Číslo 3/2020

Vážení spoluobčané,
Kouzelný čas Vánoc se nezadržitelně blíží a držíte tak v rukou poslední letošní vydání Dolnostudénského zpravodaje. Čekají
nás nejkrásnější svátky v roce i přelom roku, který tradičně vybízí k bilancování období uplynulého i předsevzetím do roku
budoucího.
Tento rok byl pro nás všechny velmi zvláštní, kdo by na jeho začátku vůbec tušil, co nás čeká, kdo by tušil, že lidstvo ani se
všemi vymoženostmi doby není všemocné a svět nevídaně v několika vlnách ochromí koronavirus. S novou vakcínou přichází
s novým rokem naděje, že se svět opět vrátí alespoň trochu do normálu, ekonomické dopady však budou nevídané, jedna
injekce svět bohužel neuzdraví. Na druhou stranu, vždy je potřeba krize, aby mohla nastat nová prosperita. Pevně věřím, že
svět z této krize vyjde lepší a modernější, méně konzumní a více si vážící skutečných hodnot života!
Koronavirus a plánovaná daňová reforma bohužel má a teprve bude mít vážný dopad na rozpočty obcí, měst a krajů. Je proto i pro nás velmi složité složit vyrovnaný rozpočet při zachování hlavních realizovaných a plánovaných projektů. Snažíme se tak maximálně šetřit a zajistit
co nejvíce dotačních prostředků, nicméně je jisté, že všechny plány nebudeme moci realizovat.
O připravovaných projektech Vás budeme detailněji informovat v jarním čísle, nicméně jen ve zkratce:
do samotného finiše po více jak 2 letech míří rekonstrukce zámečku Třemešek, očekáváme vydání
stavebního povolení na stavbu nového spolkového domu a cyklostezky Králec – Třemešek, na oba
projekty sháníme finance, a na jaře by mělo být druhou etapou konečně dokončeno také zavedení
vysokorychlostního internetu do obce, se kterým intenzivně pomáháme, ale obec naštěstí nic nestojí.
Tak jako se již stalo tradicí, přikládáme k Vánočnímu zpravodaji jako malý dárek Dolnostudénský
kalendář na příští rok. Obsahuje jako obvykle pestrou paletu krásných akcí a já pevně doufám, že se většina
z nich bude moci uskutečnit a naše obec tak bude opět naplno žít. Bohužel kvůli epidemiologickým nařízením
nebudeme moci letos uskutečnit tradiční vánoční a novoroční akce, pohádky a jitrnice si tak budeme muset
nechat na příští rok.
Dovolte, abych Vám jménem všech zastupitelů obce i zaměstnanců obecního úřadu poděkoval za letošní skvělou spolupráci v nelehkých časech, popřál krásné Vánoce plné pohody, dobré nálady a odpočinku
v kruhu Vaší rodiny i přátel a do nového roku hodně zdraví, štěstí, úspěchů! Kéž je nový rok opět „normální“!

Ing. Radim Sršeň, Ph.D., starosta obce
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Diamantová svatba manželů Zajícových
60 let společného života oslavili 4. srpna letošního roku manželé
Bedřiška a Miloslav Zajícovi. V zasedací místnosti Obecního úřadu Dolní
Studénky proběhl slavnostní akt, ve kterém manželé Zajícovi starostovi

Radimu Sršňovi po jeho slavnostním projevu zopakovali společný manželský slib, který svým podpisem stvrdili do obecní kroniky. Vše proběhlo za účasti dětí a vnuků s partnery a také pravnoučaty.

Mgr. V. Sršňová

Dolní Studénky
11. listopad – 11 hodin – Den válečných veteránů
Jako každoročně jsme i letos i v době nouzového stavu položili kytice
a zapálili svíčky u obou pomníků v obci, které nám připomínají naše občany, kteří položili své mladé životy v obou světových válkách a nedožili se svobody. Položení kytice provedli letos starosta a místostarosta
obce. Chyběly nám děti z naší školy, které se každoročně této vzpomínky účastní. Tento den byl vybrán symbolicky, neboť právě 11. listopadu
1918 v 11 hodin bylo ve vlakovém voze u severofrancouzského města
Compiégne podepsáno příměří mezi Spojenci a Německem, čímž byly
ukončeny boje 1.světové války.

Mgr. V. Sršňová
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Využití Tříkrálové sbírky 2020
V letošním roce se vykoledovalo 945 524 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 559 962,81 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.

25 000 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.

25 000 Kč
• Přímá pomoc. Přímá finanční pomoc potřebným lidem, rozšířená
o podporu vícečetných rodin, rodin se členy s handicapem či osoby
s handicapem.

100 000 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.

8 000 Kč
• Vybavení do terénu. Nákup pomůcek pro hygienu ležících uživatelů a pacientů.

11 679 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.

Tříkrálová sbírka v Dolních Studénkách
Tříkrálová
proběhne
ve dnech
8.sbírka
– 10.
1. 2021
Tříkrálová
sbírka
v Dolních
Studénkách
v Dolních Studénkách

proběhne
ve dnech 8. – 10. 1. 2021
proběhne za předpokladu

7. 1. 2021 v 16:00 hod se bude konat v kostele sv. Linharta
max. 3. stupně PES
v závěru mše sv. žehnání tříkrálových koledníků
dnech
– 10.konat
ledna
2021sv. Linharta
7. 1. 2021ve
v 16:00
hod 8.
se bude
v kostele
v závěru mše sv. žehnání tříkrálových koledníků

7. ledna 2021 v 16:00 hodin se bude konat
v kostele
sv. Linharta
v závěru
mše
Všem dárcům
děkujeme
za štědrost
a koledníkům
za
obětavost
a
ochotu
pomáhat
potřebným.
sv. žehnání tříkrálových koledníků.
Všem dárcům děkujeme za štědrost a koledníkům za
obětavost
ochotu pomáhat
Všem
dárcům aděkujeme
za štědrost potřebným.
a koledníkům
za obětavost a ochotu pomáhat potřebným.

390 283,81 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

PROVOZNÍ DOBA POŠTY
BĚHEM SVÁTKŮ VÁNOČNÍCH
do 30. 12. 2020
31. 12. 2020

KIDSOK rozšiřuje nabídku
elektronických dokladů IDSOK
a zavádí celosíťové jízdenky IDSOK
Krajský koordinátor dopravy (KIDSOK) od příštího roku zavede celosíťové jízdenky IDSOK. Bude s nimi možné neomezeně cestovat
veřejnou dopravou po celém Olomouckém kraji. V elektronické formě cestující dostanou možnost koupit si je jako sedmidenní, měsíční,
čtvrtletní a roční. Jednodenní doklady zůstávají v papírové podobě.
Krajský koordinátor dopravy (KIDSOK) od 1. ledna 2021 rozšíří také
nabídku jízdních dokladů IDSOK. V elektronické podobě bylo dosud možné koupit sedmidenní a měsíční. Od příštího roku bude mít
KIDSOK v nabídce v e-shopu na adrese eshop.idsok.cz také čtvrtletní
a roční elektronické jízdenky.
KIDSOK zjednodušuje také uplatňování studentských slev. Vedle
klasické podoby mezinárodního studentského průkazu ISIC bude
od začátku roku 2021 akceptována také jeho digitální verze.

běžný provoz
8 – 10 hod.

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.

DOLNOSTUDÉNSKÝ ZPRAVODAJ

strana 4

Plán akcí na rok 2021
Název akce
Novoroční koncert v kulturním areálu
Tříkrálové koledování – sbírka pro Charitu

Datum
1. 1. 2021
8. – 10. 1. 2021

Nástup dětí do základní školy a obou mateřských školek po Vánocích

4. 1. 2021

Hasičský ples

23. 1. 2021

Velký dětský karneval

24. 1. 2021

Předávání vysvědčení za 1. pololetí v ZŠ

28. 1. 2021

Pololetní prázdniny

29. 1. 2021

Obecní ples a ples MAS Šumperský venkov

5. 2. 2021

Jarní prázdniny

8. – 14. 2. 2021

Svoz Tetrapaků

11. 2. 2021

XVIII. Sokolský ples

19. 2. 2021

Konec splatnosti poplatků za psa na rok 2021

31. 3. 2021

Velikonoční prázdniny

1. 4. 2021

Zápis dětí do 1. ročníku ZŠ
Sběr železného šrotu

8. 4. 2021
23. – 24. 4. 2021

Jarní svod loveckých psů

24. 4. 2021

Pálení čarodějnic

30. 4. 2021

Zápis dětí do obou mateřských škol

4. 5. 2021

Lampionový průvod – Pietní vzpomínka

7. 5. 2021

Turnaj Osvobození ve volejbalu

8. 5. 2021

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

12. 5. 2021

Svoz Tetrapaků

13. 5. 2021

Sokolské zahradní posezení a Dolnostudénská desítka s programem pro děti

22. 5. 2021

25. ročník závodu horských kol „Králecký úvoz“

26. 5. 2021

Zahradní slavnost pro děti MŠ a ZŠ a jejich nejbližší

3. 6. 2021

Hasičská pohárová soutěž HOLBA CUP + vepřové hody

5. 6. 2021

17. ročník festivalu Hudba bez hranic. V pátek 18. 6. koncert Ewy Farné.

18. – 20. 6. 2021

Myslivecké posezení

26. 6. 2021

Rozdávání vysvědčení, konec školního roku

30. 6. 2021

Svoz Tetrapaků

12. 8. 2021

Letní kino – kulturní areál

21. 8. 2021

Nástup dětí do základní školy a obou mateřských školek po prázdninách

1. 9. 2021

Turnaj mixů ve volejbale

4. 9. 2021

Konec splatnosti poplatků za TKO včetně rekreačních objektů na rok 2021

30. 9. 2021

Dolnostudénské hody

3. 10. 2021

Podzimní prázdniny

27.  – 29. 10. 2021

Svoz Tetrapaků

11. 11. 2021

Podzimní setkání seniorů

14. 11. 2021

Adventní koncert – atd. - podle loňského kalendáře

18. 12. 2021

Pohádková veselice v kulturním areálu
Zimní prázdniny

29. 12. 2021
23. 12. 2021 – 2. 1. 2022

POZNÁMKA: Kulturní a společenské akce se budou moci uskutečnit až podle vývoje situace v ČR v souvislosti s nákazou COVID-19 a vládními nařízeními a opatřeními.

Informace k formuláři o nahlášení poruch
Na webových stránkách obce v sekci obecní úřad se nachází nový formulář – Nahlášení poruch.
Tento formulář slouží našim občanům nejen k nahlášení poruchy s kanalizací, ale také při zjištění nefunkčnosti veřejného osvětlení či obecního
rozhlasu. Občané jej také mohou využít při zjištění jiné závady či poruchy u zařízení nebo věcí, které má obec ve svém majetku či kompetenci.
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Obecní úřad Dolní Studénky
Poplatky pro rok 2021
Navýšení sazby poplatkové povinnosti za TKO bude po více jak
10 letech schvalováno Zastupitelstvem obce Dolní Studénky dne
17. 12. 2020.
Vzhledem k tomu, že tento zpravodaj výjde ještě před zasedáním
zastupitelstva nemůžeme uveřejnit výši nové sazby za TKO, neboť
nebude ještě schválena. Věříme, že tuto skutečnost naši občané pochopí a s novou výší stanovené poplatkové povinnosti se budou moci
seznámit až po jednání ZO na úřední desce, prostřednictvím obecního
rozhlasu či na webových stránkách obce www.dolnistudenky.cz, sekce
úřední deska.

Poplatky pro rok 2020
Obecní úřad upozorňuje občany, kteří obdrželi upomínku za nezaplacené poplatky TKO pro rok 2020 a dosud nezaplatili, že jim bude
poplatková povinnost vyměřena platebním výměrem, ve kterém je
poplatková povinnost navýšena o dvojnásobek.
Adresa: Dolní Studénky 99, 788 20 Dolní Studénky
Telefonické spojení: 583 217 012
web: www.dolnistudenky.cz
e-mail: dolnistudenky@dolnistudenky.cz
Michal Strnad – místostarosta obce, e-mail: strnad@dolnistudenky.cz
Ing. Radim Sršeň – starosta obce, e-mail: srsen@dolnistudenky.cz
Kamila Růžičková – referentka: e-mail: ruzickova@dolnistudenky.cz
Kamila Čelovská – referentka: e-mail: celovska@dolnistudenky.cz

Další etapa napojení obce
na vysokorychlostní internet
Jak jsme informovali ve zpravodajích, na webových stránkách i facebooku, v září byla dokončena teprve 1. etapa napojení obce na vysokorychlostní internet a v současné době již stavební úřad vyřizuje územní
rozhodnutí firmy CETIN k uskutečnění 2. etapy, která zahrnuje rozvod
infrastruktury po obci. Měla by být provedena během jara a zajistit
všem občanům obce rychlost připojení min. 100 Mbit/s. V rámci této
etapy vzniknou další 4 tzv. DSLAMy v jednotlivých částech obce, v současné době je pouze 1 při příjezdu do obce od Šumperka. Vzhledem
k tomu, že ve většině chodníků jsou již umístěné chráničky, tj. trubky
na protažení optického kabelu, a bude tak potřeba pouze minimum výkopových prací, budeme se snažit o co nejrychlejší dokončení 2. etapy.

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

Otevírací doba pro veřejnost je:
PO – PÁ: 08:00 – 11:00 12:00 – 17:00 hodin
SO – NE: 08:00 – 12:00 hodin
Akumulátory a jiné baterie I Objemný odpad
Provozní náplně z automobilů
Drobný stavební odpad z domácnosti (jen do 200kg)
Znehodnocené léky I Znehodnocené chemikálie a jejich obaly

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.

Provozní doba obecního úřadu během svátků vánočních
23. 12. 2020 		
28. 12. 2020		
29. 12. 2020		
30. 12. 2020		
31. 12. 2020		

zavřeno
8:00 – 11.00 hod.
8:00 – 11.00 hod.
zavřeno
zavřeno

Další vítání občánků proběhne až v příštím roce
Vítání občánků nově narozených dětí, které bylo doposud pravidelně
pořádáno v měsíci prosinci, proběhne vzhledem k současným vládním
opatřením až v příštím roce.

Poděkování za nález peněženky
V měsíci listopadu se na nás obrátila naše občanka paní Axmanová s prosbou o uveřejnění poděkování v našem zpravodaji. My ji toto moc rádi
splnili a poděkování uveřejnili: „Chtěla bych touto cestou velice poděkovat
manželskému páru z Dolních Studének, který dne 11. 11. 2020 v odpoledních
hodninách našel v Šumperku před Lidlem mou peněženku a odevzdal ji.“

!

V ÚTERÝ 5. LEDNA 2021 PROBĚHNE

MIMOŘÁDNÝ SVOZ ODPADU

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

!

Informace PČR – Varujeme veřejnost před phishingovými útoky cílenými na internetové bankovnictví
V Šumperku 26. 11. 2020

Z důvodu omezeného místa ve zpravodaji uveřejňujeme zkrácenou verzi článku Policie ČR, úplnou verzi naleznete na webových stránkách
obce – aktuality.

Varujeme veřejnost před phishingovými útoky cílenými na internetové

O nutnosti být obezřetný při komunikaci na sociálních sítích a v online prostředí vůbec, informuje policie veřejnost v souvislosti
sbankovnictví
prověřovanými případy takřka denně.
Pod pokličku vašich úspor se často dostávají pomocí mobilních telefonů či e-mailů, jejichž prostřednictvím se snaží získat například
přihlašovací
internetového
nebona
číslasociálních
platebních karet.
Phishingové
útokyprostředí
přitom působí
velmi důvěryhodně,
O nutnostiúdaje
býtdoobezřetný
přibankovnictví
komunikaci
sítích
a v online
vůbec,
informuje
útočníci je často maskují za e-maily z banky nebo zprávy od někoho, koho uživatel dobře zná. Podvodné e-maily přitom mají jediný cíl,
policie veřejnost v souvislosti s prověřovanými případy takřka denně. Je to dáno tím, že se denně
odkázat uživatele na podvodný web, na kterém se následně od důvěřivců pod falešnou záminkou snaží vyzískat co nejvíce informací
potýkáme
s celou řadou různých podvodníků, kteří se neustále snaží najít nové a další možnosti,
k vylákání peněz.

jak neopatrné
uživatele
připravit
o jejich
A věřte,
žePolicisté
způsobů,
jak hospodářské
vás připravit
o peníze,
Podvodná
jednání tohoto
charakteru
se nevyhýbají
aniúspory.
šumperskému
regionu.
z oddělení
kriminality
během
využívají
nepřeberné
množství.
minulých
týdnů
přijali již několik
oznámení, ze kterých se dozvěděli, že poškození reagovali na e-mail, o němž se podle jeho vyobrazení
domnívali, že je zaslán bankou, u které mají veden svůj bankovní účet.
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prostřednictvím se snaží získat například přihlašovací údaje do internetového bankovnictví nebo

Obdržíte-li e-mail či zprávu, která vás vyzývá k nějakému úkonu nebo jeho potvrzení, a sami právě nejste přihlášeni ve svém bankovnictví
čísla platebních karet. Phishingové útoky přitom působí velmi důvěryhodně, útočníci je často
a daný úkon neprovádíte, raději ihned zavolejte na zákaznickou linku.

maskují za e-maily z banky nebo zprávy od někoho, koho uživatel dobře zná. Podvodné e-maily

Nikdy nikomu bezmyšlenkovitě nepřeposílejte žádná hesla, bezpečnostní kódy, PINy, čísla kreditních karet apod., zkrátka si
přitom
mají
jediný
cíl,snadnou
odkázat
uživatele
na podvodný web, na kterém se následně od důvěřivců
dejte
pozor,
abyste
se nestali
obětí
podvodníků.

pod falešnou záminkou snaží vyzískat co nejvíce informací k vylákání peněz.

upravila redakce obecního úřadu

Podvodná jednání tohoto charakteru se nevyhýbají ani šumperskému regionu. Policisté z oddělení
hospodářské kriminality během tohoto týdne přijali již dvě oznámení, ze kterých se dozvěděli, že
oba poškození reagovali na e-mail, o němž se podle jeho vyobrazení domnívali, že je zaslán
bankou, u které mají veden svůj bankovní účet.
V prvním případě podvodník nabádal uživatele, aby si zkontroloval platby na svém účtu a přitom jej
zároveň nasměroval na phishingový odkaz přímo ve zprávě, pomocí kterého se snadno a rychle
přihlásí ke svému bankovnímu účtu. Poškozený pak v domnění, že se přihlašuje ke svému účtu,
nechtěně poskytl podvodníkovi své přihlašovací údaje. Ten pak neváhal a jménem poškozeného
uzavřel prostřednictvím internetového bankovnictví předschválený úvěr ve výši 155 tisíc korun. Na
to, že se děje něco nekalého, přišel poškozený až poté, co mu od banky na jeho mobilní telefon
začaly chodit zprávy a ke svému účtu se přihlásil přes oficiální webové stránky banky. Když
zjistil, která bije, okamžitě kontaktoval banku a znemožnil tak podvodníkovi další manipulaci
s penězi.

Takové štěstí už neměl další z poškozených, kterého měl někdo neznámý obdobným způsobem
připravit o 130 tisíc
korun. V tomto
případě poškozený
obdržel
e-mail, v němž
UPOZORNĚNÍ
FINANČNÍHO
ÚŘADU PRO
OLOMOUCKÝ
KRAJ.mu rádoby banka
zaslala sdělení o neodeslání platby, taktéž s odkazem na rychlý přístup k internetovému
bankovnictví.
Finanční úřad pro Olomoucký kraj si dovoluje upozornit na blížící se termín podání daňového přiznání k dani z nemovitých věcí

na zdaňovací období roku 2021. Přiznání k dani je třeba podat nejpozději do 1.února 2021. Úplné znění upozornění a veškeré další
informace
naleznete
na stránkách
finanční
správy www.financnisprava.cz
. V případě
doporučujeme
kontaktovat příslušné
V souvislosti
s těmito
případy
opětovně
nabádáme uživatele
k dotazů
obezřetnosti
a připomínáme,
že
územní
pracoviště,
např.
Úz.
prac.
v
Šumperku:
email
–
podatelna3109@fs.mfcr.cz
nebo
na
tel.
583
386
111.
tímto způsobem banky s klienty rozhodně nekomunikují.

Havlíčkova 8
787 90 Šumperk
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Upozornění pro majitele psů, nejen občanů naší obce
Nejen po zimních měsících, kdy taje sníh, ale i během roku se často při procházkách či jízdě
na kole setkáváme s nevábně vypadajícími a často i zapáchajícími poklady po vašich mazlíčcích.
A kde jsou tyto poklady k vidění? No přeci na chodnících, cyklostezce, dětských hřištích a okrasných parcích v naší obci. Je to vlastně i logické, protože na vlastní zahradě si to každý páníček
uklidí, že!
Tedy popsáno stručně a jasně:
• uklízejte exkrementy po svých psech i na veřejných prostranstvích
• zajistěte si, aby vaši pejskové neběhali ve dne či v noci volně po obci a znečišťovali chodníky,
cyklostezky a okolí.
Nejhorší je to na a kolem chodníku s cyklostezkou od Kříže směrem na Šumperk. Není to moc
příjemné, když jede maminka s kočárkem, vyjede to h. . . o kolečkama a potom to musí chuděra
umývat. Každý takovýto člověk, který to vědomě zapříčiní, by se za své chování měl stydět.
V některých obcích jsou tyto situace (znečištění veřejných míst psími exkrementy) řešeny pokutou, a to nemalou. Byli bychom velice rádi, kdybychom k tomuto kroku nemuseli přihlédnout
a takto tuto věc řešit.

Knihovnické okénko
Místní knihovna Dolní Studénky oznamuje čtenářům, že dle nařízení vlády je knihovna od pátku
4. 12. 2020 otevřena v běžném režimu a to každé úterý od 15:00 hodin do 16:30 hodin a v pátek
od 14:30 hodin do 16:30 hodin. Je nutno dodržovat rozestupy 2 metry od ostatních čtenářů.
Poděkování za spolupráci
Místní knihovna Dolní Studénky děkuje všem dětem ze ZŠ a MŠ Dolní Studénky za účast v soutěžích a za výbornou spolupráci a návštěvy v místní knihovně po celý rok 2020. Knihovna dále
děkuje všem svým čtenářům za časté návštěvy a půjčování knih v knihovně.
Informace na rok 2021
Knihovna bude naposledy otevřena dne 18.12.2020 a po novém roce bude otevřena dne
5.1.2021. Půjčovní doba pro rok 2021 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 2021 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 „Deštník“. V současné
době probíhá výstava na téma „Deštník“. Všem dětem za nádherné výtvory děkujeme. Děti byly
odměněny společenskými hrami a dalšími drobnými dárky. Na všechny obrázky se můžete přijít
podívat do knihovny.
Sbírka ošacení
V uterý 31. března 2020, v pátek 3. dubna 2020, v úterý 7. dubna 2020 a v úterý 14. dubna 2020
opět po roce proběhla v naší obci sbírka ošacení, obuvi, hraček a kuchyňského nádobí. Do místnosti v budově OÚ Dolní Studénky po více jako 14 dní občané nosili 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 2021
Místní knihovna Dolní Studénky bude mít od nového roku předplatné následujících časopisů
a to: Maminka, Naše krásná zahrada, Zahrádkář, Receptář a Flóra na zahradě.
Probíhající výstava
V současné době na chodbě před vstupem do knihovny probíhá výstava fotografií od šumperského sběratele pana Petra Možného s názvem Putování po historických stavbách v Jeseníkách
ze sedla Skřítek až na vrchol Králického Sněžníku.
Bc. Martina Remešová
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Mateřská škola Dolní Studénky
Podzimní čas ve školce
Nový školní rok jsme přivítali v obnovené
třídě školky, kde se vyměnila podlaha, koberec, obložení stěn a kryty topení. Chodby
ozdobily nové barevné obrázkové malby.
Děti se těšily na nové zážitky a kamarády.
Podzimní čas byl spojený s pohádkami
O budce, O kůzlátkách, O Budulínkovi, O řepě
s vyprávěním a dramatizací. Zajímavá pro
děti byla témata a činnosti spojené s novými poznatky, zážitky a učením. Například
Ovoce a zelenina, kde rozlišovaly druhy, tvořily ovocné špízy a ochutnávaly, téma Co roste na poli přineslo hru s bramborami a jejich
vařením, loupáním a tiskáním, prošívání
papírové řepy, v tématu Co se děje v lese
se učily o stromech, houbách, zvířátkách.
Všechny děti de naučily básničky třeba
o drakovi a jeho papírových zubech, písničky o podzimu, hledaly barvičky listů, počítaly šišky a společně tvořily podzimní strom.
Novým poznatkem pro děti byla výroba

pískového těsta na Martinské rohlíčky, které
se povedly k „ nakousnutí “. Oblíbené jsou
i další výtvarné hry s barvou, přírodninami
a papírem, kde děti uplatní svou fantazii, rozvíjí tvořivost a estetické cítění. Opomenout
nemůžeme ani vycházky do přírody, cvičení, plnění úkolů na interaktivní tabuli , hry
s hračkami a přípravu předškoláků na školu.
Je toho mnoho, co děti ve školce zažijí a paní
učitelky pro ně připravují co nejpestřejší činnosti a aktivity ke spokojenosti všech.
Těšíme se na adventní čas a všem přejeme
Vánoce plné pohody a zdraví.
Za MŠ Dolní Studénky
Iva Janková
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Mateřská škola Králec
Emoce v mateřské škole
Byl jeden domeček, v tom domečku stoleček, u stolečku židlička a ?...
Možná, že to bylo úplně jinak, ale v našem domečku je stolečků mnoho, ještě víc židlí a každá má svého majitele. Jsou jimi děti. Nejen ,,holky
z naší školky“, jak zní v jedné písničce, ale i kluci. A ano, je jich hodně,
vlastně skoro všichni ti, kteří naši Mateřskou školu v Králci navštěvují,
chodí pravidelně. Dalo by se říct, žádné nemoci, jen plno emocí.
A právě emoce se staly jedním z hlavních témat, která za uplynulé měsíce provázela vzdělávání našich dětí. Pro některé se jedná o zcela nové
období v životě, velkou změnu, nutnost adaptovat se v prvním kolektivu. Pro jiné zase prostor pro realizaci touhy po rozmanitých vzdělávacích podnětech a akceptace nově příchozích. Prožívání každodenních
situací, které s sebou nesou příjemné, ale i nepříjemné pocity.
Známe to všichni, to je život. Radost, nadšení, překvapení, zlost, smutek,
znechucení, to vše je přirozenou součástí mnoha okamžiků. Jen návod
na to, jak emoce zvládnout a umět s nimi pracovat nám mnohdy chybí. V naší mateřské škole se proto cíleně snažíme s emocemi pracovat

v různých podobách. Děti se díky tomu postupně stávají kompetentní
pro opravdový život. Znají základní emoce, pracují s výrazovými kartami, komunikují, popisují jemné změny výrazů v obličeji, navrhují řešení
modelových situací, zobrazují pomocí dramatizace, pohybových her,
hudby, skládají obrázky z více částí, vyhledávají emoce v knihách, časopisech, užívají rozličné výtvarné techniky, dokáží se ohodnotit, říct,
co se jim daří, nalézt své silné stránky, pracovat s neúspěchem, vyjádřit
svůj názor před ostatními, spolupracovat, kooperovat, požádat o pomoc. Je toho možná mnohem víc, co dětem odkrývání emocí přináší.
Co je však důležité, že jsou opravdové a nezaměnitelné.
Začíná čas adventu, kouzel, překvapení, období sváteční atmosféry,
vánočních světel a pohody. Může to vše vypadat jako z pohádky, kterou již dospělí znají a na obrazovkách televize ji stále opakují každý rok
dokola. Jenže tento rok je jiný. Děti vnímají svět kolem sebe, který je
zcela nový a nikdo z nás ještě neměl příležitost jej v takové podobě zažít. Vše, co přináší současná změna ve společnosti se prolíná i do ,,bezstarostného“ dětského světa her a fantazie. ,,Paní učitelko, letos Ježíšek
nepříjde, je v karanténě.“ Tak snad budou podobné věty jen úsměvnou
vzpomínkou pro všechny, kteří měli možnost být ,,teď tady“. Mějte spokojené a pohodové dny s Vašimi dětmi, blízkými a hodně zdraví všem.
Přejeme my z králecké Mateřské školy.

Za MŠ Králec Hanka Plachá
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Základní škola
Představujeme vám pana Tydýta
Možná jste už někde v obci potkali děti z naší školy, které pečlivě střežily růžovou plyšovou bytost. Dokonce si s ní povídaly,
houpaly ji na houpačce či vozily v kočárku.
A není to nikdo jiný, než právě pan Tydýt. Žije u nás
ve škole už více než rok. Dovezli ho k nám z drama
centra Sdružení D z Olomouce. Připravili pro nás
dramatický program a představili příběh o panu
Tydýtovi.
Příběh o tom, že není jednoduché být jiný. Někdy to
i hodně bolí a musíme se naučit se za sebe postavit
nebo mluvit o tom, co nás trápí. Příběh o jedinečnosti
a o tom, že každý z nás je originál, a že i když je třeba
růžový, má dlouhý nos, nebo kulaté bříško, tak jistě něco zajímavého
umí nebo dovede. Každý je důležitý.

Obrázky pro babičky a dědečky
Žijeme ve složité době... Vlivem koronavirové krize procházíme nejrůznějšími omezeními. Na vlastní kůži jsme pocítili uzavření škol a složitost výuky na dálku. Jedno z nejtěžších omezení se ovšem dotklo
našich nejstarších spoluobčanů v domovech důchodců.
Ihned po návratu do školy jsme se s dětmi ve ŠD zamyslely, jak babičkám a dědečkům, kteří se nemohli setkat se svými blízkými v době karantény, udělat radost. Rozhodli jsme se je potěšit aspoň jednoduchým
a milým způsobem: namalovat jim obrázky, které je aspoň trochu
potěší a povzbudí v předvánočním čase. Děti se úkolu s radostí ujaly!
Jejich díla jsme s naším panem ředitelem předali panu řediteli
Ing. Gondovi a jeho prostřednictvím darovali babičkám a dědečkům
v šumperském Domově důchodců.
Určitě je dětské kresbičky povzbudily a zpestřily jim předvánoční
období.
Všichni žáci a zaměstnanci školy a školek přejí všem čtenářům klidné
Vánoce a hlavně zdraví v celém dalším roce.

Toto poselství se i my ve škole snažíme naplňovat. Všechny děti, které se rozhodnou chodit do naší školy, podpoříme
v jejich talentech a potřebách. Učíme se nejenom znalosti, ale spoustu
důležitých poznatků o přátelství, respektu a vzájemné pomoci.
Pan Tydýt po programu už u nás zůstal. Občas se s námi i učí.
A aby mu nebylo smutno přes víkendy, kdy nikdo ve škole není,
začaly si děti brát pana Tydýta domů a představují mu svůj domov, rodinu, svůj svět.
Učí ho jezdit na koni, chodit na výlety, neztratit se v lese, nebo
s ním třeba i pečou dobroty, cokoli, co ho můžou naučit o životě.
Vznikl i deníček pana Tydýta, kde děti (a jejich tvořiví rodiče) zachycují okamžiky společného času. O velkých prázdninách bude
k nahlédnutí v knihovně DS. Pan Tydýt se prostě nenudí!
Petra Zsáková
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Ze života dolnostudénské farnosti
Navzdory nouzovému stavu se naše farnost ponořila do adventního očekávání a připravuje se na nejhezčí křesťanské svátky v roce.
V kostele bychom nyní marně hledali květinovou výzdobu, protože
podobně jako před Velikonocemi je i advent dobou postní. Na oltáři
spatříme pouze adventní věnec, na kterém postupně přibývají plamínky – světla naděje a víry, že s narozením Jezulátka bude zase vše
bezstarostné a harmonické.

stavení veškerých náboženských aktivit trvalo od druhého říjnového
týdne až do čtvrtka 19. listopadu, kdy se po dlouhé době konala první bohoslužba maximálně pro 15 věřících. V omezeném počtu farníků jsme v neděli 22. listopadu slavili Slavnost Ježíše Krista Krále, čímž
jsme zakončili liturgický rok. Týden nato – 1. neděli adventní jsme již
slavili ve společenství 20 farníků a otec kaplan P. Jiří Luňák požehnal
adventní věnce, které jsme si donesli – viz foto.
V prosinci již můžeme navštěvovat bohoslužby chvála Bohu relativně
bez omezení (3. stupeň PES à 30 % kapacity míst k sezení; 4. stupeň
PES à 20 % kapacity míst k sezení), pouze s výjimkou půlnoční mše
svaté, na kterou bude zapotřebí rezervace. Během půlnoční bohoslužby, ale i na Boží hod vánoční bude v kostele k dispozici Betlémské
světlo, nezapomeňte si proto vzít svíčku s sebou.
Připojuji tradiční harmonogram vánočních a novoročních bohoslužeb:
• 24. 12. 2020 ve 20:00 hodin:
Štědrý večer – půlnoční mše sv. na místenky
• 25. 12. 2020 v 7:30 hodin:
slavnost Narození Páně – Boží hod vánoční
• 26. 12. 2020 v 7:30 hodin:
svátek sv. Štěpána
• 27. 12. 2020 v 7:30 hodin:
svátek Svaté rodiny
• 1. 1. 2021 v 7:30 hodin:
Nový rok – slavnost Matky Boží Panny Marie

To se ovšem nedá říct o uplynulém podzimním období, kdy neviditelné dílo Zlého znovu paralyzovalo církevní život. Nekonala se ani
tradiční dušičková pobožnost na hřbitově, zrušena byla i bohoslužba
na šumperském hřbitově. Z našich kněží se znovu stali profesionální youtubeři J a z šumperské kaple nám živě přenášeli nedělní mše
svaté. Také farníci se snažili být navzájem v kontaktu, např. paní Marie
Jílková všem osobně rozvezla listopadové číslo děkanátního časopisu TAM&TAM i s velmi milým dárkem – duchovní četbou od otce děkana. Naše farnost se na doporučení biskupů zapojila do akce „Zvony
za svobodu“ a to tak, že na státní svátek 17. listopadu přesně v 17:11
hod. vyzváněly zvony všech kostelů po dobu 11 minut. Celé poza-

Vodáci
Vážení spoluobčané
a příznivci divoké vody,
i přes nejednoduchou situaci
v našem okolí naši vodáci pevně věří, že co letos bylo – brzy
pomine a vrátíme se do normálních vod. Z těchto důvodů
se naši závodníci snaží pilně
trénovat i na studené vodě,
když to jinde, bohužel nejde.
Nabíráme tím sílu pro další
sezónu, která snad již bude
normální.
Přejeme hodně zdraví a klidu.
V Dolních Studénkách 10. 9. 2020

• 7. 1. 2021 v 16:00 hodin:
v závěru mše sv. žehnání tříkrálových koledníků v případě max 3.
PES
Doposud není jasné, jak to bude s Tříkrálovou sbírkou 2021 v naší
obci. Vše bude záležet na vývoji epidemiologické situace v Česku.
TKS 2021 se uskuteční pouze za předpokladu maximálně 3. stupně
PES. Samozřejmě bude možnost přispět i on-line formou.
Na závěr chci připomenout, že myslíme na všechny nemocné nejen
v modlitbách, ale také tu jsou plně k dispozici naši kněží všem, kteří
projeví zájem o jejich návštěvu doma nebo v nemocnici. Dovolte mi
za celou naši dolnostudénskou farnost popřát vskutku požehnané
Vánoce a opravdovou radost z narození Páně J.
Jiří Jančík
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Sbor dobrovolných hasičů Dolní Studénky
Vážení spoluobčané, děti, mládežníci, dospělí i pamětníci.
Touto dobou jsme se otáčeli za uplynulým rokem, abychom si připomněli, co krásného jsme během roku spolu
prožili, jak jsme se potkávali a užívali si na různých setkáních, akcích. Je smutné, že letošních vzpomínek nebude
mnoho. Vždyť povětšinu roku jsme se museli schovávat
před neviditelným strašákem.
A přece najdeme v mezidobí alespoň pár chvilek, kdy jsme nemuseli myslet na to, jak sobě či druhým neublížit a mohli se trošku odvázat. Jsme
rádi, že vám tyto chvilky pomohl vyplnit i náš Sbor dobrovolných hasičů.
Nový rok začal pozitivně a my jsme mnoho z vás přivítali na tradičním
Hasičském plese a vaše děti na následném Velkém dětském karnevale s krásnými vystoupeními dětí obou našich mateřských škol i školy
základní. A bylo hotovo, nastala první doba temna. Další v pořadí,
dubnové Pálení čarodějnic, se již nemohlo uskutečnit. Díky rozvolnění

před začátkem prázdnin se podařilo uspořádat alespoň soutěž dětské okresní ligy, i když s nutnými omezeními. Soutěž dospělých se ale
uspořádat nepodařilo. Přišli jste tím o tradiční Vepřové hody, a to nás
velmi mrzí. I když situace nebyla nejrůžovější, naši veteráni se několika
soutěží také zúčastnili. Tradičně jsme vypomohli u festivalu Hudba bez
hranic a nastalo to znovu. Druhá doba temna. Zatím nikdo neví, jak
bude dál a tak nevíme, zda vás můžeme zvát na ples a další čekající
akce. Můžeme vám ale slíbit, že jsme připraveni naše akce po uvolnění
zorganizovat. Zároveň nás těší, že se i ostatním složkám podařily uskutečnit jejich stěžejní akce.
Na závěr bychom rádi poděkovali všem našim členům za práci, kterou
sboru věnují a vedoucím za práci s kolektivy, zejména s dětmi. Děkujeme všem, kteří nás i v této nelehké době podpořili.
V novém roce vám přejeme mnoho zdraví, štěstí, krásných dnů a těšíme se na setkávání s vámi.

Hasiči Dolní Studénky

Komunitní škola Dolní Studénky
U3V – Univerzita třetího věku
Přestože nám naše studium i v tomto semestru
znepříjemnil nouzový stav, neodradilo nás to
a studujeme distanční formou - stejně jako děti
a studenti ve školách. Na první přednášce koncem září jsme se ještě sešli v zasedací místnosti
a od té doby studujeme doma. Vybrali jsme si
na tento semestr velmi krásné téma – DĚJINY
ODĚVNÍ KULTURY. Každý z nás má rád hezké
a slušivé oblečení a my se na našich přednáškách dostáváme na dalekou cestu ke kořenům lidských civilizací a odhalujeme proměny
módy a odívání. A jsme až překvapeni, jak i ty
nejstarší prvky odívání praktikujeme i dnes.
A není to jen o odívání, i o obuvi a účesech.
Začali jsme pravěkem a odíváním pravěkých
lovců, starověkem od Mezopotámie po Egypt,
prošli jsme antikou – Řecko, Kréta, Čína,
Japonsko. Následuje kultura pyšného Říma
a krásných římských tóg, tunik a chitónů, zdobených bohatě vyšívanými lemy a nádhernými sponami a brožemi. Dále oděvy císařské

Je to opravdu nádherné a zajímavé téma, docela nás mrzí, že si o všem nemůžeme vždy
po společné přednášce podiskutovat. Věříme,
že se alespoň na poslední přednášce začátkem prosince sejdeme a pobesedujeme.

Byzancie až po raně křesťanské středověké
kultury a odívání doby křesťanské. Opustíme
starověk a přesouváme se do doby románské – prohlédneme si šatník rytířů a dam
evropských panovnických dvorů. Zakončíme
v době renesance, kdy se objevuje opět potřeba krásy, kultivovanosti a antických ideálů.

Mgr. V. Sršňová

Nabízím profesionální péči o Vaše chodidla u Vás doma.

Mobilní pedikúra
v Šumperku a okolí

Šetrné ošetření otlaků, zrohovatělé kůže, prasklin, kuřích ok, zarůstajících nehtů
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