
s pracovnicí školícího centra Švagrov, které se
konají prakticky každý měsíc a prohlubují tak
vztah dětí k přírodě a k okolí obce. Vycházky
jsou přizpůsobeny podle počasí a konkrétní
situace a motivují děti k pobytu venku.
Vztah ke knize a ke čtení získávají děti návštěvami místní knihovny, které jsou velmi poučné a inspirativní.
S příchodem podzimu a nastávající zimy se
děti věnují činnostem spojeným s tvořením
na téma těchto ročních období. Vyvrcholením
adventní doby bude příprava výrobků na vánoční jarmark a účinkování dětí na předvánoční besídce. Šikovnost a kreativitu předvedly děti při zdobení vánočních perníčků.
U dětí je možné sledovat spontánnost a radost ze všech činností vykonávaných ve ŠD.
P. Sedláková

Environmentální tvoření.

Drakiáda 2019.
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Zdobení perníčků v družině

Celý kolektiv dětí, žáků, pedagogických i provozních zaměstnanců naší školy a školek Vám všem čtenářům přejeme Vánoce plné pohody, odpočinku a veselí s těmi,
které máte rádi. Do Nového a celého roku s dvěma dvojkami a nulami pak velikou
kupu zdraví, taky štěstí, radosti a životního nadhledu. Děkujeme všem za celoroční
spolupráci a těšíme se na další.

DOLNOSTUDÉNSKÝ ZPRAVODAJ
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Pekařov pro 2. a 3. ročník
Ve dnech 5. – 8. 11. vyrazila naše třída (2. a 3. ročník) na školu v přírodě
do Pekařova. Počasí nám přálo, na listopad bylo celkem teplo, i sluníčko
občas vykouklo z mraků. Každý den začínal snídaní, po snídani jsme se
učili matematiku, český jazyk, angličtinu a před obědem jsme vyběhli
na hřiště vedle naší chalupy, kde jsme si hráli různé hry. Po obědě byl

polední klid, kdy jsme odpočívali, a odpoledne proběhly různé aktivity
v přírodě. Zažili jsme bojovou noční hru, večerní procházku na místní
hřbitov, denní bojovku s různými úkoly, stavění domečků pro skřítky
v lese, a taky spoustu legrace. Všem se v Pekařově moc líbilo a těšíme
se, že tam zase někdy zavítáme.

J. Šamšulová

Na škole v přírodě v Pekařově.

Stříbrnice s nejstaršími
Část týdne, kdy probíhala rekonstrukce školní jídelny a pokládal se
nový povrch komunikace v obci, jsme se žáky 4. a 5. ročníku strávili
na Kralické chatě ve Stříbrnicích. Odjížděli jsme v úterý ráno obecním
a hasičským autem. Dopoledne se děti ubytovaly v příjemných pokojích, každý měl své sociální zařízení. Po obědě jako od maminky / nebo
babičky/ jsme všichni vyrazili na obhlídku okolí, vydali jsme se směrem
k chatě Na Návrší. Procházka trvala asi hodinu a pak si část dětí hrála se
zvířátky, majitelé chaty mají koťátka, morčata a králíky. Druhá část se
houpala a jezdila na motokárách. Navečer byla v programu výuka českého jazyka a matematiky. Ve středu jsme se dopoledne učili, odpoledne bylo ve znamení nákupů ve Starém Městě. Cestu tam i zpět zvládly
děti pěšky. I přes únavu se nakonec oba ročníky veselily na rozlučkové
diskotéce. Ve čtvrtek jsme se balili, loučili se zvířátky a personálem, který se o nás vzorně staral. Po obědě jsme vyrazili k domovu. Strávili jsme
příjemné 3 dny v našich krásných horách.
I. Třeštíková

Na škole v přírodě ve Stříbrnicích.
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Indie, Turecko a Gruzie v Dolních Studénkách
V pondělí 7. října 2019 se všichni z naší školy
seznámili s dlouho očekávanými zahraničními
studenty, kteří k nám přijeli v rámci celosvětového projektu EDISON na týdenní stáž. Představila se nám Mariam z Gruzie, Sevval z Turecka a Brady z Indie.
Hned v pondělí jsme po krátkém seznámení
našim novým kamarádům ukázali, jak se umíme bavit na kolotočích, skluzavce, labutích.
Po zábavě následovalo samozřejmě učení,
do něhož se praktikanti s chutí zapojili. V hodinách angličtiny nám „naši cizinci“ představili jejich rodné země, zajímavosti, kulturu,
nejznámější místa, zvyky, jídla. Anglický jazyk
zněl školou neustále, nejen v hodinách angličtiny. Zjistili jsme, proč je tak důležité učit se cizímu jazyku. Kdo totiž cizí jazyk ovládá, domluví se, zjistí to, co si přeje o nových kamarádech
vědět. Ostatní alespoň zkoušeli pár známých
slovíček či vět v průběhu her, činností nebo
rozhovorů se zdatnějšími povídálky. Mari, Sevval a Brady byli velmi komunikativní a přátelští,
s dětmi trávili mnoho času nejen ve výuce, ale
také různými hrami o přestávkách a ve školní
družině.
Praktikanti navštívili i obě mateřské školy, kde
si pro děti připravili program. I naši nejmenší
se bez ostychu pokoušeli s „exotickými“ studenty povídat, při hrách vlastně ani anglický
jazyk nepotřebovali, domluvili se i tak.
Děvčata z pátého ročníku společně s asistentkami provedli „naše“ studenty i po Šumperku,
ukázali zajímavosti na pěší zóně, vyzkoušeli si

Podzimní školy v přírodě.

Zahraniční návštěva.

společně pravý indický čaj v indické restauraci.
Vzájemné odpolední návštěvy v rodinách, které studenty ubytovaly, se nesly v přátelském
duchu, smíchu a zábavě. Studenti, věkem blízcí našim dětem, měli pochopení pro mentalitu
„týnejdžrů“, pro jejich dotazy, vtípky a nekonečné vyprávění.
V pátek dopoledne se školou nesla vůně cizokrajných jídel, které jsme poté měli možnost
i ochutnat. Zajímavé kombinace různých koření, zeleniny, salátů, sladkostí i speciálních

bramborových hamburgerů všechny ohromily
– někteří ochutnávali opakovaně, někteří decentně nakousnuté vzorky vraceli.
Asi nejvíce si z projektu odnesli členové rodin,
ve kterých byli studenti ubytovaní. Měli možnost si pomocí vlastního kritického myšlení
vytvořit vlastní představu o realitě v daných
zemích. Rodiny, a samozřejmě i žáci ve škole,
nebyli odkázáni na zprostředkované informace z mediálního prostředí, ale měli s danou
kulturou vlastní osobní zkušenost.
A. Krupičková Dostálová
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Rekonstrukce školy:
máme novou kuchyň a budeme mít dvě nové učebny
Od začátku října probíhá v Základní Škole
v Dolních Studénkách přestavba přilehlého
bytu na novou třídu a cvičnou kuchyňku pro
žáky ZŠ. Z důvodu stále se zvyšujícího počtu
žáků a nároků na prostor, bylo potřeba vybudovat nové učebny pro vzdělávání. Interiér
bytu se za posledních několik desítek let vůbec nezměnil a vybavení bytu bylo staré a nevyhovující pro výuku, proto jsme se rozhodli,
pustit se do této rozsáhlé úpravy.
Jelikož se do bytu dalo dostat pouze ze strany od školního hřiště a neexistovalo žádné
vnitřní spojení s prostory školy, zasáhla rekonstrukce i do prostor jídelny, kde byl vybourán
průchod k nově vzniklým třídám. K této příležitosti podstoupila rekonstrukci i přilehlá
kuchyně, do které byl pořízen nový nábytek
a profesionální mycí linka na nádobí. Menší
úpravy proběhly i ve zbývajících částech školy
(vybourání luxferů, úprava zdí, omítek a plošiny).
Kompletní práce by měly být dokončeny
na začátku roku 2020 a my se všichni těšíme,
že se budeme učit a pracovat v nových prostorech.
J. Stejskal

Rekonstrukce kuchyně v ZŠ
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Základní škola v Dolních Studénkách pořádá

Společné vyučování s rodiči a blízkými
Přidejte se k nám do výuky a
zažijte s námi vyučovací hodinu,
nebo celý školní den!
Kde: ZŠ Dolní Studénky
Kdy: Čtvrtek 16. 1. 2020
1. Vyučovací hodina
2. Vyučovací hodina
3. Vyučovací hodina
4. Vyučovací hodina
5. Vyučovací hodina

8:00 – 8:45
9:00 – 9:45
10:10 – 10:55
11:05 – 11:50
11:55 – 12:40

Velká přestávka od 9:45 do 10:10

Budeme se na Vás těšit

Základní škola a Mateřské školy v Dolních Studénkách pořádají
TÝDEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ ve škole i obou školkách
17. – 21. 2. 2020 vždy po celý den
Přijďte se podívat,
• jak se v naší škole a školkách dětem daří
• co všechno děti během dne zažijí
• jak se jim naši učitelé věnují
• jaká je školní atmosféra
• jak probíhá běžný školní den
(Ideální doba na prohlídku je vždy mezi osmou a dvanáctou hodinou)

Rádi Vám během týdne zodpovíme jakékoliv otázky týkající se naší organizace a průběhu
vzdělávání v nich včetně informací o zápisu do školek i školy.

DOLNOSTUDÉNSKÝ ZPRAVODAJ
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Mateřská škola Dolní Studénky
Keramika
Mateřská škola spolupracuje s mnoha organizacemi a subjekty např. muzeum, divadlo,
knihovna, dům kultury aj. Velmi se osvědčily programy, které pro děti nabízí Dům dětí
a mládeže v Šumperku, kam se všemi dětmi
naší školky nejméně dvakrát v roce dojíždíme

na keramiku. Na tzv. „Komíně„ nás přivítají
usměvavé pracovnice s návrhem keramického výrobku k danému ročnímu období. Děti
se usadí kolem velkých stolů a do připravené
hlíny nejdříve otiskují všechny prstíky, pak ji
vyválí jako těsto a začne tvoření: vykrajování
tvarů,vtlačování, koulení kuliček, lepení a nakonec zdobení barevnými sklíčky či malování
speciálními barvami. Výtvory jsou jedinečné
a každé z dětí má radost ze svého výrobku,
který může s pýchou darovat svým rodičům.
Práce s keramickou hlínou podporuje celkový
rozvoj dítěte předškolního věku, a to jemnou
motoriku rukou, fantazii, tvořivost, schopnost
rozvrhnout kompozici, trpělivost. Keramika
zaujme i ty nejmladší děti, pro něž je to objevení něčeho nového a zajímavého. Budeme
se těšit na akce školky i po Novém roce, na-

Mateřská škola Králec
Podzim ve školce
Ani se tomu nechce věřit, ale sotva jsme přivítali ve školce v září nové děti, už se chystáme
na Vánoce. Podzim utekl tak rychle i díky spoustě aktivit, které děti v tomto období prožily. Ať
už to byla návštěva knihovny, divadla, přivítání
stážistů ve školce, drakiáda, vycházky do lesa,
různá tvoření. Během podzimu si děti mohly
vyzkoušet i mnoho činností spojené s vařením,
pečením, kdy si samy z různých surovin vytvářely ovocné a zeleninové saláty, pekly štrúdl
i martinské rohlíčky. Vůně se linula po celé školce a všichni si pochutnali. Teď už se moc těšíme
na vůně a činnosti spojené s Vánocemi.
NevrOl

příklad na plavání a solnou jeskyni ve Welly
centru Maják a na lyžařskou školu na Červenohorském sedle.
Přejeme poklidný předvánoční čas, spokojené
Vánoce a zdraví v roce 2020.
Za MŠ DS Ivana Janková
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Komunitní škola Dolní Studénky
Dolnostudénské vzdělávací centrum, z.s. - Komunitní škola,
Dolní Studénky 87, 788 20, IČ: 05015987

pořádá

Třídenní pobytové setkání pro všechny aktivní seniory,
kteří se nebojí objevování nového.
Milí senioři, vyrazte s námi opět na třídenní společný pobyt do
ekologického centra v Mladoňově

Termín společného setkání: 21. - 23. 1. 2020.
Cena: 1.300,- Kč (strava, ubytování, pojištění).

V ceně není zahrnuta doprava (po domluvě možnost domluvit obecním autem)

Na co se můžeme těšit?
•
•
•
•

Místo setkání: Mladoňov

zajímavý program – společenské hry, rukodělné aktivity, hudební program
legraci, povídání, zážitky, úsměvy na tváři i štamprličku 
společenský večer s casinem
procházka po okolí
… a to vše s ohledem na individuální zájmy a potřeby účastníků

Více informací Vám rád podá Jakub Dolníček (603 984 239).
Přihlášku odevzdávejte v ZŠ Dolní Studénky, přihláška je stejná jako při vyplňování kroužků.

Přihlášky do kroužků, kurzů a seminářů komunitní školy pro školní rok 2019/2020
Dolnostudénské vzdělávací centrum, z.s. – Komunitní škola, Dolní Studénky 87, 788 20, IČ 05015987
1. Přihláška do kurzu :
2. Přihláška do kurzu :
3. Přihláška do kurzu :
4. Přihláška do kurzu :
* Jméno, příjmení, titul:
* Datum narození:

Telefon:

Kontakt (e-mail):

* Zákonný zástupce:

* Adresa bydliště: ulice, číslo:
V

Datum:

* Podpis:

Svým podpisem potvrzuji pravdivost vyplněných údajů a vyjadřuji souhlas s poskytnutím mých osobních údajů pro potřeby evidence Komunitní školy v Dolních Studénkách
ve smyslu zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Přihlášku odevzdejte prosím na obecním úřadě
nebo v budově Základní školy D.S. či Mateřské školy v Králci, a to nejpozději do 15. 9. 2019.

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

DOLNOSTUDÉNSKÝ ZPRAVODAJ
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Komunitní škola Dolní Studénky
Komunitní škola Dolní Studénky informuje
V září a říjnu naše Komunitní škola zahájila
pravidelné kroužky. Největší zájem je v letošním školním roce o Univerzitu třetího věku,
cvičení bodystyling, míčové hry, dramatický
kroužek, jízdu na koních, hráníčko pro nejmenší, logopedické hrátky a tančení kroužek
pro děti. Výčet kroužků je však mnohem větší.
Mimo jiné jsme rádi, že se nám letos poprvé,
díky podpoře paní Banks, podařilo otevřít
kroužek angličtiny pro předškoláky i školáky.
V minulých číslech zpravodaje jsme Vás seznámili s finanční podporou, kterou komunitní škola poskytuje žákům a dětem ze ZŠ a MŠ
Dolní Studénky. K těmto výčtům můžeme přidat také to, že se podpora týká i letošní školy
v přírodě, na kterou žáci ZŠ na podzim vyrazili.
Vám všem patří proto dík, že aktivně do činnosti komunitní školy zapojujete. Na podzim
proběhl také sběr papíru, který ještě nemáme
spočítaný, ale opět se nějaká koruna sešla.

• Seniorský pobyt v Mladoňově: 21. – 23. 1. 2020.
Patříte mezi seniory? Chcete vyrazit na příjemný výlet? Tak se přihlaste a pojeďte
s námi do Mladoňova. Zajistíme vše, co je
třeba. Nebojte se, že se to nehodí, že jste
moc staří / mladí... vloni nám bylo skvěle, zažili jsme legraci, povídání, zpívání,
svařák... zkrátka lednovou pohodu pěkně
v teple a příjemné atmosféře. Stačí se nahlásit u pana ředitele ve škole nebo vyplnit
přihlášku.

Na přelomu listopadu a prosince se v Králci
konal workshop, na kterém si účastníci vyrobili dřevěné vánoční svícny. Pod vedením
paní Jiřiny Valentové se podařilo navodit pohodovou vánoční atmosféru a práce šla krás-

Ti z Vás, kteří by se do dalších akcí rádi zapojili,
přinášíme také přehled dalších plánovaných
akcí:

• Letní tábory 2020 – sledujte nabídku,
i v dalším roce připravujeme letní příměstské tábory v naší obci. V letošním roce se
jich účastnilo asi 130 dětí a máme na ně
fajn vzpomínky. Termíny budou k dispozici během ledna, přihlašování spouštíme
od 1. února 2020. Sledujte web školy a vývěsky v obci.

• Pravidelné kroužky Komunitní školy: je
možno se na některé nahlásit i v průběhu
roku, ideálně od pololetí. Přehled naleznete
na webu zsmsdolnistudenky.cz v sekci komunitní škola.

Děkujeme za Vaši podporu a přízeň v roce
2019. Přejeme Vám klidné Vánoce a pohodový
vstup do dalšího roku, ve kterém, jak doufáme, se budeme i nadále na společných akcích
potkávat.

ně od ruky. Děkujeme všem organizátorům
a účastníkům.

Univerzita třetího věku – U3V
V květnu sice většina z nás ukončila 6 semestrů studia virtuální U3V, které bylo ukončeno
slavnostní promocí v Praze. Protože se nám
tato forma studia moc líbí, většina z nás pokračuje ve studiu dalších zajímavých témat
a dokonce se naše dolnostudénská skupina
rozrostla o nové studenty. Zvolili jsme si velmi
zajímavé téma : “Klenoty barokního sochařství v českých zemích“. Na poslední přednášce jsme se přenesli do Kuksu a věnovali jsme
se dílu Matyáše Bernarda Brauna – hlavně
jeho pozoruhodnému sochařskému souboru
Ctností a Neřestí. Sami se divíme, jak zajímavé je toto téma. V novém roce - od února nás
čeká další semestr na téma „Čínská medicína
v našich zahrádkách“. Nemáte také zájem přijít
1x za 14 dní mezi nás?
Mgr. V. Sršňová
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Sbor dobrovolných hasičů Dolní Studénky
Vodáci
Sbor dobrovolných hasičů
vypomáháme i při akcích pořádaných obcí či
jinými, vzpomeňme na Hudbu bez hranic či
Dolní Studénky v ohrožení.

Konec roku se kvapem blíží a všichni se již
těšíme a připravujeme na vánoční svátky,
na klid a pohodu. Ohlédněme se nyní za celým uplynulým rokem. Jako dobrovolní hasiči
se věnujeme nejen přípravě na krizové situace, zejména na ochranu zdraví a majetku, ale
i činnosti v oblasti práce s dětmi a účastníme
se kulturního života v obci.
Pro krizové situace je předurčena jednotka
spadající do kompetence obce a její členové
se rekrutují právě z řad členů spolku Sboru
dobrovolných hasičů. Činnosti této jednotky
se budeme věnovat příště.
Připomeňme si onu činnost společenskou.
Hasiči se letos opět významně podíleli na kulturním životě v obci. V lednu jsme uspořádali
tradiční a oblíbený Hasičský ples s oblíbenou
hudbou Styl a zahájili plesovou sezónu v naší
obci. Po něm následoval nedělní Velký dětský
karneval plný masek a krásných vystoupení
dětí obou našich mateřských škol a základní školy, která byla odměněna bouřlivým
potleskem zcela zaplněného sálu a sladkou
odměnou pro vystupující. Po vystoupení
následovaly různé soutěže opět odměněné

cukrovinkami. S jarním počasím přichází první
venkovní akce, tradiční Pálení čarodějnic.
I deštivé počasí dalo příležitost k hojné účasti
čarodějnic i diváků. První neděli v červnu je již
léta vyhrazena pro tradiční pohárovou soutěž dospělých v požárním útoku „O putovní
pohár SDH Dolní Studénky“ za účasti družstev mužů, žen a veteránů. Velkým lákadlem
k návštěvě této akce jsou oblíbené zabíjačkové speciality a ostatně i celá kuchyně, která
je zde vyhlášenou. Mimo tyto akce aktivně

Po zhodnocení času uplynulého nastává čas
příprav na nové období. I v příštím roce bychom Vás rádi pozvali na náš první počin
v roce, na tradiční Hasičský ples v sobotu
18. 1. 2020 tentokráte s hudbou Méďa Band
a KMČ (hudba Styl bohužel letos ukončila
svou činnost) a v neděli na dětmi oblíbený
Velký dětský maškarní karneval. V dubnu pak
na Pálení čarodějnic a další akce. Všechny tyto
akce jsou již v naší obci stálicí a těší se Vaší
hojné účasti, za což bychom Vám velmi rádi
poděkovali.
Na závěr bychom rádi ještě poděkovali všem
našim členům za práci pro sbor, vedoucím
za práci s kolektivy, zejména s dětmi a sponzorům. Dík patří samozřejmě i Obci Dolní
Studénky za podporu naší práce.
V novém roce Vám přejeme mnoho štěstí,
zdraví, splněných přání a těšíme se na setkávání s Vámi.
Hasiči Dolní Studénky

TJ Sokol Dolní Studénky
Letem světem se Sokolem
I sokoli se chystají na zimní sezónu a pomalu
rekapitulují tu letošní, o které jsme Vás pravidelně, v tomto zpravodaji, informovali. Během
měsíce listopadu jsme dokončili opravu podlahy v herně ping pongu. Kromě zbrusu nové
podlahy přibyly také nové dveře a obložení.
Věříme, že herna bude sloužit všem zájemcům
stolní tenis a děkujeme tímto Olomouckému
kraji a České unii sportu. Obě organizace nám
na opravu notně přispěly. Celkové náklady
rekonstrukce se vyšplhaly téměř k čtyřem set
tisícům korun.
Zimní sezóna není jen o sportování v tělocvičnách. Aktivní turisté, běžkaři a lyžaři směřují
své kroky na zasněžené hory. Máme velkou
výhodu, že naše tělovýchovná jednota vlastní
turistickou chatu ve Velkém Vrbně pod Paprskem. V případě, že máte o ubytování na této
chatě zájem, sledujte stránky www.sokoldolnistudenky.cz, kde v sekci „chata Stará škola“
naleznete přehled volných termínů. Cena
za ubytování pro sokoly je opravdu velmi
symbolická, pro ostatní návštěvníky pak 150,Kč za noc.
Ti z Vás, kteří pak chtějí aktivně trávit svůj
čas v místní sokolovně, koukněte se na web
a najděte si volný termín, ve kterém můžete
tělocvičnu využívat. Venkovní hřiště bude

Nový povrch v herně ping pongu

v průběhu zimních měsíců uzavřené. Pokud
však počasí dovolí a najdou se dobrovolníci,
nic nebrání tomu, udělat z něj ledové kluziště.
Závěrem našeho příspěvku bychom Vám všem
chtěli popřát klidný konec letošního roku,
úspěšný vstup do Nového a budeme rádi,

když se s Vámi budeme setkávat na dalších
sokolských akcích. Tou nejbližší je již 17. ročník
Sokolského plesu, který se uskuteční na svatého Valentýna v pátek 14. 2. 2020. Vstupenky
budou k prodeji týden před plesem.
J. Dolníček
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TJ Sokol Dolní Studénky
Sportovní soustředění Chata Stará škola
– Velké Vrbno 11.-13.10.2019
Sportovky jsme po velkých prázdninách zahájili už v září - přespolním během, takže na tradiční sportovní soustředění do Velkého
Vrbna jsme odjížděli už plně „sportovně rozběhnutí“ ….
Na nádraží v Bludově se sešlo všech 20 přihlášených dětí, což je
účast vskutku rekordní a krátce po 13. hodině jsme už vlakem vyjeli vstříc letošním hrám a sportovním zážitkům. Ze Starého Města
jsme pokračovali jako vždy pěšky směr Velké Vrbno, tentokrát však
trochu jinou trasou. Abychom se co nejvíce vyhnuli chůzi po silnici,
vzali jsme to „po červené“ - kolem vojenského bunkru, který jsme
vždycky viděli právě jen zdola ze silnice a který zaujal všechny děti,
a pak už jsme pokračovali známými polními a lučními pěšinami až
do Velkého Vrbna. Tam už na nás čekala večeře – slíbené a oblíbené
výborné špagety. Po večeři jsme se pustili do sportovního kvízu, při
kterém jsme využili nejen znalosti ze sportovních odvětví, ale i pantomimu a hra to byla opravdu veselá...

V sobotu ráno jsme se pěkně protáhli při rozcvičce a pak už jsme se
těšili na ty tradiční skvělé buchty a kakao. Dopoledne jsme strávili
na místním hřišti, běhali jsme překážkovou dráhu, lámaly se rekordy se švihadlem, zvládli jsme i přehazku a vyzkoušeli volejbal. Pak
už byl nejvyšší čas se vrátit na chatu na oběd. Po obědě a krátkém
odpočinku jsme si venku zastříleli ze vzduchovky, skákala se guma
a prostě jsme si užívali sluníčka. Po svačině jsme vyrazili směr Větrov
a byli jsme překvapeni, jak na kopci stavba rozhledny pokročila. Co
jsme ale obdivovali všichni – byly překrásné barvy podzimu všude
kolem nás a v dálce jsme viděli i Praděd. Cestou dolů jsme posbírali
suché klestí na táborák a za chvíli už se kolem chaty linula vůně opečených špekáčků a oheň vesele praskal. Děti si ještě stihly „uvařit
dobroty“ z přírodních zdrojů - mechu, listí, šišek a kamínků – nad
nápady servírování by jistě žasli i šéfkuchaři z televizních soutěží…
Večer jsme si všichni s chutí a radostí zazpívali známé písničky u
kytary. Proběhlo také vyhlášení soutěží a rekordů a jako vždy byli
vítězové všichni, kdo rádi sportují a pak už byl čas jít na kutě a poslechnout si oblíbenou historku na spaní.

V neděli jsme si ráno trochu pospali a po snídani už nastal čas sbalit
si věci a připravit se na cestu zpátky, ale zbyl i čas na krátkou hru.
Po závěrečném fotu u chaty jsme, vybaveni svačinami, vyrazili na
zpáteční cestu. Sluníčko nás opět doprovázelo až do Starého Města,
odkud jsme se vlakem vrátili zpátky do Bludova, kde už rodiče čekali
na své ratolesti....
Víkend na chatě nám uběhl jako voda, ale víme, že se zase brzo uvidíme – v úterý ve sportovkách ahóój ...
Blanka Vénosová a Ivana Dolníčková
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