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I. POLITICKÝ A VEŘEJNÝ ŽIVOT MĚSTA.
A. MĚSTO – RADNICE.
1) Představitelé Města Studénka:
Rada města Studénky( dále RMS):
Lubomír Šobich – starosta
Pavla Honová – ředitelka MŠ
Ing. Lukáš Pomikálek – místostarosta
Karla Sekaninová
Vlastik Dubjuk
MUDr. Jiřina Vrajíková
Ing. Miroslav Fabian
Zastupitelstvo města Studénky (dále ZMS):
Ivan Bartoš
Ludmila Palatová
Ing. Josef Bělíček
Ing. Pavel Mičkal
Vlastik Dubjuk
Karel Polák
Ing. Miroslav Fabian
Ing. Lukáš Pomikálek
Jan Gajdůšek
Mgr. Marie Bauerová
Miloslav Grohmann
Karla Sekaninová
Mgr. Radek Havránek
Lubomír Šobich
Přemek Hill
Bohumíra Šrámková
Pavla Honová
MUDr. Jiřina Vrajíková
Magda Hošková
Helena Wojdylová
Květoslava Matulová
Výbory ZMS:
Ing. Josef Bělíček
Ing. Svatava Neblová
Ing. Anna Šikulová
Přemek Hill
Ing. Radim Nebel
Blažena Šumná

Finanční výbor ZMS:
Ing. Karel Michný
Romana Neznalová
Kontrolní výbor ZMS:
Petr Zikán
Dalibor Tofel

Rok 2004 byl druhým rokem volebního období samosprávy zvolené na roky
2002-2006. Zastupitelstvo města se sešlo na pěti řádných a jednom mimořádném
zasedání. Na těchto zasedáních bylo přijato celkem 135 konkrétních usnesení. Rada
města se sešla na sedmnácti řádných a šesti mimořádných schůzích a přijala celkem
501 usnesení.
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Zastupitelstvo města Studénky se řídí Jednacím řádem č.1/2003 jehož účinnost
je od 1.10. 2003 a má 12 stran a jednu přílohu. Pořadí schůzí Rady města a
Zastupitelstva je řazeno od počátku volebního období.
2) Jednání Městské rady:
Usnesení přijatá Radou města Studénky jsou zveřejňována na úřední desce umístěné
na budově Městského úřadu Studénka. Zápisy usnesení rady jsou vyhotoveny do 7.
dnů ode dne konání rady města. Usnesení rad jsou označena pořadovým číslem
usnesení, pořadovým číslem rady a posledním dvojčíslím kalendářního roku.
Platnost usnesení je potvrzena podpisem starosty a místostarosty Schůze rady města
jsou neveřejné, tudíž do zápisů ze schůzí není umožněno veřejnosti nahlížet.
• 27. schůze rady Města Studénky, konané dne 20.1.2004
Na schůzi byly projednávány otázky přidělení bytů ve vlastnictví města na ulici
Tovární a Mlýnské a výměny bytu na ulici Budovatelské. Dále byly projednány a
vzaty na vědomí zprávy o činnosti komisí RMS za rok 2003 a to komise sportovní,
bytové, grantové, Domu s pečovatelskou službou, požární ochrany a komise Sboru
pro občanské záležitosti. RMS udělila Základní škole Sjednocení výjimku při
pořádání Školského společenského plesu dne 20.2.2004 v Dělnickém domě na
prodloužení doby konání do 02.00 hodin a Sboru dobrovolných hasičů Studénka –
město, Družstevní 284, na pořádání Hasičského plesu dne 7.2.2004 rovněž
v Dělnickém domě na prodloužení doby konání do 03.00 hodin. Současně byla
udělena výjimka Zdeňce Tobolové, Sedlnice 69, na pořádání diskoték pravidelně
každý pátek v době od 30.1.2004 do 30.6.2004 v restauraci v Nové Horce do 02.00
hodin. Byly projednány závazné ukazatele příspěvkovým organizacím zřizovaným
městem Studénka pro období rozpočtového provizoria v roce 2004, dodatky smluv
na Čištění dešťových vpustí, Zimní údržby a očisty města, Smlouvě o sběru, svozu a
zneškodňování komunálních odpadů, umístění dopravního značení na ulici Matiční u
č.p. 315, návrh na zřízení organizační složky města – Jednotky sboru dobrovolných
hasičů města Studénky a konečně i návrh rozpočtu na rok 2004.
• Mimořádná schůze Rady města Studénky konaná dne 26.1.2004.
Na této mimořádné schůzi RMS projednala návrh rozpočtu města pro rok 2004
a doporučila ZMS ke schválení.
• 29.schůze Rady města, konané dne 3.2.2004.
Rada města Studénky na této schůzi v úvodu vzala na vědomí zprávu o činnosti
Informačního centra, kterou tvoří statistické údaje o návštěvnosti a nejčastěji
využívaných službách v roce 2003. Udělila výjimku Městskému kulturnímu
středisku ve Studénce při pořádání VIII. Městského plesu dne 14. 2.2004
v prostorách Dělnického domu na prodloužení doby konání do 03.00 hodin. Bylo
rozhodnuto o Dodatku č.3 ke Smlouvě o dodávce úklidové služby mezi společnosti
MINAS v.o.s. jako dodavatelem a městem Studénka jako odběratelem ve věci
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zvýšení ceny poskytované služby. Schválila a doporučila ZMS prodej pozemků panu
Miroslavu Šajtarovi, Ing. Lence Šajtarové, Vladimíře Lazecké a Povodí Odry,
včetně pronájmu části pozemku ve zjednodušené evidenci za účelem realizace stavby
„ Revitalizace Bílovky“ v Chráněné krajinné oblasti Poodří. Doporučila ZMS
schválit Pravidla prodeje bytů ve vlastnictví města Studénky určených k prodeji. RM
projevila souhlas s bezplatným užitím znaku města subjektem Jiří Směšný – SPRINT
made in publicity za účelem umístění znaku města na sérii pohlednic pro
Moravskoslezský kraj. Dále byla schválena varianta č.1 Technicko- ekonomické
studie akce „Odkanalizování části Studénka 1 zpracované Ostravskou společností
KONEKO, spol.s r.o. a realizace dalšího stupně projektové dokumentace. Na této
schůzi bylo dále rozhodnuto o zaslání výzvy k soutěži zájemcům o veřejnou
zakázku na zhotovitele stavby “ Novostavba chodníkového tělesa“ na Bravantském
kopci ve Studénce a doporučeno dále ZMS schválit přijetí dotace
Moravskoslezského kraje ve výši 640. 500,- Kč v rámci dotačního programu
„Podpora investičních aktivit obcí v oblasti dopravy“. RMS odsouhlasila záměr
společnosti MIRAMO, s.r.o. z Albrechtiček instalovat na její náklady sekundární a
terciální rozvody kabelové televize v bytových domech ve vlastnictví města na ulici
Budovatelské č.p. 808,809,810, 811 a poskytnout této společnosti součinnost při
jednání se Severomoravskou energetikou a.s. ve věci případného umístění rozvodů
kabelové televize na sloupy nízkého napětí v rámci rozšiřování kabelové televize do
těch částí města, ve kterých se rozvody ani zemní chráničky pro umístění rozvodů
kabelové televize nenacházejí. Dále bylo rozhodnuto o uplatňování požadavků na
dotační programy vyhlášené Moravskoslezským krajem.
• 30. schůze Rady města Studénky, konané dne 24.2.2004.
V úvodu jednání se MR zabývala udělováním výjimek na prodloužení doby
konání při pořádání veřejných produkcí ve dnech 13.3.2004 a 3.4.2004,
přidělováním a výměnou bytů ve vlastnictví města a rozhodla poskytnout grant
z rozpočtu města pro rok 2004 žadatelům. Doporučila ZMS schválit poskytnutí
grantu z rozpočtu města ve výši 80 000 Kč žadateli Mgr. Tomáši Vrábelovi na akci
Kotvice 2004. Schválení plánu úklidových akcí ve městě pro r. 2004 proběhlo ve
smyslu důvodové zprávy. Dále bylo rozhodnuto využívat část výtěžku z provozu
výherních hracích přístrojů v roce 2004, 2005 a 2006 na financování činnosti
sportovních organizací. Na této schůzi RM schválila dodatek ke Smlouvě o dílo
„Zimní údržba a očista města Studénka“ ze dne 28.4.2000 mezi Městskými
inženýrskými sítěmi Studénka a.s. jako zhotovitelem a městem Studénka jako
objednatelem cenu díla ve výši 181.000 Kč měsíčně. Ve věci nájemních bytů bylo
rozhodnuto nezvyšovat pro rok 2004 nájemné o míru inflace ve výši 0,1%.
V návaznosti na zájem města ve věci podpory rozvoje kabelové televize ve
Studénce rozhodla RM zveřejnit záměr města pronajmout nebytový prostor ve
strojovně výtahu umístěné ve stávající střešní nástavbě objektu č.p. 779 na ulici
Budovatelské ( Dům s pečovatelskou službou) společnosti MIRAMO s.r.o. za
účelem vybudování hlavní stanice kabelové televize.
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• 31. schůze Rady města Studénky, konané dne 16.3.2004.
Předmětem jednání této schůze RMS bylo mimo jiné projednat, schválit a
doporučit ZMS přijetí členství města v Asociaci turistických informačních center
České republiky na základě vyhodnocení přínosu pro město Studénka. Bylo dále
rozhodnuto o ukončení Smlouvy o dodávce úklidové služby ze dne 27.9.2001 mezi
veřejnou obchodní společnosti MINAS a městem Studénka a o uzavření nájemní
smlouvy o nájmu části pozemku ve zjednodušené evidenci mezi městem Studénka
jako pronajimatelem a Povodím Odry, s.p. Ostrava, jako nájemcem, za účelem
realizace stavby „Revitalizace Bílovky v Chráněné krajinné oblasti Poodří, Etapa B:
Napojení odstavené Bílovky“ na dobu určitou, a to do 31.12.2005. V návaznosti na
minulé jednání RM bylo rozhodnuto o uzavření dodatku ke Smlouvě o výpůjčce
mezi městem Studénka jako půjčitelem a Nadací Futurum ve Studénce jako
vypůjčitelem, za účelem rozšíření vypůjčky o nové nebytové prostory pro Střední
ekonomicko- podnikatelskou školu, o.p.s., s níž SEPŠ kooperuje a dále uzavřít další
nájemní smlouvu na pronájem nebytových prostor ve stávající střešní nástavbě
objektu č.p. 779 na ulici Budovatelské (Dům s pečovatelskou službou) mezi městem
Studénka jako pronajimatelem a společností MIRAMO, s.r.o. jako nájemcem, za
účelem vybudování hlavní stanice kabelové televize. Dále byl projednán nájem
nebytových prostor v budově č.p. 779 na ul. Budovatelské s nezbytnými stavebními
úpravami za účelem rozšíření provozovny kosmetiky a pedikúry. Dnešního dne RMS
schválila statut organizační složky města Studénky – Jednotky sboru dobrovolných
hasičů města Studénky a rozhodla uzavřít Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu
Moravskosleszkého kraje na úhradu výdajů spojených s činností Jednotky ve výši
300.000,-- Kč.
Dominantní událostí tohoto roku budou volby do Evropského parlamentu. RMS
na dnešním jednání jmenovala a schválila komisi pro zajištění voleb konaných ve
dnech 11.6.2004 a 12.6.2004 a organizačně – technické zabezpečení voleb.
Dále bylo rozhodnuto o zaslání výzvy k soutěžím o veřejné zakázky a
jmenování komisí a jejich náhradníků podle zákona č. 199/1994 na zhotovitele
staveb: „Rekonstrukce komunikace ulice Polská“, „Rekonstrukce komunikace ulice
Májová“, „Dodávka a montáž měřicí a regulační techniky v bytových domech a
objektech ve vlastnictví města Studénky“,a „Novostavba chodníkového tělesa na
Bravantském kopci ve Studénce“.
RMS uložila vedoucí odboru financí a rozpočtu provézt předběžnou
veřejnoprávní kontrolu u všech žadatelů o veřejnou finanční podporu a rozhodla
přidělit byty č.34 a č.3 v Domě s pečovatelskou službou na dobu neurčitou.
• 32. mimořádná schůze Rady města Studénky.
Na této mimořádné schůzi byl schválen záměr na pronájem části pozemku
parcelní číslo 409 v k.ú. Studénka nad Odrou za účelem vybudování venkovního
posezení před restaurací „Dělnický dům“.
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• 33. schůze Rady města Studénky, konané dne 6.4.2004.
Při projednávání bytové problematiky byl udělen souhlas s výměnou bytů, ve
vlastnictví města, č. 13 na ulici Budovatelská 811 s nájemcem bytu na ulici A.
Dvořáka 709. Dále pak přidělení bytů a to bytu č.1 na ulici Tovární 322 a bytu č. 23
na ulici Budovatelské 809.
RMS vzala na vědomí rezignaci Ing. Jiřího Home na funkci člena sportovní
komise ke dni 16.1.2004 a s účinností od 7.4.2004 jmenovala do této funkce p.
Vratislava Usvalda.
Dále bylo v souladu se zákonem č. 128/2000 o obcích svěřit příspěvkovým
organizacím města svou působnost v rozhodování o uzavírání nájemních smluv o
výpůjčce, a to ve vztahu k majetku města svěřenému příspěvkovým organizacím do
správy zřizovacími listinami. Současně i vydala souhlas v souladu se statutem
příspěvkových organizací s přijetím věcných darů v případě ZŠ T.G.Masaryka,
Studénka od společnosti Thrall Vagonka Studénka a ZŠ Studénka, Butovická od
společnosti Thrall Vagonka Studénka a firmy Petr Horváth, Bílov. Dále bylo
schváleno vybraným příspěvkovým organizacím čerpání investičních fondů podle
Pravidel pro použití prostředků z investičních fondů.
Ve vztahu k Charitě Studénka byla udělena výjimka z Ceníku a seznamu
materiálů přijímaných k rekultivaci v lokalitě Radar v souvislosti se stavbou Domu
pokojného stáří.
V majetkových záležitostech se RMS zabývala schválením záměru pronájmu
nebytového prostoru v budově č.p. 769 na ul. Budovatelské nazvaného “ Sportovně –
ubytovací komplex“ společnosti Městské inženýrské sítě Studénka za účelem
provozování bazénu, perličkové lázně, bowlingu s rozšířeným společenským
prostorem a ubytovacího zařízení, pronájmem části pozemku v lokalitě „Za sadem“
se stávajícími nájemci zahrádek za účelem odběru vody z veřejné vodovodní
přípojky, která bude realizována na náklady města. Bylo schváleno bezúplatné
poskytnutí dat – katastrálních map Správě Chráněné oblasti Poodří, nevyhovět
žádostem Sboru badatelů Bible s dlouhodobým pronájmem sálu Městského úřadu a
s umístěním šatní skříně v budově MÚ.
Ve věci veřejných zakázek bylo rozhodnuto zaslat výzvy k soutěžím o veřejné
zakázky,o komisích a náhradnicích u akcí: „ Odkanalizování části Studénka 1“,
„Novostavba chodníkového tělesa na ulici Bučovické“, „Hala pro míčové hry a
společenské vyžití – Studénka“, „Splašková kanalizace Studénka-Butovice, III.
Etapa“, a zařadit do zásobníku investičních akcí města Studénky požadavky na
opravy a investiční akce sportovních zařízení města provozovaných společností
Městské inženýrské sítě Studénka, a.s.. RMS s konečnou platností rozhodla o výběru
zhotovitele zakázky „Novostavba chodníkového tělesa na Bravantském kopci ve
Studénce a uzavření smlouvy o dílo s uchazečem Bytprům, Výrobní družstvo
v Ostravě za cenu 1.083.582,-Kč. Bylo rozhodnuto o výběru zhotovitele díla
„Oprava výtluků ve Studénce“ a o uzavření smlouvy o dílo s uchazečem Technické
služby, a.s. Ostrava, za cenu nejvýše přípustnou ve výši Kč 229.950,-.
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• 34. mimořádná schůze Rady města Studénky, konané dne 9.4.2004.
Na této schůzi RMS projednala a rozhodla o dvou záležitostech. Především
bylo rozhodnuto o uzavření nájemní smlouvy o nájmu části pozemku o výměře 432
m2 s nájemcem Liborem Polehlou – firma POLI za účelem zřízení a provozování
venkovního posezení před restaurací Dělnický dům, a to na dobu určitou do
31.12.2014 při ceně nájmu 120,-Kč/m2/rok.
Dále RMS projednala a doporučila ZMS schválit záměr prodeje budovy č.p.
366 (Parlament) a to do podílového spoluvlastnictví, se závazkem zřízení věcného
břemene spočívajícího v tom, že nový vlastník se zaváže trpět po dobu dvou let
pronájem nebytových prostor v suterénu za účelem provozování a zajišťování údržby
veřejné zeleně, pronájem nebytových prostor v 1. nadzemním podlaží pro účely
rychlé záchranné služby a lékařské ordinace a pronájem nebytových prostor ve 2.
nadzemním podlaží vpravo za účelem provozování holičství a kadeřnictví,
kosmetických služeb a zastavárny. Prodej se uskuteční formou dražby s vyvolávací
cenou 3 mil. Kč.
• 35. mimořádná schůze Rady města Studénky, konané dne 20.4.2004.
Předmětem jednání této mimořádné schůze bylo rozhodnutí o výběru
zhotovitele veřejné zakázky „Rekonstrukce komunikace ul. Májová ve Studénce“ a o
uzavření smlouvy o dílo s vybraným uchazečem firmou UNISTAD s.r.o. ze
Suchdolu nad Odrou za cenu nejvýše přípustnou Kč 3.265.786,--.
Dále RMS rozhodla o výběru zhotovitele veřejné zakázky „Rekonstrukce
komunikace ul. Polská ve Studénce“ a o uzavření smlouvy o dílo s uchazečem
firmou STRABAG a.s. Ostrava za cenu nejvýše přípustnou Kč 2.098.566,--.
• 36. schůze Rady města Studénky, konané dne 27.4.2004.
Programem jednání byla nejdříve rutinní rozhodnutí na udělení výjimky při
pořádání veřejné produkce, přidělení bytu ve vlastnictví města, uzavření smlouvy o
společném nájmu bytu, směrnice o obstarání prodeje věcí v Informačním centru,
hodnocení činnosti ředitelky Městského kulturního střediska ve Studénce za rok
2003, žádost Správy chráněné krajinné oblasti Poodří o odprodej části pozemku,
žádosti občanů o odprodejích či odkupech pozemků a výpověď Smlouvy o nájmu
nebytových prostor s Ing. Karlem Böhmem.
V dalším jednání bylo rozhodnuto o výběru zhotovitele zakázky na zpracování
žádosti o dotaci ze strukturálních fondů Evropské unie včetně dokumentace na akci
„Zřízení turistického centra v zámeckém areálu II. Etapa a uzavření mandátní
smlouvy s uchazečem Enterprise plc, s.r.o. Ostrava za cenu nejvýše přípustnou Kč
175.455,--. V dalším RMS rozhodla využít svého práva vyhrazeného v zadání
veřejné zakázky „Dodávka a montáž měřicí a regulační techniky v bytech a
objektech ve vlastnictví města Studénky“ a veřejnou zakázku zrušit a přímo zadala
tuto veřejnou zakázku a uzavřela smlouvu o dílo s firmou TECHEM s.r.o. Praha za
cenu 1.512.761,-- Kč. Progresivní se jeví rozhodnutí o zřízení informačního kiosku
jako veřejně přístupného internetu umístěného na budově městského úřadu vedle
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služebního vchodu s napojením na internetovou síť městského úřadu. V závěru
řešení rozvojových aktivit města bylo rozhodnuto o výběru zhotovitele zakázky na
zpracování projektové dokumentace pro územní řízení akce „Hala pro míčové hry a
společenské využití – Studénka“ a uzavření smlouvy o dílo s Ing. Josefem Horákem
z firmy INEX Kroměříž za cenu nejvýše přístupnou 173.250,-- Kč.
V zájmu zvýšení atraktivity města bylo rozhodnuto o výběru zhotovitele služby
„Očista veřejného prostranství ve Studénce od psích exkrementů“ a uzavření
smlouvy s firmou Městské inženýrské sítě Studénka za cenu nejvýše přístupnou
20.230,-- Kč.
• 37. schůze Rady města Studénky, konané dne 18.5.2004.
Předmětem jednání RMS byly mimo jiné i plnění rozpočtu města k datu
31.3.2004. V dalším pak RMS vzala na vědomí důvodovou zprávu ve věci případné
škody vzniklé nesprávným použitím svěřených finančních prostředků při správě
domovního a bytového fondu města.
Byly projednány a vydány dodatky k závazným ukazatelům pro rok 2004
školským příspěvkovým organizacím města a rozhodnuto o udělení výjimky při
pořádání veřejné produkce na Ukončení oslav 45. výročí založení města dne
12.6.2004 v areálu zahrady Dělnického domu ve Studénce.
V průběhu jednání bylo rozhodnuto o přidělení bytů č.15 na ulici Tovární 324
a č.9 na ulici Budovatelské 808, oba na dobu určitou. Při této příležitosti byla
starostovi města svěřena působnost v rozhodování o uzavírání dodatků k nájemním
smlouvám k bytům ve vlastnictví města Studénky. RMS se zabývala také pravidly
privatizace bytů ve vlastnictví města ( tak zvaná 3. vlna privatizace) zaměřenou na
prodej dvou bytů v Nové Horce a 13. bytů v Butovicích.
V souvislosti s rezignací pana Leopolda Toboly na funkci člena Komise požární
ochrany města byl jmenován do této funkce pan David Restl s účinnosti od
19.5.2004.
V rámci investičních aktivit města bylo rozhodnuto o výběru zhotovitele akce „
Čelní fasáda budovy Mateřské školy Studénka, pracoviště na ulici Budovatelské
a uzavření smlouvy o dílo s firmou Ing. Růženy Mackovíkové ze Studénky za cenu
nejvýše přípustnou Kč 282.327,50,--, o výběru zhotovitele akce „Výměna rozvodů
vody v domech č.p. 757, 758 a 759 na ulici Sjednocení ve Studénce a uzavření
smlouvy o dílo s Ing. Václavem Tarasem z Příbora za cenu Kč 386.360,10, o výběru
zhotovitele projektové dokumentace zakázky „Splašková kanalizace Studénka –
Butovice, III. Etapa“ a uzavření smlouvy o dílo s firmou VIVA PROJEKT s.r.o. za
cenu Kč 164.458,--, o výběru zhotovitele projektové dokumentace zakázky
„Novostavba chodníkového tělesa na ul. Butovické“ a uzavření smlouvy o dílo s Ing.
Ferdianem Jaromírem z Ostravy za cenu Kč 116.620,-, o výběru zhotovitele veřejné
zakázky „Vodovodní přípojka pro zahrádkářskou kolonii Za sadem“ a uzavření
smlouvy o dílo s firmou Městské inženýrské sítě Studénka,a.s. za cenu Kč 186.844,-, o výběru zhotovitele projektové dokumentace zakázky „Odkanalizování části
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Studénky 1“ a uzavření smlouva o dílo s firmou VIVA PROJEKT, s.r.o. za cenu
972.230,--,
V legislativní oblasti byla schválená a vydána směrnice č.3/2004 o zužitkování
pokácených dřevin ve vlastnictví města, kterou byl zmocněn vedoucí odboru
místního hospodářství a údržby majetku pověřit svého zaměstnance k podpisu
kupních smluv na prodej dřevní hmoty a dohod o bezplatném odběru dřevní hmoty.
S účinnosti od 1.6.2004 byla schválená a vydána směrnice č.4/2004, kterou se
stanoví zásady výkonu služby a způsob odměňování členů Jednotky dobrovolných
hasičů města Studénky – jednotka požární ochrany kategorie II.
• 38.schůze Rady města Studénky, konané dne 8.6.2004.
Na základě obecně závazné vyhlášky č. 7/1998 o použití účelového fondu obce
na opravy a rekonstrukce domů a bytů, poskytuje město Studénka úvěr občanům až
do výše Kč 50.000,--. Na schůzích RMS se proto projednává doporučení pro ZMS ,
které tento výhodný úvěr s konečnou platností schvaluje, stejně jako i rozpočtová
opatření, která na dnešním jednání RMS doporučila taková, že po jejich realizaci
budou příjmy města ve výši 174.095.700,-- Kč a výdaje ve výši 198.474.100,-- Kč.
V dalším průběhu schůze bylo rozhodnuto o udělení výjimky na prodloužení
doby konání významné akce roku - Kotvice 2004 na výletišti Mlýnská dne 26.6.2004
do 03.00 hodin, a rovněž v souladu se stejnou obecně závaznou vyhláškou č.4/2002 i
Sboru dobrovolných hasičů Studénka – nádraží na pořádání Letního karnevalu
konaného dne 19.6.2004 do 02.00 hodin. Zajímavé a zvláštní bylo i udělení výjimky
Městskému kulturnímu středisku při pořádání Koncertu Tamburášského souboru
BRAČ Richarda Gelnara a Bandu konaného dne 11.6. 2004 na náměstí Republiky ve
Studénce do 24.00 hodin.
V souvislosti s čerpáním prostředků z investičního fondu bylo nařízeno
Základní škole Studénka – ul.Sjednocení nákup plynového kotle pro školní jídelnu
v hodnotě cca Kč 140 tis.a Městskému kulturnímu středisku Studénka nákup nutné
techniky k zajištění kompatibility mezi TV Odra a Kabelovou televizí Kopřivnice ve
výši cca Kč 56 tis.
Bytovou problematikou se RMS zabývala v souvislosti s výměnou bytů na
ulicích Mlýnské a Tovární a přidělováním bytů č.13, IV. kategorie na ul. Tovární
322 a bytu č. 6, IV. kategorie na ulici Tovární 324.
V závěru se RMS zabývala dlouhodobým a tíživým problémem města a uložila
vedoucímu odboru majetkoprávnímu zapracovat do návrhu rozpočtu roku 2005
výdaje na výkupy pozemků pod komunikacemi na území města Studénky.
• 39. schůze Rady města Studénky, konané dne 29.6.2004.
V rámci řešení bytové problematiky byl udělen souhlas s výměnou bytu č.2 ve
vlastnictví města na ul. Budovatelské 808 mezi současným nájemcem a jinou
osobou, dále pak přidělení bytu č.16 na ul. Sjednocení 757 a uzavření nájemní
smlouvy na dobu určitou 1 rok na byty IV. Kategorie č. 12 na ul. Tovární 369 a č. 16
na ul. Tovární 322.
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V rámci této schůze se RMS zabývala připomínkami a požadavky obyvatel na
ulici Bezručova k hudebním a hlasitým produkcím na hříšti u Dělnického domu
v roce 2004 a současně projednala a udělila výjimku Městskému kulturnímu
středisku ve Studénce při pořádání III. Mezinárodního festivalu dechových
orchestrů Studénka – Jistebník, který se bude konat dne 3.7.2004 v areálu zahrady
Dělnického domu ve Studénce do 24.00 hodin.
V dalším byly řešeny prodeje a pronájmy pozemků , které město vlastní a
pronájmy nebytových prostor.
Formou dodatků byly precizovány smlouvy o ukládání odpadů na skládce
Životice ze dne 11.2.2002 mezi společnosti ASOMPO,a.s. Životice a městem
Studénkou jako dodavatelem odpadů a smlouvy o dílo o provozování, opravách a
údržbě městské sítě veřejného osvětlení ve Studénce mezi firmou Kramář Zdenek a
městem Studénkou jako objednatelem za cenu Kč 154.395,-- měsíčně.
V souladu se zákonem o obcích a s účinností od 1.7.2004 byla svěřena odboru
místního hospodářství a údržby majetku města působnost rozhodovat o uzavírání
dodatků ke smlouvám o nájmu hrobového místa na veřejném pohřebišti v místní
části Studénka a v místní části Bučovice s dosavadními nájemci.
V oblasti rozvoje města a investic bylo rozhodnuto o výběru zhotovitele akce
„Rekonstrukce osvětlení tělocvičny, dosvícení tříd a přisvětlení tabulí ve Zvláštní
škole na ulici Tovární a uzavření smlouvy o dílo s firmou ALARM E + M,s.r.o.
Studénka, za cenu Kč 143.116,--.Dále bylo rozhodnuto o výběru zhotovitele akce
„Napojení objektu ZŠ Butovická na novou podtlakovou splaškovou kanalizaci“ a
uzavření smlouvy o dílo s firmou SEWER, s.r.o. Ostrava, za cenu Kč 467.116,90 a o
výběru zhotovitele akce „Oprava střešního pláště smuteční síňe na ulici Kostelní č.p.
950“ a uzavření smlouvy o dílo s firmou MADT,a.s. Ostrava za cenu Kč 140.638,--,
zhotovitele akce „Oprava střešního pláště budovy MěÚ ve Studénce a uzavření
smlouvy o dílo s firmou STOF,s.r.o.Bílovec, za cenu Kč 209.200,--, zhotovitele akce
„Obnova dveří v budově MŠ Studénka, pracoviště na ulici Budovatelské č.p. 580 ve
Studénce“ a uzavření smlouvy o dílo s firmou VAGONKA – DŘEVO, s.r.o.
Studénka, za cenu Kč 104.958,--.
V průběhu jednání byla řešena vleklá stížnost občanů na provoz hříště na ulici
Lidické a bylo uloženo přijmout opatření vyžadující následné náklady na realizaci
oplocení areálu hříště a změny asfaltového povrchu hříště na povrch pískový.
Zajímavý byl způsob pro uzavření nájemní smlouvy k bytu č.4 na ul.
Budovatelské č.p. 811. Podmínkou pro uzavření smlouvy bytu bylo složení hotovosti
ve výši Kč 237.085,-- na účet města u Komerční banky před podpisem nájemní
smlouvy, nejpozději však do 23.8.2004. O nájemci se rozhodlo na základě losování,
které proběhlo dne 28.6.2004 na Městském úřadě Studénka za přítomnosti všech
žadatelů a dopadlo v tomto pořadí: 1- Bláhovi, 2 - p. Vřeský, 3 - p.Grohman. Dle
tohoto pořadí byli žadatelé vyzvání k podpisu nájemní smlouvy.
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• 40. schůze Rady města Studénky, konané dne 27.7.2004.
Na této schůzi RMS stanovila závazné ukazatele hospodaření jednotlivých
odborů MěÚ pro rok 2004 a schválila čerpání prostředků z investičního fondu
příspěvkových organizací ZŠ Studénka, Sjednocení, ve výši Kč 45.000,-- na pořízení
digitálního kopírovacího stroje a ZŠ T.G.M. Studénka, 2. května, ve výši Kč
65.000,-- na instalaci počítačové sítě včetně elektroinstalace.
V dalším se RMS zabývala bytovou problematikou a udělováním výjimek při
pořádání veřejných produkcí a to zejména:
Sboru dobrovolných hasičů Studénka – nádraží při pořádání dvou Letních
karnevalů konaných ve dnech 31.7. 2004 a 14.8.2004 v areálu Mlýnská ve Studénce
s dobou konání do 02.00 hodin.
Sportovnímu klubu Studénka, oddílu házené při pořádání Krmášového
karnevalu, konaného dne 20.8.2004 v areálu zahrady Dělnického domu ve Studénce
s prodlouženou dobou konání do 02.00 hodin.
Městskému kulturnímu středisku Studénka při pořádání produkce –
Karnevalové ukončení léta, konané dne 28.8.2004 v areálu zahrady Dělnického
domu ve Studénce s prodlouženou dobou konání do 02.00 hodin.
Paní Tobolové při pořádání veřejných diskoték, které se budou konat 2x
měsíčně a to v pátek v období od 30.7.2004 do 31.12.2004 v restauraci Nová Horka
s prodlouženou dobou konání do 01:00 hodin.
V majetkových záležitostech se RMS zabývala bytovými a pozemkovými
problémy jejichž řešení a doporučení bude projednáno na schůzi Zastupitelstva
města Studénky.
V rámci investičních akcí rozhodla RMS o výběrech zhotovitelů na akce:
„Oprava chodníku na ul. A.Dvořáka a uzavření smlouvy o dílo s firmou Madzia
Vilém – REAST za cenu Kč 195.895,--.
„Výměna rozvodů vody v domě č.p.758 na ul. Sjednocení s Ing. Václavem
Tarasem, za cenu Kč 132.881,70,--.
Zhotovitele projektové dokumentace zakázky „Novostavba chodníkového tělesa
na ul. Butovické“ a uzavření smlouvy o dílo s Ing. Josefem Koňaříkem za cenu Kč
139.230,--.
RMS na této schůzi vyhověla žádosti sdružení podnikatelů M.Net a schválila
uzavření smlouvy o umístění zařízení pro příjem internetu na budovách č.p. 706,
756-759, 808 – 811, které jsou ve vlastnictví města. Provozováním těchto zařízení
bude občanům města umožněn přístup ke světové internetové síti.
• 41. mimořádná schůze Rady města Studénky, konané dne 3.8.2004.
Na mimořádné schůzi RMS byl projednán souhlas s provedením stavebních
úprav bývalé vinárny “ Sport“ v prostorách Víceúčelové sportovní haly a současně
byla i schválena účast města Studénky na projektu „Semeniště v Moravskoslezském
kraji“, který je připravován v rámci programu Phare „Rozvoj lidských zdrojů“
prováděným Institutem EuroSchola – občanským sdružením podporujícím
evropskou integraci, vzdělanost a rozvoj občanské společnosti.
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• 42. schůze Rady města Studénky, konané dne 31.8.2004.
Na této schůzi byly převážně projednávány a doporučovány majetkové a
finanční záležitosti pro následující schůzi ZMS. Ve své pravomoci schválila a
rozhodla RMS prodat neupotřebitelný movitý majetek a to 68 ks panelů firmě
VAGONKA – DŘEVO Trade, s.r.o. za cenu Kč 1.100,--/1ks.
V průběhu jednání bylo doporučeno ZMS poskytnutí veřejné finanční podpory
z rozpočtu města na rok 2004 Tělovýchovné jednotě Vagonka Studénka ve výši
100.000,-- Kč.
V majetkových záležitostech byla projednána celá řada bytových záležitostí ve
vztahu k nájemním smlouvám, přidělování a výměnám bytů a prodej pozemků.
Bylo rozhodnuto o výběru zhotovitele díla „Oprava střešního pláště budovy
MěÚ ve Studénce a o uzavření smlouvy o dílo s firmou SALVEKO INVEST,s.r.o.
Šilheřovice za cenu Kč 209.200,-- a o výběru zhotovitele Internetového kiosku na
budově MěÚ firmou Infosat,s.r.o. za cenu Kč108.596,-.
• 43. mimořádná schůze Rady města Studénky, konané dne 10.9.2004.
Mimořádná schůze byla svolána starostou města k projednání souhlasu
k umístění stavby garáží pro Charitu Studénka na přilehlém pozemku nově
budovaného objektu. Dále bylo rozhodnuto o uzavření dodatku ke Smlouvě o nájmu,
správě, udržování a provozování sportovních areálů ve Studénce společnosti Městské
inženýrské sítě Studénka s rozšířením na nový Sportovně – ubytovací komplex ve
Studénce s účinnosti od 10.9.2004.
• 44. schůze Rady města Studénky, konané dne 21.9.2004.
V rámci organizačních aktivit města bylo schváleno organizační zabezpečení
inventarizace majetku města Studénky za rok 2004 a složení hlavní inventarizační
komise. K zabezpečení veřejného pořádku byla udělena Městskému kulturnímu
středisku Studénka výjimka při pořádání klubových akcí ve vinárně Peklo o pátcích
a sobotách počínaje dnem 10.10.2004 na prodloužení doby konání do 02:00 hodin.
V dalším průběhu jednání schůze bylo schváleno poskytnutí věcných a
peněžitých darů žákům a pedagogům u příležitosti veřejného ocenění na akci
„Setkání s úspěšnými“. Celkem bylo odměněno 136 žáků a pedagogů působících ve
školských zařízeních města.
Bylo rozhodnuto o uzavření nájemních smluv v bytech na ulici Tovární 323,
324, 370 a na ul. Malá strana 280.
RMS schválila pracovní komisi k zajištění voleb do Senátu Parlamentu České
republiky a Zastupitelstva Moravskoslezského kraje, konaných ve dnech 5. a 6. 11.
2004, včetně jejich organizačně – technického zabezpečení.
Dále bylo rozhodnuto o výběru zhotovitele akce „Oprava pomníku Sbratření ve
Studénce – Butovicích a uzavření smlouvy o dílo s firmou Kamenictví LANGER,
Jeseník nad Odrou, za cenu Kč 115.000,--.
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• 45. schůze Rady města Studénky, konané dne 12.10.2004.
Úvodem byly stanoveny závazné ukazatele hospodaření pro rok 2004 odboru
školství, kultury a sociálních věcí a odboru majetkoprávnímu.
V rámci projednávání nájemních smluv k bytům bylo rozhodnuto o bytech na
ulici Tovární 370, 324, 358, 369 a 322.Vesměs se jedná o byty IV. kategorie a bylo
vyhověno žádosti firmy M.NET, sdružení podnikatelů přemístit antény pro příjem
bezdrátového internetu na střechu budovy Základní školy T.G.M, Studénka včetně
umístění vysílacích antén k retranslaci přenášených signálů.
Rovněž bylo rozhodnuto o uveřejnění oznámení zadávacího řízení na stavební
práce na zhotovitele zakázky „Zřízení turistického centra v zámeckém areálu II.
Etapa – Studénka a o členech a náhradnících hodnotící komise, stejně jako o výběru
zhotovitele akce „Oprava přístupového chodníku a schodiště ke kostelu Sv.
Bartoloměje ve Studénce a uzavření smlouvy o dílo s firmou Madzia Vilém –
REAST, Bílovec za cenu Kč 229.996,--.
RMS vzala na vědomí a schválila podání žádostí o dotaci na Ministerstvo pro
místní rozvoj ČR v rámci Regionálního programu rozvoje severozápadních Čech a
Moravskoslezského regionu na financování přípravy pilotních projektů pro
revitalizaci Moravskoslezského kraje na akce „Řešení dopravní obslužnosti nádraží
Českých drah“ a „Regenerace průmyslového areálu bývalé vagónky ve Studénce, a
na podporu investic pro rozvoj cestovního ruchu akcí „Městský orientační systém ve
Studénce“ a „Zřízení turistického centra v zámeckém areálu II. Etapa – Studénka“.
• 46.schůze Rady města Studénky, konané dne 2.11.2004.
Na této schůzi RMS projednala a rozhodla mimo jiné nájemní smlouvy k bytům
č. 100 na ulici Butovické a bytu č. 4 na ulici Mlýnské. Projednala výměnu bytu ve
vlastnictví města na ulici Budovatelské 538. Rozhodla o uzavření nájemní smlouvy
k bytu č. 22 v Domě s pečovatelskou službou na ulici Budovatelské 779 a projednala
prodej bytu č.5 v domě č.p. 562 na ulici Poštovní a bytu č. 10 v domě č.p. 611 na
ulici Mírové.
Bylo schváleno organizační zabezpečení akce „Křest knihy a filmu o Studénce“
a jízdní řád linky městské hromadné dopravy s platností od 12.12.2004.
Městskému kulturnímu středisku byla udělena výjimka při pořádání veřejné
produkce „Folkový výprodej“ dne 27.11. 2004 v Dělnickém domě ve Studénce na
prodloužení doby konání do 02:00 hodin.
Odboru stavebního řádu a územního plánování bylo uloženo zahájit proces
napojování objektů na nově vybudovanou kanalizaci v Butovicích.
• 47. schůze Rady města Studénky, konané dne 23.11.2004.
V průběhu jednání byli jmenování zástupci zřizovatele, kterým je Město
Studénka, do rad škol na ZŠ Sjednocení, ZŠ Butovická a ZŠ TGM z řad
zastupitelstva města. Dále RMS hodnotila činnost ředitelů těchto škol a Mateřské
školy ve Studénce a poskytla pozitivně hodnoceným náležité finanční odměny.
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Dále bylo rozhodnuto o uzavření nových nájemních smluv k bytům č.1 na ulici
Mlýnské 179, č.7 na ulici Tovární 322, č.7 na ulici Tovární 358 a bytu č.10 na ulici
Tovární 324 a nájemních smluv o pronájmu nebytových prostor o celkové ploše 84
m2 v budově č.p. 591 na ulici Poštovní společnosti FIŠER a synové za účelem
zřízení prodejny pekárenských a cukrárenských výrobků.
Současně bylo rozhodnuto o zastřešení 8 ks balkónů na domech č.p. 808, 809,
810 a 811 na ulici Budovatelské s předpokládanou částkou 152,- tis. Kč a dodatku ke
Smlouvě o dílo na „Údržbu veřejné zeleně“ s firmou pana Pavlíka ve věci změny
ceny díla.
RMS uznala nezbytně nutné náklady vynaložené firmou Libor Polehla – POLI
na technické zhodnocení zpevněné plochy před Dělnickým domem ve výši Kč
780.267,50 a rozhodla uzavřít Dodatek ke Smlouvě o nájmu s ohledem na tuto
skutečnost.
Na základě oznámení ředitele společnosti Sportovní areály Studénka,s.r.o. o
havarijním stavu střechy na objektu městského koupaliště, RMS souhlasila s opravou
střechy, způsobené živelní událostí dne 19.11.2004.
• 48. schůze Rady města Studénky, konané dne 14.12.2004.
V průběhu jednání RMS bylo rozhodnuto o nových nájemních smlouvách
k bytům č.10 na ul. Tovární 323, č.2 a č.3 na ul. Tovární 323 a č. 22 na ul.
Budovatelské 809 a o pronájmu nebytových prostor v domě č.p. 591 na ul. Poštovní
firmě Michal Dresler s účinností od 1.2.2005 a smlouvu o závazku veřejné služby
k zajištění ostatní dopravní obslužnosti části územního obvodu města městskou
hromadnou dopravou s firmou CONNEX Morava, a.s. na dobu určitou od 1.1.2005
do 31.12.2005.
Protože se blíží konec roku a plesová sezóna již klepe na dveře rozhodla RMS o
udělení výjimky, Studentské společnosti CRASH-INWEST při Střední ekonomickopodnikatelské škole ve Studénce, při pořádání veřejné produkce – Školního plesu,
který se koná dne 21.1.2005 v Dělnickém domě ve Studénce, na prodloužení doby
konání do 03:00 hodin a Sportovnímu klubu Studénka při pořádání Sportovního
plesu dne 15.1.2005 v Dělnickém domě do 03:00 hodin.
3) Jednání Zastupitelstva města rady:
• 12. zasedání Zastupitelstva města Studénky, konaného dne 17.2.2004.
Jedním z cílů ZMS zdůrazněných na tomto zasedání je dokončení prověrky
pracovních činností na Městském úřadě se zaměřením na zdokonalení organizace
práce odstraněním duplicitních činností a snížení počtu zaměstnanců.
Byl schválen rozpočet města pro rok 2004 ve kterém činí příjmy 122.610.400,-Kč a výdaje 146.988.800,--Kč.
V majetkových záležitostech byly projednávány majetkové směny a prodeje
pozemků ve vlastnictví města.
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ZMS projednalo a schválilo aktualizaci rozvojové strategie města zahrnuté
v materiálu Program rozvoje města s přihlédnutím ke změnám v akciové společnosti
Thrall Vagonka Studénka a vstupu České republiky do Evropské unie.
Významným rozhodnutím bylo zřízení nové organizační složky města Studénky
– Jednotky sboru dobrovolných hasičů města sjednocující všechny tři dosavadní
sbory, dnem 18.2.2004.
Současně byl schválen záměr prodeje bytů určených k prodeji včetně
spoluvlastnických podílů na společných částech budovy a pozemcích podle nově
vydaných Pravidel prodeje bytů ve vlastnictví města Studénky.
V závěru jednání byla vyslovena podpora usnesení Zastupitelstva města Bílovce
ze dne 2.12.2003 o zachování činnosti nemocnice v Bílovci v minimálně stávajícím
rozsahu zdravotní péče v tomto zařízení.
• 13. mimořádné zasedání Zastupitelstva města Studénky, konaného dne
16.3.2004.
Toto mimořádné zasedání ZMS bylo svoláno především z důvodu rozhodnutí o
umístění objektu „Hala pro míčové hry“, v případě jeho realizace, v prostoru mezi
ZŠ Sjednocení a Víceúčelovou sportovní halou.
Dále bylo rozhodnuto o poskytnutí grantu na akci Kotvice 2004 ve výši Kč
100.000,- a o delegování starosty města k zastupování města při jednání řádné valné
hromady společnosti Městské inženýrské sítě Studénka, a.s. konané dne 30.3.2004.
• 14. zasedání města Studénky, konaného dne 20.4.2004.
I na tomto zasedání se jako obvykle zabývalo ZMS v úvodu prodejem bytů a to
bytu č.3 v domě č.p. 296 na ulici Nádražní za cenu Kč 64.940,-, prodejem bytu č. 10
v domě č.p. 629 na ulici Sjednocení za cenu Kč 135.050,-, prodejem bytu č.5 v domě
č.p. 547 na ulici Budovatelské za cenu Kč 104.050,--, prodejem bytu č.4 v domě č.p.
350 na ulici Nádražní za celkovou cenu Kč 117.140,-- a prodejem bytu č.14 v domě
č.p. 708 na ulici A.Dvořáka za cenu Kč 149.560,--.
Dále byly projednávány prodeje a nákupy pozemků a nemovitostí mimo jiné
rozhodlo i o uzavření Smlouvy o budoucí kupní smlouvě s Povodím Odry, s.p.
Ostrava a prodeji části pozemku společnosti Pars Komponenty, s.r.o. na ulici
Butovické. Současně byl schválen záměr prodeje budovy č.p. 366 obecně přezdívané
„Parlament“ a to i do podílového spoluvlastnictví, se závazkem zřízení věcného
břemena spočívajícího v tom, že nový vlastník se zaváže trpět po dobu 2 let
pronájem nebytových prostor v suterénu za účelem provozování a zajišťování údržby
veřejné zeleně, pronájem nebytových prostor v 1. nadzemním podlaží pro účely
rychlé záchranné služby a lékařské ordinace a pronájem nebytových prostor ve 2.
nadzemním podlaží vpravo za účelem provozování holičství a kadeřnictví,
kosmetických služeb a zastavárny. Prodej se uskuteční formou dražby a vyvolávací
cena činí 3 mil.Kč.
Důležitým rozhodnutím bylo též vydání obecně závazné vyhlášky č.1/2004 o
čistotě města a pohybu psů ve městě.
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Z finanční oblasti rozhodlo ZMS poskytnout finanční podporu z rozpočtu města
pro rok 2004 Charitě Studénka na pečovatelské služby ve výši 230.000,- Kč a dalším
žadatelům zájmového a sportovního života ve městě.
V oblasti investiční činnosti bylo rozhodnuto o přijetí dotace
Moravskoslezského kraje na zpracování projektové dokumentace „Odkanalizování
Studénky I“ ve výši Kč 420.000,-- v rámci dotačního programu s názvem Příprava
projektové dokumentace pro strukturální fondy Evropské unie a INTERREG III A, o
rekonstrukci komunikace na ul. Polské ve výši Kč 2.098.566,-- a o rekonstrukci
komunikace na ul. Májové ve výši Kč 3.265.786.
• 15. zasedání Zastupitelstva města Studénky, konané dne 22.6.2004.
Po projednání obvyklých majetkoprávních záležitostí schválilo ZMS uzavření
smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na poskytnutí
neinvestiční dotace ve výši Kč 100.000,-- na realizaci projektu „Aktivním sociálním
učením ke zvýšení odolnosti mládeže vůči negativním jevům“.
Protože město Studénka je akcionářem společnosti Asompo,a.s. se sídlem
v Životicích u Nového Jičína, byl delegován místostarosta města na řádnou valnou
hromadu společnosti konanou dne 25.6.2004 a vybaven potřebnými pravomocemi
vyplývajícími ze stanov společnosti a příslušných zákonů.
V dalším bylo rozhodnuto o přijetí dotace od Moravskoslezského kraje na
investiční akci „Výstavba sportovně – ubytovacího komplexu ve Studénce –
dokončení akce“ ve výši Kč 3.000.000,-- v rámci programu Podpora rozvoje
venkovských oblastí Moravskoslezského kraje.
Byla projednána a schválena výše měsíčních odměn neuvolněných členů ZMS
takto:
člen ZMS Kč 610,-člen RMS Kč 2.140,-předseda finančního výboru Kč 1.230,-předseda kontrolního výboru Kč 1.230,-předseda bytové komise Kč 1.230,-předseda komise Sboru pro občanské záležitosti Kč 1.230,-člen sportovní komise Kč 650,-člen grantové komise Kč 650,--.
V závěru jednání ZMS byl prezentován projekt Regenerace areálu Thrall –
Studénka, řízený agenturou CzechInvest pro Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
v rámci Strategie regenerace Browfield v České republice (Obnova průmyslových
areálů v ČR).
• 16. zasedání Zastupitelstva města Studénky, konané dne 14.9.2004.
V úvodu jednání byli zastupitelé města seznámení se stavem příprav projektu
„Regenerace areálu Thrall Vagonka Studénka“ v návaznosti na minulé zasedání
ZMS dne 22.6.2004 a ustanovením koordinačního týmu složeného ze zástupců města
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Studénky, Moravskoslezského kraje, Agentury pro regionální rozvoj, Sdružení pro
rozvoj Moravskoslezského kraje, Ministerstva průmyslu a obchodu aj.
V oblasti majetkoprávní bylo rozhodnuto o prodeji bytů ve vlastnictví města dle
Pravidel prodeje bytů a jeho dodatku takto:
prodat byt č. 3 v domě č.p. 560 na ulici Mírové za cenu Kč 116.300,-prodat byt č.1 v domě č.p. 597 na ulici Beskydské za cenu Kč 122.120,-prodat byt č.7 v domě č.p. 631 na ulici Sjednocení za cenu Kč 105.010,-prodat byt č.1 v domě č.p. 540 na ulici Budovatelské za cenu Kč 104.050,-prodat byt č.3 v domě č.p. 642 na ulici Beskydské za cenu 135.080,--.
V průběhu dalšího jednání zastupitelé města mimo jiné schválili opravu
střešního pláště budovy strojovny Víceúčelové sportovní haly ve Studénce ve výši
Kč 101.000,-- a rozpočtové opatření č. 2004/2 po kterém činí příjmy Kč
173.985.100,-- a výdaje Kč 198.363.500,--.
• 17. zasedání Zastupitelstva města Studénky, konané dne 7.12.2004.
Na posledním zasedání roku 2004 bylo rozhodnuto o prodeji dalších bytů ve
vlastnictví města a to:
byt č.5 v domě č.p. 542 na ulici Budovatelské za cenu Kč 104.050,-byt č.5 v domě č.p. 562 na ulici Poštovní za cenu Kč 118.430,-byt č.10 v domě č.p. 611 na ulici Mírové za cenu Kč 131.470,-byt č. 21 v domě č.p. 708 na ulici A.Dvořáka za cenu Kč 155.920,-a byt č.6 v domě č.p. 561 na ulici Poštovní za cenu Kč 118.430,--.
Dále bylo rozhodnuto o darování pozemku ( ostatní plocha) o výměře 481 m2 a
pozemku (zahrada) o výměře 223 m2 Charitě Studénka. Rovněž byla Charitě
Studénka schválena finanční podpora z rozpočtu města na vybavení domu pokojného
stáří – Domova sv. Anny – ve výši Kč 1.660.000,--.
Po schválení rozpočtového opatření č.3/2004 činí příjmy Kč 175.364.000,-- a
výdaje pak Kč 199.742.400,--.
B. MĚSTSKÝ ÚŘAD.
Sídlo Městského úřadu se nachází na náměstí Republiky č.p. 762.
Úřední hodiny jsou :
Pondělí : 8.00 – 11.30, 12.30 – 17.00 hodin
Úterý : neúřední den
Středa: 8.00 – 11.30, 12.30 – 17.00 hodin
Čtvrtek : neúřední den
Pátek : neúřední den.
Na Městském úřadě pracovaly v roce 2004 následující odbory a jejich obsazení:
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1) Vedení radnice:
Lubomír Šobich – starosta, sekretariát paní Irena Glogarová
Ing. Lukáš Pomikálek - místostarosta
Ing. Kateřina Huvarová – tajemnice, sekretariát paní Růžena Vandlíková.
2) Odbor vnitřních věcí (VV),
vedoucí odboru Helga Krajčová, počet pracovníků – 8.
Anna Fabiánová – matriční úřad, ověřování státního občanství
Svatava Moskalová – matriční úřad, ověřování, rejstřík trestů, sbor pro občanské
záležitosti
Miloslava Matulová – evidence obyvatel
Libuše Šimončičová – občanské průkazy, cestovní doklady
Petr Sič – civilní obrana, požární ochrana
Martina Kloubová – podatelna, pronájem sálu MěÚ, úřední desky
Marcela Šajtarová – telefonní ústředna,doprava MěÚ, městský rozhlas
Ing. Karel Štencel – správce počítačové sítě
3) Odbor školství, kultury a sociálních věcí (ŠKSV),
vedoucí odboru Bc.Dagmar Bradová, počet pracovníků – 9.
Marcela Vrábelová – školství, kultura, sport
Marie Blahetová – byty, nezaměstnaní, bezdětní ( Studénka + obce)
Miluše Nečasová – nezaměstnaní, bezdětní (Butovice + Nová Horka)
PhDr. Olga Svobodová – péče o rodinu a děti
Martina Kohutová – stážistka, nezaměstnaní, bezdětní
Marcela Kohutová – nezaměstnaní s nezaopatřenými dětmi (Studénka + obce)
Stanislav Kovář – Dům s pečovatelskou službou, sociální zabezpečení důchodců
Markéta Fabiánová a Lucie Zajíčková – Informační centrum
4) Odbor rozvoje města a investic (RMI),
vedoucí odboru Ing. Vladimír Bajnar, počet pracovníků – 3.
Ing. Miroslava Foltasová – příprava a realizace investic
Ing. David Vícha – příprava a realizace investic
Zdeňka Pernická – program rozvoje města, dotace
5) Odbor místního hospodářství a údržby majetku (MHÚM),
vedoucí odboru Ing. Josef Rychtárik, počet pracovníků – 7, včetně dvoučlenné
pracovní skupiny.
Ing. Alois Blažek – údržba komunikací, dopravní značení, veřejné osvětlení
Renáta Polášková – mobiliář, útulek pro psy, veřejná zeleň, skládka RADAR
Bc. Dagmar Auxtová – hřbitovy, výherní hrací skříně, městská hromadná doprava,
obecní poplatky, odpadové hospodářství
Hana Plebanová – údržba nemovitého majetku města
Ing. Bohuslav Majer – údržba nemovitého majetku, byty
18

Leopold Tobola a Jiří Sadílek – pracovní skupina
6) Odbor financí a rozpočtu (FaR),
vedoucí odboru Jana Petrošová, počet pracovníků – 8.
Dana Dubjuková – příspěvky, cestovní účty, daně
Jitka Šostá – kontrolorka
Ing. Eva Elešová – personální agenda, mzdy
Vilma Novosadová – evidence a pojištění majetku
Pavlína Šindlerová – výdaje města, účetní závěrky
Kateřina Hebelková – účetnictví
Lenka Schönwalderová – pokladna, fakturace, bankovní účty
Věra Sečaná – příjmy města, úvěry poskytnuté městem
7) Odbor stavebního řádu a územního plánování (SŘÚP),
vedoucí odboru Ing.Radmila Nováková, počet pracovníků – 5.
Jan Buček – územní rozhodnutí, stavební povolení
Karla Kotoučková – územní stavební řízení, územní projektová dokumentace
Alena Poštolková – ohlášení drobných staveb, silniční hospodářství
Marcela Tillová – územní rozhodnutí, stavební povolení
Mgr. Daniel Majtner – ochrana přírody a krajiny, ovzduší, zemědělský půdní fond,
vodní hospodářství
8) Odbor majetkoprávní (MP),
vedoucí odboru Bc.Jana Mocová, počet pracovníků – 7.
JUDr. František Mareček – právník
Ing. Jarmila Nováková – prodej bytů, restituce
Hana Poláková – majetkové převody, zahrádky
Květuše Majerová – komise pro přestupky, stížnosti
Hana Trvalková – sekretariát komise pro přestupky
Renáta Knappová – nebytové prostory RK MIVA
Eva Matějková – registr smluv, vymáhání pohledávek, pronájmy
9) Městská policie,
vedoucí Dalibor Klement, počet zaměstnanců zařazených do městské policie byl
k datu 1.1.2005 – 15, z toho je 11 strážníků včetně vedoucího a 4 dispečerky.
Počet zaměstnanců zařazených do stavu zaměstnanců městského úřadu byl k datu
1.1.2005 – 64, z toho úřednických, administrativních nebo technických míst – 54 a
dělnických míst – 10. Další dělnická místa (cca 4-6) jsou obsazována v průběhu roku
dle potřeby města a to ve spolupráci s úřadem práce, který na ně poskytuje finanční
dotace. Počet zaměstnanců se vůči roku 2003 nezměnil.
K 1. lednu 2005 bylo ve Studénce přihlášeno k trvalému pobytu 10 327 občanů, což
je o 19 méně než v roce 2003.
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C. HOSPODAŘENÍ MĚSTA.
1) Opravy a údržba objektů a budov v majetku města.
Hospodaření města v této oblasti obsahuje zabezpečení dobrého technického
stavu 80 objektů, 19 nebytových prostor v bytových domech a budovách určených
k podnájmu, do kterých patří veškeré budovy, autobusové zastávky, požární
zbrojnice, garáže a podobně.
2) Odpadové hospodářství.
Rekultivace lokality Radar.
Od nového roku je hospodaření prováděno na základě nového ceníku, které
omezuje množství návozu materiálu přijímaného k rekultivaci. V rámci provozu
RADAR na ulici Polské byl zahájen prodej zpracované dřevní hmoty vzniklé
kácením dřevin na území města.
Z popelnic a kontejnerů na území města bylo smluvními firmami vyvezeno na
skládky 1 769 tisíc tun směsného komunálního odpadu, do kontejnerů na tříděný
odpad 17,8 tun plastů a 54,5 tun skla, za což obdržela pokladna města od společnosti
EKO-KOM odměnu v celkové výši 119 336 Kč.
Z oplocených stanovišť velkoobjemových kontejnerů bylo odvezeno 160 tun
odpadů za zahrad a zahrádek a 85 tun odpadů ze hřbitovů.
3) Útulek pro psy.
Psi odchycení na katastru města a umístění v útulku jsou předáváním náhradním
držitelům na základě dohody o odběru psa. Pes je bezplatně odčerven a vybaven
očkovacím průkazem se záznamem o povinném očkování . Náhradní držitel
s trvalým pobytem na území města je oproštěn od místních poplatků ze psů na dobu
jednoho roku.
Obecně závaznou vyhláškou byly stanoveny trasy a psí venčiště pro pohyb a
venčení psů na území města, stanovena povinnost úklidu psích exkrementů do sáčků
obdržených při zaplacení místního poplatku.
4) Údržba veřejné zeleně.
Na jaře byla provedena obnova výsadeb před nákupním střediskem Kotvice, na
ulici Sjednocení v předzahrádkách obytných domů, u pomníku padlých
v Butovicích, u Dělnického domu ve Studénce v celkové hodnotě 214 tisíc Kč. Na
konci roku byly odstraněny přestárlé thuje na hřbitově v Butovicích. Jako náhrada za
tyto dřeviny byla provedena výsadba 8 ks akátů v centrální uličce hřbitova.
Rovněž byly odstraněny stářím a mrazem poškozené jeřabiny rostoucí v aleji na
ulici Budovatelské podél stezky parkem, vedoucí od bývalé prodejny Elve k sídlu
městské policie.Po dohodě s Českými drahami bylo provedeno kácení topolů
rostoucích v aleji podél železniční tratě v lokalitě Pastevník ve Studénce a místo nich
byla provedena náhradní výsadba dubů, jasanů a lip s podrostem keřového patra.
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Sečení trávy bylo prováděno nově podle systému zařazení ploch zeleně do
intenzitních tříd tak, že travnaté plochy byly sečeny vícekrát, kdy četnost byla dána
nejen termínem, ale i výškou travního porostu.V rámci zajištění čistoty a
nezávadnosti veřejných prostranství ve městě byl zaveden od polovina března do
poloviny listopadu strojně- mechanický sběr psích exkrementů.
5) Mobiliář města.
Do mobiliáře města je zahrnuto venkovní vybavení ve městě jakým jsou
lavičky, odpadkové koše, herní vybavení, pískoviště, vývěsní a plakátovací plochy,
vlajkové nosiče, zábradlí aj. V popisovaném roce bylo pořízeno 32 ks nových
odpadkových košů, které nahradily opotřebované či vandaly poškozené. Dále byly
pořízeny nové herní prvky u nově vybudovaného venkovního posezení před
Dělnickým domem a vánoční výzdoba na ploše obchodního centra ve Studénce 1.
6) Lesní hospodářství.
V souvislosti s likvidací kůrovce byly zahájeny práce dle lesní hospodářské
osnovy a plánu pěstebních prací. Bylo pokračováno v osazování holin čili
zalesňování v místě výskytu „kůrovcových kol“, ve výřezech, v probírce
nežádoucích dřevin v lese a ve vysazování mladých dřevin, na jejichž výsadbu byl
čerpán státní příspěvek.
7) Správa hřbitovů.
Na katastru města Studénky jsou městem spravovány dva hřbitovy. Na hřbitově
ve Studénce je asi 450 hrobů a 500 urnových míst, v Butovicích to je 400 hrobů a 90
urnových míst. V průběhu roku 2004 bylo s dosavadními uživateli hrobů uzavřeno
527 smluv o nájmu hrobového místa a 86 dodatků, což činí příjem do městské
pokladny 252.5 tis.Kč.
8) Doprava.
Linka městské hromadné dopravy přepravila v tomto roce 78 878 cestujících,
z toho dětí ve věku od 6 do 12 let 24 833, dospělých 51 374 a 2 670 dětí do 6 let.
Tržby dosáhly výše 318 552 Kč.
9) Místní poplatky.
Za místní poplatky bylo v tomto roce vybráno 207tis. Kč na poplatku ze psů,
3 042 tis. Kč na poplatku za odpady, 94,7 tis. Kč za zábor veřejného prostranství
(skládky a pod.) a 273 tis. Kč z tržnice.
10)

Výherní hrací přístroje.
V této oblasti vykonává městský úřad výkon státní správy v přenesené
působnosti a zabezpečuje agendu povolování provozu výherních hracích přístrojů.
V roce 2004 provozovalo ve Studénce výherní hrací přístroje 6 právnických osob,
které odvedly do pokladny města úhrnem 1 715 tis. Kč.
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11)

Opravy a údržba technické infrastruktury.

a) Komunikace.
K rozsáhlejším opravám místních komunikací patří:
• oprava místních komunikací recyklátem získaným z rekonstruované komunikace
na ulici Butovické v roce 1999 o celkové ploše 4 430 m2 za 431 439 Kč,
• oprava schodiště a přístupových chodníků ke kostelu Sv. Bartoloměje. Schodiště
bylo provedeno z žulových obrub, schodišťové stupně žulovou mozaikou
a přístupový chodník ke kostelu dlažebním systémem HAKL olemovaný
červenou dlažební kostkou. To vše za 295 601 Kč,
• oprava chodníků podél místní komunikace na ulici A. Dvořáka u domů č.p. 707 –
709 o ploše 192 m2 za 195 794 Kč a
• oprava výtluků ve Studénce a v Nové Horce za 265 289 Kč.
Zimní údržba a letní očista místních komunikací a chodníků je zabezpečována
místní firmou MISS, a.s. Jedná se o očistu 24,914 km místních komunikací, 18,14
km chodníků, 14 204 m2 ostatních ploch, 18 autobusových zastávek včetně
železniční zastávky Studénka-město, 138 odpadkových košů ve Studénce,
Butovicích a místní části Nová Horka včetně čištění dešťových vpustí. Náklady na
tuto činnost jsou ve výši 2 847 604 Kč. Do této oblasti patří i opravy a údržba 39
mostů a lávek jinými dodavateli z nichž u 29 byly v tomto roce provedeny revizní
prohlídky.
S komunikacemi souvisí i dopravní značení, kdy bylo provedeno vybavení
dopravními značkami tří požárních ploch, přechody pro chodce, výměna
nevyhovujících dopravních značek a instalace nových o celkových nákladech 78 843
Kč.
b) Kanalizace.
V roce 2004 byl zpracován kanalizační řád na kanalizace zaústěné do místních
vodotečí za 35,7 tis. Kč.
Současně byly prováděny havarijní opravy i opravy běžné na úseku 25,1 km
jednotné kanalizace zaústěné do místních vodotečí Studéneckého a Butovického
potoka a v Nové Horce do Sedlničky včetně kanalizace napojené na čistírnu
odpadních vod u nádraží ČD s celkovými náklady 98 118 Kč.
c) Veřejné osvětlení.
Provoz a údržbu veřejného osvětlení včetně místního rozhlasu ve městě provádí
místní firma TOKR – Zdeňka Kramáře. Je udržováno 1095 světelných bodů ve
Studénce, Butovicích a Nové Horce. Celoroční čerpání z rozpočtu města na provoz
a údržbu veřejného osvětlení a místního rozhlasu vyžadovalo částku 1 707 171 Kč.
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d) Plynovody.
V majetku města Studénky je 14,766 km plynovodů a 2,663 km plynovodních
přípojek, které provozuje a udržuje Severomoravská plynárenská, a.s., Ostrava.
e) Péče o kulturní památky.
Prostřednictvím akademického sochaře p.Rybičky byla provedena oprava
pomníku padlým vojákům a legionářům za 1. světové války před Novým zámkem ve
Studénce. Okolní úpravu exteriéru provedla pracovní skupina města Studénky.
f) Správa domovního a bytového fondu.
Správa domovního a bytového fondu prostřednictvím odboru místního
hospodářství a majetku města spravuje od 1.7.2003 29 bytových domů s 395 byty.
Před tímto datem byla správcem na základě smluvního vztahu s MěÚ Bílovecká
firma MIVA pana Miroslava Vavrečky.
V bytových domech je zajišťována drobná a záchovná údržba a odstraňování
havárií jednak ve vlastní režii města a také prostřednictvím firmy Ing. Václav
Gadas.
Náklady na drobnou a záchovnou údržbu a odstraňování havárií dosáhly výše
1 633 633 Kč, na revize elektro, plyn, komíny a hromosvody částky 103 927 Kč, na
služby deratizační, opravy STA (společných televizních antén), vývoz a čerpání
septiků a sklepů aj. částky 123 366 Kč a na pořízení a instalaci zařizovacích
předmětů částky 141 197 Kč.
V rámci této činnosti byla v průběhu roku odstraněna havárie v dodávce pitné
vody pro bytový dům č.p.15 v Nové Horce ve výši 49 000 Kč a v bytovém domě č.p.
265 na ulici Pánské ve výši 129 000 Kč. Rovněž byl nákladem 40 000 Kč opraven a
zprovozněn v rámci projektu „Dětská zahrada“ pro předškolní romské děti volný byt
č.1 na ulici Tovární č.p. 370.
g) Veřejné toalety.
Městský úřad ve Studénce zajišťuje provoz a údržbu veřejných toalet, které
veřejnost využívá bezplatně ve všední dny od 7:00 hod. do 19:00 hod.. V sobotu pak
od 7:00 hod. do 13:00 hod.. Zavřeno je pouze v neděli a během státních svátků.
Obsluha veřejných toalet je zajišťována pracovníky pro veřejně prospěšné práce a
k plné spokojenosti veřejnosti. Návštěvnost v období od měsíce dubna do prosince
byla 6 594 osob.
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D. ROZVOJ MĚSTA.
Městský úřad ve Studénce v souladu s rozpočtovými možnostmi a rozhodnutím
Zastupitelstva města zabezpečil realizaci mimo jiné i následujících vybraných
investičních akcí, oprav a zpracování projektů o celkových nákladech 34 796,8 tisíc
Kč :

popis
1. rekonstrukce ulice Májová
2. rekonstrukce ulice Polská
3. výstavba sportovně-ubytovacího komplexu ve Studénce –
dokončení akce včetně státní dotace 15,0 mil. Kč
4. energetický audit víceúčelové sportovní haly
5. stavební úpravy kavárny Sport
6. dodávka a montáž nového odpařovacího kondenzátoru ve
VSH (víceúčelová sportovní hala)
7. projektová dokumentace pro územní řízení – Hala pro
míčové hry a společenské využití
8. Splašková kanalizace Studénka-Butovice, II. etapa –
dokončení akce,(v r. 2003 proinvestováno včetně dotace
11 322,7 tis. Kč)
9. projektová dokumentace – Odkanalizování části Studénka 1
10. projektová dokumentace – Splašková kanalizace StudénkaButovice, III. etapa
11. novostavba chodníkového tělesa na Bravantském kopci
12. projektová dokumentace – Zřízení turistického centra
v zámeckém areálu, II. etapa ( v r. 2003 byly 750,8 tis. Kč)
13. studie Dopravní koncepce města Studénky – dokončení
z r.2003
14. montáž termoregulačních ventilů v bytech a nebytových
objektech ve vlastnictví města
15. vodovodní přípojka pro zahrádkářskou kolonii Za sadem
16. kanalizační přípojky – domovní část v majetku města – ZŠ
na ulici Butovické
17. instalace internetového kiosku na objektu MěÚ
18. oprava části střechy víceúčelové sportovní haly – lokální
zatěsnění
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náklady v tis.Kč
3 798,0
2 379,0
21 508,0
94,2
265,0
1 983,8
196,4
8 866,8
972,3
164,5
1 286,4
682,5
195,3
2 257,7
200,2
752,4
108,7
240,4

E. SPOLKOVÁ ČINNOST.
Spolková činnost ve městě je zaměřena na společenský život v oblasti školství,
sportovní, mládežnické, sociální a ostatní činnosti zájmové. Orgány města projevují
zájem o tuto činnost zejména ve finančních dotacích. Předpokladem pro udělení
dotace je prezentace činnosti samotnými spolky.
Proto Rada města svým usnesením poskytla veřejnou finanční podporu
následujícím sportovním, zájmovým a ostatním organizacím :
AS Bizon Studénka, futsalový klub se sídlem na ulici Mírová 577, předsedou je
Marek Zajac.
Český horolezecký svaz – horolezecký oddíl Studénka se sídlem na ulici
L.Janáčka 730, předsedou je Radomír Doležel.
Základní škola Bartošovice – Klub všestrannosti se sídlem v Nové Horce.
Junák, Svaz skautů a skautek ČR, středisko Albrechtičky , oddíl Studénka,
vedoucí střediska je Vít Friml.
Pionýrská skupina Butovická se sídlem na ulici Butovické 61, vedoucím je Petr
Schnajder a skupinový vedoucí Ivo Fišer.
Leteckomodelářský klub 260 se sídlem na ulici Matiční 114, předsedou klubu je
Petr Pernica.
Modelářský klub s názvem Vlkovy buty se sídlem na ulici Sjednocení 637,
předsedou je Jan Kellner.
Český svaz chovatelů včetně základní organizace chovatelů poštovních holubů
se sídlem ve Studénce na ulici Veřovická 513, předsedou je Miroslav Štefka.
Svaz tělesně postižených v ČR, základní organizace Studénka.
Občanské sdružení Dětské centrum Kopřivnice se sídlem na ulici Bedřicha
Smetany 1122 v Kopřivnici, působí i pro děti ze Studénky.
SALUS o.p.s. se sídlem na ulici Tyršova1015 v Kopřivnici, s působnosti i pro
občany města Studénky.
Charita Studénka se sídlem na ulici Malá Strana 216 na ubytovnu pro matku
v tísni, ředitelkou je Ing. Anna Šikulová.
Zastupitelstvo města svým usnesením poskytla veřejnou finanční podporu
následujícím sportovním, zájmovým a ostatním organizacím:
AMK BMX Studénka se sídlem na ulici A.G.L.Svobody, předsedou je Jan
Gola.
Sportovní klub Studénka, oddíl národní házené se sídlem na ulici 2. květnaDělnický dům, předsedou je Petr Špůrek, jednatelem Miroslav Rusek.
Hockey club Studénka se sídlem na ulici Budovatelská 770, předsedou je
Ladislav Honusek.
Jezdecký klub Studénka se sídlem na ulici 2. května 177, předsedkyní je Věra
Šobichová.
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Sportovní klub Statek Nová Horka, předsedou je Stanislav Reichel.
TJ Vagónka Studénka se sídlem na ulici Sjednocení 835, předsedou je Pavel
Macháček.
Charita Studénka se sídlem na ulici Malá Strana 216 na služby pečovatelské a
ošetřovatelské, ředitelkou je Ing. Anna Šikulová.
Kromě výše uvedených spolků, které dosáhly na poskytnutí veřejné finanční
podpory je celá řada spolků, neméně významných a populárních, které je rovněž
vhodné uvézt. Jsou to:
Klub českých turistů Zdravotně postižených se sídlem na ulici Sjednocení
626, předsedou je František Dvouletý.
Sbor dobrovolných hasičů - Butovice, starostou je JUDr. Jiří Fišer
- Studénka – město, starostou je Jaroslav Herman
- Studénka, nádraží, starostou je Miroslav Holaň
Český zahradkářský svaz Studénka se sídlem na ulici Budovatelská 529,
předsedou je Hynek Milušek
Český rybářský svaz Studénka, předsedou je Dr. Zdeněk Gelnar a jednatelem
Augustin Černý
Český svaz ochránců přírody Studénka se sídlem na ulici Pánská 229,
předsedou je Radim Silber
Myslivecké sdružení – honební společenstvo Studénka, předsedou je Miroslav
Fabian, Družstevní 41.
Nyní k činnostem vybraných spolků.
1) Český rybářský svaz.
Místní organizace Studénka, má členskou základnu složenou z dospělých rybářů
v počtu 365 osob, z toho 5 žen. Jsou zde registrovány i děti ve věku do 15 let v počtu
62 a mladiství ve věku od 15 let do 18 let v počtu 31. V roce 2004 byl vydán nový
rybářský zákon se změnami pravidel rybolovu a výkonu rybářského práva. V tomto
roce, stejně jako v předchozím předsedá místní organizaci Dr. Zdeněk Gelnar a
jednatelem je Augustin Černý.
Místní organizace ČRS podporuje činnost 3 rybářských školních klubů a to při
ZŠ TGM Studénka, ZŠ Sjednocení a ZŠ Bartošovice. Rybářskou stráž vykonává
v revírech 9 členů svazu.
V péči o revír bylo odpracováno 2 406 hodin, vysazeno přes 80q a uloveno
73 440 kg ryb.
2) Charita Studénka.
Sídlo Charity Studénka je na ulici Malá Strana 216 a vznikla na základě
dobrovolného společenství věřících dne 25.3.1992 jako účelové zařízení
římskokatolické církve s právní subjektivitou. Působí na území Studénky, Butovic,

26

Albrechtiček, Nové Horky, Pustějova, Bartošovic a tvoří složku Diecézní charity
ostravsko-opavské.
Posláním charity je pomáhat těm nejpotřebnějším, podporovat lidskou
důstojnost a rozvoj osobnosti bez ohledu na příslušnost k rase, náboženství či
národnosti. Na činnosti Charity Studénka se podílejí dobrovolní pracovníci i
zaměstnanci v pracovním poměru. V roce 2004 pracovalo v charitě 8 zaměstnanců
v hlavním pracovním poměru, 6 pracovníků na dohodu o provedení práce, 1 na
vedlejší pracovní poměr a 15 dobrovolníků. Poradním orgánem je Rada charity
s předsedkyní Miladou Humplíkovou. Dalšími členy rady jsou Marie Motanová a
Ing. Milan Křižák. Statutárním ředitelem charity byla jmenována Ing. Anna
Šikulová.
Charita Studénka působí v oblastech:
1. Charitní ošetřovatelská a pečovatelská služba – spojuje odbornou
zdravotnickou ošetřovatelskou péči typu „home care“ s pečovatelskou službou
dlouhodobě nemocným v jejich domácím prostředí. K návštěvní službě jsou
používány dva služební automobily. Zdravotní výkony jsou indikovány ošetřujícími
lékaři, jsou plně hrazeny zdravotními pojišťovnami a pro klienta jsou bezplatné.
2. Byt pro matky v tísni – je zřízena jedna bytová jednotka 1+1, I. kategorie,
sloužící k ubytování matky s 1 – 2 dětmi, která se ocitne v tíživé rodinné situaci.
V popisovaném roce bylo poskytnuto ubytování 2 matkám a 3 dětem.
3. Humanitární pomoc potřebným – je poskytována formou charitního šatníku a
prostřednictvím Tříkrálové sbírky.
3) Církve.
Zcela zvláštní kapitolou tohoto zápisu tvoří tvoří organizovanost občanů
v oblasti duchovního života v církvích, z nichž nejvýznamnější jsou církve
římskokatolická a československá husitská.
a) Církev římskokatolická.
Farnost Studénka se sídlem na ulici Kostelní 907 je spravována knězem
Mieczyslawem Serednickim a v roce 2004 zde sloužil i jáhen Petr Fichna. Farář je
administrator exculendo pro farnosti Butovice, Albrechtičky, Bartošovice a filiálního
kostela farnosti Bartošovice-Hukovice v rámci diecéze Ostravsko – Opavské.
Podle posledního církevního sčítání věřících v kostelech farností v roce 2003
bylo ve farnosti Studénka průměrně 114 věřících, ve farnosti Butovice 153,
v Albrechtičkách 114 a v Bartošovicích a Hukovicích 27.
Ve sledovaném roce bylo ve farnostech Studénka a Butovice 30 církevních
pohřbů, 20 křtů a jedna svatba.
Bohoslužby jsou v Butovické farnosti v pátek v 17.00 hodin a v neděli v 9.00
hodin. Ve farnosti Studénka v pondělí v 18.00 hodin, úterý v 18.00 hodin, v pátek
v 18.00 hodin (v první pátek v měsíci), v sobotu v 18.00 hodin a v neděli v 7.30
hodin.
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b) Církev československá husitská.
Farářem církve je Ota Metyš a sídlem fary je dům s modlitebnou ve Studénce
na ulici 2. května 431. Působnost této farnosti sahá od obce Polanka nad Odrou až po
Budišov nad Budišovkou. Bohoslužby jsou ve Studénce jednou za 14 dnů
s návštěvností průměrně 10 věřících občanů.
4) Leteckomodelářský klub 260.
Po mnohaletém putování je sídlem klubu opět objekt na ulici Matiční 114 (
bývalá „Sladká díra“). Těžištěm činnosti klubu je stavba modelů letadel různých
kategorií, účast na soutěžích včetně mistrovství světa. Členové působí i ve školních
klubech v modelářských kroužcích pro děti a mládež. V popisovaném roce měl klub
12 členů.
První zmínky o modelářské činnosti ve Studénce jsou z období první republiky
z konce třicátých let. Tehdy se ve Studénecké Tatře vyráběly letadla a našlo se
několik nadšenců z řad zaměstnanců, kteří v rámci Masarykovy letecké ligy založili
místní „Modelářské oddělení“. Činnost však byla přerušena fašistickou okupací
Československa. O tomto období však se nedochovaly písemné materiály. Po
skončení 2. světové války k obnově letecké výroby v Tatře nedošlo, ale letečtí
modeláři v různých organizačních formách zachovali svou činnost dodnes.
5) Český svaz chovatelů.
Základní organizace svazu byla založena v květnu roku 1906. V letech 1983 –
1988 bylo přestavěno svépomocně staronové sídlo svazu na ulici Matiční 513.
V roce 2004 čítala členská základna 45 členů včetně 9 mladých chovatelů, kteří se
specializují ve třech odbornostech a to chov králíků, drůbeže a holubů. Organizace
pořádá každoročně dvě výstavy drobného zvířectva. Únorová výstava je výstavou
místních chovů a listopadová má okresní význam. Předsedou je pan Miroslav Štefka.
6) JUNÁK, Svaz skautů a skautek ČR.
Junák, svaz skautů a skautek ČR, je společenskou neziskovou organizací, která
se zabývá práci s dětmi a mladými lidmi. Její náplni je vychovávat harmonickou
osobnost.
Oddíly Junáka ve Studénce byly založeny v říjnu roku 1991. Na podzim toho
roku bylo založeno 5 družin dětí nesoucí názvy Bylinky, Rysi, Hříbata, Dingo, Orli
se sedmi vedoucími a to Marii Dostálovou, Blankou Olbrechtovou, Růženou
Mackovíkovou, Janou Frimlovou, Karlou Pavlíkovou, Marcelem Pavlíkem a Vítem
Frimlem. Celkem bylo tehdy v oddílech 38 dětí a 7 dospělých.
V současné době je registrováno 50 členů, z toho je 11 dospělých. Schází se
pravidelně ve dvou klubovnách na staré faře ve Studénce 1. Jsou organizováni v 5
družinkách s názvy Hříbata, Sluníčka, Kobry, Dingo a Vlaštovky. Schůzky má každá
družina 1x týdně a 1x až 2x o víkendech se pořádají výpravy či jiné akce.
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7) Svaz tělesně postižených v ČR.
Místní organizace Svazu tělesně postižených ve Studénce byla založena v roce
1970 občanem města Studénka Vladimírem Vlčkem a měla 20 členů. Tehdejší název
byl Svaz invalidů. Později se předsednictví ujal František Dvouletý. Od roku 1986 až
do roku 1991 byl předsedou Jan Kašparovský a svaz byl přejmenován na Svaz
zdravotně postižených. V roce 1991 se stala předsedkyní Jaroslava Novosadová a
členská základna čítala 48 členů. Organizace však byla znovu přejmenovaná na
Sdružení zdravotně postižených v ČR –smíšená organizace Studénka. Od roku 2002
nese organizace název Svaz tělesně postižených v ČR – místní organizace ve
Studénce a v roce 2004 měla 118 členů. Jsou to občané města tělesně postižení
včetně 4 vozíčkářů a 4 málo pohyblivých.
Svaz pro své členy připravuje různé společenské akce, zábavy vesměs v Domě
s pečovatelskou službou a zájezdy na okolní atraktivní místa. Spolupráce
s organizací v Novém Jičíně poskytuje rekondiční pobyty.
F. VOLBY.
1) Volby do Evropského parlamentu.
Ve dnech 11. června a 12. června roku 2004 se v celé České republice a tudíž i
ve Studénce konaly volby do Evropského parlamentu po jejím přistoupení do
Evropské unie dne 1. května 2004. Česká republika zvolila svých historicky prvních
24 poslanců za rekordně malé účasti voličů, pouhých 28,3 %.
Vítězně z voleb vyšly nevládní strany, vládní ČSSD naopak neuspěla. Průměrný
věk našich europoslanců je 49 let, nejmladším se stal pětatřicetiletý ředitel gymnázia
Tomáš Zatloukal, naopak nejstarším je senátor za ČSSD Richard Falbr, který v září
oslavil 64. narozeniny. Z 24 poslanců je pět žen. Z pohledu zaměstnání převažují
mezi úspěšnými kandidáty politici – devět současných poslanců a čtyři senátoři. Tři
europoslanci vyšli z nižších pater české politiky – uspěli dva primátoři statutárních
měst (Hradce Králové a Brna) a hejtman Olomouckého kraje. Dále se prosadili tři
pedagogové, dva kandidáti z diplomatické oblasti, dva novináři a na komunistické
kandidátce jedna politická pracovnice.
Ve městě Studénce se volilo v 8. volebních okrscích takto:
Počet voličů : 8 221
Počet vydaných obálek : 2 118
Počet odevzdaných obálek : 2 118
Počet platných hlasů : 2 112
Účast ve volbách v % : 25,76
Strany, které získaly více jak 5 % hlasů :
Komunistická strana Čech a Moravy – 27,65 %
Občanská demokratická strana – 24,85 %
Křesťanská demokratická unie – Česká strana lidová – 11,31 %
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Česká strana sociálně demokratická – 9,99 %
Nezávislí – 8,14 %
Sdružení nezávislých kandidátů a Evropští demokraté – 7,57 %.
2) Volby do Zastupitelstva Moravskoslezského kraje.
Ve dnech 5. – 6. listopadu roku 2004 se konaly volby do Zastupitelstva
Moravskoslezského kraje. Přesně osmdesát devět obyvatel Novojičínska bylo
zapsáno mezi devíti sty dvaadvaceti kandidáty, kteří hodlali usednout do křesel mezi
pětašedesát zastupitelů Moravskoslezského kraje.
Výsledek volby ve Studénce:
Počet osob zapsaných do seznamu voličů : 8 219
Počet voličů, kterým byly vydány úřední obálky : 2 251
Počet odevzdaných úředních obálek : 2 230
Počet platných hlasů : 2 103
Účast ve volbách v celkem 8. volebních okrscích : 25,59 %.
Úspěšným kandidátem za KDU – ČSL se stal občan města Studénky Ing.
Václav Pomikálek , který byl zvolen Zastupitelstvem Moravskoslezského kraje i do
jeho Rady.
3) Volby do senátu Parlamentu České republiky.
Ve stejných dnech jako byly volby do Zastupitelstva Moravskoslezského kraje
probíhalo i první kolo voleb do Senátu Parlamentu České republiky. O křeslo
senátora se ucházelo osm kandidátů včetně stávajícího senátora Ing.Jaroslava Šuly
(KDU-ČSL).
V osmi okrscích města dalo své hlasy 1 928 voličů, což představuje účast
23,46% a na prvním místě byl komunistický poslanec Ing. Karel Vymětal (KSČM)
z Havířova, na druhém místě místostarosta z Kopřivnice Mgr.Milan Bureš (ODS),
na třetím místě Bílovecká starostka Ing. Sylva Kováčiková (SNK – Sdružení
nezávislých kandidátů). Až na pátém místě se ve Studénce umístil stávající senátor
Ing. Jaroslav Šula.
Druhé kolo voleb do Senátu Parlamentu České republiky proběhlo o týden
později ve dnech 12.listopadu a 13. listopadu roku 2004 a zde se už rozhodovalo o
dvou kandidátech,kteří skončili po prvním kole na prvních dvou místech . Byli to
kandidáti Ing. Jaroslav Šula a Mgr. Milan Bureš. Občané města Studénky při ještě
menší účasti než v prvním kole a to v počtu 956, což představuje účast 11,63% dali
511 hlasů Mgr. Milanu Burešovi (ODS) a 455 hlasů bývalému senátoru Ing.
Jaroslavu Šulovi (KDU-ČSL) a tak se nakonec stalo, že senátorem se stal
místostarosta města Kopřivnice Mgr. Milan Bureš.
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II. ŠKOLSTVÍ.
Základní školství ve Studénce včetně mateřských škol je legislativně zřízeno
městem Studénka. Umělecké školství pak v případě Základní umělecké školy
Studénka je zřízeno Krajským úřadem Moravskoslezského kraje a v případě
soukromé Základní umělecké školy Musicale, manžely Sniehottovými.
Středoškolské vzdělání a od tohoto roku i vysokoškolské je poskytováno Střední
ekonomicko – podnikatelskou školou, obecně prospěšnou společností (o.p.s.).
Zvláštní škola ve Studénce je zřízena rovněž Krajským úřadem Moravskoslezského
Kraje.
Základní data o školských zařízeních:
1) Základní škola T.G. Masaryka, Studénka, 2. května 500.
Základní škola působí ve dvou lokalitách. Jednak v lokalitě na ulici 2. května
500 ( bývalá Měšťanská škola), ale i na elokovaném pracovišti na ulici Družstevní
č.p. 88 (bývalá obecná škola dnes s reliéfem Fr.Kardinála Tomáška – rodný dům).
Ve školním roce 2003/2004 se vyučovalo v 17 třídách s celkovým počtem 374
žáků. Průměrný počet žáků na jednu třídu je tedy 22. Přepočtený počet učitelů
zahrnující úplné i neúplné úvazky byl 22,41 z čehož vyplývá i počet žáků na učitele
16,69. Škola je napojena na počítačovou síť s možností přístupu k internetu
s webovou stránkou zstgm-studenka.cz a e-mail s adresou zssttgm@applet.cz .
Na I. stupni vyučovalo po celý školní rok 8 učitelek, všechny ve funkci třídní
učitelky. Na II. stupni působilo 9 třídních učitelů, další netřídní vyučující, jedna
z nich na úvazek 0,41 a vyučovala zde také ředitelka školy a její zástupce. V říjnu
roku 2003 odešel jeden učitel do invalidního důchodu. Činnost školní družiny
zajišťovala 1 vychovatelka, která zároveň pracovala jako vedoucí školní družiny,
školního klubu a organizovala práci vedoucích kroužků – 4 externí a 5
pedagogických pracovníků školy.
Ve škole pracovalo celkem 16 správních zaměstnanců, z toho 1 školnice
v budově č.p. 500, 1 školnice v budově č.p. 88, 3 uklízečky a 1 ekonomka. Ostatní
jsou zaměstnanci školní kuchyně – 1 vedoucí, 1 administrativní pracovnice a 8
kuchařek. Práci topiče v obou budovách během topné sezóny zajišťovaly
školnice.Ředitelkou školy je Mgr. Alena Dvorská.
2) Základní škola Studénka, Butovická 346.
Ve školním roce 2003/2004 se vyučovalo ve 12 třídách s celkovým počtem 261
žáků. Průměrný počet žáků na jednu třídu je tedy 21,75. Škola je napojena na
počítačovou síť s webovou stránkou www.butovice.cz a e- mail: skola@
Butovice.cz.
Na škole pracovalo během roku celkem 20 pedagogických pracovníků. Jedna
učitelka odešla na mateřskou dovolenou a dvě učitelky během roku v mateřských
dovolených pokračovaly. 16 učitelů pracovalo na plný pracovní úvazek a 4 na
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částečný. Zaměstnanců školy bylo 19 z toho 1 jako externí spolupracovník. Ve škole
část roku působily dvě asistentky učitelek prvního stupně v rámci rekvalifikační
stáže pracovního úřadu. Obě byly absolventky gymnázia a hlásily se k řádnému
dennímu studiu na pedagogických fakultách.
Provoz a údržbu školy zajišťovalo 10 provozních pracovníků, z nichž dva
pracovali na plný úvazek a ostatní na zkrácený úvazek dle potřeby školy. Během
školního roku byl ve škole jeden pracovník vykonávající civilní vojenskou službu
jako pomocný školník, ale jeho služba byla v měsíci dubnu ukončena. Ekonomka
školy je zároveň vedoucí školní jídelny a školník zároveň topičem plynové kotelny.
Ředitelem školy je Mgr. Martin Krupa.
3) Základní škola Studénka, Sjednocení 650.
Základní škola byla ve školním roce 2003/2004 organizovaná jako 19. třídní
úplná základní škola s 1. – 9. ročníkem. Je rovněž napojená na počítačovou síť
s webovou stránkou www.zssjednoceni.kyklop.cz.
Na prvním stupni zahájilo školní rok 256 dětí v 11. třídách, na druhém stupni
214 dětí v 8. třídách. Některé děti dojíždějí z okolních obcí, na příklad z Pustějova a
z Bartošovic.
Součástí školy je školní družina se třemi odděleními a kapacitou pro 85 dětí a
každodenním provozem od 6.00 do 16.00 hodin. Především pro žáky druhého stupně
je zřízen školní klub se zájmovými kroužky.
V popisovaném roce vyučovalo na škole 24 učitelů na plný úvazek ( 25%
mužů), z toho 23 kvalifikovaných s příslušným vysokoškolským pedagogickým
vzděláním. Šest učitelů pracovalo na zkrácený úvazek.
Ve třech odděleních Školní družiny pracovaly tři odborné a pedagogicky
způsobilé vychovatelky.
Provoz a údržbu školy zajišťovala hospodářka školy, školník a čtyři uklizečky
na plný pracovní úvazek a jedna uklízečka na zkrácený úvazek. Školní jídelnu
zabezpečovaly vedoucí školní jídelny a pět kuchařek. Ředitelem školy je Mgr. Pavel
Tisovský.
4) Mateřská škola Studénka, Komenského 700.
Mateřská škola Studénka se řídí obecně závaznými předpisy v oblasti školství a
předmětem její činnosti je především činnost navazující na výchovu dětí v rodině a
zajišťování všestranné péče dětem předškolního věku v součinnosti s rodinou a
s přípravou na povinnou školní docházku.
Příspěvková organizace má odloučená pracoviště na ulicích:
Komenského 700, počet oddělení - 3
Budovatelská 580, počet oddělení - 2,
Butovická 106, počet oddělení - 1,
Poštovní 659, počet oddělení - 4
Rudolfa Tomáška 491, počet oddělení - 2
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Nová Horka 50., počet oddělení – 1
MŠ je rovněž napojena na počítačovou síť s webovými stránkami. Celková
kapacita Mateřské školy ve Studénce je 293 dětí. V průběhu školního roku je
skutečný počet dětí navštěvujících MŠ variabilní. Zatímco k datu 1.9.2003 byl počet
dětí 273, tak k datu 30.6.2004 to bylo 279. Pedagogických pracovníků bylo
zaměstnáno 23 a počet dětí na jednoho pedagoga byl 12,13. Provoz a údržbu všech
oddělení Mateřských škol zajišťovalo 15 pracovníků. Ředitelkou MŠ je Pavla
Honová.
5) Zvláštní škola Studénka, Tovární 386.
Školní rok 2004/2005byl zahájen s počtem 79 žáků v 8 třídách. Z tohoto počtu
bylo 11 žáků vyučováno podle učebních plánů pomocné školy. Ze 7 tříd zvláštní
školy byly ve třech třídách vyučováni žáci spojených ročníků. Do Zvláštní školy
dojížděli 3 žáci z Nové Horky, 1 z Albrechtiček, 1 z Bartošovic, 2 z Hukovic a 1
z Hrabětic.
Pedagogický sbor byl složen ze 7 učitelek, 2 učitelů, 1 vychovatelky, učitelky a
ředitelky Miroslavy Haluškové. Ze správních zaměstnanců působili na Zvláštní škole
1 školnice, 2 uklizečky, 1 technickohospodářský pracovník, 1 výdejčí stravy a 1
obsluha výměníkové stanice.
6) Základní umělecká škola ve Studénce, Butovická 376.
Základní umělecká škola ve Studénce vyučovala na počátku školního roku
2004/2005 celkem 341 žáků v oborech: hudebním 202 žáků se 14 učiteli, tanečním
69 žáků se 2 učiteli a výtvarném 70 žáků se 2 učiteli.
Hudební obor je nejpočetnější. Žáci mohou být vyučováni ve hře na nástroje
klávesové, smyčcové, dechové, kytary, hlasová výchova a bicí nástroje.
Výtvarný obor je druhým nejpočetnějším. Žáci mají možnost se seznámit
v průběhu studia s různými výtvarnými disciplinami jako např: s grafikou od
linorytu, suché jehly až po sítotisk, s modelováním, keramikou, fotografováním,
řezbářstvím atd., ale zároveň se učí klasické technice kresby a malby.
V tanečním oboru se dívky i chlapci učí nejen základním pohybovým návykům,
jako je správné držení těla a končetin, vznešená chůze a pohyb těla, ale i složitějším
vazbám. Učí se vnímat prostor kolem sebe, pohybově ho využít, vnímat a orientovat
se v hudbě, která je doprovází. Učí se také základy lidového a klasického tance.
Kromě pedagogických pracovníků je chod školy zabezpečován školnicí a
ekonomickou pracovnicí. Ředitelem školy je PaedDr. Zdeněk Novák.
I tato škola má svou internetovou adresu a webovou stránku
home.tiscali.cz/zusstudenka/.
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7) Soukromá základní umělecká škola Musicale ve Studénce, Poštovní 659.
Soukromá základní umělecká škola je ministerstvem školství, mládeže a
tělovýchovy samostatně zařazena do sítě škol v České republice. Školu založili
manželé Sniehottovi s právní formou podnikání – veřejná obchodní společnost.
Kapacita školy je 150 žáků a je plně využita. Škola provozuje hudební obor a
vyučuje na tyto hudební nástroje: klavír, keyboard, zobcová a příčná flétna, trubka,
lesní roh, kytara, klarinet, saxofon, bicí nástroje a sborový zpěv.
Netradiční je forma klasifikace a výuka dětí předškolního věku. Ve škole
vyučuje celkem 10 učitelů, v převážné většině absolventů konzervatoře a vysokých
hudebních škol. Škola každoročně připravuje své žáky na hudební soutěže okresní a
krajské úrovně, na přijímací zkoušky na konzervatoře a jiné školy s hudebním
zaměřením.
8) Střední ekonomicko-podnikatelská škola Studénka,o.p.s., A.G.L.Svobody
760.
Tato škola působí ve Studénce již 10 let a vznikla za vydatného přispění města
zejména v oblasti zabezpečování prostor pro výuku. Ředitelkou školy je PaedDr.
Katarína Vrablová , která se svou zástupkyní a tříčlennou správní a tříčlennou
dozorčí radou tvoří vedení školy. Škola s 282 studenty zaměstnává 16 interních a 11
externích učitelů.
Škola poskytuje úplné středoškolské studium zakončené maturitou ve čtyřletém
studiu v oborech: Ekonomika a podnikání a Podnikání (v různých variantách). Ve
dvouletém a dálkovém studiu poskytuje studium v oboru Podnikání. Vybavení
počítači je na poměrně vysoké úrovni. V interní počítačové síti je zapojeno 41
počítačů s možností celodenního internetového připojení.
Vysoká škola podnikání, a.s., se sídlem na ulici Michálkovické 1810/181 ve
Slezské Ostravě začala svoji výuku v akademickém roce 2004/2005 na SEPŠ,
o.p.s., na ulici A.G.L. Svobody 760 ve Studénce v rámci studijního programu –
Ekonomika a management, studijní obor –Podnikání. Jedná se o bakalářský studijní
program s kombinovanou formou výuky se standardní dobou výuky 3,5 roku.
Studenti si mohou ve druhém roce studia zvolit specializaci na: Založení a
provozování malého podniku, Informatiku a internet v podnikání, Management a
podnikání v obchodu a službách, Podnikání a management v životním prostředí,
Podnikání a management v cestovním ruchu, Business Finance, Podnikání a
management ve sportu a rekreaci. Nově Vysoká škola podnikání, a.s., nabízí
navazující magisterské studium (Ing.), a to v prezenční i kombinované formě studia.
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III. PRŮMYSL, ŽIVNOSTI,OBCHOD
A SLUŽBY.
1) Vagónka Studénka.
Dominantním průmyslovým podnikem ve Studénce byla po dobu více než 100
let vagónka. V posledních desíti letech druhého tisíciletí se dostala do špatné
hospodářské situace z důvodu rozpadu východních trhů, transformačních
ekonomických procesů po pádu komunistického režimu v roce 1989, finančních
problémů Českých drah jako hlavního odběratele vagónky a nepřipravenosti na
konkurenční tlaky světových výrobců kolejových vozidel. Postupně docházelo ke
snižování počtu zaměstnanců ( na příklad mezi 31.12.1989 a 31.12.1999 klesl jejich
počet z původních 4 226 na pouhých 2 226). Stav podniku se nezlepšil ani po
převzetí firmou ČKD Praha Holding, a.s. v roce 1997. Výroba klesala a zadlužení
rostlo.
Po krachu jednání o prodeji celé společnosti zahraničnímu strategickému
partnerovi bylo rozhodnuto oddělit výrobu osobních a nákladních vozů. K 1. září
1999 se podnik rozdělil na dva samostatně hospodařící úseky. Ještě na konci téhož
roku se znovu rozběhla jednání se strategickým partnerem , firmou Thrall Car
Manufacturing Copany, která vyvrcholila 8. března 2000, kdy americká firma
prostřednictvím své dceřinné společnosti zakoupila akcie podniku ČKD Vagónka
Studénka, a.s.. Společnost Thrall Car však měla zájem pouze o produkci nákladních
vozů a proto odprodala druhou část podniku zpátky nově založené společnosti ČKD
Vagónka, s.r.o., která se po roce odstěhovala do nově zrekonstruovaných prostor
v areálu Vítkovických železáren v Ostravě.
Doba výroby pouze nákladních železničních vozů byla po tomto rozdělení
relativně velmi krátká. Úplné ukončení výroby nastalo 30.6.2003, kdy byla převážná
část závodu majitelem uzavřena a výroba převedena do rumunského města Arad.
V období od března roku 2000 do června roku 2003 došlo ke změně vlastníka
podniku, kterým se stala Trinity Rail Group. V provozu od ukončení výroby
nákladních vozů zůstala i v roce 2004 pouze bývalá kovárna, dnes závod Metal,
s 351 zaměstnanci na konci roku 2004. Opuštěný areál vagónky nabídl vlastník
městu Studénka za 60 miliónů korun s tím, že město ve spolupráci s vládní
agenturou Czech Incest, Moravskoslezským krajem a za pomocí fondů Evropské
Unie zabezpečí regeneraci uvedeného prostoru pro nové investiční příležitosti tak,
aby bylo dosaženo podstatného snížení nezaměstnanosti. Rozhodující jednání mezi
městem a vlastníkem nejsou v popisovaném roce uzavřena.
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2) Městské inženýrské sítě Studénka, a.s.
Akciová společnost se sídlem na ulici Poštovní 772, byla založena Městem
Studénka, jako jediným zakladatelem, na základě a v souladu se zakladatelskou
listinou a to jednorázově bez výzvy k upisování akcií. Společnost vznikla dne 1.
března 1996 zápisem do obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem
v Ostravě. Do jejího základního jmění byl vložen majetek, rozvody vody, kanalizace,
čistírna odpadních vod, rozvody tepla a teplé užitkové vody, výměníkových stanic a
kabelové televize. Založení společnosti umožnilo provézt rozsáhlé rekonstrukce a
opravy inženýrských sítí. V roce 2004 bylo město Studénka již jen minoritním
vlastníkem . Společnost je členem skupiny MVV Energie CZ,s.r.o. se sídlem
v Praze. Základní kapitál společnosti je 129.861.000,- Kč.
Představenstvo společnosti tvoří předseda Ing. Václav Hrach, finanční ředitel
MVV Energie CZ,s.r.o. Praha, místopředsedou je Mgr. Roman Mendrygal, ředitel
Městských inženýrských sítí Studénka a.s. a Zásobování teplem Vsetín,a.s. a členem
Ing. Václav Petržíla, technický ředitel MVV Energie CZ, s.r.o. Praha.
Dozorčí radu tvoří předseda Ing. Slavotínek, ředitel koncernu MVV
Energie,s.r.o. Praha, Ing. Jana Maudrová, ekonomka MVV Energie CZ,s.r.o. Praha a
Miroslav Holinka, předseda ZO OS KOVO MSV a.s. Studénka.
K datu 1.1 2004 byl zrušen provoz Kabelové televize v návaznosti na odprodej
tohoto majetku v závěru roku 2003.
Společnost zaměstnávala k datu 30.9.2004 celkem 40 zaměstnanců v hlavním
pracovním poměru. Z tohoto počtu tři pracovnice čerpaly rodičovskou dovolenou.
Společnost spolupracuje s úřadem práce, který částečně přispívá na úhradu
mzdových nákladů zaměstnanců na zřízených veřejně prospěšných pracovních
místech, kteří vykonávají činnosti spojené se zimní údržbou komunikací a očistou
města.
3) Sportovní areály Studénka, s.r.o.
Společnost byla založena v roce 2002 společností Městské inženýrské sítě
Studénka, a.s. a provozuje na území Studénky městská sportovní zařízení – zimní
stadion, městské koupaliště (vybudováno v roce 1996) a sportovní centrum, jehož
součástí jsou bazén se slanou vodou o rozměrech 17 x 5 m, brouzdaliště, vířivá vana
pro čtyři osoby, sauna, bowling (dvě dráhy) a solárium. Služby zahrnují i ubytování
pro 35 osob s možností občerstvení ve sportovním centru nebo v kavárně „Sport“
s kapacitou 40 osob.
Sportovní centrum bylo pro veřejnost otevřeno a zahájení provozu proběhlo
11.9.2004 jako investice Města Studénky. Zimní stadion a nové centrum tvoří jeden
komplex. Původní sauna, prohřívány a ochlazovací bazénky zůstaly na původních
místech. Změnu doznaly odpočívárny a šatny, které byly modernizovány a upraveny
pro potřeby nového komplexu.
Ředitelem společnosti byl v roce 2004 Ladislav Honusek, jednatelé pak Mgr.
Roman Mendrygal a Lubomír Šobich. Karel Richter byl vedoucím provozu
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sportovních zařízení a Marek Richtár vedoucím provozu restauračních zařízení.
Sídlo společnosti je na ulici Budovatelské 770.
4) Firma 4EVER BIKES.
Majitelé, bratři Radim a Petr Brožové, založili firmu, na počátku 90 let, která
sídlí v prostorách bývalého zemědělského družstva na ulici Moravské 842. Firma
zaměstnává 25 zaměstnanců, kteří v roce 2004 vyrobili 12 930 jízdních kol převážně
crossového typu, tedy něco mezi horskými a silničními koly. Kola montují jednak
pod vlastní značkou 4EVER BIKES, ale i pod značkami Amulet, Galaxy a Fort.
Montáž kol je prováděna ze součástek dovezených z Japonska, Taiwanu, Číny,
Francie, Itálie, Singapuru, Malajsie a Německa. Takto smontovaná kola jsou určena
nejen pro tuzemsko, ale jsou asi z 20% vyvážena do Maďarska, Německa a
Slovinska. Prodejní oddělení firmy CYKLO PLUS zabezpečuje maloobchodní
prodej v prodejnách na ulici Budovatelské ve Studénce v prostorách Zimního
stadionu a v Novém Jičíně na ulici K nemocnici.
5) Firma Denas,s.r.o. – rybnikářství Studénka.
Rybnikářství má ve Studénce několik staletí trvající tradici a zdejší rybniční
soustava dnes čítá 14 rybníků o celkové rozloze 112 ha. Firma Denas se sídlem na
ulici Družstevní 246 je nájemcem rybníků a provozuje v areálu kromě nezbytných
sádek také atraktivní sportovní rybník, kde si mohou zájemci o lov ryb ulovit rybu za
cenu 150 Kč po dobu 5. hodin. Hlavní chovnou rybou je kapr, který neslouží jen
k vánočnímu prodeji, ale i k zarybňování sportovních rybářských revírů. Ve
studéneckých vodách je možno spatřit i líny, karase, plotice, býložravé ryby amury a
tolstolobiky a z dravců pak candáty, sumce a štiky. Kromě chovu ryb se firma
zabývá i prodejem drůbeže, výrobou a prodejem násadbových vajec. Kontaktní
osobou je Ing. David Sirotek.
6) Firma KASST – Kartonáž Studénka.
Firma Kasst má sídlo na ulici Poštovní 771 a vznikla privatizací majitelem
Petrem Schweinerem dne 2.6.1991. Zabývá se výrobou pořadačů a složek různých
velikostí, druhů, barev a potahů. Výroba navazuje na více než 25. letou tradici
kartonáže ve Studénce. Kancelářské potřeby z papíru a lepenky jsou vyráběny na
špičkových zahraničních zařízeních firem ZANDER, HANG, CMC a PERONI.
Mimo pokrytí požadavků tuzemského trhu, jsou výrobky exportovány i do zahraničí.
Firma zaměstnává asi 50 zaměstnanců a majitel firmy se při návštěvě kronikáře
prezentoval i vlastním patentem na výrobu obalu pořadače.
7) Firma Fišer a synové,s.r.o.
Firma vznikla dne 1.5.1993 privatizací státního podniku Severomoravské
pekárny a cukrárny Ostrava-Martinov. Sídlo firmy je na ulici Poštovní 652 ve
Studénce. Jednateli společnosti s ručením omezeným jsou Fišer Miroslav – ředitel
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společnosti a jeho synové Fišer Petr a Fišer Radoslav. Základní jmění je 1 000 000
Kč.
K hlavním pekárenským výrobkům patří chléb –20 druhů, běžné pečivo – 30
druhů, jemné pečivo a trvanlivé pečivo.
Společnost zaměstnává asi 100 zaměstnanců, z toho 80% žen a 9
technickohospodářských pracovníků.
8) Vagónka – Dřevo, s.r.o.
Po rozpadu Moravskoslezské vagónky byla dne 20.12.2000 založena společnost
Vagónka-Dřevo,s.r.o., která v popisovaném roce zaměstnávala 40 zaměstnanců.
Sídlo firmy je na ulici Na Vyhlídce 836 a ředitelem firmy je Ing. Dušan Matýsek.
Společnost vyrábí a montuje dřevěná a plastická okna včetně doplňků – žaluzií,
parapetní desky a sítě proti hmyzu.
9) Pars Komponenty, s.r.o.
Tato společnost vznikla rovněž po rozpadu Moravskoslezské vagónky a to
v roce 1998. V roce 1999 odkoupila know-how na výrobu vagónových komponentů .
Navázala tak na vývoj a výrobu komponentů železničních vozů .
Firma sídlí na ulici Butovické 451 a ředitelem je Ing. Vladimír Vyhlídal.
Nosným programem firmy je vývoj a výroba dveří, dveřních systémů, oken,
zavazadlových polic a zdvihacích plošin pro imobilní občany.
10)

Chráněná krajinná oblast Poodří.
Chráněná krajinná oblast Poodří byla zřízena vyhláškou č.155 Ministerstva
životního prostředí České republiky ze dna 27.března 1991.
Správa chráněné krajinné oblasti Poodří (dále SCHKO) vykonává činnost
odborné organizace ochrany přírody v souladu s ustanovením zákona o ochraně
přírody a krajiny a dále vykonává činnost speciální státní správy na úseku ochrany a
krajiny. Na území chráněné krajinné oblasti rovněž administruje program péče o
krajinu a pečuje o svěřený státní majetek. Na území své působnosti vydává výjimky
pro silně a kriticky ohrožené druhy a zajišťuje péči o národní přírodní rezervace a
památky.
SCHKO sídlí ve Studénce na ulici 2. května č.1 a současným vedoucím je Mgr.
Ivan Bartoš. Území SCHKO Poodří se nachází v Moravskoslezském kraji
v severovýchodní části Moravské brány mezi obcemi Makovice a Vražným nedaleko
Oder a jižním okrajem Ostravy. Plošná výměra činí 81,5 km2. Jádrovou částí je
rovinatá oderská niva, na ni pak navazují zvýšené okraje říčních teras a terasových
plošin. Nadmořská výška se pohybuje v rozpětí 212 m.n.m. (Odra u Ostravy) a 298
m.n.m. (plochý rozvodní hřbet u Hůrky v jižní části).
11)

Stav nezaměstnanosti ve Studénce v průběhu roku 2004.
Ke konci roku bylo na Úřadu práce v Novém Jičíně evidováno 10 826
uchazečů o zaměstnání, přičemž volných pracovních míst bylo 674. Převažující
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počet tvoří 301 pracovních míst pro uchazeče se základním vzděláním, pro uchazeče
s požadavkem vyučení v oboru bylo evidováno 287 volných míst, 62 míst pro
uchazeče se středoškolským vzděláním a pro vysokoškoláky nabízel Úřad práce 24
pracovních míst. Ve městě Studénka byl vývoj nezaměstnanosti v popisovaném roce
následující:
Měsíc
Leden
Únor
Březen
Duben
Květen
Červen
Červenec
Srpen
Září
Říjen
Listopad
Prosinec
12)

Počet uchazečů
1024
1088
673
943
880
860
864
872
853
836
835
857

Míra nezaměstnanosti v %
19,82
19,51
18,83
18,25
17,03
16,55
16,72
16,88
16,51
16,18
16,16
16,59

Služby.

a) Restaurace:
Hotel „Vagonka“, Malá Strana 333 s možností ubytování
Restaurace „U Luby“, Nádražní 413 s možností ubytování
Restaurace „Budvarka“, Nádražní 136
Restaurace „Na Kmínku“, Matiční 315
Restaurace „ Český Penklub“ na letním stadionu, otevřen od 1.5 2004
Restaurace „Dělnický dům“, 2. května 7
Pivnice „Centrum“, Náměstí Republiky 700
Restaurace „U šenku“, Butovická 329
b) Hospůdky:
Hospůdka „U Oldy“, Malá Strana 446
Hostinec „U Mrkvice“, Družstevní 67
c) Bary:
Saloon Bizon – Mojmír Bartoň, Leoše Janáčka 767 s celodenním provozem
Elephant – bar, herna, Antonína Dvořáka 768
Krokodýl – bar, herna, Budovatelská 770
Pivní bar Alfa, Butovická 826

39

d) Kavárny:
Kavárna „Centrum“, Náměstí Republiky 700
e) Pizzerie:
Pizzerie „Milano“, Antonína Dvořáka 693
Pizzerie „Eden“, Malá Strana 680
f) Cukrárny:
Cukrárna Kristýnka – Antonín Návedla, Antonína Dvořáka 693
Cukrárna – Jan Zeman, Bučovická 818
g) Ostatní:
Lahůdky POLI – Libor Polehla, Antonína Dvořáka 789
Bistro Šopík, Bučovická 14
Pajšlbar jídelna – Leoš Hanzelka
Občerstvení u Čápa – Luděk Fendrych, u nádraží.
13)

Banky:
Komerční banka,a.s., expositura Studénka , náměstí Republiky 699
GE Cupital Bank,a.s., Sjednocení 762, Studénka
Česká spořitelna,a.s., pobočka Studénka, náměstí Republiky 699

IV. KULTURNÍ ŽIVOT MĚSTA.
Hlavním nositelem a organizátorem kulturního života ve městě je Městské
kulturní středisko Studénka se sídlem na ulici 2. května č.2, které je příspěvkovou
organizací města od 1.9.1997. Kromě tohoto způsobu tvorby kultury ve městě jsou i
jiné aktivity spolků, soukromých osob včetně městem podporované poskytování
grantů.
1) Městské kulturní středisko Studénka.
Městské kulturní středisko Studénka bylo zřízeno jako organizace, která
připravuje kulturní programy pro všechny věkové skupiny občanů . Provozuje kino
Tatra, zajišťuje provoz dvou knihoven ve městě, kabelové televize TV Odra a od
dubna 2003 také provoz Vagonářského muzea. Rovněž zajišťuje zpracování a
distribuci měsíčníku Zpravodaj města Studénky a výlepovou službu. V roce 2001
bylo založeno studio Doteky, jehož činnost však byla v roce 2004 ukončena, stejně
jako činnost recitačního souboru Slunovrat. Taneční studio však pokračuje i nadále
pod vedením nové lektorky. Ředitelkou střediska je Renáta Novotná a v roce 2004
bylo zaměstnáno 11 stálých a 27 stálých externích zaměstnanců.
Následuje stručné zhodnocení činnosti kulturních objektů, které spravuje
Městské kulturní středisko ve Studénce.
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2) Dělnický dům.
Pronájmy prostor Dělnického domu jsou největším zdrojem příjmu a pohybuje
se kolem 460 tis. Kč. Patří sem velký a malý (zrcadlový) sál, přisálí, a
klubovna.Klub Peklo je střediskem nabízen k soukromým a společenským setkáním,
k pořádání kursů apod. Šatnu nad jevištěm využívá Tamburášský soubor Brač
k pravidelným zkouškám a příležitostně je prostor využíván k placenému
pronájmu.Studio DRAmaTIka využívá jeviště k divadelním zkouškám dvakrát týdně
a studio Doteky využívalo v první polovině roku malý (zrcadlový) sál stejně jako
zájemci o cvičení břišních tanců a taneční výuka dětí pod vedením nové lektorky.
Velký sál a přisáli bylo využíváno k pronájmům za účelem lacinějšího prodeje zboží.
V roce 2004 byla provedena rekonstrukce pánských toalet v restauraci a
zrenovována kanalizace k těmto toaletám, bylo vyměněno osvětlení ve velkém sále,
vymalován Klub Peklo a renovován vstup do klubu včetně dveří.
Z drobné údržby byla provedena oprava stolů a židlí, opravy obložení ve
velkém sále, oprava obložení kolem oken u hlavního vstupu, zprovoznění osvětlení
vestibulu a renovace nouzového osvětlení, údržba ovládání velkých lustrů ve velkém
sále a odstraněn dlouhodobý problém s hlučností ocelového schodiště vedle jeviště.
Největší a viditelnou změnou ve vzhledu budovy bylo vybudování terasy před
restaurací.
3) Kino Tatra.
V popisovaném roce bylo odehráno 87 filmových představení, kterých se
zúčastnilo 2 194 diváků což je o 87 méně než v roce 2003. I když se filmy promítají
ve velké většině již po dvou měsících od premiéry, klesá počet diváků. Od roku 2004
promítá kino již také pro 4 příchozí diváky. Před pracovníky Městského kulturního
střediska je zajistit rentabilitu provozu kina. Vedle promítání jsou prostory kina
nabízeny i k pronájmu, Na příklad školám je poskytováno promítání v době
přijímacích zkoušek nebo vykrytí vyučování v době předávání vysvědčení.
Stalo se již tradicí, že v kině jsou pořádány kulturní akce jakými jsou klubové
koncerty nebo divadélka pro Mateřské školy.
V roce 2004 bylo v rámci oprav pořízeno nové obložení stěn ve vestibulu a
zakoupen nový pult pro prodej občerstvení. V závěru roku bylo renovováno nouzové
osvětlení.
Za půjčování filmů bylo vydáno cca 98 tis. Kč a tržby ze vstupného dosáhly
výše 120 tis. Kč.
4) Knihovny.
Městské knihovny se nacházejí ve Studénce. Jedna je v budově bývalé Mateřské
školky a nyní i Střední ekonomicko-podnikatelské střední školy na ulici AGL
Svobody a druhá je v budově Nového zámku.
V průběhu roku bylo v obou knihovnách ve městě evidováno 1 144 čtenářů,
12 705 návštěvníků a 59 568 výpůjček. Byly pořízeny knihy v celkové hodnotě cca
171 tis. Kč, což obohatilo knihovní fond o 1 270 svazků. Celkový počet svazků
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v obou knihovnách je 38 218 a časopisů bylo zakoupeno za celkovou částku cca 25
tis. Kč.
V obou knihovnách po celý rok probíhají besedy pro školy a školní družiny,
v tomto roce 18.
Do knihovny na zámku byl dodán počítač pro čtenáře, kteří si tak mohou
vyhledat knihy z knižního fondu a bezplatně používat Internet, protože knihovna
byla zařazena do dotačního titulu vyhlášeného Ministerstvem kultury, na základě
kterého po dobu dvou let neplatí poplatky za připojení.
V knihovně AGL Svobody je čtenáři a návštěvníky využíván Internet
s poplatkem 1 Kč za 1 minutu s tím, že pro letošní rok je prvních 5 minut zdarma.
V této knihovně je nabízen výstavní prostor na zdech k jednoduché instalaci výstav
fotografií a obrazů. V tomto roce proběhly dvě takové výstavy fotografií.
5) Vagonářské muzeum.
V roce 2004 navštívilo muzeum 3 657 hostů. Badatelských návštěv bylo celkem
24. Ve třetím poschodí v 1. sále byla zakomponována do exposice 1 výstavní vitrína
„Objev a vývoj kola“ a do ní umístěny exponáta z depozitáře muzea. V průběhu roku
se doplnil sál č. 5 v 1. poschodí o fotografie posledních výrobků vagónky před
ukončením výroby v roce 2003. Rovněž byly zpracovány podklady pro prezentaci
výroby automobilových nástaveb ve vagónce včetně fotodokumentace a panel byl
doplněn do exposice v 5. sále, kde došlo i k přepracování exposice, vymístění
některých panelů a vytvoření prostoru pro expozici města Studénky. Byla
zpracována historie tamburášského souboru Brač včetně fotodokumentace a
postavila se nová prosklená vitrína, v níž jsou umístěny dnes již archivní dokumenty
(originály) ze života souboru společně s hudebními nástroji. Do digitální podoby
byly zpracovány fotografie výrobků vagónky a fotografie města a do konce roku se
podařilo zpracovat a připravit pro prodej v roce 2005 brožuru „ Motorové vozy,
motorové a elektrické lokomotivy“. V průběhu roku byly na území města umístěny
směrové tabule k nalezení muzea.
6) TV Odra.
Studio TV Odra zajišťuje textové a obrazové vysílání kabelové televize
Studénka v pravidelných týdenních premiérách. V únoru roku 2005 zahájí 6. rok
vysílání.
Od září roku 2004 spolupracuje s Kabelovou televizí Kopřivnice, která je
majitelem licence pro vysílání informačního kanálu. Tato změna přinesla snížení
četnosti vysílání a bylo nutno hledat řešení. To se našlo po dohodě s ředitelem KT
Kopřivnice . V roce 2004 byla zakoupena nová kamera za 230 tis. Kč. Největším
úspěchem bylo natočení videokazety o městě Studénka v délce cca 30 minut, kde je
zaznamenána historie města, slavní rodáci, historie Vagónky, kultury a sportu, rozvoj
města a řada dalších faktů a zajímavosti o Studénce.

42

7) Klub Peklo.
V roce 2001 byl převeden Klub Peklo do správy MěKS. V průběhu dvou let
bylo v těchto prostorách vybudováno nové sociální zařízení a vnitřní vybavení.
V průběhu roku 2004, kdy se uskutečnilo 43 klubových a koncertních akcí, byl klub
pravidelně navštěvován a má své pevné místo v rámci kulturního života města. Je
využíván na akce střediska - divadla, koncerty, plesy aj. Rovněž je nabízen
k pronájmům a obsluhu zajišťují pracovníci střediska.
8) Zpravodaj.
Ve sledovaném roce byl měsíčník vydáván v nákladu 900 ks měsíčně. Na jeho
skladbě se podílejí občané města, spolky a pracovníci městského úřadu. Obsah je
doplňován redaktorem střediska a je uváděn na webových stránkách MěKS.
9) Tamburášský soubor Brač.
Městské kulturní středisko Studénka poskytuje souboru zdarma prostor
v Dělnickém domě k pravidelným zkouškám. V roce 2002 zde byla vybudována
šatna i k uskladnění nástrojů a notového materiálu. Středisko dojednává a zajišťuje
smluvní podmínky pro koncertní vystoupení ve Studénce i mimo město, poskytuje
zázemí a hradí veškeré náklady souboru. V roce 2004 byl vydán první CD nosič
souboru v nákladu 500 kusů, který se natáčel v provizorních podmínkách na jevišti
v Dělnickém domě se zvukařem Antonínem Bergerem.
10)

Studio Doteky.
Taneční studio Doteky ukončilo svou činnost odchodem lektorky Zdeňky
Součkové do důchodu. Ve výuce tance pro děti však pokračuje Hana Bajnarová ,
která se věnuje i výuce orientálních tanců.
11)

Studio DRAmaTIka – soubor „Koukej“ a „2x3“.
Studio DRAmaTIka je obecný název pro soubor dětí a dospělých. Soubory dětí
s názvem „Koukej“ a dospělých s názvem „2x3“ navazují na téměř 120. výročí
založení amatérského divadla ve Studénce.
Děti jsou rozděleny do tří věkových skupin a studují divadelní představení pod
vedením lektorky Jarmily Nekolové. Dětský soubor „Koukej“ byl v tomto roce
přihlášen do soutěžní přehlídky „Studénecký Harlekýn“ a herec souboru Daniel
Šebík za roli psa Rafa v pohádce Kočičiny obdržel ocenění.
Dospělý soubor „2x3“ od září studuje novou divadelní hru od O.Daňka má
v současné době 9 členů. Režisér souboru Stanislav Macek připravuje knihu o
amatérském divadle ve Studénce a blízkém okolí.
12)

Kurzy.
Již řadu let pořádá středisko kurzy kalanetiky pod vedením Šárky Klementové
v tělocvičně Základní školy na ulici Butovické.
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Třetím rokem vede kurzy orientálních tanců Hana Bajnarová v Dělnickém domě
a od září 2004 probíhá rovněž v Dělnickém domě kurz jógy pod vedením Dagmar
Schalkové.
13)

Kulturní aktivity MěKS.
V roce 2004 uspořádalo středisko 91 kulturních akcí s programovou skladbou
přizpůsobenou široké veřejnosti a ve spolupráci s mateřinkami a školami.
Na počátku roku to byl již tradiční VIII. Městský ples s prezentací významných
osobností českého šoubyznysu včetně rodačky ze Studénky a zpěvačky Nikoly
Šobichové. Ples se konal dne 14.2.2004 v Dělnickém domě za přítomnosti 450
hostů. Hudbu zajišťovaly kapely: ABand- velký sál, Dědci muzic duo band – malý
sál, Vladimír Mádr – kavárna a Cimbálovka v malém sále. Moderátorkou plesu byla
Iveta Vavrošová a ples byl sponzorován 45 podnikatelskými subjekty ze Studénky a
okolí.
Další významnou kulturní akcí byl IV. ročník Studéneckého Harlekýna ve
dnech 22.- 28.3 2004 v Dělnickém domě. V rámci soutěžního týdne se odehrála
čtyři představení. Na slavnostním večeru se před plným hledištěm představili pražští
herci divadla Kalich Jana Paulová, Pavel Zedníček, Svatopluk Skopal a Miroslav
Vladyka.
Mezi vyhodnocenými v rámci mladého a studentského divadla byl i člen
místního souboru Koukej studia DRAmaTIky Daniel Šebík.
V průběho roku obohatili kulturní scénu města i takové slavné osobnosti jakými
jsou Miroslav Donutil se svým mluveným slovem, imitátor Vladimír Hron, koncert
Michala Prokopa nebo recitál Jiřího Schmitzera a koncert jednoho z nejlepších
českých jazzových zpěváků Ládi Kerndla s kapelou.
MěKS zařadilo v průběhu roku i hudební festival pod názvem MIŠ MAŠ, která
vznikla z potřeby vzpomenout a ocenit významné hudebníky našeho města. Proto
byli oceněni občané Jaroslav Vavroš, Josef Holaň a Milan Gelnar, kteří spolu
s písemným oceněním a poděkováním za kulturní zásluhy obdrželi také zlatý
přívěšek v podobě houslového klíče. Za zesnulé Vavroše a Holaně převzali ocenění
jejich nejbližší příbuzní.
Ve spolupráci se sportovní komisí města proběhlo dne 2. dubna 2004 vyhlášení
nejúspěšnějších sportovců města Studénky ve velkém sále Dělnického domu ve
vyhlášených kategoriích. Tímto aktem bylo navázáno na již tradiční a každoroční
oceňování sportovců ve městě.
Počátkem léta se uskutečnil na náměstí Republiky III. Ročník Mezinárodního
festivalu dechových orchestrů Studénka-Jistebník. Během dvoudenního festivalu se
na pódiu vystřídalo 8 orchestrů a 5 skupin mažoretek, což představovalo na 400
účinkujících. Tento festival odstartoval Studénecké kulturní léto, kdy na náměstí
v neděli podvečer probíhaly promenádní koncerty různých žánrů v závislosti na
počasí. Oživení přineslo představení pro školy country houslisty Jakuba Třasáka a
již tradiční XVII. ročník Folkového výprodeje s návaznosti na III. Ročník divadelní
přehlídky Divadelní výlov.
44

V souvislosti s vydáním první publikace o městě Studénce proběhla významná
kulturní akce s názvem Křest knihy a video kazety za přítomnosti představitelů
města a řady pozvaných hostů.
V závěru roku pořádalo středisko několik vánočních koncertů včetně koncertu
soukromé hudební školy Musicale s hudebním vystoupením na náměstí Republiky
s názvem Vánoční kantáta. Tamburášský soubor Brač Richarda Gelnara odehrál
nově nastudované skladby v rámci Pohádkového koncertu se křtem CD souboru.
V kostele sv. Bartoloměje byl uskutečněn koncert Scholly Pragenssis a na bývalém
náměstí bří Sládečků proběhl štědrovečerní koncert dechového orchestru L. Mariáše
z Jistebníku.

V. BEZPEČNOSTNÍ SITUACE VE MĚSTĚ.
Bezpečnostní situace ve městě je popisována a zaznamenaná prostřednictvím
představitelů bezpečnostních složek a to Městské policie, Policie České republiky a
Jednotky požární ochrany.
1) Městská policie.
V roce 2004 byl celkový počet strážníků podléhajících starostovi městajedenáct
včetně velitele Dalibora Klementa, což umožnilo sestavit dvoučlenné denní i noční
hlídky, posilovat hlídky při kulturních a společenských akcích a zvýšit kontrolní
činnost v okrscích. V nejzatíženějších oblastech, kterými jsou sídliště, nádraží ČD,
ulice Sjednocení, ulice Tovární a ulice Poštovní, je vykonáváno více pochůzek a
hlídkové činnosti. Pro zkvalitnění výkonu služby slouží strážník M. Honěk jako
psovod a to hlavně na nočních směnách a o víkendech.
Městská policie (dále MP) je vybavena vozidlem Felicii kombi. Občanům je
k disposici nepřetržitá pevná linka, linka tísňového volání a mobilní telefon. Linka
tísňového volání číslo 156 je převedena na technické zařízení ISDN umožňující
zjištění čísla volajícího.
Ve sledovaném období bylo zaznamenáno 2 621 událostí, a to zejména
v oblastech: přijatá oznámení občanů, přestupky a jejich řešení, spolupráce s policii
České republiky, spolupráce s komisí pro projednávání přestupků města Studénky,
odchyt psů, vraky, nálezy, skládky, trestné činy a první pomoc.
Občané se obracejí na MP se svými problémy či oznamují události osobně,
telefonicky nebo písemně. Počet přijatých oznámení ve sledovaném roce činil 758.
Pro dobrou informovanost občanů využívá MP média a to zejména regionálního
tisku novojičínský Deník, kabelové televize a měsíčník Zpravodaj Studénky.
Nejčastěji řešenými přestupky jsou přestupy dopravní, které jsou řešeny buď
blokovými pokutami, domluvou nebo předáním přestupku na příslušný správní
orgán – odbor dopravy a silničního hospodářství v Bílovci. Strážníci se zaměřovali
zejména na kontrolu cyklistů jak v prostoru náměstí, kde je zákaz vjezdu cyklistů,
nebo při jízdě po chodnících, vyhrazených parkovištích pro tělesně postižené a
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dodržování pravidel silničního provozu, zejména v jednosměrných ulicích
Beskydské a Tovární.
Přestupky na úseku ochrany před alkoholismem a jinými toxickými látkami
jsou zjišťovány u občanů zjevně podnapilých a mladších 18. let. Strážníci provádějí
namátkové kontroly v restauračních zařízeních i ve spolupráci s Obvodním
oddělením policie České republiky (dále OO PČR) zaměřených i na prodej alkoholu
mladistvým.
Přestupky proti pořádku ve věcech územní samosprávy, to znamená porušování
obecně závazných vyhlášek, se dotýkají volného pobíhání psů, znečišťování
veřejného prostranství psy, nedodržování ohlašovací povinnosti ve vztahu k místním
poplatkům při prodeji zboží na tržnici, ukládání stavebního materiálu na veřejném
prostranství a jiné.
Přestupky proti veřejnému pořádku se dotýkají poškozování dopravních značek,
kontejnerů, rušení nočního klidu, vzbuzování veřejného pohoršení, znečišťování
veřejně prospěšných zařízení, znečišťování nebo neopravněné zábory veřejného
prostranství, zakládání černých skládek a jiné.
Přestupky proti občanskému soužití jako je drobné ublížení na zdraví, spory
mezi sousedy, schválnosti a hrubé jednání nebo i krádeže v obchodech a úmyslné
poškozování majetku jsou řešeny domluvou s občany či předvedením na OO PČR .
Ve spolupráci s OO PČR bylo řešeno 82 událostí.
Spolupráce s komisí pro projednávání přestupků spočívá mimo jiné
v předvádění osob, které se opakovaně nedostavily k přestupkovému řízení,
doručování příslušných písemností, předávání přestupků, které nelze na místě
spolehlivě zjistit, nebo v případech, kdy přestupce není ochoten zaplatit blokovou
pokutu na místě přestupku, účasti u přestupkového jednání s agresivním přestupcem.
Odchyt psů provádí strážníci , kteří jsou vybaveni vhodnými pomůckami
jakými je odchytová týč, klec, vrhací síť a ochranné rukavice. Odchytávají se psi ,
kteří se pohybují bez dozoru majitele a to zejména psi ranění, nemocní či agresivní a
umísťují se v psím útulku v lokalitě Radar. Pro odchyt zvlášť nebezpečných psů je
po dohodě s MP Kopřivnice zajištěno použití narkotizační pušky. V roce 2004 bylo
provedeno 65 odchytů psů.
Problematika vraků je řešena v součinnosti s Odborem stavebního řádu a
územního plánování. MP vyhledává, zjišťuje a upozorňuje majitele vraků a v případě
jejich neodklizení je případ postoupen odboru k dořešení. V roce 2004 bylo řešeno
11 případů.
Nálezy jsou předány buď majiteli nebo na MěÚ. V roce 2004 bylo řešeno 29
případů.
Nežádoucí černé skládky bývají zakládány u příjezdových komunikací do
města, v katastru města je problematickou oblastí i tak zvaná Stará kolonie. V roce
2004 strážníci zmapovali a přispěli k odstranění 242 černých skládek na území
města. V případě, že je zjištěn původce skládky, je případ řešen jako přestupek.
Pokud se původce skládky nezjistí, je povinen skládku odstranit majitel nebo
uživatel pozemku.
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Podezření z porušení trestného zákona bylo oznámeno OO PČR ve 49
případech, 23 pachatelú trestných činů bylo přímo zadrženo strážníky MP zejména
pro ublížení na zdraví, krádeže, výtržnictví, vloupání do provozovny, zadržení
hledané osoby a jiné.
Díky pravidelným školením a spolupráci s Rychlou záchrannou službou jsou na
dobré úrovni znalosti a dovednosti v poskytování první pomoci strážníky, kteří čelí i
tak závažným poraněním jakými jsou tepenné krvácení, zlomeniny, bezvědomí,
poranění hlavy, bodné rány a jiné. Ve sledovaném období poskytli strážníci MP
pomoc v 16. závažnějších případech.
2) Obvodní oddělení policie České republiky(OO PČR) Studénka.
Obvodní oddělení policie České republiky působí již třetím rokem v centru
města v lokalitě Penny marketu, kterou město Studénka podmínilo při souhlasu
s výstavbou. Policejním komisařem je npor.Bc.Jiří Klein jehož analýzu struktury
kriminality kronikář využil.
V okrese Nový Jičín bylo v roce 2004 spácháno 2 939 trestných činů, z nichž
bylo 1 611 objasněno.V rámci OO PČR Studénka bylo spácháno 165 trestných činů,
což je ve srovnání s rokem 2003 o 18 méně. Na celkové trestné činnosti se největší
mírou podílí trestná činnost majetková. Ve městě Studénce tedy došlo ke snížení
počtu majetkových trestných činů a stagnace trestných činů násilných. Na úseku
mravnostní kriminality došlo ke dvěma skutkům a to ke znásilnění a pohlavní
zneužívání. Oba případy byly policisty objasněny a pachatelé jsou stíhání.
U násilné kriminality bylo zaznamenáno 27 trestných činů, z nichž bylo
objasněno 26. Převažují případy úmyslného ublížení na zdraví.
Celkem bylo vyšetřováno a stíháno 29 osob, z toho bylo 15 recidivistů, 2 osoby
mladistvé a žádný nezletilý. Majetkovou trestnou činnost spáchaly čtyři osoby pod
vlivem alkoholu.
Zároveň se snížením trestné činnosti souvisí i škody způsobené pachateli.
V popisovaném roce byla způsobena škoda majetkovými skutky celkem 1 241 000
Kč. Zajištěny však byly hodnoty jen ve výši 78 000 Kč.
Ve dvou případech byla zaznamenána nedovolená výroba a držení
psychotropních látek a jedů a oba případy byly ve spolupráci se Službou kriminální
policie objasněny. V jednom případě šetřila policie trestný čin sprejerství, ale
pachatel nebyl zjištěn.
Ve Studénce a ostatních přilehlých obcích bylo spácháno celkem 1 287
přestupků z nichž se podařilo objasnit 1 124. V porovnání s předcházejícími roky je
to počet o málo vyšší a jejich objasněnost a struktura na stejné úrovni. Převažují
přestupky proti bezpečnosti a plynulosti silničního provozu, občanskému soužití,
majetku a veřejnému pořádku. Za přestupky bylo v blokovém řízení uloženo pokut
v hodnotě 268 900 Kč, což je nárůst proti roku 2003 o 39 300 Kč. Policie oznámila
ke správnímu řízení celkem 173 přestupků.
Počet dopravních nehod se v roce 2004 snížil. Byla zaznamenána jedna
smrtelná dopravní nehoda, sedm osob bylo smrtelně zraněno a 23 zraněno lehce. U
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následků na zdraví je pokles u lehkých zranění a nárůst u těžkých zranění. Příčiny
dopravních nehod byly v 7. případech alkohol, ve 25. případech rychlost, v 18.
případech přednot v jízdě, v 1. případě předjíždění a ve 48. případech nesprávný
způsob jízdy.
V roce 2004 došlo u OO PČR Studénka k personálním změnám v souvislosti
s aférou zbití cyklisty v Bílovci. Odešli policisté mjr. Miroslav Terich a nprap.
Václav Filipec. Nastoupili noví policisté pprap. Michal Skoumal a nstržm. Břetislav
Hegar.
3) Požární ochrana.
V roce 2004 nastala významná změna v organizaci jednotek sborů
dobrovolných hasičů působících na území města. Tři dříve samostatné jednotky, a to
Studénka – město, Studénka nádraží a Studénka – Butovice se spojily do jedné
jednotky pod názvem Jednotka sboru dobrovolných hasičů města Studénky (dále
SDH). Tímto spojením se očekává zvýšení nároků na odbornou přípravu a zvýšení
způsobilosti k zásahům a k rychlejším výjezdům v důsledku nepřetržitě
zabezpečované pohotovosti členů jednotky. V důsledku této změny byla Jednotka
zařazena do vyšší kategorie - JPO II s dotacemi z rozpočtu Krajského úřadu
Moravskoslezského kraje.
Provedenou změnou nebyly narušeny stávající tradiční organizační vazby na
bývalé organizace dobrovolných hasičů, které zůstávají nadále právnickými osobami
a pokračují ve spolkové činnosti.
Jednotka SDH města Studénky zasahovala v roce 2004 celkem u 26 událostí, 18
událostí bylo na území města, z toho 7 požárů, a v osmi případech mimo územní
obvod města Studénky.
Největší podíl zásahů tvoří požáry v 15 případech, dále hasiči zasahovali v 7
případech při technické pomoci, při jednom zásahu živelní pohromy – větrné smrště,
u dvou požárních asistencí a u jednoho taktického cvičení.
Je pozoruhodné, že největší počet událostí byl zaznamenán v měsíci září (7),
v měsíci srpnu a prosinci (4), tři události se staly v listopadu dvě v říjnu a červenci a
po jedné v měsících lednu, březnu, květnu a červnu.
Nejrizikovějším dnem se z pohledu událostí jeví neděle s 5 událostmi, z toho
byly čtyři požáry. Největší podíl na požárech v domácnostech občanů má
nepozornost především v bytových domech při přípravě stravy, kdy dochází k jejímu
připálení nebo spálení a následnému zakouření a šíření zápachu spáleniny
v bytových a společných prostorách. To pak vedlo v jednom případě i k vyhlášení
poplachu požárním jednotkám, hasiči zbytečně vyjeli a na místě události pak již
provedli pouze odvětrání společných prostor.
Všechny požáry vzniklé v roce 2004 na území města byly požáry malého
rozsahu, které nezpůsobily větší materiální škody. Většinu požárů stačila včas
lokalizovat první jednotka, zbývající jednotky se pak podílely na likvidaci a
odstraňování následků požárů nebo zůstaly v záloze na místě událostí nebo
v pohotovosti na základně.
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Na zásazích se podílelo celkem 33 dobrovolných hasičů a při výjezdech a
zásazích nedošlo k žádným zraněním ani ztrátách na životech zasahujících hasičů,
případně dalších osob.

VI. SPORT.
Tradičně hlavními nositeli sportovního dění ve Studénce jsou v současné době
Tělovýchovná jednota Vagonka a Sportovní klub Studénka. Ostatní sportovní
aktivity však za těmito kluby nezůstávají pozadu a svými výsledky rovněž zvyšují
atraktivitu města.
1) TJ Vagonka.
V krátkém historickém přehledu je poskytnut stručný vývoj této sportovní
organizace.
V roce 1913 byla založena v Butovicích Mezinárodní dělnická tělocvičná
jednota. Po skončení 1. světové války založili zaměstnanci továrny na výrobu
kolejových vozidel - Vagonky Studénka - Dělnickou tělovýchovnou jednotu
zaregistrovanou v roce 1920 Zemskou správou v Brně.
Po druhé světové válce vznikl v roce 1946 Sportovní klub Butovice. V roce
1950 došlo ke sjednocení všech dílčích sportovních klubů do Závodní sokolské
jednoty Tatra Butovice. V roce 1954 byla zahájena výstavba Letního stadionu
z prostředků továrny Vagonky Studénka a za aktivní účasti členů TJ. V roce 1972
byla postavena tribuna se sociálním zařízením. V současné době disponuje TJ
Vagonka sportovním areálem o ploše téměř 42 000 m2, dvěma fotbalovými hříšti,
oválnou atletickou dráhou a doskočištěm, asfaltovou plochou pro házenou,
košíkovou a skateboard, hernu stolního tenisu, tenisovým areálem se třemi kurty,
volejbalovým areálem a tribunou s provozní budovou.
V roce 1969 bylo započato s výstavbou zimního stadionu. Investice byla
financována Vagonkou Studénka, Městským národním výborem ve Studénce a
Českým svazem tělesné výchovy a sportu. Členové TJ Vagonka přispěli významně
brigádnickou činností.
Z hlediska sportovních úspěchů je možno vyzvednout úspěchy fotbalového
oddílu dlouhodobého účastníka krajského přeboru, který třikrát bojoval o postup do
divize a vychoval fotbalisty i pro 1. fotbalovou ligu a to Oldřicha Haluzku, Jiřího
Richtera a Marka Trvala, kteří byli rovněž i juniorskými reprezentanty
Československa.
V letech 2001 – 2003 docházelo v TJ k různým názorovým sporům mezi oddíly
a vedením TJ reprezentovaném Jiřím Home, Marii Miškaříkovou a Jiřím
Stachovičem, které vyvrcholily na Valné hromadě konané dne 16.1.2004. Vedení
bylo odvoláno a nové vedeni TJ Vagonka bylo zvoleno následovně:
Předsedou se stal Pavel Macháček, jednatelem Josef Czinege a členy výboru
Galia Zdeněk, Měch Jiří a Vratislav Usvald. Do kontrolní a revizní komise byli
zvoleni Ladislav Honusek, Mgr. Josef Macháček a Ing. Milan Usvald. Byly
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provedeny rovněž změny ve vedení dceřinné společnosti Sporeza, s.r.o. založené
v roce 2001 a novými jednateli se stali Josef Czinege a Vratislav Usvald. Sídlo
jednoty je na ulici Sjednocení 758.
Počet členů TJ Vagonka Studénka je 423 ve 12. oddílech a to v oddílech kopaná
– 149, Judo – 40, Joga – 14, stolní tenis – 20, šachy – 12, skateboard – 0, lyžování –
19, odbíjená – 25, rekreační sporty – 64, SPV (sport pro všechny – aerobik) – 56,
atletika – 2 a turistika – 22. Oddíl ledního hokeje se v roce 1999 osamostatnil a je
organizován jako samostatný právní subjekt pod názvem Hockey club Studénka.
K úspěchům organizace TJ Vagonka v roce 2004 patří 3. místo v okresním
přeboru mužů v kopané. Šachový oddíl dosáhl významného úspěchu druhým místem
v krajském přeboru mužů a stolní tenisté- družstvo A - zvítězili v krajském přeboru
mužů a postoupili do divize. Ostatní oddíly sportují rekreačně a nejsou účastníky
veřejných sportovních soutěží (volejbalisté něco hrají – nevím ale co).
2) Fotbalový oddíl TJ Vagonka.
Fotbalový oddíl má v mistrovských soutěžích přihlášeny čtyři týmy:
benjamínky, žáky, dorostence a muže.
Družstvu mužů pod vedením trenéra Karla Schindlera unikl v sezóně 2003/2004
těsně postup z okresního přeboru do vyšší soutěže. Pro právě probíhající sezónu
prodělalo družstvo pod novým trenérem Stanislavem Tomčiakem drobné změny a
hraje v popředí okresního přeboru. Asistentem trenéra je Michal Sekyra a vedoucím
družstva je Karel Matriník.. Tým má 21 hráčů.
Dorostenci v této sezóně bojují o udržení v krajské soutěži. Trenéra Daniela
Ďuricu vystřídal v průběhu sezóny Petr Červenec a asistentem je Radek Švajc.
Vedoucím družstva je Stanislav Burian starší a tým má 18 hráčů.
Devatenáct žáků trénuje Jaroslav Bůžek a asistentem je Vojtěch Liška. Družstvo
hraje neustále v popředí tabulky okresního přeboru.
Samostatnou a důležitou kategorií z hlediska budoucnosti fotbalu ve Studénce
jsou benjamínci. Na jaře letošního roku získal fotbalový oddíl zpět do svých řad
dlouholetého a zkušeného trenéra Viktora Smuže. Ten spolu s dalším trenérem Jiřím
Škulavíkem opakovaně provádí nábory mladých fotbalistů i fotbalistek. Takto se
rozrostl počet registrovaných benjamínků z 11 na začátku letošního roku až
k současnému počtu 70 na konci roku. Proto má fotbalový oddíl v plánu přihlásit do
mistrovských soutěží v příští sezóně 2004/2005 více družstev benjamínků a také dvě
žákovská družstva.
3) Sportovní klub Studénka – oddíl národní házené.
Historií Sportovního klubu se zabýval zápis Kroniky města v roce 2003, proto
se letošní zápis zaměří jen na soutěžní činnost v roce 2004.
Sportovní klub měl v mistrovských soutěžích zařazeno 8 družstev v jarní části a
9 družstev v podzimní části soutěží.
Mladší žákyně v ročníku 2003/2004 skončily na 2. místě oblastního přeboru a
postoupily do celostátního finále Českého poháru s umístěním na 4 místě. Po
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podzimní části soutěže 2004/2005 jsou opět na 2. místě a nejlepší střelkyní je Petra
Černá.
Starší žákyně se staly v ročníku 2003/2004 přebornicemi Moravskoslezské
oblasti a na mistrovství ČR skončily na třetím místě. Po podzimní části soutěže
2004/2005 jsou na 7. místě v oblasti. Nejlepší střelkyní je Iva Malchárková.
Starší žáci v ročníku 2003/2004 obsadili 5. místo v oblasti a po podzimu soutěže
2004/2005 jsou na 2. místě s nadějí na postup do finále Českého poháru. Nejlepší
střelec je Boleslav Silber.
Dorostenky skončily v ročníku 2003/2004 na 2. místě oblastního přeboru a na
následujícím mistrovství České republiky obsadily 6. místo. Po podzimu jsou na 2.
místě v oblasti. Nejlepší střelkyní je Tereza Gajdušková.
Dorostenci v ročníku 2003/2004 i po podzimní části mistrovské soutěže jsou na
8. místě tabulky. Nejlepší střelec je Petr Večeřa.
Muži B se v nové sestavě jako nováček soutěže v podzimní části ročníku
2004/2005 stalo vítězem Moravskoslezské oblasti bez porážky a nejlepším střelcem
Lumírem Richterem, nositelem titulu Mistr národní házené.
Muži A v ligovém ročníku 2003/2004 skončili na 4. místě v 1. lize ČR a o
jediný gól přišli o bronzovou medaili. Po podzimní části jsou na 3. místě se 16 body.
Pět hráčů Sportovního klubu Studénka reprezentovalo Moravu na utkání Čechy –
Morava v Praze.
Ženy A v ročníku 2003/2004 skončily na 9. místě ligové tabulky a po podzimu
silně omlazené družstvo( přešly z družstva dorostenek) je na 12. místě prvoligové
soutěže s cílem udržet 1. ligu žen ve Studénce. Tři hráčky reprezentovaly za družstvo
Moravy v utkání Čechy – Morava v Praze.
Staré gardy mužů se v roce 2004 připravovali v sedmi turnajích s dobrými
výsledky na celostátní přebor ke 100. výročí národní házené v ČR v červnu roku
2005 v Chomutově.
Všechna družstva vedou kvalifikovaní trenéři a vedoucí družstev z řad
bývalých i aktivních ligových hráčů.
V roce 2004 uspořádal Sportovní klub 4 společenské akce z toho jeden
sportovní ples a tři sportovní letní karnevaly, tradiční memoriál Jiřího Malchárka
v národní házené starých gard, pouliční turnaj v národní házené za účasti 8. družstev
ze Studénky a dva turnaje mládeže, Vánoční turnaj ve stolním tenisu a tradiční
Silvestrovský pochod za zdravím.
Předsedou Sportovního klubu Studénka je Petr Špůrek a jednatelem Miroslav
Rusek – Mistr národní házené.
4) AMK BMX Studénka.
Studénecký BMX klub má v současnosti čtrnáct jezdců. Jezdí za něj i jeho
předseda Jan Gola (48 let), který získal titul Mistr Moravy a osmé místo na
republikovém šampionátu v kategorii Cruiser 26+. Členové klubu považují letošní
sezónu za úspěšnou. Dosáhli v ní mimo jiné dva mistrovské tituly Moravy, třetí
příčku v Českomoravském poháru a šestou pozici na mistrovství Evropy. Kromě
51

Goly reprezentoval barvy klubu i šestnáctiletý Jakub Schneider. Ten získal bronz
v Českomoravském poháru a jedenáctou pozici na evropském šampionátu v kategorii
Junior, šestou příčku na Evropě mezi šestnáctiletými až sedmnáctiletými jezdci a
sedmé místo v celkovém součtu mistrovství republiky. Kromě Goly a Schneidera na
sebe výrazně upozornil titulem mistra Moravy v kategorii Cruiser do 25 let Ondřej
Bartoš, Radek Schneider, který v tomtéž závodě získal stříbro, či bronzový Vít
Bartoš, jenž jezdí mezi jedenáctiletými až dvanáctiletými jezdci. Své umění na BMX
drahách dokazoval i Martin Ševčík, David Kotasem, Jiří Gola, Jaromír Marák i
Radek Milníček.

VII. POČASÍ A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ.
Po slavnostním přivítání nového roku ohňostrojem pořádaným městem
Studénka na náměstí Republiky byl průběh počasí odpovídající zimní roční době.
Krajina byla přikrytá sněhovou pokrývkou a za občasného sněžení mrazy kolem – 10
stupňů C. Mírné proudění vzduchu umocňovalo pravou zimní pohodu. Od 12. ledna
však přišlo oteplení doprovázené táním sněhu a ledu ve vodních tocích. Teploty v
noci se pohybovaly kolem 0° C a přes den nad nulou. Pak se průběh počasí
rozkolísal, mrazy zesílily až na -15° C. Od 29. ledna opět přišlo oteplení
doprovázené intenzivním táním s teplotami od 6 až 12° C.
Od 12. února však začalo opět sněžit a přišla nová zima se silnými větry a
s rostoucími mrazy. Tento charakter počasí gradoval až do 23. února, kdy přívalové
sněžení ochromilo dopravu ve městě pracovníci příslušných udržovacích služeb měli
plno práce s průjezdnosti komunikací. Nová vlna sněžení přišla 27. února a příští den
nastalo uklidnění doprovázené občasnými slunečními paprsky.
Počasí však jako na houpačce znovu pohrozilo 29. února celodenním sněžením,
silným větrem a počasím vyvolávajícím depresivní nálady obyvatelstva následkem
již relativně dlouhé zimy. Ještě i v noci dne 4. března napadlo asi 20 cm nového
sněhu a sněžení sice již mírnější probíhalo po většinu dne.
Od 11. března se začalo oteplovat a sníh se začal ztrácet. Na štěstí se tání v noci
zpomalilo kvůli nočním mrazíkům, ale i ty se postupně zmenšovaly a tání sněhu se
urychlilo. Odra tento nápor vod z tajícího sněhu již nestačila pojmout a jako takřka
každý rok se rozvodnila. Toto rozvodnění mělo bezprostřední dopad i na vodní tok
Mlýnku, která se v oblasti ulice Mlýnské rovněž rozvodnila a zaplavila zahrady
občanů a jejich sklepní prostory s vyvrcholením dne 18.3.. Tato situace trvala asi
jeden týden protože k tomu všemu začalo i pršet. Rozvodnění vodního toku Mlýnka
je dle názoru občanů způsobováno nedodržováním Provozně-manipulačního řádu
tohoto vodního toku majitelem respektive jeho správcem. Vodní tok není pravidelně
čištěn a není prováděna údržba břehů.
V noci na 27.3. znovu sněžilo a přes den poletoval sníh. V dalších dnech sněžit
sice přestalo, ale až do 30.3. byla citelná zima a foukal vítr. Pak nastalo období
pěkného počasí až do Velikonoc. Na šmigrust dne 12.4., tj. na Pondělí velikonoční,
bylo slunečné a začalo se oteplovat s občasnými výkyvy. Typické aprílové počasí.
52

Květen byl poměrně chladný a od 20.5 klesly ranní teploty na 1 – 4° C a
v průběhu dne na 12 – 15 ° C. Tento charakter počasí poznamenal celé jaro.
V červnu přišla vláha a teploty stoupaly. Noci byly chladné, přes den bylo příjemně
s občasnými přeháňkami.
Ve druhé polovině července zasáhla náš region vlna veder, kdy se rtuť
teploměru neúprosně šplhala k tropické třicítce. K ohroženým skupinám obyvatel
patřili především kardiaci, neurotici a starší a nemocní lidé. Lékařská záchranná
služba vyjížděla nejen k těmto skupinám ohrožených, ale i k úrazům po pádu na kole
a k lidem pobodaných vosami, včelami, sršni a mochničkami. Lidé měli na štípnutí
posledně jmenovaných zvlášť bouřlivé reakce.
V srpnu se už počasí vylepšilo. Mírně se ochladilo a začaly se projevovat
následky sucha i v průběhu měsíce září.
Podzim byl mírný s občasnými větry a až do konce roku beze sněhu jen
s občasnými ranními mrazíky.
Kvalita ovzduší ve Studénce.
Ministerstvo životního prostředí zajišťuje prostřednictvím Českého
hydrometeorologického ústavu sledování úrovně znečištění ovzduší znečišťujícími
látkami. Ve Studénce je měřicí stanice umístěna na ulici Družstevní (konec Čajova)
a výsledky měření nejsou pro město uspokojivé. V únoru roku 2004 bylo město
zařazeno do kategorie oblastí se zhoršenou kvalitou ovzduší z nadměrného výskytu
polétavého prachu, kde na 50% plochy města je více než 36 krát překročen imisní
limit. Největší zdravotní riziko představují částice o velikosti menší než 10 mikronů,
které mohou vstupovat do respiračního traktu člověka.
Mezi akutní účinky patří prohloubení obtíží spojených s respiračními chorobami
( dýchací obtíže, astmatické záchvaty, kašel). K chronickým účinkům částic je
přičítána zvýšená úmrtnost, pokles aktivity plic, zvýšený výskyt respiračních chorob
jakými jsou astma, bronchitida, rozedma plic, onemocnění dětí a zvýšený výskyt
rakoviny plic.
Z důvodu překročení imisního limitu vyplývá pro orgány města povinnost do
dvou let a to do února roku 2006 zpracovat místní program ke zlepšení kvality
ovzduší.

VIII. RUZNÉ.
1) Charita ve Studénce .
Charita ve Studénce staví domov pokojného stáří pro šestnáct důchodců ze
Studénky a jejího okolí. Nebudou tak muset trávit podzim života v domovech
důchodců v jiných městech.. Domov svaté Anny vzniká v místní části Bučovice
z budovy naproti kostela, kterou Charitě darovalo město. Kdysi tam bývala
spořitelna, později kanceláře a byty zemědělského družstva. Do přestavby se Charita
pustila před třemi roky a pomalu se blíží k dokončení zařízení, které doposud ve
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Studénce chybělo. Mohou tam být umístění lidé, jejichž zdravotní stav vyžaduje
trvalou pomoc druhé osoby. Díky tomuto domovu získá nová pracovní místa asi
deset lidí.
S pomocí vládních dotací, sponzorských příspěvků a prostředků z Tříkrálových
sbírek se Charitě podařilo stavbu rozšířit o osm metrů a zvýšit o jedno patro. Byty
budou jedno a dvoulužkové. Jedno oddělení bude plně pro imobilní klienty, druhé
pro ty, kteří nejsou upoutáni na lůžko, ale potřebují celodenní péči.
Náklady na rekonstrukci se vyšplhají ke čtrnácti milionům korun a Charita ,
která působí na území města od roku 1992 počítá s jeho otevřením v polovině
příštího roku.
2) Tříkrálová sbírka 2004.
Ve dnech 2.-11. ledna se Charita Studénka již počtvrté zapojila do celostátní
Tříkrálové sbírky. Letos koledovalo a přálo ….štěstí, zdraví, dlouhá léta….ve
Studénce, ale i v okolních obcích Albrechtičkách, Bartošovicích, Petřvaldu,
Pustějově a Staré Vsi nad Ondřejnicí, 59 skupinek koledníků-Tří králů - s dospělým
doprovodem. Výsledek koledování byl ve Studénce následující: Studénka 1 –
49 532,- Kč, Butovice – 58 882,- Kč a Nová Horka – 4 840,- Kč. Celkem bylo
vykoledováno ve zmíněných obcích 255 158,- Kč.
Šedesát procent výtěžku bylo použito na výstavbu domu pokojného stáří ve
Studénce, zbývající část je určena na pomoc lidem v nouzi a obětem živelných
katastrof u nás i ve světě.
3) Vagonářské muzeum.
Vagonářské muzeum jehož vlastníkem je od 1.4.2003 město Studénka a
provozovatelem Městské kulturní středisko Studénka, sídlí v budově zámku. Mimo
něj se zde nachází obřadní síň Městského úřadu, knihovna Městského kulturního
střediska, učebna Základní umělecké školy a klubovna Českého svazu ochránců
přírody.
Podnětem k založení muzea se stala úspěšná výstava k 55. výročí zahájení
výroby kolejových vozidel ve Studénce, uspořádána v roce 1956 v prostorách
Závodního hotelu. Po dohodě mezi Vagónkou Tatra Studénka-Butovice n.p. a
Místním národním výborem ve Studénce se sídlem muzea stala věžovitá část zámku,
kde byla v květnu následujícího roku uspořádána výstavka k historii podniku.
První dva sály se pro návštěvníky zpřístupnily v květnu 1961 a do roku 1965 se
exposice rozrostla na pět sálů, v nichž se prezentovaly počátky kolejové dopravy a
vagonářské výroby na našem území, historie podniku do roku 1960 a vývoj
jednotlivých částí kolejových vozidel.
V současné době jsou návštěvníkům k disposici tři předsálí a šest výstavních
sálů. V jednom z nich je umístěn panel s funkční modelovou dráhou. Muzeum
postupně získávalo nové exponáty a jeho poslední obsahové uspořádání se provedlo
na počátku roku 2003, kdy byly zpracovány materiály do roku 2002.
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Provoz muzea je v období měsíců květen – září. Otevírací doba je:
Po,Út
zavřeno
St – Ne 10:00 – 16:00
Svátky 10:00 – 16:00
Vstupné:
děti do 6 let (v doprovodu osoby starší 10 let) zdarma
mládež do 15 let, důchodci, ZTP 15,- Kč
dospělí
30,- Kč
rodinné vstupné ( 2 dospělí+2 a více dětí) 75,-Kč
Vedoucím muzea je Dr.Martin Šmída a adresa je: ulice Pánská 229, Studénka.
4) Sportovní centrum Studénka.
Slavnostní otevření stavby „Sportovní centrum Studénka“ (dřívější pracovní
název Sortovně-ubytovací komplex) byl slavnostně otevřen v pátek 10.září 2004 od
15:00 hodin před areálem centra, které se nachází v sousedství zimního stadionu ve
Studénce.
Investorem stavby bylo město Studénka, provozní organizací jsou Sportovní
areály Studénka s.r.o. jejichž majoritním vlastníkem je společnost Městské
inženýrské sítě Studénka a.s.
Nově vybudované Sportovní centrum poskytne občanům bazén s mírně slanou
vodou, bowling, saunu, solárium, vířivou vanu a ubytování s 35 lůžky. Brány centra
byly otevřeny starostou města Lubomírem Šobichem a náměstkem hejtmana
Moravskoslezského kraje Josefem Jalůvkou.
Výstavby stála město 31,5 milionů Kč. Patnáct milionů byla státní dotace, tři
miliony byly z Moravskoslezského kraje a zbytek byl z rozpočtu města.
5) Kabelová televize Studénka.
V závěru roku 2003 odprodala firma MISS a.s. majetek a provoz kabelové
televize zájemci, kterým je firma MIRAMO,s.r.o. se sídlem Albrechtičky 69.
K datu 17.3.2004 byla programová skladba v rozvodu Kabelové televize Studénka
následující:
Základní nabídka: STV 2, TVP 2, TVP 1, Videotext, ČT 1, ČT 2, PRIMA,
MARKIZA, NOVA.
Rozšířená nabídka: VIVA PLUS, DSF, VOX, a v plánu je HBO, Private Gold,
HBO +, AXN, MTV, Hallmark, Spektrum, PRO 7, Super Max, RTL 2, TV 4,
Eurosport, Stanice O, SUPER RTL, STV 1.
Na počátku roku rozhodla Rada města Studénky, k datu 31.3.2004, o ukončení
spolupráce při tvorbě regionálního zpravodajství mezi městem a TV Beskyd
z Valašského Meziříčí, která byla uzavřena v prosince roku 2000.Po tomto termínu
bude společný program zpravodajství vytvářen s Kabelovou televizí Kopřivnice.
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6) Sbor pro občanské záležitosti města Studénky.
Sbor pro občanské záležitosti ( dále SPOZ ) tvoří tým dobrovolníků z řad
občanů, kteří ve spolupráci s Matričním úřadem města vyvíjí činnost u příležitosti
životních událostí občanů, kterými jsou svatební obřady, stříbrné a zlaté svatby,
vítání narozených občánků města, smuteční obřady, životní jubilea občanů a
podobně.
Již od počátku roku 2004 navštěvovali členové SPOZ 86 občanů města, kteří se
dožili 80, 85, 90 a více let, s dárkovými balíčky a přátelskými rozhovory.
V obřadní síni Nového zámku bylo v měsících únor, květen, září a listopad
přivítáno do života 47 narozených občánků města.
Dne 13.6. proběhlo setkání jubilantů se starostou města ve velkém sále
Dělnického domu. Ze 130 pozvaných přijalo pozvání 90 občanů, kteří se dožili
nebo dožijí v tomto roce 70 a 75 let. V příjemné atmosféře nedělního odpoledne
obohacené kulturním programem a občerstvením se setkali a oslavili svá životní
jubilea a odnesli si upomínkové předměty a kytičku.
V měsíci červnu se SPOZ finančně podílel na akci Střední ekonomickopodnikatelské školy,o.p.s., v obřadní síni Nového zámku,při vyřazení maturantů, na
které byly absolventům
předány starostou města
upomínkové předměty
s propagační městskou tématikou.
V měsících říjnu a listopadu proběhly v obřadní síni Zlaté svatby manželů
Dvořákových a Mikuškových s programem předvedeným dětmi Mateřské školy na
ulici R.Tomáška. Rovněž v měsíci listopadu proběhly i Stříbrné svatby na počest 25.
výročí uzavření manželství. Z 24. pozvaných manželských párů přijalo pozvání 6 a ti
obdrželi upomínkové předměty s kyticemi a fotografiemi.
Velký počet akcí SPOZ probíhá v měsíci prosinci s koloritem předvánoční
atmosféry. Dne 2.12. se uskutečnila již tradiční Mikulášská nadílka s kulturním
programem, který zabezpečilo Městské kulturní středisko Studénka pro chovanky
Ústavu sociální péče v Nové Horce. Dne 9.12. proběhlo také již tradiční přátelské
setkání pracovníků SPOZ se starostou města spojené s hodnocením celoroční
činnosti.
Dne 14.12. se uskutečnily návštěvy občanů Studénky, s vánoční nadílkou,
umístěných v Domovech důchodců ve městech Nový Jičín, Frenštát pod Radhoštěm,
Odry a Příbor a dne 15.12. pak i v Domě s pečovatelskou službou ve Studénce.
V průběh roku se SPOZ podílel na 40. svatebních obřadech a svými řečníky i
na 36. smutečních obřadech.
7) Módní přehlídka.
Dne 2. října připravilo Městské kulturní středisko ve Studénce Módní
přehlídku. Plně obsazený sál Dělnického domu se 150 diváky s celkovou úpravou se
stolovým zařízením a nezbytným předváděcím molem a stylově upraveným
jevištěm, doplněný uměleckými fotografiemi Milana Víchy a výtvarnými díly
Martina Fabiána Ruska, vytvořil optimální estetické prostředí akce.
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Dvouhodinový pořad moderovaný Ivettou Vavrošovou v choreografii Miroslava
Gillara byl plynulou mozaikou vystoupení tanečních skupin, sólových zpěváků,
improvizovaných rozhovorů s tvůrci předváděných modelů.
Své módní kolekce ženského odívání představili:
• domácí firma ELVE Vlasty Špůrkové
• výrobce dámské konfekce JAAL Příbor
• žáci textilní školy z Nového Jičína s experimentálními návrhy v použití
okrasných prvků
• Luděk Hanák, módní návrhář a výtvarník z Mohelnice. Předvedl svou poslední
kolekci s názvem „Ave múzy“, inspirované prvky antického odívání žen
• Pro potenciální budoucí nevěsty bylo Svatebním salónem Radka z Fulneku
vystaveno několik modelů různých stylů, které je možno v salónu zapůjčit.
Předváděcí promenády manekýnek byly zpestřeny vystoupením taneční školy
z Nového Jičína a zpěvnými sóly Braňo Poláka, bývalého člena chlapecké pěvecké
skupiny A-Tak. Stejně tak velkou pozornost upoutalo další doplňující číslo pořadu,
kterým bylo vystoupení mužské skupiny „CAPOEIRO“ z Nového Jičína,
předvádějící bojové umění spojené s tanečními rytmy a s akrobatickými kreacemi.
8) Setkání s úspěšnými 2004.
V pátek 15. října 2004 proběhlo v sále Dělnického domu již jedenácté tradiční
ocenění úspěšných žáků a pedagogů všech škol na území města za školní rok
2003/2004. Tuto akci pořádá město Studénka ve spolupráci s Městským kulturním
střediskem Studénka za přítomnosti jejich zástupců v čele se starostou města, kteří
předali ocenění 15 úspěšným pedagogům a 93 žákům.
Ve dvouhodinovém programu se střídala vystoupení žáků Zvláštní školy
Studénka, Soukromé základní umělecké školy MUSICELE, Základní umělecké
školy Studénka a dětí Mateřské školy Studénka – taneční soubor NUGETKY
s rozhovory vedenými s oceněnými přímo na jevišti. Návštěvníci z řad rodičů,
známých i široké veřejnosti sledovali projekci, kde byly na filmovém plátně
promítány bezprostřední projevy oceněných žáků i pedagogů natočené v jejich
školním prostředí. Pohodové odpoledne provázela Ivetta Vavrošová bylo zakončeno
přátelským posezením oceněných pedagogů s představiteli města.
9) Kniha o Studénce.
Slavnostní křest knihy a videokazety o Studénce, které byly vydány ke 45.
výročí města proběhl ve velkém sále Dělnického domu v úterý 14.prosince od 17:00
hodin za přítomnosti představitelů města a tvůrců.
Oba předměty křtu zaznamenaly minulost a současnost města. Jejích obsah
bude mnohé určitě inspirovat k zamyšlení a vyslovení otázky, jaká že by mohla být
jeho budoucnost. Bude mít na jeho rozvoj a spokojený život jeho občanů vliv
dokončení výstavby dálnice D 47, blízkost letiště v Mošnově a průchod
mezinárodního železničního koridoru, tedy faktory, které jsou zásadní pro zájem
investorů umisťovat v takových dopravně lehce dostupných lokalitách své investiční
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aktivity? Podaří se samosprávě v tomto a následujícím období regenerovat opuštěný
podnikatelský areál bývalé Vagónky tak, aby vznikly nové investiční příležitosti ,
které přinesou nová pracovní místa? Bude využito zásob termálních vod v podzemí,
aby ve spojení s Chráněnou krajinnou oblastí Poodří došlo k masivnějšímu rozvoji
cestovního ruchu a tím i k rozvoji služeb? Budou mít obyvatelé města možnost
získat trvalé zaměstnání, možnost stavět na příklad rodinné domy a tím se natrvalo
ve městě usadit a přijmout Studénku za svůj domov, nebo zejména mladí budou
muset za prací a jistotami město opouštět?
Texty v knize poskytli Kamil Štencl, Lubomír Šobich, Stanislav Macek,
Dagmar Bradová a Milan Volný. Fotografie dodal Petr Sikula a archiv Nový Jičín,
kresby byly použity z pozůstalosti Vladimíra Bartoše a současného občana města
Rudolfa Hübšera. Odpovědným redaktorem byl Marek Otisk a redakční rada
pracovala ve složení: Dagmar Bradová, Vlastik Dubjuk, Lukáš Pomikálek, Aleš
Rett, Miroslav Šikula a Lubomír Šobich. Za podpory Moravskoslezského kraje
vydalo knihu v roce 2004 město Studénka ve vydavatelství Montanex,a.s. Výstavní
10, Ostrava – Mariánské Hory.

IX. KALENDÁRIUM.
1.1.

Nabytí účinnosti obecně závazné vyhlášky č.4/2003,o místních
poplatcích
1.1. Změna ceny vodného a stočného
2.1-11.1 Tříkrálová sbírka – do celostátní akce zapojena i Charita Studénka
28.1. Zápis do 1.tříd pro školní rok 2004/2005 na ZŠ Sjednocení a ZŠ TGM
29.1. Totéž na ZŠ Butovická
7.2. Hasičský ples SDH Studénka- město v Dělnickém domě
14.2. VIII. Městský ples v Dělnickém domě
20.2. Školský společenský ples – ZŠ Sjednocení a ZŠ Butovická
22.2. Violoncellový recitál Jana Škrdlíka a Renaty Andraševové v obřadní síni
Nového zámku
27.2. Talk-show Miroslava Donutila v Dělnickém domě
13.3. Muzikantský ples v Dělnickém domě
16.3. Český Sinatra Ladislav Kerndl ve Studénce
22.3.- 27.3. Studénecký Harlekýn, IV. ročník mladého a studentského amatérského
divadla
1.4. – 14.4. Zápis do Mateřských škol
2.4. MŠ na ulici Komenského pořádá Den otevřených dveří
2.4. Sportovec města, vyhlášení pořadatelem bylo MěKS
20.4. Obecně závazná vyhláška č.1/2004 o čistotě města a pohybu psů ve městě
21.4. Den otevřených dveří na ZŠ Sjednocení na počest 40. výročí založení
30.4. ZŠ TGM pořádá VIII.Ekojarmark
1.1. Vstup České republiky do Evropské unie
3.5. Bavičský recitál Vladimíra Hrona „Abeceda hvězd“
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11.5. Koncert „Žesťové harmonie“
15.5. Hudební festival MIŠ MAŠ
16.5. Závod Autor Česko-Moravského poháru pořádá AMK BMX Studénka
21.5. Koncert skupiny BOKOMARA
28.5. Zahájení provozu koupaliště v roce 2004
29.5. Taneční koncert Studia DOTEKY
31.5. Ferda Mravenec, divadelní představení pro MŠ
1.6. – 12.6. Oslavy 45.výročí založení města Studénky
11.6. – 12.6. Volby do Evropského parlanentu
12.6. Vyhodnocení soutěže O nejlahodnější domácí pálenku
22.6. ZMS schválilo pravidla privatizace bytů ve vlastnictví města Studénky
3.7. – 4.7. III. Mezinárodní festival dechových orchestrů Studénka-Jistebník
25.7. – 29.8. Studénecké kulturní léto 2004
25.7. Sluníčko-koncert vokálové skupiny z Bohumína na náměstí Republiky
15.8.
COUNTRY EXPRES-koncert studénecké country kapely na náměstí
Republiky
28.8. Karnevalové ukončení léta-hrají studénecké kapely,zahrada Děl.domu
29.8. Tamburášský soubor Brač R.Gelnara, náměstí Republiky
4.9. Velká cena města Studénky BMX-dráha BMX u koupaliště
5.9. 8. závod moravské ligy BMX 2004-dráha BMX u koupaliště
11.9. Zahájení provozu Sportovního centra v místě bývalé sauny
26.9. Vítání občánků v obřadní síni zámku ve Studénce, Sbor pro občanské
záležitosti
2.10. Módní přehlídka v Dělnickém domě
9.10. Slavnostní ukončení sportovního rybolovu ve Sudénce Na sádkách, rybářství
Denas
9.10. Divadelní výlov-„Imperium vraci uhlo“, Dělnický dům
10.10. Divadelní výlov-„Jak se z Rumcajse stal loupežník“,Děl.dům
15.10. „RECITAL“ – Jiří Schmitzer, kavárna Děl.domu
15.10.“Setkání s úspěšnými“ v Děl. domě, ocenění žáků a pedagogů
16.10. „Královny noci“- travesti show, Dělnický dům
24.10. Divadelní výlov, dětské představení,Nebojte se strašidel“ aneb televizní
JůHeláci,Dělnický dům
24.10. Divadelní výlov- „Diogenes“, Děl.dům
27.11. XVII. Ročník Folkového výprodeje v Dělnickém domě
11.12. Vánoční jarmark a rozsvěcení „Vánočního stromu“ na náměstí Republiky
s vyhodnocením soutěže „O nejlahodnější domácí víno“
14.12. Slavnostní křest knihy a videokazety o městě Studénka v Dělnickém domě
16.12 Vánoční koncert Tamburášského souboru BRAČ R. Gelnara v Dělnickém
domě
18.12. Vánoční koncert Schola Gregoriana Pragensia v kostele sv. Bartoloměje
19.12. Zlatá neděle před hasičárnou ve Studénce 1, na ulici Družstevní
31.12. Silvestrovský ohňostroj na nám. Republiky a před Děl.domem
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