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I. ČINNOST ORGÁNŮ MĚSTA,
ZASTUPITELSTVA A RADY MĚSTA
A. MĚSTO – RADNICE.
Představitelé Města Studénky:
Rada města Studénky( dále RMS):
Lubomír Šobich – starosta
Ing. Lukáš Pomikálek – místostarosta
Vlastik Dubjuk
Ing. Miroslav Fabian
Pavla Honová – ředitelka MŠ, rezignovala 26.4., nahrazena Mgr. Marií
Sauerovou
Ing.Karla Sekaninová
MUDr. Jiřina Vrajíková
Zastupitelstvo města Studénky (dále ZMS):
Mgr. Ivan Bartoš (19.4. rezignoval z důvodu střetu zájmu a byl nahrazen
p.Jarmilou Böhmovou)
Ing. Josef Bělíček
Vlastik Dubjuk
Ing. Miroslav Fabian
Jan Gajdůšek
Miloslav Grohmann
Mgr. Radek Havránek
Přemek Hill
Pavla Honová (19.4. rezignovala z důvodu střetu zájmu a byla nahrazena
p. Petrem Špůrkem)
Magda Hošková
Květoslava Matulová
Ludmila Palatová
Ing. Pavel Mičkal
Karel Polák
Ing. Lukáš Pomikálek
Mgr. Marie Sauerová
Ing.Karla Sekaninová
Lubomír Šobich
Bohumíra Šrámková
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MUDr. Jiřina Vrajíková
Helena Wojdylová
Výbory ZMS:
Finanční výbor ZMS:
Ing. Josef Bělíček
Ing. Svatava Neblová
Ing. Anna Šikulová

Ing. Karel Michný
Romana Neznalová
Kontrolní výbor ZMS:

Přemek Hill
Ing. Radim Nebel
Blažena Šumná

Petr Zikan
Dalibor Tofel

Rok 2005 byl třetím rokem volebního období samosprávných orgánů města
Studénky stanoveného na roky 2002 – 2006. Z celostátního hlediska nepatřil mezi
roky výjimečné. Svědčí to o stabilitě a zralosti naší demokracie, naší politické
sféry a naší ekonomiky. Na počátku roku jsme sice procházeli vleklou vládní krizí,
která zneklidňovala obyvatelstvo státu a přispívala ke zvyšování skepse občanů
vůči politice, ale výměna na postu předsedy vlády umožnila vládní koalici
pokračovat až do řádných voleb. Vše se odehrálo v souladu s ústavou a bez větších
otřesů.
Zastupitelstvo města se sešlo celkem na sedmi zasedáních, z toho na pěti
řádných a dvou mimořádných, a přijalo celkem 136 konkrétních usnesení.
Významnou událostí města bylo vyřešení vleklého problému v dokončení výstavby
kanalizace v části Butovice napojením na domy dotčené výstavbou a tím i splnění
dotačních podmínek Státního fondu životního prostředí z minulých let.
Rada města uskutečnila během hodnoceného období celkem 18 schůzí a
přijala 522 usnesení. Rada standardně plnila úkoly hospodaření podle schváleného
rozpočtu zastupitelstvem, funkci zřizovatele základních škol, mateřské školy a
Městského kulturního střediska.
Účast zvolených zastupitelů na zasedáních zastupitelstva a schůzích rady je
znázorněna v níže uvedené tabulce. Případná neúčast byla vždy řádně omluvena.
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TERMÍNY KONÁNÍ ŘÁDNÝCH A MIMOŘÁDNÝCH
ZASEDÁNÍ ZMS

13.9.

4.10.

6.12.

22.Ř 23.MŘ 24.Ř

21.6.

21.Ř

19.4.

20.Ř

22.2.

18. MŘ 19.Ř
18.1.

ČLENOVÉ ZMS

BARTOŠ IVAN Mgr.

X

x

rez.

rez.

rez.

rez.

rez.

BĚLÍČEK JOSEF ING.

X

x

x

oml.

x

x

x

x

x

x

x

x

BÖHMOVÁ JARMILA
DUBJUK VLASTIK

X

x

x

x

x

x

x

FABIAN MIROSLAV ING.

X

x

x

x

x

x

oml.

GAJDUŠEK JAN

X

x

x

x

x

x

x

GROHMANN MILOSLAV

X

oml.

x

x

oml.

x

x

HAVRÁNEK RADEK Mgr.

X

x

x

x

x

x

x

HILL PŘEMEK

X

x

x

x

x

x

oml.

HONOVÁ PAVLA

oml.

oml.

rez.

rez.

rez.

rez.

rez.

HOŠKOVÁ MAGDA

oml.

x

x

x

oml.

oml.

x

MATULOVÁ KVĚTOSLAVA

X

x

x

x

x

x

x

MIČKAL PAVEL ING.

X

x

x

oml.

x

x

oml.

PALATOVÁ LUDMILA

X

x

oml.

x

x

x

x

POLÁK KAREL

X

x

x

x

x

x

x

POMIKÁLEK LUKÁŠ ING.

X

x

x

x

x

x

x

oml.

x

x

x

x

x

x

SEKANINOVÁ KARLA ING.

X

x

oml.

x

x

x

x

ŠOBICH LUBOMÍR

X

x

x

x

x

x

x

n. č.

n. č.

n. č.

x

x

x

x

ŠRÁMKOVÁ BOHUMÍRA

X

x

x

x

x

x

x

VRAJÍKOVÁ JIŘINA MUDr.

X

x

x

x

x

oml.

x

WOJDYLOVÁ HELENA

X

x

x

x

x

x

x

SAUEROVÁ MARIE Mgr.

ŠPŮREK PETR

Vysvětlivky
Ř
- řádné ZMS
MŘ - mimořádné ZMS
X
- účasten(a) na zasedání ZMS
oml. - omluven(a)
rez. - rezignace z důvodu střetu zájmů
n. č. – nebyl členem ZMS
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TERMÍNY KONÁNÍ SCHŮZÍ RADY MĚSTA STUDÉNKY

8.2.

14.2.

15.3.

5.4.

26.4.

17.5.

31.5.

7.6.

28.6.

21.7.

15.8.

30. 8.

20. 9.

11.10.

1.11.

22.11.

13.12.

49. Ř 50.Ř 51.MŘ 52.Ř 53.Ř 54.Ř 55.Ř 56.MŘ 57.Ř 58.Ř 59.Ř 60.MŘ 61.Ř 62.Ř 63.Ř 64.Ř 65.Ř 66.Ř
18.1.

ČLENOVÉ RMS

ŠOBICH LUBOMÍR

X

X

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

POMIKÁLEK LUKÁŠ ING.

X

X

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

DUBJUK VLASTIK

X

X

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

FABIAN MIROSLAV ING.

X

X

x

x

oml.

x

x

x

x

oml.

x

x

x

oml.

x

x

x

oml.

rez.

rez.

rez.

rez.

rez.

rez.

rez.

rez.

rez.

rez.

rez.

rez.

rez.

n. č.

n. č.

n. č.

n. č.

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

oml.

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

HONOVÁ PAVLA
SAUEROVÁ MARIE Mgr.

oml. oml. oml. oml. oml.
n. č.

n. č.

n. č.

n. č.

SEKANINOVÁ KARLA ING.

X

X

x

x

VRAJÍKOVÁ JIŘINA MUDr.

X

X

oml.

x

n. č.

oml. oml.
x

oml.

Vysvětlivky
Ř - řádná RMS
MŘ - mimořádná RMS
X - účasten(a) na schůzi RMS
oml. - omluven(a)
rez. - rezignace z důvodu střetu zájmů
n. č. – nebyl(a) členem RMS

Usnesení přijatá Radou města Studénky jsou zveřejňována na úřední desce
umístěné na budově Městského úřadu Studénka a jsou vyhotovena do 7 dnů ode
dne konání rady města. 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.
B. MĚSTSKÝ ÚŘAD
Sídlo Městského úřadu Studénka (MěÚ):
Nám. Republiky č.p. 762.
Úřední hodiny:
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.
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Tajemnice:
Ing. Kateřina Huvarová
Sekretariát:
Marie Novotná (nahradila Irenu Glogarovou)
Růžena Vandlíková

Odbory a jejich obsazení:
Odbor vnitřních věcí (VV), vedoucí odboru Helga Krajčová, počet prac. 8.
Anna Fabianová – matriční úřad, ověřování státního občanství
Svatava Moskalová – matriční úřad, ověřování, rejstřík trestů, sbor pro
občanské záležitosti
Miloslava Maturová – evidence obyvatel
Libuše Šimončičová – občanské průkazy, cestovní doklady
Petr Sič – civilní obrana, požární ochrana
Irena Glogarová (nahradila Martinu Kloubovou) – podatelna, pronájem sálu
MěÚ, úřední desky
Marcela Šajtarová – telefonní ústředna,doprava MěÚ, městský rozhlas
Ing. Karel Štencel – správce počítačové sítě
Odbor školství, kultury a sociálních věcí (ŠKSV), vedoucí odboru
Bc.Dagmar Bradová, počet pracovníků 9.
Mária Hilllová (nahradila po dobu nemoci Marcelu Vrábelovou) – školství,
kultura, sport
Mária Blahetová
Miluše Nečasová – nezaměstnaní, bezdětní (Butovice + Nová Horka)
PhDr. Olga Svobodová – péče o rodinu a děti
Martina Kohutová – nezaměstnaní, bezdětní
Marcela Kohutová – nezaměstnaní s nezaopatřenými dětmi (Studénka + obce)
Stanislav Kovář – Dům s pečovatelskou službou, sociální zabezpečení
důchodců
Markéta Holaňová a Zuzana Marková – Informační centrum
Odbor rozvoje města a investic (RMI), vedoucí odboru Ing. Ivo Bolek
(nahradil Ing.Vladimíra Bajnara), počet pracovníků 3.
Jan Marák (nahradil Ing. Miroslavu Foltasovou) – příprava a realizace investic
Ing. David Vícha – příprava a realizace investic
Zdeňka Pernická – program rozvoje města, dotace
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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 přístroje, městská hromadná
doprava, obecní poplatky, odpadové hospodářství
Hana Plebanová – údržba nemovitého majetku města
Jana Horáková a Milena Tichavská (nahradily Ing. Bohuslava Majera) –
technická správa a údržba domovního bytového fondu (SDBF) na odloučeném
pracovišti, Butovická 17
Leopold Tobola a Jiří Sadílek – pracovní skupina
Odbor financí a rozpočtu (FaR), vedoucí odboru Jana Petrošová, počet
pracovníků 8.
Dana Dubjuková –registr smluv, cestovní účty, daně
Jitka Šostá – kontrolorka
Ing. Eva Elešová – personální agenda, mzdy
Vilma Novosadová – evidence a pojištění majetku
Pavlína Šindlerová – výdaje města, účetní závěrky
Ing. Gabriela Teglová (nahradila Kateřinu Hebelkovou) – účetnictví SDBF
Lenka Schönwalderová – pokladna, fakturace, bankovní účty
Věra Sečaná – příjmy města, úvěry poskytnuté městem
Odbor stavebního řádu a územního plánování (SŘÚP), vedoucí odboru
Ing.Radmila Nováková, počet pracovníků 5.
Gabriela Klosová (po návratu z mateřské dovolené nahradila Jana Bučka) –
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
Odbor majetkoprávní (MP), vedoucí odboru Bc.Jana Mocová, počet prac.
7.
JUDr. František Mareček – právník, stížnosti
Ing. Jarmila Nováková – prodej bytů, restituce
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Hana Poláková – majetkové převody, zahrádky
Jitka Urbánková - administrativa
Hana Trvalová – sekretariát komise pro přestupky
Renáta Knoppová – nebytové prostory RK MIVA
Eva Matějková – registr smluv, vymáhání pohledávek, pronájmy
Městská policie,
Velitel Dalibor Klement, počet zaměstnanců zařazených do městské policie byl
k datu 31. 12. 2005 – 15, z toho je 11 strážníků včetně vedoucího a 4
dispečerky.
Počet zaměstnanců zařazených do stavu zaměstnanců města byl k datu 31. 12.
2005 – 64, z toho 54 úřednických, administrativních nebo technických míst a
10 dělnických míst . 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 2004 nezměnil.
ve Studénce: 3 072 občanů - 1 514 mužů a 1 558 žen,
K 31. 12. 2005 bylo ve Studénce přihlášeno k trvalému pobytu 10 257 občanů,
což je o 70 méně než v roce 2004. Tento úbytek obyvatelstva je za posledních
10 let největší.
Z toho bylo v Butovicích: 6 830 občanů - 3 374 mužů a 3 456 žen,
v Nové Horce: 355 občanů - 128 mužů a 227 žen,
celkem město Studénka má 10 257 občanů - 5 016 mužů a 5 241 žen.
C. HOSPODAŘENÍ MĚSTA
Následuje popis hospodářské činnosti odborů města ve výsledcích a
statistikách.
1) ODBOR VNITŘNÍCH VĚCÍ
Centrální evidence stížností
Do evidence bylo zapsáno a následně řešeno celkem 5 stížností, z toho 1
stížnost byla částečně důvodná, 1 stížnost nedůvodná, ve 2 případech nebylo
možno z objektivních důvodů důvodnost určit a 1 stížnost byla odložena.
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Centrální evidence petic
V centrální evidenci byla zapsána 1 petice týkající se připomínek občanů
k vlakovému jízdnímu řádu Českých drah, a.s. Tato petice byla postoupena
k řešení Krajskému úřadu Moravskoslezského kraje.
Smlouvy
V souvislosti se zajištěním činnosti MěÚ odbor zpracoval a následně
realizoval celkem 432 objednávek, 88 smluv a 29 dodatků smluv.
Internetové stránky města Studénky
Ve spolupráci s ostatními odbory MěÚ byly v průběhu roku na
upravených
www-stránkách města ( www.mesto-studenka.cz) a na
elektronické úřední desce průběžně zveřejňovány jak povinné, tak i jiné
aktuální informace určené široké veřejnosti.
Přístup k právním předpisům
Odbor nepřetržitě zajišťoval občanům přístup k právním předpisům ve
Sbírce zákonů, Věstníku vlády pro orgány krajů a obcí, Věstníku právních
předpisů Moravskoslezského kraje, případně k dalším právním předpisům,
které má MěÚ k disposici.
Spisová služba
Na podatelně odboru bylo v denících došlé pošty zaevidováno celkem 12
557 přijatých zásilek, výpravna v průběhu roku vypravila celkem 14 338
zásilek.
Evidence obyvatel
Na úseku evidence obyvatel ohlašovna dle podkladů získaných od MěÚ
Bílovec:
- provedla 440 změn trvalého pobytu, včetně změn pobytu dětí do 15 let;
z toho počtu se 153 osob do Studénky přihlásilo a 287 osob změnilo trvalý
pobyt v rámci města Studénky; za provedení změny trvalého pobytu
ohlašovna vybrala správní poplatky ve výši 16.350,-- Kč (příjem města),
- provedla v 94 případech změnu stavu osob, z toho v 52 případech z
důvodu sňatku a ve 42 případech z důvodu rozvodu manželství,
- v oblasti správního řízení na úseku evidence obyvatel ohlašovna přijala, ve
správním řízení projednala a pravomocně ukončila 24 řízení žádostí o
zrušení údaje o místu trvalého pobytu,
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- v oblasti poskytování informací z informačního systému evidence obyvatel
ohlašovna na základě oprávněných žádostí občanů poskytla 14 informací.
Ostatním subjektům (např. soudům, jiným správním orgánům), oprávněným
získávat informace z informačního systému podle zvláštních zákonů,
podatelna zaslala celkem 148 sdělení; za poskytnutí informací
z informačního systému byly vybrány správní poplatky ve výši 700,-- Kč
(příjem města).
Úsek osobních dokladů
V roce 2005 pracoviště MěÚ Studénka vyřídilo celkem 2 289 žádostí o
vydání občanského průkazu, z toho 2 220 žádostí o vydání občanského
průkazu, které byly podány na zdejším MěÚ a dále zabezpečilo předání 69
občanských průkazů, o jejichž vydání požádali občané na jiných úřadech
s podmínkou převzetí ve Studénce.
Vyřídilo 907 žádostí o vydání cestovního dokladu, z toho 841 žádostí o
vydání cestovního dokladu podaných na zdejším MěÚ, rovněž zabezpečilo
předání 66 cestovních dokladů, o jejichž vydání požádali občané na jiných
úřadech, opět s podmínkou převzetí ve Studénce.
Za cestovní pasy a občanské průkazy vyřizované zdejším úřadem byly
vybrány správní poplatky ve výši 178.350,-- Kč. Tyto poplatky jsou však
příjmem jiných správních orgánů.
Matrika
Matriční úřad, stejně tak jako v uplynulých letech, vykonával základní
činnosti na úseku matriky, státního občanství, jména a příjmení pro zákonem
stanovený matriční obvod Studénku, Albrechtičky a Pustějov.
V roce 2005 bylo:
- přijato a následně vyřízeno 49 žádostí o uzavření manželství s občanem
České republiky
a 2 žádosti o uzavření manželství občana České republiky s cizincem,
- zaznamenáno 35 úmrtí,
- zpracováno 485 hlášení o matriční události různým subjektům (tj. jiným
správním úřadům, České správě sociálního zabezpečení, soudům,
Všeobecné zdravotní pojišťovně aj.),
- byly vyhotoveny 3 zápisy pro zvláštní matriku Brno
- zpracováno 13 souhlasných prohlášení rodičů o určení rodičovství,
- vyhotoveno 24 druhopisů matričních dokladů,
- byly provedeny 2 změny jména a příjmení ve správním řízení,
- byl zaznamenán 1 zápis druhého jména a 1 zápis nepřechýleného příjmení
do matriční knihy,
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- zpracováno 83 žádostí o vydání osvědčení o státním občanství České
republiky k vydání prvního občanského průkazu, přičemž v tomto případě
byli žadatelé od správního poplatku osvobozeni,
- zpracováno 44 žádostí o vydání osvědčení o státním občanství České
republiky k vydání cestovního dokladu nezletilým a vybrány
správní poplatky ve výši 4 300,--Kč (tyto poplatky jsou příjmem
krajského úřadu),
- provedeno celkem 4 143 záznamů v ověřovacích knihách k ověření pravosti
podpisu nebo listiny (tzv. legalizace a vidimace)
a vybrány
správní poplatky ve výši 144.470,-- Kč (příjem města),
- za ostatní správní činnosti (neoddávací dny, vyhotovení druhopisů, změny
jména a příjmení) byly vybrány správní poplatky ve výši 18.250,,--Kč (
příjem města),
- zpracováno 98 hlášení statistických údajů Českému statistickému úřadu
Praha,
- ve 12 případech provedeny úkony potřebné k provedení změny rodných
listů u nezletilých dětí po uzavření manželství rodičů,
- zpracováno a odesláno 631 žádostí o výpis z rejstříku trestů,
- provedeno 63 změn a opravných zápisů v matričních knihách.
Sbor pro občanské záležitosti
Sbor pro občanské záležitosti města Studénky (dále jen SPOZ) tvoří tým
dobrovolných pracovníků, který ve spolupráci s odborem vnitřních věcí matričním úřadem Městského úřadu Studénka - vyvíjí činnost, která souvisí
s významnými životními událostmi občanů našeho města, jako jsou svatební
obřady, stříbrné, zlaté a diamantové svatební obřady, vítání nově narozených
občánků města, smuteční obřady, životní jubilea občanů apod.
Stejně jako v minulých letech je výčet akcí SPOZ bohatý:
- dobrovolné pracovnice SPOZ začaly již od počátku ledna připravovat
návštěvy občanů města, kteří v roce 2005 slavili své významné životní
jubileum – 80, 85, 90 a více let, a to zajištěním dárkových balíčků a
naplánováním návštěv, kterých se za celý rok uskutečnilo 109,
- v obřadní síni, ve které se koná převážná část akcí SPOZ, bylo v měsících
únoru, dubnu, červnu, září a listopadu přivítáno 72 nově narozených
občánků města na slavnostním „Vítání občánků do života“,
- v měsíci květnu navštívili zástupci komise SPOZ spolu se starostou města
manžele Herrmannovy u příležitosti oslavy jejich významného a
ojedinělého jubilea – diamantové svatby (60 let společného života),
- jednou z větších akcí SPOZ bylo „Setkání jubilantů se starostou města“ dne
26. 6. 2005 ve velkém sále Dělnického domu. Na tuto akci přijalo pozvání
89 (ze 126 pozvaných) našich spoluobčanů, kteří v r. 2005 slavili své 70. a
75. narozeniny. V příjemné atmosféře nedělního odpoledne obohacené
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- v měsíci červnu se SPOZ finančně spolupodílel na „vyřazení maturantů“
Střední ekonomicko-podnikatelské školy, o.p.s. Studénka. Při této
příležitosti předal starosta města absolventům této školy drobné
upomínkové předměty jako malou vzpomínku na město, ve kterém
vystudovali střední školu,
- v měsících říjnu a listopadu zorganizoval SPOZ v obřadní síni zlaté svatby
(50 let společného života) manželů Huvarových, Sochorových a
Kohutových. Oslavenci obdrželi dárkový balík a kytici, program zajistily
kromě pracovníků SPOZ také děti Mateřské školy (dále jen MŠ) Studénka,
pracoviště Poštovní a R. Tomáška,
- v měsících květnu a listopadu se v obřadní síni uskutečnily stříbrné svatby.
Upomínkovým předmětem, kytičkou a fotografiemi z této akce tak jistě
bylo potěšeno 13 manželských párů, které slavily v roce 2005 dvacet pět
let společného života.
Velká část akcí SPOZ se uskutečnila jako každoročně v předvánoční atmosféře
v měsíci prosinci:
- dne 2. 12. to byla již tradiční Mikulášská nadílka s kulturním programem,
který zabezpečilo Městské kulturní středisko Studénka, příspěvková
organizace, pro chovanky Ústavu sociální péče v Nové Horce,
- dne 8. 12. již rovněž tradiční přátelské posezení pracovníků SPOZ, na němž
bylo za přítomnosti vedení města poděkováno všem dobrovolným
pracovníkům SPOZ za jejich záslužnou celoroční práci a byla vyhodnocena
činnost komise v uplynulém roce,
- dne 13. 12. proběhly návštěvy občanů ze Studénky umístěných v domovech
důchodců v okolních městech. Pracovnice SPOZ tak opět zavítaly s vánoční
nadílkou za 25 občany našeho města umístěnými v Domovech důchodců ve
městech Nový Jičín, Frenštát pod Radhoštěm, Odry a Příbor,
- dne 15. 12. se zástupci SPOZ zúčastnili přátelského posezení s občany
umístěnými v Domě s pečovatelskou službou.
Závěrem nelze při hodnocení činnosti SPOZ za uplynulý rok 2005 opomenout
51 svatebních obřadů, na jejich organizování se SPOZ značnou měrou podílel a
dále 47 smutečních obřadů, na kterých se SPOZ podílel zajištěním smutečního
řečníka.
Ztráty a nálezy
Do evidence ztrát a nálezů, vedené v souladu s příslušnými právními
předpisy, bylo přijato a zaprotokolováno celkem 68 nálezů (z toho 15
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nalezených psů), z celkového počtu nálezů bylo 30 vráceno vlastníkům (z
toho 5 psů), 4 psi byli umístěni do náhradní péče a zbývajících 6 psů zůstalo
v péči městského útulku. Ostatních 28 věcných nálezů zahrnujících dioptrické
brýle, peněženky, jízdní kola, dámský kabát, dětskou bundu aj., které se
nepodařilo vrátit vlastníkům, bylo protokolárně předáno Úřadu pro zastupování
státu ve věcech majetkových v Novém Jičíně.
- Od data účinnosti novely zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku, ve
znění pozdějších předpisů, došlo ke změně při nakládání s nálezy. Od 1. 9.
2005 jsou nálezy, které město převzalo, uloženy po dobu 6 měsíců
v úschově a pokud se vlastník věci do této doby nepřihlásí, stanou se
majetkem města a bude s nimi dále nakládáno v souladu s ustanovením §
135 odst. 1 výše citovaného zákona.
Odbor vnitřních věcí v uplynulém roce rovněž přijal 18 hlášení o ztrátách,
v těchto případech však postrádanou věc, bohužel, nikdo neodevzdal.
Požární ochrana
V souladu se schválenou koncepcí organizace a zajištění požární ochrany
ve městě došlo v loňském roce u Jednotky sboru dobrovolných hasičů města
Studénky (dále jen JSDH) k další podstatné změně v činnosti a vnitřní
organizaci JSDH. Po dohodě s operačním střediskem Hasičského záchranného
sboru Moravskoslezského kraje, územního odboru Nový Jičín, byl změněn
způsob vyhlašování poplachu, a to najednou oběma družstvům zabezpečujícím
nepřetržitou pohotovost. Po vyhlášení poplachu tak vyjíždějí obě družstva
k zásahu se dvěma cisternovými vozy a ostatní síly a technika zůstává v
pohotovosti nebo vyjíždí na další pokyn operačního střediska. Tato změna
vnitřní organizace činnosti jednotky by měla přispět k efektivnějšímu využití
sil a prostředků a ke kvalitnějším zásahům hasičů.
V měsíci březnu 2005 byl v radě města schválen dodatek směrnice, kterou
byly stanoveny zásady výkonu služby a způsob odměňování členů JSDH.
Přijetím zásad byl upřesněn režim vyhodnocování činnosti a odměňování
hasičů při zásazích u požárů nebo při činnosti související se zabezpečováním
akceschopnosti JSDH. Nutno však poznamenat, že zdaleka ne všechny
vykonané práce jsou finančně ohodnocovány, jako např. opravy menšího
rozsahu a průběžná údržba hasičských zbrojnic, techniky a výstroje, odborná
příprava, které se hasiči věnují mimo pracovní dobu apod.
Komise požární ochrany
V oblasti požární ochrany odbor vnitřních věcí spolupracoval s Komisí
požární ochrany města Studénky a cílem této spolupráce bylo a nadále zůstává
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zkvalitnění požární ochrany ve městě, prohloubení znalostí a vědomostí
občanů zejména v oblasti požární prevence.
Jedním z výsledků této spolupráce byla i dovednostní soutěž pro děti
zaměřená na požární tématiku, nazvaná „Ocelový hasič - hasička“, při které
musely děti během překonávání překážkové dráhy spojovat požární hadice
nebo sestříknout terč pomocí požární proudnice a vody z hasičské cisterny. Do
této soutěže se tentokrát zapojily i děti ze Zvláštní školy Studénka na ulici
Tovární 386.
Další společnou aktivitou odboru a komise bylo zapojení hasičů do akce
České asociace hasičských důstojníků nazvané „Den požární bezpečnosti“,
která byla vyhlášena v rámci celé Evropské unie vždy na předem stanovený
pátek s datem 13. A tak se v pátek 13. května 2005 této akce poprvé aktivně
zúčastnili i dobrovolní hasiči města Studénky. Zaměřili se na kontrolu vnějších
požárních hydrantů a špatně parkující řidiče, kteří by svými nesprávně
zaparkovanými automobily bránili ustavení požární techniky na požárních
plochách, bránili
v průjezdu hasičům k zásahům nebo záchranné službě
k pacientům, případně parkovali přímo nad požárními hydranty a tím
znemožňovali jejich použití. V průběhu akce zkontrolovali dobrovolní hasiči
na území města, včetně části Nové Horky, celkem 32 vnějších požárních
hydrantů a rozdali 7 letáčků nesprávně parkujícím řidičům. Tyto letáčky (které
obsahovaly jak informaci o prováděné akci, tak i několik zásadních rad,
kterými by se řidiči ,příp. cyklisté a chodci všeobecně měli řídit) zanechali
provinilcům na předním skle jejich vozidla.
Při vyhledávání dalších kritických a požárně nebezpečných míst pro
zásahy hasičů využil odbor praktických zkušeností členů komise. Zvýšená
pozornost byla věnována zejména lokalitám s výškovými bytovými domy
nebo objektům s vyšším požárním nebezpečím, u kterých pravidelně parkuje
velké množství vozidel, čímž je ztížen anebo zcela vyloučen příjezd vozidel
záchranné služby, požárních automobilů a zvláště pak automobilových žebříků
naprosto nezbytných pro rychlou evakuaci obyvatel výškových bytových
domů. Na některých veřejných komunikacích a u některých výškových domů
bylo v zájmu zajištění požární bezpečnosti vyznačení požárních ploch
provedeno. Ve spolupráci s provozovatelem vodovodního řadu byla zřízena
dvě nová a zrekonstruována dvě nefunkční místa pro odběr požární vody.
Instalací nových nadzemních požárních hydrantů nebo rekonstrukcí stávajících
podzemních hydrantů na nadzemní, které umožňují rychlejší a jednodušší
obsluhu a jsou dostupné zejména v zimním období, je doplňována stávající síť.

14

Varování občanů v případě krizových situací
V měsíci říjnu 2005 byla dokončena výstavba nové elektronické
poplachové sirény, která byla umístěna na hasičské zbrojnici na ul. Butovické.
Výstavbou této nové sirény bylo docíleno kvalitnějšího pokrytí území
butovické části města signálem pro varování obyvatel, a jelikož siréna
umožňuje přenos mluveného slova, bude ji možné v případě vzniku mimořádné
události využít k předávání informací, rad a pokynů.
Úřední deska – informační skříňky
K pravidelnému vyvěšování dokumentů, jejichž zveřejnění vyžaduje
zákon, slouží úřední deska úřadu, a to jak 4 vývěsní skřínky umístěné na
budově MěÚ, tak i elektronická úřední deska umístěná na www-stránkách
města.
Na úřední desce bylo celkem vyvěšeno 287 dokumentů, z toho 156
vlastních a 131 dokumentů cizích subjektů.
Na území města, v jeho různých částech, je dále rozmístěno dalších 15
informačních skříněk, které rovněž trvale slouží k informování veřejnosti. Tyto
skříňky jsou využívány ke zveřejňování těch nejdůležitějších zpráv a
informací.
Městský rozhlas
Městský rozhlas slouží k vysílání aktuálních zpráv a informací. Relace
jsou vysílány v pondělky a středy v době od 14:15 do 15:15 hodin. Poplatky
jsou vybírány dle platného ceníku schváleného radou města dne 8. 2. 2000.
Celkem bylo vyhlášeno 110 zpráv, z toho 55 vlastních a 55 zpráv cizích
subjektů, za které byly vybrány poplatky ve výši 2.370,-- Kč (příjem města).
SMS zprávy
V říjnu loňského roku město zprovoznilo komunikační systém „SMS
Connect“. Výhodou tohoto systému oproti městskému rozhlasu, který není
dosažitelný pro všechny občany města, je rychlé operativní předávání krátkých
textových zpráv a informací pomocí SMS zpráv z oblasti krizového řízení, o
celkovém dění ve městě, na městském úřadu a zahrnuje rovněž informace o
sportovních, kulturních a společenských akcích. Nabídky města využilo
k dnešnímu dni 166 zájemců, na jejichž mobilní telefony bylo do konce roku
2005 odesláno 3 557 zpráv.

15

Nájem sálu MěÚ
Nájem sálu v budově městského úřadu je prováděn v souladu s přijatými
pravidly a ceníkem stanoveným a schváleným radou města dne 5. 10. 1999.
V r. 2005 bylo uzavřeno celkem 51 nájemních smluv a za nájem sálu bylo
vybráno celkem 16.350,-- Kč (příjem města).
2) ODBOR MAJETKOPRÁVNÍ
Úsek převodu domů, bytů, pozemků a pronájmu pozemků
-

-

-

-

byly uzavřeny 4 kupní smlouvy na prodej pozemků,
byla uzavřena 1 darovací smlouva na darování pozemků Charitě Studénka,
bylo prodáno 9 bytů (z 1. a 2. vlny privatizace) stávajícím nájemcům bytů,
3 uvolněné byty byly prodány formou dražby (byt 2+1 II.kategorie byl
vydražen za 315.000,-- Kč, 1+1 IV.kategorie za 129.235,-- Kč a byt 2+1
I.kategorie
za
237.000,-- Kč),
byly uzavřeny 3 smlouvy pro výkup nemovitostí (výkup veřejného
prostranství u bytových domů vedle lékárny na ul. Butovické, pozemku pod
chodníkem k nádraží ČD a pozemku v areálu skládky Radar),
město nabylo v dražbě pozemky u řepné váhy v k. ú. Studénka nad Odrou
od Cukrovarů Olomouc, s. p. v likvidaci,
bylo uzavřeno 59 smluv o pronájmu pozemků za účelem zřízení zahrádky,
1 nájemní smlouva na pronájem pozemku v areálu společnosti SPO
Studénka u zámku, 1 nájemní smlouva na pronájem pozemku pod točnou
v k. ú. Nová Horka, 2 nájemní smlouvy na pronájem pozemků dotčených
výstavbou dálnice D 47 v k. ú. Butovice, 2 nájemní smlouvy na pronájem
pozemků za účelem zemědělského využití (město má k 31.12.2005
uzavřeno celkem 688 smluv o pronájmu zahrádek a 14 smluv o pronájmu
pozemků),
v souvislosti se zřízením vodovodní přípojky do areálu zahrádek „Za
sadem“ byl uzavřen s 18 nájemci, kteří měli zájem o odběr vody na
zahrádkách, dodatek ke smlouvě o pronájmu pozemku
v souvislosti s nabytím zahrádek v areálu „Sad“ od MEZ Mohelnice
pokračovala v průběhu roku 2005 jednání se zástupci Českého
zahrádkářského svazu Studénka o podmínkách dalšího užívání těchto
pozemků. Z celkového počtu 138 zahrádek v této lokalitě nebyly doposud
ke 4 z nich uzavřeny nájemní smlouvy, proto Rada města Studénky nařídila
v souladu s § 126 občanského zákoníku těmto 4 uživatelům zahrádek, kteří
užívají zahrádky bez právního důvodu, jejich vyklizení ke dni 28. 2. 2006,
v průběhu roku byly uzavřeny 2 nájemní smlouvy na umístění reklamního
zařízení na majetek města (k 31.12.2005 je uzavřeno celkem 18 nájemních
smluv ).
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- byly uzavřeny 3 smlouvy o zřízení věcného břemene ve prospěch města a 1
smlouva o zřízení věcného břemene k pozemku ve vlastnictví města ve
prospěch Českých drah, a.s. Dále byly uzavřeny 4 smlouvy o budoucí
smlouvě o zřízení věcného břemene
- Byla zahájena 3. vlna privatizace bytů. K prodeji bylo určeno 200 bytů v 19
bytových domech. Ke všem bytovým domům zpracoval odbor
majetkoprávní Prohlášení vlastníka budovy dle § 4 zákona č. 72/1994 Sb.,
o vlastnictví bytů a návrhy smluv o převodu vlastnictví bytových jednotek,
které byly zaslány všem nájemcům bytů zařazených do 3. vlny privatizace.
K 30. 11. 2005 požádalo o převod bytu 89 nájemců, z toho k 31. 12. 2005
bylo uzavřeno 63 smluv o úplatném převodu vlastnictví bytové jednotky a
spoluvlastnického podílu k pozemku (k 31.1.2006 – uzavřeno 78 smluv).
V případě, že dojde k uvolnění bytů , které jsou určeny k privatizaci, jsou
tyto byty nabízeny k odprodeji formou veřejné dražby.
Úsek pronájmu nebytových prostor
Na počátku roku 2005 byly se všemi nájemci nebytových prostorů
uzavřeny dodatky ke stávajícím smlouvám z důvodu zvýšení nájemného o
inflaci za rok 2004.
V červnu 2005 rozhodla Rada města Studénky pronajmout nebytový
prostor (bývalou jídelnu a kuchyň) v budově Domu s pečovatelskou službou.
Po provedené rekonstrukci nebytového prostoru v Nové Horce č.p.3 (jedná
se o budovu bývalé školy) je od 1. 1. 2005 tento nebytový prostor krátkodobě
pronajímám, a to především pro činnost dětí a mládeže, ale je možné si ho
krátkodobě pronajmout i ke komerčním účelům.
Kaplička na ul. Panské byla vypůjčena Pravoslavné církvi za účelem
konání bohoslužeb.
Úsek pronájmu bytů
Do roku 2003 byly nájemní smlouvy uzavírány převážně na dobu
neurčitou, pouze v některých případech na dobu určitou.
Postup při
pronajímání bytů je od roku 2003 upraven směrnicí č. 9/2003, o pronajímaní
bytů ve vlastnictví města . Podle této směrnice jsou všechny uvolněné byty,
s výjimkou bytů v domě s pečovatelskou službou, přidělovány na dobu určitou.
Pokud nájemce řádně plní své povinnosti a není dlužníkem města, je s ním po
uplynutí této doby uzavřena nájemní smlouva na dobu neurčitou. Pokud dojde
k porušení nájemní smlouvy méně závažným způsobem, je nájemní smlouva
uzavřena opět na dobu určitou. V případě hrubého porušení nájemní smlouvy (
např. nájemce nezaplatí nájemné nebo úhradu za plnění poskytovaná
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s užíváním bytu za dobu delší než 3 měsíce), je po uplynutí doby určité
smluvní vztah ukončen.
V roce 2005 bylo uzavřeno 44 nájemních smluv k bytům ve vlastnictví
města , v 9 případech nebyly nájemní smlouvy opakovaně uzavřeny, a to
z důvodu nesplnění podmínek stanovených výše uvedenou směrnicí a byla
podána žaloba na vyklizení bytu. Rada města Studénky vyhověla nájemcům 4
bytů, se kterými měl být nájemní vztah ukončen pro hrubé porušení nájemní
smlouvy, a to z důvodu, že před nařízeným jednáním soudu o vyklizení bytu
uhradili veškeré dluhy vůči městu.
Na základě rozhodnutí soudu o přivolení k výpovědi nájmu bytu byly
přiděleny 2 bytové náhrady. V průběhu roku byl dán souhlas ke 4 výměnám
bytů , u 4 bytů město souhlasilo s uzavřením dohody o vzniku společného
nájmu bytu, 5 nájemcům byl dán souhlas k provedení úprav v bytě na jejich
náklady, ve 2 případech byl dán souhlas s podnájmem bytu, ve 2 případech
došlo k přechodu nájmu.
10 bytů, které byly uvolněny a jsou určeny k prodeji ve 3. vlně privatizace
bytů, bude nabídnuto k prodeji ve veřejné dražbě.
V průběhu roku byly zpracovány 2 dodatky ke směrnici o pronajímání
bytů ve vlastnictví města Studénky.
Úsek vymáhání pohledávek
Stav pohledávek a počet dlužníků k 31. 12. 2005 :
Druh pohledávky
Pronájem pozemků
Pronájem pozemků – voda
Nájem nebytových prostor
Vyúčtování služeb nebytových
prostor
Rekultivace
Ostatní příjmy
Úvěry dle OZV č.7/98, č.8/98,
č.6/02
Neinvestiční
náklady
mateřských škol
Neuhrazené faktury
Nájem nemovitého majetku
Prodej bytů

K
31.12.2005
3.235,00
361,50
92.668,00

Počet
dlužníků
8
8
7

0,00
38.520,00
16.530,00

0
5
2

16.366,00

4

2.695,00
57.121,50
600,00
0,00

1
11
1
0
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Prodej pozemků
Odvod
výtěžku z výherního
hracího přístroje
Bytové hospodářství – nájemné
Bytové hospodářství – služby
Bytové
hospodářství
–
vyúčtování služeb
Bytové hospodářství - nájemné
(MIVA)
Bytové hospodářství - služby
(MIVA)
Bytové hospodářství – náklady
soudního řízení
Poplatek z alkoholu a tabákových
výrobků
Pokuty – komise k projednávání
přestupků
Pokuty – udělené městskou
policií
Pokuty – stavební úřad
Poplatek ze psů
Poplatky z veřejného prostranství
Poplatky za komunální odpad
Poplatky ze vstupného
Poplatek
z místa
výherního
hracího přístroje
Sankční poplatky
(znečištění
život. prostředí)
Svoz komunálního odpadu
Celkem pohledávky:

0,00

0

0,00
461.910,00
319.668,00

0
100
97

201.160,00

75

961.541,00

104

755.420,00

81

109.218,00

66

0,00

0

13.700,00

23

12.967,00
10.500,00
16.217,00
576,00
681.824,00
0,00

43
1
34
1
876
0

0,00

0

0,00
0
3.837,00
3
3.776.635,00 1 551

Vymáhání pohledávek se provádí v souladu se zákonem č. 337/1992 Sb., o
správě poplatků v platném znění a na základě vnitřní směrnice vydané
městským úřadem takto:
Pokuty a místní poplatky
Jsou vymáhány dle zákona č. 337/1992 Sb., o daních a poplatcích, ve znění
pozdějších předpisů. Po odeslání upomínky dlužníkovi s požadavkem na
splacení do 10 dnů následuje platební výměr se splatností do 30 dnů, který je
odeslán dlužníkovi do vlastních rukou. Pokud dlužník neprovede úhradu, je mu
odeslána do vlastních rukou výzva k zaplacení nedoplatku v náhradní lhůtě se
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splatností do 8 dnů. Není-li přes všechna tato opatření provedena úhrada dlužné
částky, následuje exekuce.
Nedoplatky ze smluvních vztahů, z poskytnutých služeb
Po odeslání upomínky s požadavkem na splacení do 10 dnů následuje 2.
upomínka se splatností do 8 dnů spolu s předvoláním. V případě, že dlužník
dluh neuhradí a ani se nedostaví k uzavření dohody o splátkách, je podána
žaloba a následně návrh na výkon rozhodnutí k okresnímu soudu.
Od 1. 1. 2005 ke dni 31.12. 2005 bylo podáno celkem 60 žalob v tomto
členění:
- 16 návrhů na přivolení soudu k výpovědi z nájmu,
- 9 návrhů na vyklizení bytu po skončení nájmu,
- 29 návrhů na vydání platebního rozkazu na dlužné nájemné,
- 2 žaloby na úhradu škody,
- 4 žaloby na úhradu dluhu.
Na základě podaných žalob:
- 14 dlužníků dlužnou částku uhradilo,
- 7 dlužníků uzavřelo dohody o splátkách,
- 3 dlužníci dluh splácí na základě exekuce z důchodu,
- 4 dlužníci dluh splácí na základě exekuce ze mzdy,
- 5 dlužníků dluh splácí na základě exekuce ze sociálních dávek,
- 4 žaloby na přivolení k výpovědí byly vzaty zpět po uhrazení všech dluhů.
V roce 2005 bylo podáno celkem 31 návrhů na výkon rozhodnutí v tomto
členění:
2 návrhy na výkon rozhodnutí prodejem věcí movitých,
5 návrhů na výkon rozhodnutí srážkou ze mzdy,
3 návrhy na výkon rozhodnutí srážkou z důchodu,
8 návrhů na výkon rozhodnutí vyklizením bytu (4 byty byly soudně
vyklizeny a předány městu Studénce),
- 13 návrhů na výkon rozhodnutí srážkou ze sociálních dávek.
Cílem činnosti odboru v této oblasti je dosažení maximálního snížení
pohledávek. Systematickou prací s dlužníky se daří staré dluhy neustále
snižovat. S každým termínem splatnosti závazků vůči městu (nájemné,
poplatky za komunální odpad apod.) se však počet dlužníků opět zvýší. Někteří
občané si neuvědomují, že pokud dlužné částky ve stanoveném termínu
neuhradí, jejich dluh se navyšuje o penále či sjednané pokuty. Město dokonce
může požádat o výkon rozhodnutí soudu i obecního exekutora, který je
oprávněn vstoupit do bytu i bez souhlasu uživatele a pro účely exekuce zabavit
všechen vhodný majetek, který je následně odprodán a z výtěžku prodeje je
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hrazen dluh. Všichni dlužníci by si měli uvědomit, že tento způsob je finančně
daleko náročnější a že veškeré náklady s exekucí spojené uhradí dlužník. Proto
by měli ve vlastním zájmu dlužné částky co nejdříve uhradit , popř. se
dohodnout na jejich splácení.
Pro informaci uvádím, že v roce 2005 byly vymoženy pohledávky ve výši
1.234.487,-- Kč.
Úsek přestupků
V průběhu roku 2005 bylo komisi k projednávání přestupků (dále KPP)
předáno k projednáni 342 přestupků a z roku 2004 přešlo 18 přestupků.
Z toho 46 přestupků bylo postoupeno jinému místně příslušnému správnímu
orgánu a 13 přestupků bude projednáno v roce 2006.
Celkem 181 přestupků bylo projednáno v přípravném řízení a 133
přestupků bylo vyřízeno v příkazním a správním řízení, z toho v 5 případech
uložila KPP napomenutí, v 72 případech byla uložena pokuta a ve 30
případech bylo řízení zastaveno.
Ve 12 případech bylo přestupkové řízení ukončeno uložením blokové pokuty.
Na úseku ochrany před alkoholismem a jinými toxikomaniemi bylo
projednáno 12 přestupků, proti narušení pořádku v územní samosprávě 5
přestupků, za porušení veřejného pořádku 23 přestupků, proti narušení
občanskému soužití 46 přestupků a proti majetkovým újmám bylo projednáno
34 přestupků.
3) ODBOR ROZVOJE MĚSTA A INVESTIC
V zásadě lze činnost odboru rozdělit do tří oblastí aktivit, a to přípravné
fáze, spočívající ve vypracování projektových dokumentací, do fáze realizace
investičních akcí a větších oprav a fáze podávání žádostí o spolufinancování ze
státního rozpočtu (dotace) a zajištění administrativních činností souvisejících
v případech přidělení dotací.
Usnesením zastupitelstva města bylo schváleno uzavření smlouvy o
poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR (dále jen SFŽP)
na akci „Splašková kanalizace Studénka – Butovice II. etapa“. Město Studénka
dokončilo v červenci 2004 výše uvedenou akci s tím, že závěrečné
vyhodnocení celé akce mělo být předloženo na SFŽP do ledna 2005. Vzhledem
k tomu, že se nepodařilo zajistit napojení požadovaného počtu nemovitostí na
vybudovanou kanalizaci a tím splnit SFŽP stanovené limity znečištění
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odpadních vod dané uzavřenou smlouvou, město požádalo o prodloužení
termínu vyhodnocení akce a vyčlenilo částku 130.000,-- Kč na zpracování
projektové dokumentace domovních kanalizačních přípojek v části Studénka –
Butovice. Na základě obdržených dokumentací se v průběhu roku na vlastní
náklady připojila většina nemovitostí, čímž město splnilo závazné limity pro
čerpání dotace.
V průběhu roku 2005 město rovněž získalo dotaci ze státního rozpočtu
v rámci Regionálního programu podpory rozvoje severozápadních Čech a
Moravskoslezského regionu, dotačního titulu Podpora investic pro rozvoj
cestovního ruchu na vypracování projektové dokumentace pro stavební řízení
k výstavbě sportovní haly pro míčové hry.Výše dotace činila 483.000,-- Kč,
město se podílelo vlastními náklady ve výši 243.200,-- Kč. Tato projektová
dokumentace navazovala na již dříve zpracovanou projektovou dokumentaci
pro územní řízení a byla úspěšně dokončena. V loňském roce byla také podaná
žádost na dotaci k provedení díla, avšak městu nebyly požadované prostředky
přiděleny.
Další aktivitou odboru na kterou město obdrželo dotaci ze státního
rozpočtu, a to ve výši 4.000.000,-- Kč bylo zateplení objektu Dělnického
domu. Realizace této zakázky spočívala v zateplení obvodového pláště včetně
výměny oken, v provedení nového vstupu, fasády a zateplení a opravě krytiny
části střechy. Realizace celé akce, od přípravy v podobě zpracování projektové
dokumentace, až po převzetí díla od zhotovitele, byla rozložena téměř do
celého roku 2005. V únoru bylo provedeno výběrové řízení na zpracovatele
projektové dokumentace, koncem dubna Rada města Studénky odsouhlasila
zadání pro výběr zhotovitele díla. Výběr byl proveden ve smyslu zákona č.
40/2004 Sb., o veřejných zakázkách. Vítězem tendru se stala firma Homola a.s.
Dílo bylo dokončeno a předáno do užívání 21.10.2005. Město se na realizaci
této akce podílelo částkou 2.060.223,-- Kč.
Na základě žádosti města a doporučení týmu pro výběr a koordinaci
prioritních opatření k revitalizaci Moravskoslezského kraje byla Ministerstvem
pro místní rozvoj ČR (dále jen MMR) přiznána dotace na zpracování
projektové dokumentace řešící dopravní obslužnost prostoru nádraží ČD ve
Studénce. Náklady na pořízení dokumentace v částce 146.370,-- Kč byly v plné
výši hrazeny poskytovatelem dotace, tedy MMR. Dokumentace je prvotním
podkladem pro další přípravu realizace této investiční akce. Odbor rozvoje
města a investic hodlá v roce 2006 připravit akci do stadia pro případné podání
žádosti o dotaci.
Dále se odbor rozvoje města a investic v roce 2005 zabýval pokračováním
rozsáhlých oprav hygienických zázemí (ve smyslu zákona č. 258/2000 Sb., a
souvisejících předpisů) v objektech, které jsou svým vybavením již zastaralé,
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nesplňují požadavky platných norem pro hygienická zázemí a jejichž
zřizovatelem je město. Jednalo se o budovy mateřských škol na ul. Butovická,
Poštovní a R. Tomáška, základních škol (dále jen ZŠ) na ul. Sjednocení, 2.
května, Družstevní a na ul. Tovární. Tyto stavební práce navazovaly na již
realizovanou I. etapu z roku 2003. Náklady roku 2005 představovala částka
2.864.625,-- Kč.
V souvislosti se snahou rozšířit síť sirén ve městě byla v závěru roku
instalována elektronická poplachová siréna na budově hasičské zbrojnice na ul.
Butovická 514. Tato siréna splňuje požadavky jednotného systému varování a
vyrozumění (JSVV) a je osazena přijímačem pro napojení do krajského
monitorovacího systému. Výstavbou sirény je plně pokryta část města s hustou
rodinnou zástavbou a současně uspokojuje potřeby kvalitního vyrozumění
členů sboru dobrovolných hasičů při vyhlašování požárního poplachu.
Výstavba elektronické poplachové sirény byla pořízena nákladem 299.880,-Kč, s podílem státu prostřednictvím ministerstva vnitra v sumě 125.000,-- Kč.
Dalším z projektů vypracovaných v loňském roce byla projektové
dokumentace pro stavební řízení na rekonstrukci komunikace ul. Malá strana
II. v úseku od čp.. 798 po č.p. 438. Záměrem projektu je návrh kompletní
rekonstrukce vozovky, včetně podkladních nosných vrstev, jejich případného
zpevnění, dále úpravy
výškového profilu vozovky, nutných přeložek
inženýrských sítí (plyn, voda) a návrhu odvodnění komunikace. Pořizovací
cena činila v tomto případě 223.720,-- Kč.
Pro snazší identifikaci budovy městského úřadu byl v závěru roku
instalován na jižní a východní straně budovy nápis MĚSTSKÝ ÚŘAD. Nápis
byl proveden z tvrzeného plastu, osvětlení pak dvěma sodíkovými reflektory,
vše nákladem 87.108,-- Kč.
V listopadu byla dokončena další z investičních akcí na kterou získalo
město podporu ze státního rozpočtu. Jednalo se o vybudování městského
orientačního systému ve Studénce, tj. značení ulic a důležitých institucí a
zařízení města. Poskytovatelem dotace bylo Ministerstvo pro místní rozvoj
v rámci
programu
podpory
rozvoje
severozápadních
Čech
a
Moravskoslezského regionu, dotačního titulu Podpora investic pro rozvoj
cestovního ruchu. Celkové náklady představovaly sumu ve výši 822.271,--Kč
přičemž dotace činila 575.000,-- Kč a vlastní prostředky města 247.271 Kč.
Zhotovitelem díla byla firma RUSO - Rudolf Sochor.
V zájmu zlepšení dopravní obslužnosti a především bezpečnosti občanů
Studénky, části Nová Horka, využívajících autobusovou zastávku na
komunikaci č. II./464 ve směru na Nový Jičín, byla investičním nákladem
407.726,-- Kč vybudována v lokalitě Nová Horka autobusová točna.
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Projektovou dokumentaci zpracovala firma Projekční a inženýrská činnost, Ing.
Jaroslav Groman, realizaci stavby provedla firma JANKOSTAV s.r.o.
Dne 22.6.2005 byly požárem poškozeny čtyři bytové jednotky bytového
domu v majetku města na ul. Tovární, č.p. 323. Při požáru došlo k poškození
stropů, poškozeny byly rovněž rozvody vody, odpadní potrubí, omítky, malby,
rozvody el. instalace, okna, obložení stěn, dveřní zárubně i podlahy. Oprava
bytů byla dokončena firmou USV s.r.o. v závěru roku nákladem 610.853,-- Kč.
Další velkou opravu provedl odbor rozvoje města a investic na základní
škole Sjednocení, a to výměnu stávajících ležatých rozvodů pitné vody, teplé
užitkové vody a cirkulace. Zhotovitelem prací byla firma SPO spol. s r.o.,
objem potřebných finančních prostředků na opravu činil 596.637,-- Kč. Ve
smyslu závad z šetření krajské hygienické stanice byla v letních měsících ve
škole doplněna nová odběrná místa teplé užitkové vody. Škola se již několik let
potýkala s nedostatečnou teplotou vody. Rozšíření počtu výtokových míst
problém ještě zvýraznilo. Osazením nových stoupacích rozvodů došlo
k prodloužení trasy potrubí. To se negativně promítlo do skutečnosti, že se
dodávaná teplá voda vlivem nepropustnosti stávajícího potrubí ochlazovala již
v polovině trasy potrubí. Z tohoto důvodu bylo nezbytné provést výměnu
horizontálních rozvodů v celém rozsahu školy.
V loňském roce město ze svých zdrojů rovněž financovalo revizi a
generální opravu chladícího kompresoru č. 2 na zimním stadionu. Tato oprava
byla k zachování provozu stadionu nezbytná. Náklady na generální opravu
činily 430.000,-- Kč.
V současné době je stávající silnice II. třídy č. II/464, ležící v intravilánu
města Studénky v úseku ulice Butovické, využívána pro veškerý provoz, tj. pro
vozidla i pro chodce. Komunikace je živičná a v některých úsecích nemá
upravený terén za krajnicí. Pro zvýšení bezpečnosti chodců v tomto velmi
frekventovaném úseku silnice II/464 má město záměr vybudovat chodník.
Proto byla v roce 2005 zpracována technická dokumentace k vybudování
chodníku podél silnice v délce 1 219 m v provedení ze zámkové dlažby.
Náklady na projekt činily 107.486,-- Kč.
Počátkem roku 2005 podalo město Studénka žádost o dotaci v rámci
Operačního programu Infrastruktura na realizaci stavby „Plynofikace objektu
Dělnického domu ve Studénce“. Dotace byla městu přiznána v požadované
výši 1.275.000,--Kč, což je 85% uznatelných nákladů na plynofikaci samotnou
(75% z prostředků EU, 10% z prostředků Státního fondu životního prostředí
ČR) z předpokládané částky 1.500.000,-- Kč.
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K výše uvedenému výčtu obdržených dotací nutno dodat, že město
v závěru loňského roku požádalo o spoluúčast státního rozpočtu při
financování výstavby 72 bytových jednotek v lokalitě u letního stadionu,
při vybudování nové kanalizační sítě k odvedení splaškových vod ve Studénce
I. a při výstavbě příjezdové komunikace ke sportovně – ubytovacímu
komplexu. V těchto případech ještě nebylo rozhodnuto.
4) OBOR STAVEBNÍHO ŘÁDU A ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ
Odbor stavebního řádu a územního plánování vykonává v přenesené
působnosti státní správu na úsecích územního plánování, stavebního řádu,
pozemních komunikací a životního prostředí. Do územní působnosti spadají
katastrální území města Studénky, obcí Pustějov, Albrechtičky a Bartošovice
s celkovým počtem 13 620 obyvatel.
V loňském roce bylo učiněno na odbor 1919 podání. Na základě podání
bylo odborem vydáno 517 rozhodnutí a 223 souhlasů. Z toho stavebně
povoleno ( individuální výstavba občanů Studénky, Butovic, Nové Horky,
Hukovic, Bartošovic, Pustějova, Albrechtiček) 9 staveb se vznikem bytové
jednotky a zkolaudováno 18 staveb se vznikem bytové jednotky.
Ze složitějších rozhodnutí co do počtu účastníků řízení, rozsahu staveb
anebo jejich významu bylo provedeno řízení na stavby, kde investorem bylo
město Studénka :
- stavební povolení – Zřízení turistického centra SO 02 okolí zámku, SO 04
přípojky inženýrských sítí,
- autobusová točna v Nové Horce,
- územní rozhodnutí „Výstavba 72 bytových jednotek“,
- územní rozhodnutí „Odkanalizování - Studénka I včetně stavebního
povolení na
zřízení domovních přípojek“,
- kolaudační rozhodnutí – „Zateplení Dělnického domu“,
- kanalizace Butovice – celkem přípojek 82 ks ( domovní přípojky prováděli
občané vlastními náklady),
- z toho 74 ks vydaných stavebních povolení,
- 68 ks vydaných kolaudačních rozhodnutí.
Dále stavby jiných investorů :
- Povodí Odry Ostrava – Územní rozhodnutí – „Revitalizace Bílovky“ včetně
územního rozhodnutí “ umístění a změna využití území Revitalizace Bílovky
v Chráněné krajinné oblasti Poodří.
Odbor na úseku životního prostředí vykonává činnost vodoprávního
úřadu, ochrany přírody, ochrany zemědělského půdního fondu, ochrany
ovzduší, odpadového hospodářství, rostlinolékařské péče, odpadového
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hospodářství. Činnost úseku je rozsáhlá, občané zde vyřizují žádosti týkající se
kácení dřevin rostoucích mimo les, staveb studen a povolování odběru vody,
odbor vydává rozhodnutí o odvodech za odnětí půdy ze zemědělského půdního
fondu, povoluje svody zvířat. V loňském roce bylo povoleno skácení 160
stromů, za které byla nařízena náhradní výsadba v rozsahu 112 ks stromů, u
27stromů odbor kácení nepovolil. Na úseku životního prostředí byla
v součinnosti s odborem prošetřena 2 podezření na týrání zvířat, z toho byli 2
psi majitelce odebráni.
5) ODBOR ŠKOLSTVÍ, KULTURY A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ
Školství, kultura a sport
- uspořádání tradičních akcí „Den učitelů“ a „Setkání s úspěšnými“ – veřejné
ocenění
žáků a pedagogů všech škol ve městě za nadstandardní aktivity ve
školním roce 2004/2005 a předání věcných a peněžitých darů v celkové
hodnotě cca 40 tisíc Kč
- zabezpečení úkolů vyplývajících z nového školského zákona:
- zpracování obecně závazné vyhlášky o vytvoření školských obvodů
základních škol,
- zřízení školských rad a vydání jejich volebního řádu,
- jmenování zástupců města ve školských radách atd.,
- stanovení závazných ukazatelů pro hospodaření a činnost všech
příspěvkových
organizací zřízených městem, kontrola jejich dodržování,
- spoluúčast na veřejnosprávní kontrole v příspěvkových organizacích
zřízených městem (komise ve složení tajemnice MěÚ, vedoucí odboru
školství kultury a sociálních věcí a vedoucí odboru financí a rozpočtu
uskutečnily kontroly ve všech základních školách, v mateřské škole a v
Městském kulturním středisku),
- zabezpečení vydání kroniky města Studénky za rok 2004 jak v písemné, tak
v elektronické podobě,
- organizační zajištění činnosti sportovní komise a grantové komise včetně
přípravy podkladů a realizace rozhodnutí orgánů města o přidělení veřejné
finanční podpory, tj.jak příspěvků na činnost organizací, tak grantů na
realizaci projektů organizací i jednotlivců. Situaci v r. 2005 zachycuje tato
tabulka:
Rok 2005
Počet žadatelů
Přidělená veřejná
finanční podpora v
Kč

Příspěvky
na činnost
29

Z toho
na sport
10

4.664.800,-- 1.620.000,--

Granty

Celkem

27

56

436.100,--

5.100.900,--
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Informační centrum
- vydání brožurky „Cukrovar ve Studénce“ – historie výroby cukru v našem
městě,
- prezentace města Studénky formou účasti pracovnic Informačního centra ve
společném stánku se sdružením obcí Bílovecko, mikroregion Odersko,
Region Poodří, města Fulnek a Příbor na:
- mezinárodním veletrhu cestovního ruchu Regiontour 2005 v Brně,
- výstava cestovního ruchu DOVOLENÁ, REGION v Ostravě,
- veletrh cestovního ruchu Holiday World v Praze,
- aktivní spolupráce v rámci destinačního managementu Moravské Kravařsko příprava podkladů pro:
- vydání publikace „Za poznáním Moravského Kravařska“,
- vydání kalendáře „Moravské Kravařsko 2006“,
- aktualizaci Marketingové strategie cestovního ruchu v turistické oblasti
Severní Moravy a Slezska.
Návštěvnost Informačního centra Studénka
Informační centrum Studénka navštívilo v loňském roce
17 103
návštěvníků, kteří využívali našich služeb, což je o 6 127 více než v roce 2004.
Průměrná návštěvnost v pracovních dnech se pohybovala kolem 67 lidí denně.
Stejně jako v předešlém roce byly nejčastější dotazy na strukturu
Městského úřadu Studénka, což z celkového počtu činilo 32% všech dotazů.
Největší počet návštěvníků – 2 560 byl už tradičně v měsíci květnu, kdy byly
vydávány složenky k dani z nemovitosti.
Druhy dotazů a poskytovaných služeb
Počet dotazů
Druh služby
rok 2004
rok 2005
Struktura MěÚ
3 441
5 472
Kopírování
1 794
2 223
Propagační materiál
1 554
2 736
Dotazy na
1 080
2 052
podnikatelské subjekty
Kulturní akce
609
1 197
Dopravní spoje
720
1 026
Jiné dotazy
1 778
2 394
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Sociální úsek
Počet klientů řešených sociálními pracovnicemi

Rok 2005

Počet klientů
v evidenci k 31.
12. 2005 celkem
Průměr na jednu
sociální
pracovnici

Rodiny s i
Staří a
dětmi, občané zdravotně
potřebující
postižení
zvláštní pomoc a občané
občané
společensky
nepřizpůsobeni
546

544

137

544

Celkem

1 090

Počet vydaných rozhodnutí ve správním řízení
Počet vydaných
rozhodnutí
celkem
Celkem za r. 2005
2 756
Průměrně měsíčně
230
Rok 2005

Počet vydaných
rozhodnutí na 1
pracovnici
551
46
28

Počet vydaných rozhodnutí ve správním řízení v porovnání s předchozími
roky
Počet rozhodnutí
Počet rozhodnutí
na 1 pracovnici
měsíčně

2001
2 277

2002
2 522

2003
2 545

2004
2 427

2005
2 756

38

42

42

34

46

Finanční prostředky vyplacené na sociálních dávkách

Rok 2005

Vyplaceno na
sociálních dávkách
celkem v Kč
Vyplaceno na
sociálních dávkách
měsíčně v Kč

Rodiny s i
dětmi, občané
potřebující
zvláštní pomoc
a občané
společensky
nepřizpůsobeni

Staří a
zdravotně
postižení
občané

Celkem

21 213 047,--

2 870 234,--

24 083 281,--

1 767 754,--

239 186,--

2 006 940,--

- Realizace projektu „Dětská zahrada“ – zapojení dětí ze sociálně
znevýhodněného rodinného prostředí do předškolní výchovy ve spolupráci
s ředitelkou Zvláštní školy ve Studénce a ředitelkou MŠ Studénka,
- Organizování společného kulturně-společenského vyžití obyvatel domu
s pečovatelskou službou (dále jen DPS) a realizace prvních činností v této
oblasti:
- společné odpoledne s klienty Domova sv. Anny,
- pravidelné promítání filmů ve společenské místnosti DPS (2x týdně)
- Vydání brožurky „Informátor pro seniory“ – důležité informace ze sociální
oblasti včetně telefonních čísel a kontaktů
- Organizační zabezpečení činnosti komise DPS, která doporučuje Radě města
Studénky přidělení bytů v DPS jednotlivým žadatelům.
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6) ODBOR MÍSTNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ A ÚDRŽBY MAJETKU
Opravy a údržba budov v majetku města
Na tomto úseku pracovník:
a) zodpovídá za technický stav 80 objektů (veškeré budovy, autobusové
zastávky, požární
zbrojnice, garáže apod.) včetně nebytových prostorů
v bytových domech a budovách určených k pronájmu,
b) koordinuje malé opravy a realizuje větší v budovách ve správě
příspěvkových organizací zřízených městem (budovy mateřské školy,
základní školy, Městského kulturního střediska Studénka),
c) zabezpečuje provádění zákonem stanovených revizí nebytových prostorů,
objektů, budov a zařízení v majetku města. Jedná se o revize elektrických
zařízení, přenosných elektrických spotřebičů, plynových zařízení a komínů.
V roce 2005 byly provedeny následující stavební práce:
- oprava prasklého litinového článku kotle na tuhá paliva v ceně 48.194,-- Kč
(MŠ Studénka, pracoviště na ul. Budovatelská),
- oprava střešního pláště včetně oplechování v ceně 123.842,-- Kč (MŠ
Studénka, pracoviště na ul. Komenského),
- oprava betonové plochy na zahradě položením dlažby 30x30cm v ceně
59.331,--Kč (MŠ Studénka, pracoviště na ul. R.Tomáška),
- výměna hlavních dveří v ZŠ Butovická v ceně 74.020,-- Kč,
- oprava podlahy na chodbě v přízemí školní budovy ZŠ T.G. Masaryka
v ceně 194.000,-- Kč a odstranění vlhkosti zdiva v suterénu v ceně 196.864,- Kč,
- stavební
úpravy
místností
ZŠ
Sjednocení
pro
tzv.
„Semeniště Moravskoslezského kraje“ v ceně 63.916,-- Kč, oprava
elektroinstalace a osvětlení šaten žáků v ceně 94.300,-- Kč,
- výměna ležatých rozvodů teplé užitkové vody (dále jen TUV) a studené
vody v kolektoru v ceně 232.131,-- Kč (Školní jídelna při ZŠ Sjednocení),
- výměna stávající dřevěné výdejní linky za nerezovou ve školní jídelně při
ZŠ T.G. Masaryka v ceně 85.517,-- Kč,
- oprava žlabů a svodů v ceně 37.211,-- Kč (Starý zámek),
- oprava hygienického zázemí v přízemí budovy ZUŠ na ul. Butovické v ceně
27.364,-- Kč,
- oprava hygienického zázemí v přízemí budovy u vstupu do muzea v ceně
27.862,-- Kč,
- zřízení podružného měření el. energie v DPS v ceně 28.499,-- Kč, zřízení
podružného měření spotřeby TUV a studené vody v ceně 42.770,-- Kč a
instalace indikátorů topných nákladů v ceně 24.098,-- Kč,
- oprava podlahy v chladírnách a přípravně masa v ceně 29.988,-- Kč
(nebytový prostor na ul. Poštovní č.p. 592 – prodejna masa ),
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- oprava hygienického zázemí pro výjezdovou skupinu Sbor dobrovolných
hasičů Studénka - Butovice v ceně 96.557,-- Kč.
Opravy a údržba domovního a bytového fondu
Technická správa domovního a bytového fondu zodpovídá za stav a
provoz 27 bytových domů s 348 byty a 38 byty ve společenství vlastníků. Na
provádění záchovné údržby, drobných oprav a odstraňování havárií uzavřelo
město Studénkadne30.6.2003smlouvou o dílo č. RMI 2003/23 s firmou Václav
Gadas Ing. – Údržba, obchod se sídlem v Příboře. S provozem bytových domů
a bytů je spojeno i zabezpečování zákonem stanovených pravidelných revizí
včetně odstraňování vzniklých závad. Jedná se o revize elektro a plynu ve
společných prostorách, revize plynových spotřebičů v bytech, revize komínů,
hromosvodů, zařízení požární techniky, pravidelné revize, prohlídky výtahů a
společných televizních antén.
Přehled nákladů ve společných prostorách bytových domů v roce 2005:
Poř. Dům
Název ulice
č.
č.p.
1.
3 Nová Horka
2.
15 Nová Horka
3.
57 Nová Horka
4.
100 Butovická
5.
179 Mlýnská
6.
180 Mlýnská
7.
181 Mlýnská
8.
265 Panská
9.
280 Malá strana
10.
322 Tovární
11.
323 Tovární
12.
324 Tovární
13.
327 Butovická
14.
347 Matiční
15.
358 Tovární
16.
369 Tovární
17.
370 Tovární
18.
706 A. Dvořáka
19.
756 Sjednocení
20.
757 Sjednocení
21.
758 Sjednocení
22.
759 Sjednocení
23.
779 Budovatelská

Náklady v
Kč
810
144 131
580
7 798
9 677
1 410
1 410
13 375
5 920
69 332
66 800
68 642
5 390
8 070
149 701
89 782
175 500
6 043
66 302
37 723
32 920
69 573
13 052
31

24.
25.
26.
27.

808
809
810
811

Budovatelská
Budovatelská
Budovatelská
Budovatelská
Celkem
Ostatní náklady, které
nejsou rozúčtovány na
jednotlivé domy
(preventivní prohlídky,
kontroly PO, drobné
opravy spol. prostor, …)
CELKEM bytové domy

8 859
10 311
9 824
2 736
1 075 671
217 829

1 293 500

Přehled nákladů na údržbu a opravy v bytech :
Při zabezpečování záchovné údržby a drobných oprav je postupováno
v souladu s nařízením vlády č. 258/1995 Sb., kterým se provádějí některá
ustanovení občanského zákoníku a který věcně vymezuje finanční účast
nájemce a pronajímatele na opravách v bytě a výměně předmětů zařízení bytu.
V průběhu roku 2005 město Studénka provedlo výměnu 20 kusů
zařizovacích předmětů (sporáky a kamna na TP, plynové kuchyňské sporáky a
topidla, ohřívače vody apod.) za 177.230,-- Kč a opravy, údržbu v 386 bytech
v částce 537.000,-- Kč.
Ze schváleného rozpočtu pro rok 2005 byly čerpány finanční prostředky na
provoz a údržbu domovního a bytového fondu v uvedených objemech:
- drobná a záchovná údržba, odstraňování havárií,
opravy a investiční akce
- zákonem stanovené revize
- pořízení nových zařizovacích předmětů

1.757.700,-- Kč,
73.800,-- Kč,
176.720,-- Kč.

S předmětem činností správy domovního a bytového fondu je spojeno:
- předávání a přejímání bytů v případě vzniku nájmu nebo při jeho skončení.
Součástí předávacího protokolu je detailní popis technického stavu bytu, jeho
zařízení a vybavení a stavy měřidel odebíraných energií.
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- v roce 2005 bylo:
a) převzato 27 bytů v případě skončení nájmu, případně po soudním
vystěhování,
b) předáno 11 bytů novým nájemníkům.
(Součástí uvedeného počtu bytů je i předání a převzetí bytů a náhradního
ubytování nájemcům bytů č. 15, 16, 7, 8, v bytovém domě č. 323
zasaženém požárem.).
- vedení evidence o stavu bytových podružných měřidel na měření spotřeby
studené a teplé užitkové vody jako podkladu pro roční rozúčtování
jednotlivým uživatelům,
- zpracování pasportů domů a bytů v majetku města Studénky, tj. vedení
základní evidence o stavebně technickém stavu bytů a domů a jejich
vybavení.
Činnost pracovní skupiny a pracovníků VPP a OPP
Pracovní skupina, pracovníci pro veřejně prospěšné práce (VPP) a obecně
prospěšné práce (OPP) vykonávali na území města Studénky operativní opravy
a údržbu herních prvků a drobného mobiliáře, doplňovali odcizené kanálové
vpusti a zabezpečovali je proti krádeži. Dále se podíleli na údržbě a opravách
dopravního značení (nátěry sloupků, vyrovnání pokřivených dopravních
značek a jejich upevnění).
Provedli montáž 36 ks nových odpadkových košů, kterým předcházelo
zabetonování sloupků z vlastních zdrojů. Bylo vylíčeno devět autobusových a
jedna vlaková zastávka, demontovány obrubníky a dlažba za kostelem na
hřbitově v k. ú. Butovice. Spolupodíleli se na vybudování psích venčišť a
provádění následné údržby a očisty. Průběžně bylo prováděno odklízení
černých skládek, úklid a sběr odpadků. V zimních měsících provádějí
v určených lokalitách odstraňování sněhu a posyp. Operativně byly svépomocí
zajišťovány opravy a údržba na budovách v majetku města.
Pracovníky VPP je rovněž zajišťován provoz veřejných WC, které lze
užívat bezplatně.
V průběhu roku 2005 využilo služeb veřejných WC 10 355 osob.
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PŘEHLED NÁVŠTĚVNOSTI NA VEŘEJNÝCH WC VE
STUDÉNCE
Měsíc
Leden
Únor
Březen
Duben
Květen
Červen
Červenec
Srpen
Září
Říjen
Listopad
Prosinec
Celkem

Dopoledn Odpoledne
e
258
271
331
363
417
446
521
547
727
389
600
484
550
246
572
448
513
330
463
396
558
271
418
236
5928
4427

Celkem
529
694
863
1068
1116
1084
796
1020
843
859
829
654
10355

Městský útulek pro psy RADAR
V roce 2005 bylo do Městského útulku Radar ve Studénce (dále jen
útulek) umístěno 40 nalezených psů a 35 psů bylo z útulku odebráno. Z počtu
odebraných psů bylo umístěno 25 psů do náhradní péče novým držitelům a 10
psů bylo předáno zpět původnímu majiteli. Náklady na krmivo pro psy činily
32.627,-- Kč. Dva občané využili placené služby dočasného umístění psa
v útulku po dobu čerpání dovolené či jiného důvodu s cílem zajistit svému psu
péči.
Údržba veřejné zeleně ve městě
V rámci údržby veřejné zeleně je prováděno hrabání listí (na podzim a
částečně v jarních měsících), ořezy a kácení dřevin (v období tzv. vegetačního
klidu) tvarování a zmlazování keřů, údržba a zakládání výsadeb a seče
travnatých ploch. V roce 2005 byla provedena náhradní výsadba na ul.
Budovatelské za mrazem poničenou alej.
Na konci roku byly odstraněny poničené túje sněhovou kalamitou na
hřbitově ve Studénce I . Na hřbitově v Butovicích byly káceny břízy, které
vlivem větru poškodily náhrobky. Na oba hřbitovy byla zpracována studie
rekonstrukce zeleně, všechny zmiňované dřeviny byly dle této studie navrženy
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k odstranění a místo nich je určena nová vhodnější náhradní výsadba. Zejména
túje na hřbitově ve Studénce I jsou velmi náročné na údržbu a nezřídka
způsobují potíže při údržbě hrobových míst.
V loňském roce byly prováděny seče podle zařazení ploch zeleně do
intenzitních tříd.
Travnaté plochy byly sečeny podle četnosti, která je stanovena nejen
termínem, ale i výškou travního porostu. Četnost sečí se odvíjí od vývoje
počasí, v roce 2005 bylo provedeno max. 5 sečí na nejexponovanějších a
nejfrekventovanějších plochách v Butovicích a ve Studénce I. Dětská hřiště
byla sečemi udržována 7x. Ve městě Studénce je na katastru Butovice
udržováno 30,2 ha ploch zeleně, na katastru Studénky nad Odrou 9,2 ha plochy
zeleně a na katastru Nová Horka 2,5 ha ploch zeleně. V loňském roce bylo
udržováno celkem 42 ha. Náklady na údržbu zeleně sečemi činily v roce 2005
1.666 tis. Kč, náklady na údržbu dřevin (kácení a ořezy dřevin, ošetření
keřových porostů, likvidace náletových dřevin) činily 410 tis. Kč, náklady na
údržbu ploch zeleně upravených mulčováním a údržba nové výsadby činily 40
tis. Kč.
Koncepce řešení problematiky chovu psů ve městě
Podle schválené koncepce se zajišťuje bezproblémové soužití se
čtyřnohými mazlíčky ve městě tak, aby byly vytvořeny podmínky pro držení
psů a zároveň nebylo narušeno kulturní bydlení, čistota města, nezávadnost
dětských hřišť apod. V loňském roce byly dle schválené koncepce realizovány
činnosti v návaznosti na Obecně závaznou vyhlášku o čistotě města a pohybu
psů ve městě. Obecně závaznou vyhláškou bylo stanoveno omezení pohybu
psů na území města a upřesněny povinnosti držitele psa. Zajištění čistoty a
nezávadnosti veřejných prostranství ve městě probíhá mechanizací, tj. sběrem
psích exkrementů externí firmou dle stanoveného harmonogramu. Náklady v r.
2005 činily 167.658,-- Kč. Očista byla prováděna od 21. 3. 2005 do 15. 11.
2005, tj. 8 měsíců v roce.
Drobný mobiliář
Do drobného mobiliáře je zahrnuto venkovní vybavení ve městě, t.j.
lavičky, odpadkové koše, herní prvky, pískoviště, vývěsní a plakátovací
plochy, vlajkové nosiče, zábradlí apod. V roce 2005 byly pořízeny nové
odpadkové koše, kterými byly zčásti nahrazeny stávající poškozené či
chybějící koše. Byly pořízeny nové herní prvky v místní části Nová Horka.
Každoročně se provádí montáž a následná demontáž vánoční výzdoby včetně
pořízení nových výzdob.
V loňském roce byl finanční náklad 26 tis. Kč
na montáž a demontáž včetně pohotovosti držené v době svátků pro případné
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opravy a operativní odstranění drobných závad na vánočním osvětlení. Nové
vánoční výzdoby byly pořízeny za 26 tis. Kč.
Správa lesů v majetku města
Město spravuje lesy v majetku města Studénky, v katastru Butovice,
v lokalitě ulice Na Vyhlídce a dále pak na hranici katastru Butovice a Pustějov,
jedná se o cca 7,2 ha lesní plochy.
V roce 2005 byly prováděny práce v souvislosti s likvidací kůrovce a dle
lesní hospodářské osnovy a plánu pěstebních prací na rok 2005. Provedlo se
zalesnění holin 0,23 ha tj. 1 638 ks sazenic, k zalesnění bylo použito 988 ks
sazenic javoru a 650 ks sazenic buku. Náklady na práce a sazenice při
zalesňování byly provedeny v hodnotě 18.920,50 Kč. Na zalesnění město
obdrželo dotaci ve výši 14.760,-- Kč.
Správa Studéneckého potoka
Město Studénka je správcem Studéneckého potoka. Podle zákona o vodách
č. 254/2001 jsou místy vlastníky pozemků toku (tj. břehů a pozemku, kterým
tok protéká) soukromé osoby - (tok vedoucí přes soukromý pozemek, jehož
vlastník se nevzdal vlastnictví toku na katastru nemovitostí, je jeho vlastníkem
- § 127 zákona o vodách). Potok je zčásti zatrubněn, zčásti je neupraveným
vodním tokem a zčásti jsou jeho břehy stavebně upraveny. V roce 2005 bylo
provedeno čištění upravených částí přítoku potoka na ul. Na Trávníkách .
Studny
Město je vlastníkem 18 ks studní, které nejsou využívány pro potřeby pitné
vody. Pouze jedna je studnou zásobující obytné objekty pitnou vodou, u této
studny byla provedena kompletní údržba včetně monitoringu (rozborů).
7) OPRAVY A ÚDRŽBA TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY
1. Oblast – místní komunikace (zimní údržba a očista města Studénky,
dešťové vpusti - provoz).
Zimní údržbu a očistu místních komunikací včetně chodníků odbor
místního hospodářství a údržby majetku zajišťuje prostřednictvím
dodavatelské firmy MISS a.s. Studénka dle operačního plánu a tří stupňů
důležitostí.
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Zimní údržba a očista se provádí na cca 41 km místních komunikací, 23
km chodníků, na ostatních plochách, 19 autobusových zastávkách a 1
železniční zastávce. V rámci očisty se provádí vysypávání a likvidace odpadků
u 145 ks odpadkových košů.
Čištění dešťových vpustí, kterých je na území města Studénky celkem
603 kusů a jejichž čištění je prováděno 2 x ročně prostřednictvím společnosti
MISS a.s.
V roce 2005 byla zahájena příprava pro zpracování nového plánu zimní
údržby a očisty, která spočívá zejména ve zmapování skutečného stavu
komunikací a zjištění výměr včetně stanovení pořadí důležitosti při provádění
zimní údržby. Zjištěné data se zavádějí do digitální formy pasportu
komunikací.
Forma zápisu je čtenáři Kroniky pro názor přesně předvedena u
jednotlivých akcí.
Název akce - provoz
1 Místní komunikace (očista města, zimní údržba, čištění dešťových vpustí)

Roční
čerpání v
Kč
3.072.437

2. Oblast – oprava a provoz veřejného osvětlení města Studénky (provoz)
Provoz a oprava veřejného osvětlení 1 112 světelných bodů je zajištěn
prostřednictvím dodavatelské firmy TOKR Kramář Zdeněk. V roce 2005 byla
vyhlášena veřejná obchodní soutěž na budoucího provozovatele sítě veřejného
osvětlení, která bude ukončena uzavřením smlouvy v červnu 2006. Tuto oblast
provází množství drobných oprav, které jsou většinou způsobeny zastaralým
zařízením, povětrnostními podmínkami a vandalismem.

1

Název akce - údržba, provoz

Roční
čerpání v
Kč

Oprava svítidel, patic, přípojných vedení, dvířek poškozených vandalismem
apod., výměna nevyhovujících rozváděčů včetně

715.331

2 Veřejné osvětlení( provoz) - 1 095původních ( nyní 1112)světelných bodů

1.757.681
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3. oblast – místní komunikace města Studénky (údržba)
V průběhu roku odbor zajišťuje podle přidělených finančních prostředků
opravy na komunikacích a chodníkových tělesech. Mezi rozsáhlejší opravy
patří např.
Roční
čerpání v
Kč

Název akce - údržba
Oprava místních komunikací recyklátem - 2 432 m2, asfaltobetonovou
1 směsí (ABS) - 1 678 m2, Turbem - 1 067 m2, výtluky, oprava 250 ks
zásněžek a svodidel na ul. 2.května.
2

1.248.344

Oprava chodníkových těles ul. Poštovní, před ZŠ Butovická, u Žehličky
č.p. 764, včetně zábradlí na ul. Butovické, atd.

200.378

4. oblast – dopravní značení na území města Studénky (údržba)
Odbor eviduje ve své správě 400 ks svislých dopravních značek.
K obměně dopravních značek dochází s ohledem na bezpečnost silničního
provozu a požadavky plynoucí z právních předpisů se souhlasem Dopravního
inspektorátu Policie ČR.
V r.2005 bylo vybudováno dopravní značení 4 ks požárních ploch a
obnoveno 15 ks přechodů pro chodce, vyměněna řada nevyhovujících
dopravních značek a nainstalováno 29 ks nových .
Obměnu dopravních značek provádíme průběžně od r. 2003. Z 400 ks
všech druhů svislých doprav. značek bylo za období 2003 - 2005 obnoveno 182
ks. Předpokládáme dokončení plánované výměny do konce r. 2007.
Roční
čerpání v
Kč

Název akce - údržba
Oprava stávajícího dopravního značení, vybudování 29 ks nových DZ,
1 ks zpomalovacího prahu, 5 ks zábran - (kůly) včetně vodorovného
značení a především 15 ks přechodů pro chodce.

1
190.153
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5. oblast – kanalizace města Studénky (údržba)
Odbor eviduje 25,1 km jednotné kanalizace zaústěné do místních
vodotečí – Studéneckého, Butovického potoka a v Nové Horce do
Sedlničky. Provoz, správu a udržování jednotné kanalizace zaústěné do
místních vodotečí a kanalizace napojené na ČOV provádí společnost Městské
inženýrské sítě Studénka a.s.
Údržba jednotné kanalizace je zajišťována dle zpracovaného
kanalizačního řádu, přičemž respektuje stanovené podmínky i pravidla k
vypouštění vod.
Údržba dešťových vpustí umístněných v místních komunikacích je
prováděna v rámci údržby komunikací.
Název akce - údržba, provoz
Oprava stávající kanalizace U Rybníčku, v Butovicích u Benziny, ul. 2.
května č. 236, Daroňova č.34, Budovatelská č. 579, Na Trávníkách, U
1
koupaliště, doplnění 45 ks odcizených poklopů kanalizačních vpustí na
území města Studénky a doplnění 65 ks odkalovacích košů.
2 Provoz, správa a údržba kanalizací zaústěných do vodotečí.

Roční
čerpání v
Kč
183.775
142.800

Odpadové hospodářství
Je zajišťováno kompletní nakládání s odpady ve městě. V rámci této činnosti
například bylo:
- z popelnic a kontejnerů občanů vyvezeno 2117 tun směsného komunálního
odpadu,
- odloženo do kontejnerů na tříděný sběr 43,4 t plastů a 39,7 t skla (Podle
smlouvy se společností EKO-KOM, a.s. město obdrželo za toto množství
vytříděných odpadů odměnu v celkové výši 177.5 tis. Kč) ,
- z oplocených stanovišť velkoobjemových kontejnerů (sběrných dvorků)
odvezeno 84 velkoobjemových kontejnerů odpadů ze zahrad a zahrádek,
- odvezeno na skládku asi 55 t odpadů ze hřbitovů,
- při „železné sobotě“ sebráno ve spolupráci se studenty SEPŠ 6,44 t železa a
2,1 t papíru,
- při sobotních svozech objemného a nebezpečného odpadu odvezeno 418 m3
odpadů,
z toho:
- 250 m3 objemných odpadů
- 53 m3
lednice, elektro
3
- 60 m
„palivo“ (dřevo, papír, textil…)
3
- 19 m
pneu
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- 20 m3
železo
3
- 16 m
nebezpečný odpad (barvy, oleje, akumulátory…)
- z černých skládek, které naši pracovníci po celý rok odklízejí z katastru
města, vyvezeno na skládku ASOMPO, a.s. 14 kontejnerů (objem kontejneru
5m3) objemného odpadu o hmotnosti celkem 16 tun,
- město zřídilo od 1. dubna 2005 sběrný dvůr na ul. Poštovní, který provozuje
firma OZO Ostrava s.r.o. Je otevřen 3 x týdně a občané zde ukládají objemný
a nebezpečný odpad zdarma. Za 9 měsíců loňského roku bylo ze sběrného
dvoru vyvezeno celkem 103 kontejnerů o obsahu 10 m3 (54x objemný odpad,
6x pneu, 26x palivo a 17x elektro),
- byl zpracován návrh Plánu odpadového hospodářství.

Úsek pohřebnictví
Ve správě odboru jsou dva hřbitovy.
Ve Studénce je 1400 hrobových míst. Za loňský rok bylo uzavřeno celkem
43 nových smluv a 103 dodatků ke stávajícím smlouvám. Za nájem hrobových
míst a služby s nájmem spojené bylo vybráno 105 tis. Kč.
Byla zpracována studie obou hřbitovů, která řeší zejména vzrostlou zeleň,
přístupové chodníky a osvětlení.
Doprava
Linka městské hromadné dopravy přepravila 80 728 platících cestujících.
Z toho bylo:
- 26 793 dětí od 6 do 15 let a občanů starších 75 let,
- 53 935 dospělých.
Tržby dosáhly výše 352.500,-- Kč.
Úsek místních poplatků
Za loňský rok přišlo:
- 25 občanů a firem oznámit zábor veřejného prostranství (skládky stavebního
materiálu, výkopy),
- 219 občanů přihlásit nebo odhlásit psa,
- 385 občanů oznámit změnu v poplatku za odpad.
Za místní poplatky bylo v loňském roce vybráno:
- 223 tis. Kč na poplatku ze psů,
- 3.926 tis. Kč na poplatku „za odpad“,
- 13,5 tis. Kč za zábor veřejného prostranství (skládky apod.),
- 136,5 tis. Kč z tržnice.
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Výherní hrací přístroje
V přenesené působnosti výkonu státní správy zabezpečujeme agendu
povolování výherních hracích přístrojů.
V roce 2005 provozovalo ve Studénce výherní hrací přístroje
6 právnických osob. Tyto subjekty odvedly za 39 výherních hracích přístrojů
do rozpočtu města:
Správní poplatky

629 tis. Kč

Místní poplatky

736 tis. Kč

Odvod části výtěžku za r. 2002

399 tis. Kč

Celkem:

1 764 tis. Kč

8) 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.
Žádost o poskytnutí grantu ( dotace ) podalo letos celkem 25 žadatelů a to
na 51 projektů v celkovém objemu peněz Kč 697 540,- Kč, a to tak že v prvním
kole to bylo 19 žadatelů na 45 projektů v celkovém objemu Kč 632 090,- Kč a
ve druhém kole 6 žadatelů na 6 projektů v celkovém objemu Kč 65 450,- Kč.
Předložené žádosti projednala nejprve grantová komise a projednané návrhy
pak byly předloženy orgánům města ke schválení a bylo rozhodnuto
poskytnout granty v celkové výši Kč 436 100,- , takto:
V prvním kole:
•
Sboru dobrovolných hasičů Studénka – město na akce:
Stavění máje ve výši Kč 3 000,Studénecká zatáčka ve výši Kč 3 000,•
Sboru dobrovolných hasičů Studénka – nádraží na akci Soutěž požárních
družstev ve výši Kč 3 500,•
Mgr. Tomáši Vrábelovi na akci Kotvice 2005 ve výši Kč 100 000,•
Jezdeckému klubu Studénka na akci Studénecký pohár v jezdectví ve
výši Kč 20 000,-
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•
•
•
•
•
•

•
•

•
•
•

•
•

AMK BMX Studénka na akci Dvojzávod Moravské ligy BMX 2005 ve
výši Kč 29 300,Školnímu klubu Všestrannosti Základní školy Bartošovice na akci
Dětský den ve výši Kč 9 100,Tělovýchovné jednotě Vagonka Studénka, oddíl kopané, na akci 13.
ročník memoriálu Oldřicha Halusky ve výši Kč 10 000,Mateřské škole Studénka na akci Předškoláka ve výši Kč 12 000,Zvláštní škole Studénka na akci Pojďte se podívat ve výši Kč 7 700,Střední ekonomicko-podnikatelské škole, o.p.s., Studénka na akce
Výuka klávesnicové gramotnosti ve výši Kč 7 000,-, Almanach k 10
výročí založení SEOŠ, o.p.s., Studénka ve výši Kč 15 000,- a Velcí
malým aneb 1 atletické a sportovní hry ve výši Kč 4 500,Základní škole Butovická na akce Butovická hvězdička ve výši Kč
5 000,- a Studénecká laťka – 5. ročník ve výši Kč 2 000,Základní umělecké škole Studénka na akce Spanilé jízdy za uměním ve
výši Kč 10 500,-, Jen tak si zpívám ve výši Kč 5 000,-, Koncerty
profesionálních umělců ve výši Kč 28 000,-, Keramické milíře a
Zahradní slavnosti ve výši Kč 5 000,-, Batikujeme voskovou technikou
na textil ve výši Kč 3 500,-, Výtvarné zpracování krás Povodí Odry ve
výši Kč 10 500,- a Výtvarná tvorba na zahradě ZUŠ ve výši Kč 3 500,Základní škole TGM na akce Tři historická zastavení ve výši Kč 6 000,Nanečisto podruhé ve výši Kč 11 000,-, Strašidel se nebojíme ve výši Kč
7 000,- a Studénecká laťka 2005 ve výši 3 500,Sdružení rodičů při ZŠ TGM na akci Dětský den ve výši Kč 5 000,Základní škole Sjednocení na akce Studénecká křídla ve výši Kč 8 000,-,
Strašidel se nebojíme ve výši Kč 5 600,-, Pohyb je moje droga ve výši
Kč 9 000,-, Po kolejích našich dědů ve výši Kč 15 400,-, Čisté město ve
výši Kč 1 000,-, Magický matematický víceboj ve výši Kč 3 000,- a
Pánská sídla v Poodří ve výši Kč 3 000,Sportovnímu klubu Studénka, oddíl národní házené na akci Pouliční
turnaj v národní házené ve výši Kč 2 000,Českému svazu žen, organizace Studénka 1 na akci Dětský maškarní
ples ve výši Kč 3 500,-.

Ve druhém kole:
•
•
•
•

Českému svazu ochránců přírody Studénka na akci Netradiční školní
výlety vodním světem Poodří ve výši Kč 16 000,Liboru Polehlovi, firma POLI, na akci Sraz historických vozidel ve výši
Kč 13 000,Josefu Zetkovi na akci Turnaj ve volejbale ve výši Kč 7 000,Tomáši Holasovi na akci Turnaj v malé kopané – 2. ročník a Pohár
Bizonu ve výši Kč 9 000,42

•
•

Radomíru Vavříkovi na akci Turnaj v nohejbalu amatérských dvojic ve
výši Kč 7 000,Sportovnímu klubu Statek Nová Horka na akci IX. Ročník memoriálu
Antonína Nazalaníka ve výši Kč 4 000,-.

Ve městě je poměrně bohatá a různorodá spolková činnost. Pro zajímavost
jsou v následujícím textu uvedeny kontakty na sídla a představitele spolkových
aktivit :
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. Klub uspořádal dne 26. března 2005 2. ročník
veřejné soutěže plastikových modelů v přisálí Dělnického domu.
Český svaz chovatelů včetně základní organizace chovatelů poštovních
holubů se sídlem ve Studénce na ulici Veřovická 513, předsedou je Miroslav
Štefka.
Klub důchodců Moravskoslezské vagonky ve Studénce s předsedkyní
Marii Macháčovou.
Klub důchodců města Studénky s předsedkyní Vlastou Fabiánovou.
Sdružení zdravotně postižených, smíšená organizace Studénka
s předsedkyní Jaroslavou Novosadovou.
Turistika zdravotně postižených s předsedou Františkem Dvouletým.
Turistický oddíl s předsedkyní Boženou Surákovou.
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, služby pečovatelské
a ošetřovatelské a ubytovna pro matku v tísni, ředitelkou je Ing. Anna
Šikulová.
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.
května-Dělnický dům, předsedou je Petr Špůrek, jednatelem Miroslav Rusek.
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Hockey club Studénka se sídlem na ulici Budovatelská 770, předsedou je
Ladislav Honusek a od dubna pak Lubomír Šobich.
Jezdecký klub Studénka se sídlem na ulici 2. května 177, předsedkyní je
Věra Šobichová.
Sportovní klub Statek Nová Horka, předsedou je Stanislav Reichel.
TJ Vagónka Studénka se sídlem na ulici Sjednocení 835, předsedou je
Pavel Macháček.
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 Mikušek
Český rybářský svaz Studénka, předsedou je PhDr. 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.
Český rybářský svaz.
Místní organizace Studénka, má členskou základnu složenou z dospělých
rybářů v počtu 464 členů, z toho 6 žen. Jsou zde registrovány i děti ve věku do
15 let v počtu 47 a mladiství ve věku od 15 let do 18 let v počtu 18. 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 PhDr. 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 a bylo provedeno 261 individuálních a 18
společných kontrol. Výsledkem kontrol bylo zadržení 3 pytláků, kteří byli
v součinnosti s Českou policii předání soudci.
Odborná skupina Péče o čistotu vod ve které jsou 4 členové rybářského
svazu zjistila dne 30. 6. 2005 havárii na přehradě v Bartošovicích , kde uhynulo
15q ryb. Příčinou havárie byly nepříznivé klimatické podmínky a únik
amoniaku z Hukovic.
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V péči o revír bylo odpracováno přes 2 500 hodin z toho ve Studénce 1
265 převážně při úklidu břehů, můstků a sečení trávy. V rámci revíru bylo
vysazeno přes 65q ryb (kapr, lín, štika, candát) a uloveno 7 367 kg ryb.
Statisticky bylo evidováno 11 844 docházek k lovu ryb a uloveno
průměrně na jednu povolenku 21,3 kg ryb.
V zimních měsících se členové svazu potýkají s nadměrným výskytem
kormoránů na řece Odře s následkem úbytku ryb, které jsou potravou
uvedených ptáků.
V květnu tohoto roku byl uspořádán 5. ročník rybářských závodů na
Bartošovické přehradě za účasti 90. závodníků.
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, 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. 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.
Slavnostní otevření domu pokojného stáří – „ Domova sv. Anny“ bylo
21. 4. 2005 slavnostní Mši svatou v kostele Všech svatých v Butovicích
celebrovanou Mons. Františkem Václavem Lobkowiczem – biskupem
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ostravsko-opavským a v 16 hodin byl dům slavnostně otevřen a požehnán.
Následně pak druhý den 22.4.2005 proběhl Den otevřených dveří od 14. do 17.
hodin pro veřejnost,
Vybudování domu pokojného stáří bylo dlouhodobým cílem města i
Charity Studénka, která je zřizovatelem této instituce a neziskovou organizaci
s právní subjektivitou, právní forma – humanitární organizace církví.
U zrodu výstavby byl dar města – budova č.p. 460. ve Studénce –
Butovicích, s jejíž rekonstrukci bylo započato v roce 2002. Celková hodnota
stavby obsahující dům, garáž, přípojky a terénní úpravy je 12 688 tis. Kč. Na
financování stavby se dále podíleli - Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR ve
výši 8 500 000 Kč, Moravskoslezský kraj 1 500 000 Kč, Město Studénka
1 350 000 Kč, nadace České spořitelny, a.s. 250 000 Kč, nadace Olgy Havlové
200 000 Kč a dary sponzorů a občanů včetně Tříkrálové sbírky 888 000 Kč.
Na vybavení nábytkem a nezbytným vnitřním zařízením přispělo v roce
2005 Město Studénka částkou 1 660 000 Kč a podnik Thrall Vagonka
Studénka, a.s. daroval část vnitřního vybavení společných prostor domu.
Dům má dvě oddělení lišící se náročností poskytované péče. Celková
kapacita je 18 lůžek. Šest pokojů je dvoulůžkových, tři jsou jednolůžkové a
jeden je třílůžkový ( pro imobilní klienty ). Všechny pokoje jsou vybaveny
novým nábytkem, postele jsou polohovací – elektrické nebo mechanické.
K ulehčení manipulace s ležícími klienty a zlepšení péče o ně je využívána řada
zdravotnických a rehabilitačních pomůcek.
Obyvatelé domu mají k disposici společenskou místnost, televizní pokoj,
místnost pro ergoterapii, jídelnu a zimní zahradu. Za pěkného počasí mohou
vyjít do zahrady a odpočívat na lavičkách u jezírka nebo pod lípou. Imobilní
senioři mohou být převezeni i se svou postelí na velkou terasu. Budova má
výtah a tak do všech prostor je bezbariérový přístup.
Chod celého domu a nepřetržitou péči obyvatelů zajišťuje 12 pracovníků.
Poskytovanými standardními službami jsou úklid, praní prádla, příprava,
dovoz a podání stravy a pomoc při hygieně. U seniorů jejichž zdravotní stav
vyžaduje ošetřovatelskou činnost je poskytována odborná zdravotní péče. Je
poskytována i respitní péče, tj. úlevová péče na dobu až jednoho měsíce pro
rodiny , které se starají samy o svého nemocného příbuzného a potřebují si
odpočinout od náročné práce.
Senioři se mohou zapojit do denního programu, kterým je rehabilitační a
dechová cvičení, aktivity k udržování a rozvoji smyslových dovedností,
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společenských vzdělávacích akcí a práce s internetem. V případě zájmu je
poskytována i duchovní útěcha.
Financování provozu domu pokojného stáří je závislé na výši dotace
přidělované Moravskoslezským krajem, dotace Města Studénky, případně obcí.
Dalším příjmem jsou úhrady za pobyt od klientů a dary od sponzorů a občanů.
Cena pobytu za jeden měsíc a za jednu osobu tvoří tři neoddělitelné
složky a to strava, služby a ubytování. V roce 2005 byla cena následující:
strava
jednolůžkový pokoj 2 550
dvoulůžkový pokoj 2 550
Třílůžkový pokoj
2 550

služby
1 980
1 980
1 980

ubytování
2 670
2 270
1 970

celkem
7 200
6 800
6 500

Církve
Zcela zvláštní kapitolou tohoto zápisu tvoří organizovanost občanů
v oblasti duchovního života v církvích, z nichž nejvýznamnější jsou církve
římskokatolická a československá husitská.
Církev římskokatolická.
Farnost Studénka se sídlem na ulici Kostelní 907 je spravována knězem
Mieczyslawem Serednickim a v roce 2005 zde sloužil i jáhen Petr Fichna do
1.8.2005.Ten po vysvědcení na kněze odešel a byl vystřídán jáhnem Petrem
Smolkem 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. V roce 2005 byl
statistický průměr věřících ve farnosti Studénka cca 120 a ve farnosti Butovice
cca 150.
Ve sledovaném roce bylo ve farnosti Studénka - 11 církevních pohřbů a 9
křtů, v Butovicích pak 6 církevních pohřbů a 3 křty. Církevní svatební obřady
se nekonaly.
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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Školní předmět Náboženství navštěvovalo obou farnostech dohromady cca 50
dětí.
Církev československá husitská.
Farářem církve je Ota Metyš a sídlem fary 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. Církevní sňatky
se v tomto roce nekonaly, pohřby byly 3 a křtů 7.
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.
V roce 2005 byly zaregistrovány dva oddíly s celkovým počtem 33
chlapců a dívek a s 10. dospělými. Jednotlivé družiny obou oddílů se scházely
pravidelně jedenkrát týdně – v úterý světlušky mladší a starší, ve čtvrtek vlčata
a skauti a v pátek skautky starší a R&R (roveři a rangers - od 15 do 18 let).
Kromě pravidelných schůzek a plánovaných akcí byly pořádány dle potřeby
jedno nebo vícedenní akce – výpravy, přenocování, plnění úkolů modré flotily
atd., a v průběhu letních prázdnin čtrnáctidenní tábor na tábořišti střediska v
Nedašově. Během roku 2005 proběhly kromě jiného následující akce :
leden : 28.-29.1.05 Arktida – zimní“ víkendovka“ s přenocováním v klubovně
v Albrechtičkách
30.1.05 – Maškarní bál – pro veřejnost, účast 79 lidí, 58 masek (škola TGM
Studénka)
únor : 3.–5.2.05 – Pindula, zimní „víkendovka“ pro starší, na běžkách,
s přenocováním v chatě s nácvikem samostatnosti.
26.2.04 - Jednodenní zimní výprava vlčat
březen: 18. - 20.3.05 - Čekatelský kurz – každoroční vzdělávací akce pro
získání kvalifikace, 20.3.05 – Záchrana piráta - plnění disciplín Modré flotily,
Studénka-bazén
duben: - 8. - 10.4.05 - Čekatelský kurz – druhá část vzdělávací akce + zkoušky
16.4.05 – Sběr plastů – kolem Mlýnské, opékání kabanosu
30.4.05 - střediskové kolo Svojsíkova závodu, Albrechtičky
květen: 7.5.05 – Okresní kolo Svojsíkova závodu, Lubina, účast 4 hlídek + 8
rozhodčích ze Studénky
20. - 22.5.05 – Účast na celostátním finále soutěže Modrá flotila, Seč (malé a
velké holky – 1. místa, malí kluci 5. místo)
červenec: 2.- 3.7.05 – Stavba tábora – dvoudenní akce
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červenec / srpen: letní stanový tábor v Nedašově (Val. Klobouky) – 15 dní, 52
účastníků, 36 dětí, z toho 5 neregistrovaných
září: 28.9.04 – Svatováclavský den – tradiční naučný závod pro členy i
veřejnost (děti s rodiči) v areálu CHKO, Albrechtičky
24.9.04 - Skautská pouť v Brušperku
říjen: 8.10.05 – Lezení – malý horolezecká výcvik, Štramberk, lom
listopad: 27.11.05 – Uzly, bazén Studénka, plnění úkolů Modré flotily
prosinec: 2.- 4.12.05 – Mikulášský seminář Praha, celostátní akce
s vyhodnocením výtvarných prací. Účast celé družiny Hříbat,
6.12.05 – Mikulášská nadílka v Albrechtičkách
22.12.05 - Vánoční oddílovka – celooddílová schůzka s nadílkou
24.12.04 - Betlémské světlo – roznášení vánočního poselství, které zajišťuje
mimo jiné i Svaz skautů a skautek
26.12. 04 - Koledy u jesliček + část divadelního představení Sirotek z
Radhoště, akce pro veřejnost, farní kostel + klubovny na staré faře.
Vedoucím chlapeckého oddílu je Ing. Vít Friml a další oddíly mají svých devět
vedoucích.
AMK BMX Studénka
Bikros vznikl spojením slov „ Bicykle Moto Gross“ (BMX). Volně
přeloženo se jedná o jízdu na kole cestou necestou. Je to specifická cyklistická
disciplína, provozovaná na upravené terénní dráze. Závodní bikrosová trať je
dlouhá od 300 do 500 metrů. Je to umělá stavba na rovinné ploše. Všechny
nerovnosti a překážky jsou vytvořeny uměle. Na začátku tratě je krátký šikmý
svah (startovací pahorek) se startovací rampou.
AMK BMX Studénka v roce 2005 přestavěla část bikrosové dráhy a
upravila překážky.Jezdci tak mají na závodech vždy něco nového.
Závodníci Studénky se v roce 2005 zúčastnili 22 závodů BMX doma i
v zahraničí.Vyvrcholením bylo ME BMX 2005 v Holandsku. Jakub Schneider
zde získal 4.místo v kategorii CRUISER a 11.místo v kategorii Junior Byl také
navržen nejlepším sportovcem města Studénky, kde se umístil na 2.místě.
Umístění na MR BMX 2005 bylo o něco méně úspěšné. Jan Gola a Jiří
Gola získali pouze 7.a 8.místo v kategorii CRUISER .V seriálu Moravské ligy
BMX 2005 zvítězil Ondra Bartoš.V kategorii CRUISER ELITE Jiří Gola
obsadil druhé místo. Druhé místo také získal Radek Milníček v kategorii MTB.
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II. ŠKOLSTVÍ
Zřizovatelem základních škol a mateřské školy je město Studénka.
Základní uměleckou školu zřizuje Krajský úřad Moravskoslezského kraje,
zřizovatelem soukromé umělecké školy Musicale jsou manželé Sniehottovi.
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.
Základní škola T. G. Masaryka, Studénka, 2. května 500
ZŠ TGM je od 1.1.2001 příspěvkovou organizací města. Školská rada je
funkční od 1.11.1996. Součástí školy je i elokované pracoviště na ulici
Družstevní č. 88 ( bývalá Obecná škola). K datu 30. 6. 2005 byl počet tříd 15
s celkovým počtem žáků 355. Průměrný počet žáků na jednu třídu byl 23,67 a
přepočtený počet učitelů 21,50. Počet žáků na jednoho učitele vychází 16,51.
V průběhu školního roku došlo k úpravě počtu tříd. V září 2004 začínal
školní rok s 16 třídami, 64 žáků 9. ročníku bylo rozděleno do tří tříd. Od
1.4.2005 byly se souhlasem zřizovatele vytvořeny dvě třídy po 32 žácích.
Důvodem k této úpravě byla nízká průměrná naplněnost tříd, a tím nedostatek
finančních prostředků na platy pro rok 2005. Ředitelkou školy je Mgr. Alena
Dvorská a jejím zástupcem je Mgr. Petr Krajča.
Učitelé:
Mgr. Milan Stiller, Mgr. Miroslava Tomanová, Alena Chybová, Mgr.
Vladimíra Peštálová, Mgr. Radmila Kyselá, Mgr. Pavlína Konečná, Mgr. Karla
Dubná, Mgr. Stanislava Figallová, Mgr. Eva Smolanová, Mgr. Eva Kubálková,
Mgr. Oldřiška Dostálová, Věra Ondrová, Ing. Ludmila Tomášková, Mgr.
Zuzana Šrámková, Mgr. Naděžda Koukalová, Mgr. Martina Štěpánová, Mgr.
Zdeňka Hradská, Mgr. Vladimíra Figallová. Vychovatelkou školní družiny a
školního klubu je Dana Bartolotti.
Výchovně vzdělávací oblast.
Dlouhodobá koncepce školy odpovídá zásadám a cílům vzdělávání
uvedeným v zákoně 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním vyšším
odborném a jiném vzdělávání, a je součástí projektu Škola podporující zdraví.
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V září 2004 byla provedena změna předcházejícího programu, byl sestaven
nový a získán certifikát Státního zdravotního ústavu Praha pro období 2004 až
2008.
Školní družina.
Jedno oddělení školní družiny navštěvovalo v průběhu roku průměrně 26
dětí z 1. – 4. ročníku. Ranní provoz začínal v 6.30 hodin a končil v 7.45 hodin
v budově na ulici Družstevní, odpolední byl od 11.45 do 15.30 hodin v hlavní
budově. Rodiče platili za docházku svého dítěte měsíční poplatek 70 Kč.
Výchovná činnost ve školní družině vycházela z plánu práce školy. Byly
při ní rozvíjeny všechny složky výchovy tak, aby děti měly dostatek prostoru
pro rozvoj samostatnosti a tvořivosti. Pomocí her, soutěží, pohybových a jiných
aktivit byl vytvářen pozitivní vztah žáka k sobě samému, k ostatním lidem a k
přírodě. Každý měsíc se děti mohly účastnit větší společné tematicky zaměřené
akce, některé z nich byly určeny i rodičům. Při školní družině pracoval kroužek
dovedných rukou (16 dětí), ve kterém se žáci zdokonalovali ve výtvarných a
pracovních dovednostech, a kroužek hudebně dramatický (13dětí). V období od
11.7. do 15.7.2005 se 25 dětí 1. až 5. ročníku zúčastnilo příměstského tábora.
Školní klub.
Do činnosti školního klubu se v průběhu školního roku zapojilo celkem
167 dětí. Mohly si vybrat z 10 zájmových útvarů – odbíjená, florbal, taneční I,
taneční II, rybářský, výpočetní technika, Internet klub, výtvarný, MIX klub a
klub německého jazyka. Roční poplatek za jednotlivé kroužky a kluby byl
stanoven v rozmezí 50 až 150 Kč podle jejich finanční náročnosti. Školní klub
nabízel dětem zajímavou nepravidelnou činnost a využíval k tomu také období
vedlejších prázdnin (51 akcí - sportovní turnaje v tělocvičně, nácvik moderních
tanců, zájezd na bazén, táborák, hry na PC, volba Miss školy, hudební,
výtvarné a pěvecké soutěže).
Individuální program žáků.
V průběhu školního roku škola integrovala 32 dětí s vývojovými
poruchami učení, které mají dokumentaci zdravotně postiženého žáka. Všichni
postupovali podle zpracovaných individuálních plánů v jazykových
předmětech, jeden žák v matematice, a byli zařazeni podle věku a zjištěných
poruch do 9 skupin pro nápravu, která probíhala u většiny žáků pravidelně, bez
zbytečných absencí dětí a ve spolupráci s rodiči. Škola v této péči úzce
navazovala na doporučení pracovníků PPP Nový Jičín ( Pedagogickopsychologická poradna). Jedna žákyně ve druhém ročníku byla integrována pro
51

logopedickou vadu a byla vyučována podle individuálního plánu. Její
nápravnou logopedickou péči zajišťovala mimo školu PPP Nový Jičín.
Základní škola Studénka, Butovická 346.
Škola je od 1.ledna 2001 příspěvkovou organizací města. Školská rada
byla zřízena 1. 11. 1996. Ve školním roce 2005/2006 se vyučovalo v 18.
třídách s celkovým počtem 273 žáků. Z toho na I.stupni bylo 131 žáků a na II.
stupni 142. Průměrný počet žáků na jednu třídu je tedy 15,16. Na škole
pracovalo během školního roku celkem 23 pedagogických pracovníků. Do
školy dojíždějí žáci z okolních obcí a to z Pustějova, Kujav, Bravantic,
Bartošovic a Hladkých Životic.
Ředitelem školy je Mgr. Martin Krupa a jeho zástupkyní Mgr. Ludmila
Pivodová. Třídní učitelé jsou Mgr. Alena Myšková, Mgr. Darja Hromková,
Mgr. Šárka Rochlová, Mgr. Eva Hošková, Aranka Horváthová, Mgr. Marcela
Kováčová, Ing. Lenka Krainová, Mgr. Lenka Školová, Mgr. Jana Rychtarová,
Mgr. Alena Mičkalová, Mgr. Věra Stanečková, Mgr. Jan Neubauer a Mgr.
Lenka Dvorská. Netřídními učiteli jsou Mgr. Zdenka Grabovská, Mgr.
Vladimíra Henzelová, Mgr. Martin Maléř, Mgr. Petra Richterová, Mgr. Petr
Smolka, Mgr. Jana Sniehotová, Mgr. Jitka Školová, Drahomíra Fabiánová,
Monika Macenauerová, Jana Slavíková a Radmila Šecová.
Jako každý rok i v roce 2005 byl otevřen školní klub, který navštěvuje 62
dětí od 6. do 9. třídy v následujících kroužcích, jejichž účast je zpoplatněna
žáky částkami od 10 do 20 Kč. Jsou to kroužky míčových her, florbalu,
turistiky, počítačů, karate a keramiky.
Na škole také fungují kroužky pro menší děti navštěvující školní družinu a
to bezplatně. Jsou to kroužky : počítačový, pohybových her, florbalový,
míčových her, karate a keramiky.
Základní škola Studénka, Sjednocení 650.
Základní škola byla otevřena 1. září 1964. Příspěvkovou organizací města
je od 1. ledna 2001. Při škole je od 1. 11. 1996 zřízena jednak devítičlenná
školská rada a zároveň i občanské sdružení SRPDŠ, které se aktivně zapojuje
do dění školy a finančně zajišťuje mnohé akce.
Základní škola byla ve školním roce 2004/2005 organizována jako 19
třídní úplná základní škola s 1. – 9. ročníkem. Na prvém stupni zahájilo školní
rok 234 dětí v 10 třídách, na druhém stupni 202 dětí v 9 třídách. Školu
navštěvuje několik dětí z okolních obcí (nejvíce z Pustějova a Bravantic). Počet
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dojíždějících se postupně snižuje zejména díky celkovému snižování počtu dětí
a také přechodem do okolních škol včetně gymnázií.
Vzdělávacím programem prvého stupně je Obecná škola, na druhém
stupni se postupuje podle vzdělávacího programu Základní škola. V osmém
a devátém ročníku je zřízena jedna třída s rozšířenou výukou matematiky a
přírodovědných předmětů (RVM). Součástí školy je školní družina (ŠD) se
třemi odděleními, jejichž kapacita je 90 dětí. ŠD má každodenní provoz od
6.00 do 16.00 hodin. Pro žáky, kteří nenavštěvují ŠD, je zřízen školní klub se
zájmovými kroužky.
Stavební komplex školy se nachází uprostřed sídlištní zástavby. Škola se
skládá ze dvou kmenových budov, ve kterých jsou třídy, odborné učebny a
tělocvična. V malé budově v areálu je umístěna školní jídelna a další oddělení
ŠD. V těsné blízkosti budov je rozlehlá školní zahrada a dvůr. Od září 2005 je
jejich součástí jednoduché zatravněné hřiště, které splňuje potřeby tělocviku,
školní družiny a sportovních kroužků školního klubu. Současně je ve stejném
areálu zřízena sezónní venkovní třída. Nedaleko se nachází letní a zimní
stadión, jejichž prostory jsou pravidelně využívány k různým školním i
mimoškolním činnostem. V loňském školním roce 2004/2005 se nově otevřela
možnost pravidelných kurzů plavání pro žáky I. stupně na místním krytém
bazénu. Plaveckou výuku zajistila Plavecká škola Skokan z Kopřivnice.
Oproti předcházejícímu školnímu roku klesl celkový počet žáků o 46.
V souladu se zaváděním nové koncepce ve školství nebyly otevřeny nové třídy
s rozšířenou výukou matematiky. Spolu se snižováním celkového počtu žáků
dochází i k celkové reorganizaci školy, došlo ke snížení počtu pracovnic školní
jídelny a od příštího školního roku dojde i ke snížení počtu tříd o jednu.
Ředitelem školy je Mgr. Pavel Tisovský.
Mateřská škola Studénka, Komenského 700.
Předmětem činnosti je zejména poskytování předškolního vzdělávání
podle vzdělávacích programů a zajišťování školských služeb podle příslušných
ustanovení školského zákona, uskutečňování stravování dětí v době jejich
pobytu ve škole a zajišťování závodního stravování zaměstnanců školy za
úplatu.
Příspěvková organizace má odloučená pracoviště na ulicích:
Komenského 700, Budovatelská 580, Butovická 106, Poštovní 659, Rudolfa
Tomáška 491 a Nová Horka 50.
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Další údaje o MŠ Studénka ve školním roce 2004/2005:
součást

Budovatelská

Butovická

Provozní
doba
Počet
oddělení
Kapacita

6.00 – 16.00

6.00 –
16.00

2

1

3

50

25

48

Děti
Děti k
1.9.2004
Děti k
30.6.2005
Pedag.zam.
k 30.6.05
Pedagogové
fyzický
počet
Ped.
přepočtený
počet
Počet dětí
na
pedagoga
Ostatní
zam.
k 30.6.05
Ostatní
zam.
fyzický
počet
Ostatní
zam.přep.
počet
Počet dětí
na ostatní
zam.

Komenského

Nová
Poštovní R-Tomáška celkem
Horka

6.00 – 16.00 6.45 –
15.00

6.00 –
16.00

6.00 –
15.30

1

4

2

13

63

15

100

40

293

25

48

11

94

40

267

50

25

50

15

100

40

280

4

2

4

2

7

3

22

4

2

4

1,33

7

3

21,33

12,5

12,5

12,5

11,3

14,29

13,33

13,18

2

1

4

1

4

2

14

1,6

0,978

3,27

0,54

3,5

1,4

11,288

31,25

25,56

15,29

27,78

28,57

28,57

24,81
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1.

Docházka dětí a změny za školní rok 2004/2005
součást

Odročená
školní
docházka
2004/2005
Odchod do
ZŠ včetně
odročených
Nepravidelná
docházka k
30.6.2005
Integrované
postižené
děti včetně
druhu
postižení a
odborné péče
MŠ
doporučuje
k odročení
ŠD2005/6
Odhlášeno/
přestup na
jiné
pracoviště
během roku
Přihlášeno
nově nebo z
jiného
pracoviště

Budovatelská Butovická Komenského

Nová
Poštovní R.Tomáška
Horka
9
8 PPP
1 pediatr

8
6 PPP
2 pediatr

23
tj. 8,2 %
z celkového
počtu dětí

1

36

12

93
tj. 33,3 %

1

5

1

5
tj. 1,8 %

3
2 PPP
1 pediatr

2
1 PPP
1 pediatr

6
5 PPP

0

7

7

21

0

2

5

0

0

0/0

0

celkem

0

0

0

0

0

3
1 mentálně
1 sluchově
1
zdravotně

3

0

0

0

5 dětí

19
t.j. 6,8 %

1/0

1/0

0/0

7/1

1/1

11/8

0

2

3

9

1

7

MŠ je rovněž napojena na počítačovou síť s webovými stránkami.
Celková kapacita Mateřské školy ve Studénce je 293 dětí. Ředitelkou MŠ je
Pavla Honová.
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Zvláštní škola Studénka, Tovární 386.
Zvláštní škola na ulici Tovární 386 je
příspěvkovou organizací
Moravskoslezského kraje. Ve školním roce 2005/06 navštěvovalo školu 71
žáků. Dojíždějící žáci byli z okolních obcí - Bartošovice a Nová Horka.
Od 1.1.2006 změní škola název v souladu se zákonem č.561/2004 Sb.,o
předškolním, základním, středním , vyšším odborném a jiném vzdělávání (
školský zákon). Nový název dle zřizovací listiny bude Základní škola,
Studénka, Tovární 386, příspěvková organizace. Učební plány ani organizace
školy se nezmění.
Akce během popisovaného školního roku:
Studénecký kapřík - 1.ročník akce určené pro postižené žáky ze
speciálně pedagogických center a speciálních škol okresu. Pro účastníky bylo
připraveno dopoledne plné soutěží,tance a různých kulturních
vystoupení(zpěvačka Nikola Šobichová, kouzelník). Nechybělo ani vydatné
občerstvení s dárkovým balíčkem. Akce měla velký úspěch.
Pěvecká soutěž Malý Slavíček, Atletické závody, Olympiáda s úsměvem,
Dopravní soutěž, Přírodovědná soutěž
V průběhu školního roku obdržela škola dar ve výši 10.000,- Kč od
studentů SEPŠ Studénka, o.p.s.
Učitelé: Alena Berousková, Mgr. Pavla Rozsypalová, Mgr. Milena
Dvorská, Mgr. Dana Hýlová, Mgr. Jana Kolarczyková, Mgr. Marcela Jarošová,
Paeddr. Jiří Holaň a René Richter. Ředitelkou je Mgr. Miroslava Halušková.
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
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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/.
Soukromá základní umělecká škola Musicale ve Studénce, Poštovní 659.
Soukromá základní umělecká škola je Ministerstvem školství, mládeže a
tělovýchovy samostatně zařazena do školského rejstříku 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.
Střední ekonomicko-podnikatelská škola Studénka, o.p.s., A.G.L. Svobody
760.
Tato škola působí ve Studénce již 11 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. Webová stránka školy je www.sepsstud.cz.
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
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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.ho vzdělávání je počítáno i
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III. PRŮMYSL, ŽIVNOSTI, OBCHOD A
SLUŽBY
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 (
například 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,
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
v popisovaném roce však podle tohoto záměru neproběhla.
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Na konci roku 2005 bylo zaměstnáno v závodě Metal 356 zaměstnanců a
došlo k významným majetkovým rozhodnutím, když dosavadní vlastník areálu
odprodal část, ve které se dříve vyráběly nákladní vagóny, frýdecko- místecké
firmě AK 1324 a ta zde zavedla obchodní činnost s nerezovými materiály.
Zbývající část koupeného majetku pak tato firma pronajímá podnikatelům
v městě a okolí.
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 provedení rozsáhlé rekonstrukce a opravy inženýrských
sítí. 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, jednatel
společnosti MVV Energie CZ,s.r.o. Praha, místopředsedou je Mgr. Roman
Mendrygal, ředitel společnosti Městské inženýrské sítě Studénka a.s. a
Zásobování teplem Vsetín,a.s. a členem Ing. Václav Petržíla, technický ředitel
MVV Energie CZ, s.r.o. Praha, který však z představenstva odstoupil
27.6.2005.
Dozorčí radu tvoří předseda Ing. Slavotínek, ředitel koncernu MVV
Energie,s.r.o. Praha, který odstoupil v den zániku členství 25.2.2005 a Ing.
Jana Maudrová, ekonomka MVV Energie CZ,s.r.o. Praha, která rovněž
odstoupila v den zániku členství 28.6.2005. a Miroslav Holinka, předseda ZO
OS KOVO MSV a.s. Studénka, člen volený zaměstnanci.
Valná hromada společnosti konaná dne 31.3.2005 zvolila členem dozorčí
rady Ing. Libora Žížalu a dozorčí rada Ing. Žížalu téhož dne zvolila předsedou
dozorčí rady.
Vedení společnosti MISS a.s. k datu 30.9.2005 pracovalo ve složení: Mgr.
Roman Mendrygal – ředitel společnosti, Hana Hájková – ekonomka, Radim
Žaloudek – manažer provozu, Ing. Tomáš Sluka – manažer obchodu, Tomáš
Teichman – vedoucí provozu SLUŽBY a Jiří Švagera – vedoucí provozu
TEPLO.
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Společnost zaměstnávala k datu 30.9.2005 celkem 38 zaměstnanců (
z toho 35 v hlavním pracovním poměru, 1 ve vedlejším PP a 2 na rodičovské
dovolené).
Popisované období bylo ovlivněno skutečností, že průmyslový areál Thrall
Vagonka Studénka a.s. není využíván v celém rozsahu k produkci. Tím byly
ovlivněny ukazatele hospodaření z důvodu snížení objednávek. Areál byl
odprodán firmě AK 1324 s.r.o., která nemá tak velké potřeby energií jako
v minulosti.
Na základě rozhodnutí představenstva společnosti byla k datu 1.1.2005
provedena změna ceny vodného a stočného takto:
bez DPH

s DPH

20,21

21,22

Stočné v Kč za 1 m

11,58

12,16

Celkem

31,79

33,38

3

Vodné v Kč za 1m

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 do února roku 2005 Ladislav Honusek,
jednatelé pak Mgr. Roman Mendrygal a Lubomír Šobich. Od 1. března 2005
byl novým ředitelem jmenován Ing. Tomáš Sluka, Karel Richter byl vedoucím
provozu sportovních zařízení. Vedoucím restauračních zařízení byl Marek
Richtár. Funkce vedoucího provozu restauračních zařízení však byla zrušena a
restaurační zařízení bylo pronajato nájemci restaurace Krokodýl Miroslavu
Hertlovi . Sídlo společnosti je na ulici Budovatelské 770 a počet zaměstnanců
13.
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Firma 4EVER BIKES
Majitelé, bratři Radim a Petr Brožové založili firmu na počátku 90 let.
Firma sídlí v prostorách bývalého zemědělského družstva na ulici Moravské
842 a 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.
Nejvýznamnějším krokem v roce 2005 pro firmu 4EVER, s.r.o., bylo
získání zakázky od americko - taiwanské společnosti Dahon. Tato firma vyrábí
300 000 kol ročně v různých zemích světa a zaměřuje se na výrobu skládacích
kol. Výhledově by se 10% z celkové produkce mělo vyrábět ve Studénce. Na
konci roku 2005 odjeli pracovníci firmy na školení do Číny a od roku 2006
naběhne výroba skládacích kol v plném proudu. Od roku 2005 se firma
rozšířila díky novým zakázkám na 5.000 m2 výrobních a skladových prostor.
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. Firma zaměstnává 20 stálých zaměstnanců.
Kontaktní osobou je Ing. David Sirotek.
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,
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CMC a PERONI. Produkce je mimo Českou republiku dodávána také do
Německa, Rakouska, Polska, Slovenska, Ruska a Rumunska. Firma
zaměstnává asi 50 zaměstnanců a majitel firmy se při návštěvě kronikáře
prezentoval patentovanou novinkou pořadačů pákových, desek s klipem a
spisové desky s průmyslovým vzorem DŘEVO obchodním názvem
RUSTIKAL. Produkty jsou vyráběny ve čtyřech základních dřevěných
odstínech - černá, tmavě hnědá, světle hnědá a žlutá. Jiné barevné modifikace
druhů dřeva lze vyrobit na objednávku zákazníka při větším odběru. Pořadače
jsou standardně opatřeny RADO kroužky a kovovou spodní lištou.
Firma Fišer a synové,s.r.o
Společnost s ručením omezeným Fišer a synové se 1.5.1993 stala
vlastníkem průmyslové pekárny ve Studénce. V současné době zaměstnává asi
okolo 85 zaměstnanců. Jako hlavní cíl si pekárna pokládá zásobování široké
veřejnosti co nejkvalitnějšími pekárenskými výrobky, které v současné době
dodává
na
350
odběrných
míst.
Denně vyrábí 15 druhů chleba o různých recepturách a hmotnostech a to
jak balené, tak i nebalené. Na přání zákazníka jsou dodávány i chleby krájené a
půlené. Základním sortimentem je výroba pšeničnožitného chleba. Jsou
vyráběny také tmavší druhy jako je chléb žitnopšeničný a moskevský. Velkou
oblibu mezi spotřebiteli má chléb sojový, slunečnicový, ale i chléb toustový.
Běžného pečiva se vyrábí denně 6 - 8 druhů, jednak tradiční výrobky housky,
rohlíky, veky, ale i tmavé rohlíky, pletýnky, ruční housky.V jemném pečivu je
nabízen široký sortiment druhů, tvarů, náplní a hmotností pro uspokojení i
nejnáročnějšího zákazníka. Mezi oblíbené výrobky patří: koláče, hřebeny,
buchty, bábovky, záviny, loupáky, makovky.
Největší zájem je v současné době o slané sýrové tyčinky, které jsou
vyráběny denně ve velkém množství a následně baleny do sáčků podle přání
odběratelů po 90 gramech a ty jsou pak expedovány v 9 kg kartonových
krabicích po celém kraji.
Vagonka – Dřevo, s.r.o
Vagonka - dřevo s.r.o. se zabývá těmito činnostmi:
- výroba dílů pro interiéry osobní kolejové dopravní techniky (osobní
vozy, tramvaje, metro) a konstrukční díly nákladních vozů
- dodávky oken, dveří a ostatních stavebně truhlářských výrobků
včetně montáže
- truhlářská zakázková výroba a výroba účelových palet
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Vznik společnosti je datován do roku 2000. Za nejvýraznější moment v
krátké historii společnosti lze považovat uzavření smlouvy o prodeji části
podniku s firmou ČKD VAGONKA, s.r.o., ke kterému došlo 29.12.2000.
Touto smlouvou získala společnost VAGONKA - DŘEVO s.r.o. soubor
movitých věcí, nehmotného majetku a knot-how prodávajícího, zahrnující
komplexní výrobu dřevařských komponentů pro osobní a nákladní kolejová
vozidla a truhlářskou výrobu vůbec. Současně s tím společnost získala veškerá
práva a povinnosti vyplývající z pracovně právních vztahů ke 22
zaměstnancům prodávajícího. Bez nadsázky lze říci, že tímto počinem
společnost navázala na dlouholetou tradici výroby osobních kolejových vozidel
ve Studénce a s tím spojenou výrobu truhlářskou, bez které se neobejde žádný
interiér těchto dopravních prostředků. Mladá, progresivní společnost tak
získala staletou výrobní tradici, neboť historie výroby kolejových vozidel ve
Vagónce Studénka spadá až do začátku minulého století, konkrétně do roku
1900, kdy byla 12. prosince založena akciová společnost "Staudinger
Waggonfabrik A.G" vyrábějící železniční vagóny. Významnou činností
společnosti, vedle výroby komponentů pro kolejová vozidla, je výrobní a
obchodní činnost stavebně truhlářská, včetně montáže a kompletního servisu.
V roce 2005 firma zaměstnávala kolem 40 zaměstnanců.
Sídlo firmy je na ulici Na Vyhlídce 836 a ředitelem a jednatelem firmy je
Ing. Dušan Matýsek a ekonomem je Libor Konečný. Společnost vyrábí
dřevěná a montuje plastová okna včetně doplňků – žaluzie, parapetní desky a
sítě proti hmyzu.
Pars Komponenty, s.r.o.
Společnost Pars Komponenty s.r.o. vznikla v roce 1998. V roce 1999
odkoupila know-how na výrobu vagónových komponentů z ČKD Vagónky
Studénka, a.s. (Moravskoslezské vagónky a.s.), která se výrobou a vývojem
komponentů zabývala již od svého založení v roce 1900. Komponenty, jako
jsou dveře, okna a zavazadlové police lze spatřit ve všech nově vyrobených i
rekonstruovaných železničních vozech pro osobní dopravu, které opustily
brány ČKD Vagonka Studénka a.s.
Firma navazuje na tradici vývoje a výroby komponentů železničních vozů
pro osobní dopravu ve Studénce a zároveň rozšiřuje vývoj a výrobu pro
tramvaje, metro a autobusy.
Společnost od svého založení až do současnosti prošla dynamickým
vývojem. Je významným výrobcem a dodavatelem komponentů pro tuzemské a
zahraniční firmy, zabývající se výrobou, rekonstrukcí a opravami hromadných
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dopravních prostředků. Komponenty jsou dodávány v mnoha různých typech a
speciálních variantách, dle přání zákazníka.
V rámci již šestého ročníku mezinárodního veletrhu drážní techniky,
výrobků a služeb pro potřeby železniční a městské kolejové dopravy CZECH
RAILDAYS 2005 byla firma zastoupena v podobě výrobků, jako jsou okna a
dveře, na předváděných produktech vystavovatelů. Například na nově
modernizované "Té trojce" Dopravního podniku Ostrava bylo možno spatřit
modifikovaná okna a dveře vně výklopné. Více informací je možno čerpat v
Dopravním magazínu, ročník 5, číslo 3/2005.
Sídlo firmy je na ulici Butovické ( areál bývalé Vagonky TVS). Od
dubna roku 2005 je sídlem firmy areál bývalého autoservisu na stejné adrese.
Ředitelem společnosti je Ing. Vladimír Vyhlídal, MBA, technickým ředitelem
Ing. Schreier Jiří a obchodním ředitelem Ing. Kamil Vyhlídal.
Něco z novodobé historie firmy:
r. 1998
r. 1999

r. 2000
r. 2001
r. 2002

r. 2003
r. 2004
r. 2005

Založení společnosti a zapsání do obchodního rejstříku
Odkoupení know-how z ČKD Vagónka, a.s. (Moravskoslezská
Vagónka a.s.) a zahájení výroby dveří, oken, polic a zdvižných
plošin pro železniční vozy
Zahájení vývoje a rozšíření výroby komponentů pro vozy
metra, autobusy, lokomotivy a zemní stroje
Vývoj a výroba komponentů pro tramvaje
Rozšíření výrobních ploch a nákup nových technologií
(komaxit a chemická úprava hliníku). Zahájení vývoje a
výroby dveří pro rychlostní vlaky
Vývoj a výroba nových komponentů pro tramvaje a výroba
komponentů do ztížených klimatických podmínek (-40°C)
Nákup nových výrobních a měřících technologií (3D měřící
zařízení, CNC obráběcí centra)
Rozšíření výrobních ploch a nákup nových výrobních
technologií (lakovací centrum – mokré lakování). Inovace v
oblasti konstrukce – nový 3D software. 3 místo – anketa „
Štiky českého průmyslu pro severomoravský kraj“.

Chráněná krajinná oblast Poodří
Chráněná krajinná oblast Poodří byla zřízena vyhláškou č.155
Ministerstva životního prostředí České republiky ze dne 27.března 1991.
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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 Mankovice 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).
Stav nezaměstnanosti ve Studénce v průběhu roku 2005
Ke konci roku bylo na Úřadu práce v Novém Jičíně evidováno 9 760
uchazečů o zaměstnání, přičemž volných pracovních míst bylo 562, takže na
jedno volné pracovní místo připadalo 17 uchazečů z evidence. Převažující
počet tvoří 333 pracovních míst pro uchazeče s požadavkem vyučení v oboru,
pro uchazeče se základním vzděláním bylo evidováno 127 volných míst, 79
míst pro uchazeče se středoškolským vzděláním a pro vysokoškoláky nabízel
úřad práce 23 pracovních míst. Míra okresní evidované nezaměstnanosti
dosáhla 10,92%, Bílovecko pak 11,94%. Ve městě Studénka byl vývoj
nezaměstnanosti v popisovaném roce následující:
Měsíc
Leden
Únor
Březen
Duben
Květen
Červen
Červenec
Srpen
Září
Říjen
Listopad

Počet uchazečů
867
861
828
796
748
725
748
751
746
724
698

Míra nezaměstnanosti v
%
16,78
16,67
16,03
15,41
14,48
12,76
14,48
14,54
14,44
12,89
12,21
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Prosinec

700

12,47

Služby
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
Hostince:
Hospoda „U Cikána“
Hostinec Nová Horka
Hospůdka „U Oldy, Malá strana 446
Hostinec „U Mrkvice“, Družstevní 67
Pivnice Centrum, náměstí Republiky 700
Hospůdka „U Jeryho“
Občerstvení a bistra :
Bistro Šopík, Butovická 14
Lahůdky POLI – Libor Polehla, A. Dvořáka 789
Občerstvení U Čápa – Luděk Fendrych, u nádraží
Pajšlbar jídelna – Leoš Hanzelka, Bučovická 18
Občerstvení Centrun, nám. Republiky 700
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
Kavárny:
Kavárna „Centrum“, Náměstí Republiky 700
Pizzerie:
Pizzerie „Milano“, Antonína Dvořáka 693
Pizzerie „Eden“, Malá Strana 680
Cukrárny:
Cukrárna Kristýnka – Antonín Návedla, Antonína Dvořáka 693
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Cukrárna – Jan Zeman, Butovická 81
Potraviny:
ELTAMARKET - Ryšavý Stanislav, nám. Republiky 699
HERBEX - Hrabovská Ludmila, nám. Republiky 778
Hradská, Butovická 331
Potraviny Hruška, ul. 2. května 504
Potraviny Hruška, ul. Panská 898
Hušková Maria,Poštovní 591
Jednota SD, Budovatelská 579
Jednota SD, 2.května 750
Jednota SD, Májová 699
Penny Market, Sjednocení 846
Kojenecké a dětské zboží „ PROMI“
Průmyslové zboží a zlatnictví – Lenka Humpliková
Smíšené zboží - Dubjuk Vlastik, Malá Strana 798
Smíšené zboží - Křiváková, Nádražní 350
Smíšené zboží Šoltés, Butovická 67
Šopík Zdeněk, Butovická 14
Zeman Jan, Malá Strana 818
Potraviny Hruška, ul. Butovická 661
Neuvirtová, 2. května 505
Jednota SD - Kotvice, Sjednocení 763
Banky:
Komerční banka,a.s., expositura Studénka , náměstí Republiky 699
GE Capital Bank,a.s., Sjednocení 762, Studénka
Česká spořitelna,a.s., pobočka Studénka, náměstí Republiky 699
Zdravotnické služby
MUDr. Pekařová Šárka, praktický lékař pro děti a dorost, Tovární 367,
MUDr. Fabiánová Jaromíra, praktická lékařka pro dospělé, Butovická 365,
MUDr. Gragarová Božena, praktická lékařka, Bučovická 365,
MUDr. Jiříčková Miroslava, praktická lékařka, 2. května 279,
MUDr. Sklenář Jan, praktický lékař (nahradil MUDr. J. Mojžíška), Butovická
365,
MUDr. Volná Naďa, praktická lékařka, Tovární 367,
MUDr. Stachová Anna, dětská lékařka, Tovární 367,
MUDr. Břízová Helena, zubní lékařka, Bezručova 458,
MUDr.Marková Jiřina, zubní lékařka, Tovární 367,
MUDr. Šlosarová Danuše, zubní lékařka, Butovická 365,
MUDr. Tichopádová Marie, zubní lékařka,Butovická 365,
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MUDr. Hollá Olga, oční lékařka, Butovická 365,
MUDr. Bartošová Zdeňka, neurologická lékařka, Bučovická 365,
MUDr. Zewdie Negussie, interní lékař, Tovární 367,
MUDr. Kantorová Dagmar, diabetická a interní lékařka, Butovická 365,
MUDr. Hanzelka Pavel, Chirurgická, gastroenterologická a interní ambulance,
Tovární 366,
MUDr. Laskafeld Dušan, ORL ambulance, Butovická 365,
MUDr. Canibal Milan, kožní ambulance, Butovická 365,
MUDr. Zewdiová Naděžda, gynekologická ambulance, Tovární 367,
MUDr. Vrkočová Vlasta, gynekologická ambulance, Butovická 365,
MUDr. Vrajíková Jiřina, arelgologická lékařka, 2. května 279,
MUDr. Pekařová Šárka, ambulance pro děti a dorost, 2. května 886,
MUDr. Starý Jiří, psychiatrická ambulance, Butovická 365,
MUDr. Vaněček, ortopedická ambulance pro děti a kojence, Butovická 365,
Další služby:
Vavrošová Hana, léčebná rehabilita (masáže,elektroléčba,vodoléčba, LTV….),
Butovická 365,
Holaňová Eva , laboratoř, Butovická 365,
Nečasová Vanda, rehabilitace, DPS – Budovatelská 779,
Vašicová Magda, poradenství klasické homeopatie, Butovická 780,
Richterová Dana, zubní laboratoř, Tovární 367,
Zubní laboratoř Pro – Dent, 2. května 279,
Záchranná služba, Okresní středisko Nový Jičín, výjezdová skupina rychlé
lékařské pomoci Studénka, Tovární 366,
Lékárna, RNDr. Kuncová Miroslava, Butovická 328,
Lékárna TRIO, Mgr. Marcela Škutová, Budovatelská 810,
CHARITA Studénka, domácí odborná zdravotní péče a pečovatelská služba,
Malá Strana 216.
Změna lékařů
Od 1.1 2005 přebral obvodní ordinaci po MUDr. Jaromíru Mojžíškovi
MUDr. Jan Sklenář, který má kvalifikaci obvodního lékaře a licenci České
lékařské společnosti pro internu a kardiologii a k tomu příslušné atestace.
Služby zaměřené na seniory
Ve výčtu služeb jsou mnohé zaměřeny na seniorskou veřejnost včetně
sociální pomoci.
Již dříve zmíněná charitní pečovatelská služba poskytovaná Charitou
Studénka umožňuje setrvat co nejdelší dobu ve vlastním domácím prostředí a
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zachovat si vlastní životní styl. Sociální služby jsou poskytovány potřebným
seniorům a osobám se zdravotním postižením, kteří nejsou schopni zajistit si
své bio-psycho-sociální potřeby sami, jsou osamělí nebo jejich rodina nemůže
z různých důvodů potřebnou péči poskytnout.
Péče zahrnuje dovoz oběda, nákupy a pochůzky, práce spojené
s udržováním domácnosti, dopravu a dovoz na vyšetření, dohled nad
nemocným, úkony osobní hygieny a podobně. Péče je poskytována na základě
písemně uzavřené dohody mezi Charitou Studénka a uživatelem služby.
Pečovatelské služby hradí uživatel dle platného ceníku.
Dům s pečovatelskou službou, dále DPS, na ulici Budovatelská 779 má
38 bytů, ke kterým mají obyvatelé uzavřené nájemní smlouvy. V pracovních
dnech je obyvatelům poskytována pečovatelská služba v požadovaném
rozsahu. Ve dnech pracovního klidu a o svátcích nejsou služby zajištěny a
v případě potřeby pomáhají rodinní příslušníci. Lékařská péče je zajištěna
praktickými lékaři, kteří na požádání za svými pacienty docházejí. Ke
kulturnímu a společenskému vyžití slouží akce pravidelně organizované přímo
v DPS nebo mimo něj. Volný čas mohou obyvatelé strávit sledováním filmů
promítaných jednou týdně v klubovně, četbou knih z místní knihovny, nebo se
zapojit do činnosti klubu důchodců města, který se v klubovně schází každé
úterý. Stravování obyvatel je zajištěno donáškou obědů ze školní jídelny přímo
do bytů jako jeden z úkonů pečovatelské služby. Úkony pečovatelské služby
jsou hrazeny dle platné vyhlášky Ministerstva práce a sociálních věcí ČR.
Zřizovatelem DPS je město Studénka, vedoucí tohoto zařízení je Marie
Blahetová. – pracovnice odboru ŠKSV.
Dům pokojného stáří – Domov sv. Anny , jeho slavnostní otevření i
rozsah služeb by již dříve popsán v rámci této Kroniky.
Ubytovna pro bezdomovce je umístěna v bytě IV. kategorie na ulici
Tovární 322. Slouží jako dočasné ubytování pro občany společensky
nepřizpůsobené a občany v sociální tísni, kteří z různých důvodů se ocitli bez
vlastní střechy nad hlavou. Podepsáním smlouvy o ubytování se ubytovaný
zavazuje, že bude aktivně přistupovat k zajišťování vlastního bydlení, protože
smlouva se uzavírá nejvýše na dobu 6 měsíců ( v odůvodněných případech i
déle). Za ubytování hradí občan měsíční poplatek. Žádost o přijetí vyřizuje
odbor ŠKSV MěÚ a podmínkou přijetí je trvalý pobyt ve Studénce, věk
minimálně 18 let a zaměstnání nebo evidence na Úřadu práce.
Domovy důchodců zřizované Moravskoslezským krajem zajišťují
komplexní péči seniorům, kteří dosáhli věku rozhodného pro přiznání
starobního důchodu a pro trvalé změny zdravotního stavu potřebují komplexní
péči, kterou jim nemůže poskytnout rodina ani pečovatelská služba. Jedná se o
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zařízení s celoročním pobytem. Pro seniory ze Studénky přicházejí v úvahu
tyto lokality:
Frenštát p. Radhoštěn, Nový Jičín-Bezručova 419/20, Nový Jičín –
Máchova 1435/19, Nový Jičín –Hřbitovní 1128/41, Odry a Příbor.
Sociální dávky
Příspěvek na bydlení – vyplácí Kontaktní místo Úřadu práce v Novém
Jičíně se sídlem na ulici Poštovní 515 ve Studénce,
Dávky sociální péče vyplácené Městským úřadem Studénka:
Opakovaná sociální dávka – doplatek do životního minima
Jednorázová peněžitá, nebo věcná dávka
Příspěvek při péči o blízkou a jinou osobu
Příspěvek na zvýšené životní náklady
Příspěvek na provoz telefonní účastnické stanice
Příspěvek na individuální dopravu.
Dávky pro těžce tělesně postižené občany a staré občany vyplácené
Městským úřadem Bílovec:
Jednorázový příspěvek na opatření zvláštních pomůcek
Příspěvek na úpravu bytů
Příspěvek na zakoupení, celkovou opravu a zvláštní úpravu motorového
vozidla
Příspěvek na provoz motorového vozidla
Mimořádné výhody pro těžce zdravotně postižené občany – průkazky TP,
ZTP, ZTP/P a označení vozidla.
Druhy důchodů
- vdovské, vdovecké a sirotčí, kdy zesnulý byl důchodce,
- starobní, předčasný starobní
- plný invalidní, částečný invalidní
- zvýšení důchodu pro bezmocnost.
Možnosti stravování pro důchodce
Školní jídelna Základní školy Sjednocení, cena oběda je 38 Kč
Školní jídelna Základní školy Bučovická, cena oběda je 39 Kč
Školní jídelna Základní školy TGM, cena oběda je 35 Kč
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Charita Studénka, donáška obědů ze školních jídelen, nebo restauračních
zařízení ve městě v jídlonosičích do bytu, kdy k ceně jídla se připočte i cena
úkonu služby.
Možnosti slev
Sportovní areály Studénka, s.r.o. nabízí slevu na bazén a saunu pro občany
starší 70 let a držitele průkazu ZTP
Městské kulturní středisko Studénka nabízí slevu 50% do kina a na kulturní
akce pro držitele průkazu ZTP
Městské knihovny poskytují zdarma přístup na Internet
Vagonářské muzeum poskytuje slevu 50 % pro důchodce.
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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.
Městské kulturní středisko Studénka
Městské kulturní středisko Studénka bylo zřízeno především jako
organizace, která připravuje kulturní programy pro všechny věkové skupiny
občanů Studénky, provozuje kino Tatra, zajišťuje provoz dvou knihoven ve
městě, kabelové televize TV Odra a Vagonářského muzea.
MěKS zajišťuje zpracování a distribuci měsíčníku Zpravodaj města
Studénky a výlepovou službu (výlep plakátů na 13 plochách ve městě za úplatu
dle platného ceníku).
V roce 2005 nadále ve své činnosti pokračovalo Taneční studio, studio
DRAmaTIka a soubor „2x3“, kurzy kalanetiky, kurzy orientálních tanců a jógy.
Velmi úspěšný rok má za sebou Tamburašský soubor Brač Richarda
Gelnara.
Klub Peklo v loňském roce získal novou podobu a pravidelná návštěvnost
hostů na akcích je důkazem kvality klubových pořadů.
Zaměstnanci
Do 31. 7. 2005 bylo v organizaci zaměstnáno 12 interních zaměstnanců,
od 1. 8. 2005 celkem 11 (neprodloužení pracovní smlouvy domovnici). Od 1.
ledna 2005 byl zkrácen pracovní úvazek uklízečce, zřízenci v kulturním domě
ze 40 hodin týdně na 30 hodin týdně. Důvodem snížení úvazku bylo zjištěné
nevytížení této pracovnice. Od 1. srpna nebyla prodloužena pracovní smlouva
domovnici v Dělnickém domě. Její pracovní povinnosti zajišťuje uklízečka a
dále pracovníci na dohodu o pracovní činnosti (dispečeři v týdenních
pracovních směnách).
V organizaci je zaměstnáno:
11 interních zaměstnanců:
- kultura + Dělnický dům – 6 úvazků
- knihovny
- 3 úvazky
- TV Odra
- 1 úvazek
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- Vagonářské muzeum
- ředitelka organizace

- 1 úvazek

Pro zabezpečení vysílání kabelové televize se na provozu podílejí také tři
pracovníci střediska kultury.
30 stálých externích zaměstnanců:
- Dělnický dům – 13 dohod o pracovní činnosti (klub Peklo 3, technik –
osvětlovač – 1, DRAmaTIka + Taneční studio 3, výlep plakátů - 1, topiči –
2, údržba - 1, od září 2005 dispečeři - 2) 4 dohody o provedení práce
(zpracování mezd, kalanetika, orientální tanec, jóga)
- Knihovny – 2 dohody o pracovní činnosti (úklidy)
- Kino – 7 dohod o pracovní činnosti (promítači 3, uklízečka, uvaděčka,
prodej v bufetu, prodej vstupenek)
- TV Odra – 2 dohody o pracovní činnosti – příležitostné natáčení, úklid
- Vagonářské muzeum – 2 dohody o pracovní činnosti (průvodci)
V průběhu celého roku jsou organizací zaměstnáváni pracovníci na dohodu
o provedení práce a to především při větších a náročnějších kulturních akcích.
Funkce domovníka je již od října 2004 řešena náhradním způsobem.
Uklízečka spolu s údržbářem zabezpečují přípravu jednotlivých prostorů pro
kulturní a společenské akce. Odemykání a zamykání budovy zabezpečují
dispečeři.
Organizace nadále spolupracuje s MUDr. Jaromírou Fabiánovou
(zabezpečení závodní zdravotní péče), s právníkem Mgr. Karlem Kvasnicou, s
bezpečnostním technikem Ladislavem Bulavou a požárním technikem Karlem
Procházkou.
Vedení účetnictví je i nadále zabezpečeno smluvně s Ing. Pavlem
Schillerem.
Dělnický dům
Zrušením domovnického pracovního místa došlo i ke zrušení
domovnického bytu. Do těchto prostor byly v srpnu 2005 přestěhovány
kanceláře MěKS. V bývalých kancelářských prostorách byl zřízen archiv a
sklad organizace. Další místnosti slouží k výuce jazyků, kanceláři dispečerů a
konferenčním jednáním. Jedna z místnosti je využívána ke zkouškám začínající
studénecké kapely. Pronájmy prostor Dělnického domu jsou pro MěKs
největším zdrojem příjmů ( cca 460 tis.Kč). K pronájmu jsou nabízeny velký a
malý (zrcadlový) sál, přísálí, klubovna a výše uvedené prostory. Klub Peklo je
74

nabízen k soukromým a společenským setkáním, pořádání kurzů apod. a to jen
s obsluhou.
Šatnu nad jevištěm využívá Tamburášský soubor Brač k pravidelným
zkouškám (zdarma ), příležitostně je prostor využíván k placenému pronájmu
nebo jako interiér při větších akcích jakými jsou na příklad plesy.
Studio DRAmaTIka využívá jednou týdně jeviště k divadelním zkouškám,
většina zkoušek dětského souboru probíhá v zrcadlovém sále a podle domluvy i
na jevišti.
Taneční studio využívá od první poloviny roku 2005 2x týdně zrcadlový
sál k výuce a tentýž prostor slouží i k tréninku orientálních tanců.
Velký sál a přísálí je většinu roku využíváno k pronájmům různým
prodejcům. V době od srpna do konce října nebyly prostory pronajímány
z důvodu rozsáhlé rekonstrukce budovy , kterou bylo zateplení budovy,
výměna oken, podřezání budovy za účelem zlepšení izolačních vlastností, nátěr
střechy, vybudování nového komínu, oprava rovných střech a další práce
související s opravami.
Rekonstrukce zasáhla do celkového provozu organizace tak, že některé
kulturní akce, kurzy , výuka tance a divadla byly zrušeny. Byl změněn
významně vzhled budovy a odstraněny problémy trvající řadu let k nimž patřily
zejména vlhkost v dámských toaletách a ve vestibulu, netěsnost oken a s tím i
spojené úniky tepla a jiné jejich příčiny.
V rámci drobné údržby byly opraveny stoly a židle, skládací dveře ve
velkém sále, žaluzie a podobně. Přestěhováním kanceláří MěKS do prostorů po
zrušeném služebním bytě bylo zlepšeno i sociální klima pracovníků. Bylo i
vymalováno celé přízemí Dělnického domu, v patře vymalovány kanceláře a
prostor po bývalých kancelářích včetně úpravy elektrických rozvodů a
zabezpečení. V prostorách Sportovního klubu SK národní házená byla
vyměněna podlahová krytina a sprchové baterie.
Kino
V roce 2005 bylo připraveno k promítání 82 filmových titulů , z nich se
však odehrálo jen 53 představení, což znamená, že na 29 filmů nepřišli diváci.
Za celý rok navštívilo kino 757 platících diváků což je o 1 437 diváků méně
než v roce 2004. Průměrná návštěvnost na jedno představení tudíž byla 14.
V průběhu roku byly promítnuty čtyři filmy pro děti zdarma (jarní prázdniny,
Den dětí, Den města a Mikuláš) , jedno představení pro Střední ekonomickopodnikatelskou školu a jedno představení pro rómské děti v rámci akce
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pořádané Základní školou na Tovární ulici. Ve spolupráci s touto školou
proběhly i další dvě kulturní akce pro Mateřské školy a první stupeň
Základních škol - okresní kolo soutěže ve zpěvu s názvem „ Slavíček“.
V rámci drobných udržovacích prací bylo renovováno nouzové osvětlení a
opraveny elektrické rozvody. Do promítacích přístrojů byla instalována tak
zvaná azurová červená stopa ( zřejmě laserový generátor), která zajistila
zkvalitnění zvukového přenosu mezi promítacím přístrojem a plátnem.
Promítací dny byly zredukovány na dny pátek a neděle a bylo zachováno
zvýhodněné rodinné vstupné.
V závěru roku 2005 byl provozovatelem zpracován a městu Studénka
předložen materiál s názvem „ Rozbor činnosti Městského kulturního střediska
Studénka, p.o.“, ve kterém byla navržena možná varianta zachování kina ve
městě – kino přebudovat na menší, moderní. Tržby za rok však tak povážlivě
poklesly a to na pouhých 47 tisíc Kč za celý rok, což je o 60% méně než
v loňském roce a diváků ubylo o 1 437, že může převládnout úmysl na zrušení
kina ve Studénce.
Knihovny
V roce 2005 bylo v obou knihovnách ve Studénce evidováno 1 084
čtenářů, 9 704 návštěvníků a 56 542 výpůjček. Byly pořízeny knihy v celkové
hodnotě cca 1 765 tisíc Kč, což obohatilo knihovní fond o 1 118 svazků na
celkový počet svazků v obou knihovnách ve výši 34 791. Časopisů bylo
zakoupeno za celkovou částku cca 24 tisíc Kč.
V roce 2005 proběhlo 23 besed pro školy a družiny a bylo opraveno 3 991
svazků. Městská knihovna ve Studénce má dvě půjčovní místa. Ta v centru
města plní funkci hlavní knihovny a druhá je v okrajové části, v budově
Nového zámku.V knihovně v centru města jsou zaměstnány dvě knihovnice a
v knihovně v zámku jedna na zkrácený úvazek 37,5 hodiny týdně. Obě
knihovny mají nepatrně rozdílný knihovní fond, který se tvoří na základě
požadavků a složení čtenářů. V roce 2000 se podařilo získat dotace ve výši
150 000Kč z programu rozvoje knihoven v ČR. Získaná dotace byla základem
pro vybavování knihoven počítačovou sítí a knihovnickým programem
LANIUS, který nabízí rozšířené služby dnešní moderní knihovny.V roce 2005
byla opět úspěšně podána žádost na získání dotace z téhož programu na
dokončení systému ve výši 59 000Kč. Samotná realizace je plánována na
březen roku 2006 .
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Od roku 2001 byly knihovny vybaveny dalšími PC do současného počtu 7
ks ( 5 ks je v hlavní knihovně a 2 ks PC jsou v zámku). Základem pro další
vybavování počítači byla získána dotace ve výši 100 000Kč od Ministerstva
kultury ČR na zřízení a poskytování připojení k síti Internet pro čtenáře a
návštěvníky knihoven.
Vagonářské muzeum
V roce 2005 navštívilo muzeum 4 057 hostů (o 400 více než v roce 2004),
badatelských návštěv bylo celkem 20.
V průběhu roku došlo v muzeum k těmto změnám:
V 6. sále (1. poschodí – sál modelové dráhy) byla změněna expozice a
vytvořen větší prostor pro další propagaci města Studénky (pamětihodnosti,
kulturní památky, kulturní a sportovní vyžití, význačnější objekty) tak, aby její
obsah mohl nabídnout návštěvníkům muzea další možnosti pro strávení
volného času ve městě a jeho okolí.
Pokračovalo se v obnově poškozených výstavních panelů v sále č. 4 (2.
poschodí), výměnou textů a fotografií. Změny se uskutečnily i v předsálí 1.
poschodí (vstup do muzea), kde došlo k přetvoření prostoru pro umístění
základních informací pro návštěvníky.
V souladu s požadavky na větší zajištění bezpečnosti návštěvníků muzea
byl vypracován havarijní a krizový plán pro řešení nenadálých situací. Jeho
součástí bylo posouzení možných rizik a vybudování únikových tras. Trasy
byly vytýčeny reflexními symboly (dodavatelsky). Samotné technické
provedení (nátěry, zhotovení a instalace vodících bariér, …) hlavní únikové
trasy z 2. poschodí přes půdu nad obřadní síní a grafického znázornění bylo
zbudováno svépomocí.
Zakoupením infokiosku vyvstala potřeba instalace stojanu na stěnu v sále
č. 5, který byl instalován vlastními silami. Byly dále dodavatelsky provedeny
změny v elektroinstalaci pro tento sál a nataženo skryté vedení pro internetové
připojení z půdních prostor věže.
V závěru roku se pracovalo i na obsahu, který bude prezentován
návštěvníkům v informačním kiosku. Práce budou pokračovat tak, aby mohl
být v měsíci dubnu 2006 spuštěn zkušební provoz. Podle volných finančních
prostředků bude zpracována i zkrácená cizojazyčná mutace (předpoklad
anglická a německá).
V průběhu celého roku se průběžně zpracovávaly do digitální podoby
fotografie výrobků vagónky, fotografie města, podle toho, jak se je daří získat z
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řad veřejnosti, případně z vlastních zdrojů. Práce budou pokračovat i v roce
2006.
V měsíci prosinci byly zahájeny práce spojené s kontrolou uložených
skleněných negativů a jejich převodem do digitální podoby. Protože některé z
nich mají více než 130 let, není předpoklad, že by se v nezměněné podobě
uchovaly již výrazně delší dobu. Hlavním motivem pro rozhodnutí byla potřeba
zachovat obrazové informace v co nejvyšší kvalitě. Na některých negativech se
vlivem stárnutí objevuje chemická koroze, nesouvisející s kvalitou uložení. Je
to práce dlouhodobá – měsíčně se zpracuje asi 100 negativů. (Rychleji to jde
jen s vynaložením značných finančních prostředků).
V měsíci květnu byla pro Krajský úřad v Ostravě, Odbor kultury a
památkové péče zpracována pasportizace sbírek Vagonářského muzea.
V průběhu roku se v depozitáři třídila uložená technická a jiná
dokumentace ze života a výroby vagónky ve Studénce, nepotřebná a duplicitní
se likviduje. Práce je to průběžná a bude pokračovat i v roce 2006.
Před zahájením sezóny bylo dokončeno další zpracování a malosériový
tisk brožur „Elektrické motorové jednotky“ a „Motorové vozy, motorové a
elektrické lokomotivy“. Brožury byly nabídnuty návštěvníkům k prodeji.
V souvislosti s digitalizací archivních fotografií se dokončilo zpracování
alba výrobků vagónky podle jednotlivých typů vozů – v muzeu byly
fotosoubory, zejména osobních vozů, nabídnuty k prodeji.
Z důvodů vysoké ceny dotisku původních pohlednic muzea (které byly již
doprodány) byly v průběhu roku 2005 vytvořeny vlastní návrhy a vytištěny
nové pohlednice s tématikou muzea.
Svépomocí byly opraveny a přemístěny stojany pro směrové informační
tabule v křižovatce ulic Panská – 2. května.
Studio TV Odra
Studio Odra zajišťuje textové a obrazové vysílání kabelové televize
Studénka v pravidelných týdenních premiérách.
V průběhu loňského roku dále pokračovala spolupráce s konzultantem
České televize. Spolupráce s žurnalistickou školou P. Bohuše byla dovršena.
Za největší úspěch loňského roku naší televize bezesporu považuji čestné
uznání na mezinárodní přehlídce kabelových televizí Kafka 2005 za dokument
„Krátký průjezd současnou Studénkou“. Konkurence kabelových televizí je
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totiž velká, o čemž také svědčí hodnocení odborné poroty, ve které zasedají
pracovníci ČT a Novy.
Spolupráce s KTK Kopřivnice se za loňský rok vyvíjela ke spokojenosti obou
stran.
V průběhu roku se podařilo zprovoznit prostor po bývalé prodejně
Dejdárku. Studio tak získalo další prostory, které mu pomohly zvýšit úroveň
pracoviště, které nedostatkem místa připomínalo skladiště. V letošním roce je
ještě nutné zkvalitnit světelný park.
V roce 2005 byly zrenovovány elektrické rozvody, byla zakoupena malá
digitální kamera, telefonní přístroj s hlasitým odposlechem a zřízena pevná
telefonní linka.
Za loňský rok studio odvysílalo 368 reportáží ve 45 vysílacích týdnech.
Byly vyrobeny dokumenty z akcí (z Mezinárodního festivalu tamburašských
souborů, Folkového výprodeje).
Klub Peklo
Klub Peklo za poslední rok rozšířil pestrost akcí, jsou tady pořádány
hudební večery, výstavy, projekce, živé koncerty a podobně. V loňském roce
byl klub otevřen pouze na těchto akcích a na větších kulturních akcích
pořádaných MěKS, což mělo nepříznivý vliv na tržby. V závěru roku byla
strategie provozu změněna a rozšířena o otevření na každou, i menší kulturní
akci. Pestrou nabídkou jednotlivých akcí si klub našel pevné místo na
kulturním poli ve městě i za jeho hranicemi.
Klub Peklo se využívá i při dalších kulturních akcích, které pořádá MěKS
(divadlo, koncerty, plesy..).
Klub Peklo je rovněž nabízen k pronájmu – obsluha je zajištěna
pracovníky MěKS.
Zpravodaj
V roce 2005 byl měsíčník vydáván v nákladu 900 ks 12x ročně.
Každoročně nepatrně mění svůj vzhled, všechna čísla jsou po ročnících
svazována. K zapůjčení jsou v obou knihovnách, v muzeu, dva svazky
z každého ročníku jsou uloženy v archívu MěKS.
Obsah měsíčníku je doplňován o vlastní články redaktora MěKS,
popřípadě zajímavostmi vyhledanými z Internetu. Byla navázána spolupráce
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s přispěvateli s odborným právním výkladem. Od roku 2005 jsou všechna čísla
uváděna na webových stránkách MěKS.
Tamburašský soubor Brač R. Gelnara
Městské kulturní středisko Studénka poskytuje souboru zdarma prostor
(šatna nad jevištěm) k pravidelným zkouškám. V roce 2002 zde byla souboru
vybudována šatna, která je využívána k uskladnění nástrojů, not.. MěKS
souboru zajišťuje smluvní podmínky pro koncertní vystoupení ve Studénce i
mimo město, poskytuje zázemí a hradí veškeré náklady souboru. V úzké
spolupráci s vedením souboru řeší a finančně kryje potřeby souboru. Vedení
MěKS se pravidelně schází se zástupci souboru.
V roce 2004 byl vydán první CD nosič souboru v nákladu 500 kusů.
Nosič je průřezem repertoáru tamburašů.
V průběhu roku byly hrazeny opravy nástrojů. Největším úspěchem
souboru byl zájezd do bosenské Banja Luki, kde se zúčastnil mezinárodního
setkání tamburašských souborů. Došlo tady k navázání mnoha dalších
kontaktů. MěKS na oplátku pozvalo bosenský soubor do Studénky na
Mezinárodní festival tamburašských souborů v říjnu loňského roku, což byla
jedna z nejúspěšnějších akcí Městského kulturního střediska v roce 2005.
Bosenský soubor pozval ředitelku MěKS a dirigenta souboru Miloše
Grohmanna na Mezinárodní konferenci tamburašských souborů do Banja
Vručici, kde ředitelka měla možnost vystoupit jako jediný zástupce za Českou
republiku. Z této cesty byla přivezena nabídka na získání nových, moderních a
v současné době užívaných nástrojů (chybí jen to nejpodstatnější – finance,
protože jeden nástroj podle velikosti stojí 300 – 500 euro).
Soubor mimo jiné v loňském roce navštívil Slovenskou republiku, řadu
lázeňských měst a připravil také tři koncerty pro studénecké posluchače.
Taneční studio
Výuka tance pro děti pokračovala v zrcadlovém sále i v loňském roce.
V červnu se uskutečnil velmi úspěšný koncert, na kterém se podílely nejen děti,
ale také kursistky orientálního tance. Výuka dětí v Dělnickém domě (dále jen
DD) probíhá od září 1x týdně v zrcadlovém sále. I v loňském roce zde
probíhaly kurzy orientálních tanců (3 skupiny).
Studio DRAmaTIka
Studio DRAmaTIka je obecný název pro soubor dětí – „Koukej“ a
dospělých „2 x 3“. Oba soubory navazují na 120. výročí (v roce 2006)
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založení amatérského divadla ve Studénce. Oba soubory působí Dělnickém
domě jednou týdně, dospělý soubor na jevišti, dětský střídavě podle potřeby
buď na jevišti nebo v zrcadlovém sále.
Soubor „Koukej“
Soubor nadále rozvíjel práci s loutkou, do které byly děti zařazeny
individuálně, podle zájmu.
Osvědčila se spolupráce s místní švadlenou, která pro divadelní soubor
šije nejen kostýmy, ale také loutky a rekvizity.
Mimo klasickou divadelní výuku je jednotlivcům umožněna individuální
výuka pro přípravu na přijímací zkoušky na konzervatoř pod vedením
Stanislava Macka. V loňském roce byli individuálně připravováni dva žáci.
Soubor se v závěru roku připravoval na soutěžní přehlídku Pohárek, která
proběhne v únoru 2006.
V loňském roce se zúčastnili dva žáci „Pohárku“ ve Frýdku Místku a
získali ocenění s postupem na přehlídku do Třebíče.
Soubor „2x3“
Dospělý soubor „2 x 3“ se rozšířil o nové členy, současný počet je deset
herců. Soubor nastudoval novou divadelní hru od O. Daňka, která však byla
před premiérou stažena, z důvodu nevhodného hereckého obsazení a zjištění
dalších nemalých překážek k tomu, aby byla hra úspěšná. V závěru roku
soubor začal studovat další epizodní hry (monology a dialogy). Jeden z dialogů
je přihlášen na „Pohárek“ do Frýdku Místku v únoru 2006. Vzhledem k tomu,
že v letošním roce je 120. výročí založení tradice ochotnického divadla ve
Studénce, chystá soubor s MěKS slavnostní akci na podzim letošního roku.
Kurzy
Již řadu let pořádá MěKS kurzy kalanetiky, které jsou mezi ženami velmi
oblíbené. Kalanetika probíhá dvakrát týdně ve dvou časech v tělocvičně
Základní školy na ulici Butovická pod vedením Šárky Klementové.
Třetím rokem vede Hana Bajnarová kurzy orientálních tanců, které
probíhají dvakrát týdně ve třech skupinách v zrcadlovém sále v Dělnickém
domě.
Od září 2004 probíhá v Dělnickém domě kurz jógy pod vedením Dagmar
Schalkové. Výuka probíhá jednou týdně ve dvou časech v zrcadlovém sále
Dělnického domu.
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V bývalých kancelářích MěKS probíhají jazykové kurzy – angličtina (tři
kurzy skupinové + dva individuální) a italština (jeden kurz). A také kurz
paličkované krajky (jednou týdně).
Kultura
V roce 2005 uspořádalo MěKS 81 kulturních akcí (v roce 2004 to bylo
91), dopad na nepatrné snížení kulturních akcí měla rozsáhlá rekonstrukce
Dělnického domu.
Programová skladba je tvořena tak, aby si vybral z kulturní nabídky každý
z občanů Studénky. V rámci spolupráce se školami a mateřinkami
připravujeme každoročně nabídku představení, ze které si mají možnost vybrat.
K nejúspěšnějším kulturním akcím patřil především IX. Městský ples, kde
je tradičně zařazeno vystoupení řady zajímavých a slavných osobností českého
šoubyznysu, V. ročník Studéneckého Harlekýna, vyhlášení sportovců města
(akce města Studénky, již tradiční) a vyhlášení a ocenění „lidí kolem kultury“
– MIŠ MAŠ. Vyhledávanou akcí se stala módní přehlídka, která v letošním
roce byla pořádána dvakrát.
Kulturní akce s názvem Den města měla pro děti i dospělé poutavě
zvolený program. Moderátorem byl Jakub Třasák a byly na něm prezentovány i
postavičky Walta Disneye v životní velikosti.
Studénecké kulturní léto si také již našlo své příznivce a stalo se
vyhledávanou a navštěvovanou akcí ve Studénce. Významnou akcí léta se
tradičně stalo „Karnevalové ukončení léta s návštěvou asi jeden tisíc lidí. Za
zdařilé a hojně navštívené akce byly považovány dva první ročníky festivalů,
„Studénka fest“ (methalový festival) a „Mlýnice“ (festival elektronické hudby).
Na obou festivalech vystoupili účinkující z ČR i zahraničí.
Podzim loňského roku byl poznamenám rozsáhlou rekonstrukcí
Dělnického domu, a proto také musely být zrušeny některé kulturní akce
(Divadelní výlov – 5 představení).
Novou éru Dělnického domu zahájil III. ročník Mezinárodního festivalu
tamburašských souborů. Pozvání přijaly soubory z Banja Luki a slovenských
Šúran. V průběhu této náročné třídenní akce proběhly dva koncerty mimo
Studénku, slavnostní galakoncert potom v Dělnickém domě dne 22.10 2005.
Na galakoncert navázal přátelský večer všech zúčastněných souborů a hostů.
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Dále je možno připomenout XVIII. ročník „Folkového výprodeje“,
„Vánoční jarmark“, řadu vánočních koncertů, kdy mezi již tradiční se řadí
koncert pod širým nebem během štědrovečerního odpoledne nebo „Vánoce v
klubu“ (24. 12. ve 20 hodin) a „Předsilvestr“ (30. 12.). Letos poprvé byla
zařazena akce na náměstí s názvem „Rozvěcení vánočního stromu“. Jako každý
rok i letos bylo připraveno několik akcí pro Ústav pro mentálně postižené ženy
v Nové Horce, z nichž nejvýznamnější byla „Mikulášská nadílka“.
V průběhu roku 2005 navštívila Studénku v rámci připravovaných
kulturních programů celá řada známých osobností (Michal Nesvadba, duo
Tweens, Laco Deczi, Petr Novotný, Yveta Blanarovičová, Moravský komorní
sbor, Lucie Zedníčková, Zbyněk Pantůček, Martin Zounar, Olga Želenská,
Jakub Třasák, Pavel Šporcl a celá řada dalších).
Hospodaření organizace
Pro rok 2005 byly příspěvkové organizaci Městské kulturní středisko
Studénka určeny zřizovatelem tyto závazné ukazatele:
- příspěvek na činnost organizace
6 185 000,00 Kč
- záloha údržbu a opravy
200 000,00 Kč
- záloha na energie
826 400,00 Kč
- limit osobních výdajů
3 567 400,00 Kč
- výdaje na odpisy
213 200,00 Kč
- výdaje na nákup materiálu pro tamburaše
25 000,00 Kč
- výdaje na akci „Nejlepší sportovec města“ 50 000,00 Kč
- ostatní provozní výdaje
1 378 000,00 Kč
- dotace na investice
170 000,00 Kč
automatizace knihovního systému
60 000,00 Kč
nákup infokiosku pro Vagonářské muzeum 110 000,00 Kč
- hospodářský výsledek

0
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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.
Městská policie
V roce 2005 zaměstnávala Městská policie 15 zaměstnanců včetně 4
dispečerů. Celkový počet strážníků podléhajících starostovi města byl jedenáct
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 Felicie kombi. Občanům
je k disposici nepřetržitá pevná linka, linka tísňového volání a mobilní telefon.
Linka tísňového volání číslo 156 je převedena na digitální technické zařízení
ISDN umožňující zjištění čísla volajícího.
Ve sledovaném období bylo zaznamenáno 2 539 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 821. Pro dobrou informovanost občanů využívá MP média a to
zejména regionálního tisku novojičínský Deník, kabelové televize a měsíčník
Zpravodaj Studénky.
Nejčastěji řešenými přestupky jsou přestupky 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
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tělesně postižené a 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 neoprávněné
zábory veřejného prostranství, zakládání černých skládek a jiné. Pro
objektivnější vyhodnocení míry rušení nočního klidu bylo pořízeno zařízení
k orientačnímu měření hluku.
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 .
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 2005 bylo provedeno 68 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
2005 bylo řešeno 16 případů.
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Nálezy jsou předány buď majiteli nebo na MěÚ. V roce 2005 bylo řešeno
27 případů.
Nežádoucí černé skládky bývají zakládány u příjezdových komunikací do
města, v katastru města je problematickou oblastí i tak zvaná Stará kolonie.
V roce 2005 strážníci zmapovali a přispěli k odstranění 174 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.
Podezření z porušení trestného zákona bylo oznámeno OO PČR ve 51
případech, 9 pachatelů 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 11. závažnějších případech.
Obvodní oddělení policie České republiky(OO PČR) Studénka
Obvodní oddělení policie České republiky působí již čtvrtým 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 2005 spácháno 2 962 trestných činů,
z nichž bylo 1 551 objasněno.V rámci OO PČR Studénka bylo spácháno 148
trestných činů, což je ve srovnání s rokem 2004, kdy bylo spácháno 165
trestných činů, o 17 méně. Na celkové trestné činnosti se největší mírou podílí
trestná činnost majetková. Oproti roku 2004 se podařilo snížit počet krádeží
vloupáním, ale byl zaznamenán nárůst prostých krádeží. Výrazné snížení bylo
evidováno na úseku násilných trestných činů. V 62,16 % případů byl pachatel
zjištěn. Na úseku mravnostní kriminalistiky došlo ke třem skutkům a to o
jeden případ znásilnění a dva případy pohlavního zneužití. U násilné
kriminality bylo v roce 2005 zaznamenáno celkem 14 trestných činů, z nichž
bylo objasněno 12 případů s úspěšností 85,71 %. Při srovnání s rokem 2004
došlo ke snížení počtu násilných trestných činů o 13 skutků. Převažovaly
případy úmyslného ublížení na zdraví.
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Z rozboru majetkové trestné činnosti, kdy vůči minulému roku došlo
k navýšení majetkových trestných činů, převažuje u krádeži vloupáním
kategorie ostatní objekty a následují obchody, byty, restaurace, objekty
s uměleckými předměty, zahradní chatky a rodinné domy. Z prostých krádeží
převládají krádeže jízdních kol, podvody, zpronevěry a poškozování cizích
věcí.
Celkem bylo vyšetřováno a stíháno 36 osob, toho bylo 17 recidivistů, 3
skutky spáchaly osoby nezletilé. Majetkovou trestnou činnost spáchalo pět
osob pod vlivem alkoholu.
Výše škod z majetkové trestné činnosti byla 1 848 000,- Kč. Zajištěny
však byly hodnoty ve výši 38 000,- Kč.
V jednom případě byl zaznamenán trestný čin padělání a pozměňování
peněz.
Ve věci přestupků bylo ve Studénce a přilehlých obcích spácháno 1 266
přestupků z nichž se 1 144 podařilo objasnit. Převažovaly přestupky proti
bezpečnosti a plynulosti silničního provozu, občanskému soužití, majetku a
veřejnému pořádku. Za přestupky byly v blokovém řízení uloženy pokuty
v hodnotě 268 400,- Kč. Ke správnímu řízení bylo oznámeno 197 přestupků.
Z rozboru dopravní nehodovosti vyplývá, že v bývalém okrese Nový Jičín
došlo k 2 741 nehodám. Ve Studénce byly zaznamenány tři smrtelné následky,
dvě dopravní nehody, dvě osoby těžce zraněny a 16 osob zraněno lehce .
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.

87

Přehled výjezdů jednotky SDH města Studénky
Členové Jednotky sboru dobrovolných hasičů města Studénky (dále jen
jednotka SDH) zasahovali v roce 2005 celkem u 37 událostí. Z toho bylo na
území města 24 událostí a 12 událostí mimo územní obvod města. V rámci
odborné přípravy členové jednotky SDH připravili a provedli také 1 taktické
cvičení zaměřené na likvidaci požáru s únikem nebezpečné látky.
Největší podíl zásahů tvoří zásahy u požárů - celkem ve 26 případech,
dále hasiči zasahovali v sedmi případech technické pomoci, z toho byl jeden
zásah na následky živelní pohromy - větrné smršti, u jedné požární asistence,
ve dvou případech hasiči zabezpečovali zálohu na stanici a v jednom případě
byl jednotce SDH vyhlášen planý poplach.
Oproti roku 2004 došlo k nárůstu počtu událostí z 26 na 37.
Provedeme-li vyhodnocení rizikových dnů v týdnu, pak nejrizikovějším
dnem se z pohledu počtu událostí jeví čtvrtek s 9 událostmi (z toho bylo 7
požárů), následuje středa s 5 událostmi.
V roce 2004 byla nejrizikovějším dnem neděle, kdy došlo k 7 událostem,
z toho byly 4 požáry.
Požáry v domácnosti
Z celkového počtu 15 požárů, které vznikly na území města, představuje 5
požárů v domácnostech 19 % podíl na všech požárech. Oproti roku 2004 je to
pokles o 10 %. Tehdy podíl požárů v domácnosti tvořil 29 % všech požárů ve
městě. V roce 2003 tvořil podíl požárů v domácnostech celých 50% všech
požárů ve městě.
Nezanedbatelný podíl na požárech v domácnostech měla nepozornost a
nezodpovědnost některých občanů, především v bytových domech, např. při
přípravě stravy, kdy dojde k jejímu připálení nebo spálení a následnému
zakouření a šíření zápachu spáleniny v bytových a společných prostorách. Dále
nevyhovující elektroinstalace některých bytových domů, manipulace
s hořlavinami a nedostatečný dohled nad dětmi.
Mimo jedné události byly zbývající požáry, které vznikly v tomto roce na
území města, malého rozsahu a dle hrubého odhadu nezpůsobily větší
materiální škody. Pouze požár bytu na ul. Tovární byl většího rozsahu a
bohužel při něm vyhasl jeden dětský život.
Většinu požárů stačila včas lokalizovat první jednotka, zbývající jednotky
se pak podílely na likvidaci a odstraňování následků požárů nebo zůstaly
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v záloze na místě události nebo v pohotovosti na základně. Při výjezdech a
samotných zásazích nedošlo k žádným zraněním ani ztrátám na životech
zasahujících hasičů.
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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.
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:
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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 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.
V roce 2005 bylo v TJ sdruženo 420 členů v 10. oddílech. Zájem byl
zaměřen jak na výkonnostní tak rekreační sport. Fotbalisté hráli Okresní přebor
a oddíl zabezpečil tradiční žákovský turnaj za účasti 8. družstev. Šachisté
působili v Krajské soutěži. Oddíl juda se věnuje výchově mládeže. Stolní
tenisté postoupili do divize.
Významnou událostí byla rekonstrukce travnaté plochy fotbalového hříště.
Výbor Tělovýchovné jednoty Vagonka ve stejném složení jako v loňském roce.
TJ Vagonka – stolní tenis
Po skončení soutěžní sezóny 2004/2005 byly výsledky družstev velmi
uspokojivé. V Krajské soutěži skončili hráči Studénky „A“ bez porážky na
prvním místě a postupují do Divize. V této soutěži reprezentovali hráči
Ladislav Pupák, Jaroslav Vyvial, Lukáš Inderský, Daniel Hort, Martin
Stanečka a Pavel Macháček.
„B“ družstvo Studénky skončilo v okresní soutěži 1. třídy na 3. místě a
družstvo žáků na 2. místě.
Na mistrovství České republiky v Plzni soutěžili Ladislav Pupák a
Jaroslav Vyvial. I když neuspěli, přesto je třeba poznamenat, že Ladislavu
Pupákovi jen těsně unikl postup ze skupiny, když porazil hráče hrající vyšší
soutěže v rámci ČR.
Na slavnostním večeru vyhlašování nejlepších sportovců města za rok
2004, konaného dne 8. dubna 2005, uspěli za oddíl stolního tenisu Ladislav
Pupák a v jednotlivcích mezi mládeži i jeho syn David Pupák.
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 2005.
Sportovní klub měl v mistrovských soutěžích ročníku 2004/2005 zařazeno 9
družstev.
Mladší žákyně skončily na 2. místě Oblastního přeboru ( dále OP ) a
postoupily do celostátního finále Českého poháru s umístěním na 5. místě.
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Starší žákyně se umístili v OP na 7. místě.
Starší žáci v ročníku 2004/2005 obsadili 3. místo v OP.
Dorostenky skončily na 2. místě OP a na následujícím mistrovství České
republiky obsadily 1. místo a staly se tak vítězkami Poháru ČR roku 2005.
Dorostenci v OP skončili na 8. místě tabulky.
Muži „ B“ se umístili v OP na 1. místě a v Play - off skončili na pěkném
3. místě
Muži „A“ skončili na 6. místě v 1. lize ČR.
Ženy „A“ skončily na 12. místě ligové tabulky a měly sestoupit do nižší
soutěže.
V baráži o udržení v 1. lize ČR však zvítězily a tím byla zachována
příslušnost v této nejvyšší soutěži pro SK Studénka.
Ženy „B“ obsadily 2. místo v OP.
Pět žen a pět mužů Sportovního klubu Studénka reprezentovalo Moravu
na utkání Čechy – Morava.
O popularitě tohoto sportu ve Studénce svědčí i to že na utkáních 1. ligy
byla největší návštěvnost v rámci ČR ve sportovním odvětví Národní házená.
V roce 2005 uspořádal Sportovní klub „Pouliční turnaj“ za účasti 8.
družstev a „Memoriál Jiřího Malchárka“ kategorie „Staré gardy“ s účastí 4
družstev. Rok byl zakončen organizací Předsilvestrovského pochodu Poodřím
za účasti 158 účastníků.
Předsedou Sportovního klubu Studénka je Petr Špůrek a jednatelem
Miroslav Rusek.
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 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
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drahách dokazoval i Martin Ševčík, David Kotas, Jiří Gola, Jaromír Marák i
Radek Milníček.
Hokejový klub Studénka – HC Studénka
Výroční členská schůze konaná dne 14. dubna 2005 zvolila nový výbor ve
složení : Šobich Lubomír – předseda, Mendrygal Roman – pokladník, manažer
- Richter Karel, členové výboru - Pokorný Miroslav a Tancer Jan. Revizní
komise ve složení : Josef Czinege – předseda a členové – Dušan Šostý a
Ladislav Honusek.
Členové výboru i revizní komise vykonávají své činnosti v souladu se
stanovami a bez nároku na finanční či jinou odměnu. Veškeré finanční
prostředky získané pro činnost klubu jako dotace, příjem z reklam, příjem ze
vstupného, příjmy z členských příspěvků a provozních poplatků jsou
využívány výhradně na financování vlastní činnosti klubu. Na organizačním
zabezpečení činnosti klubu se dále podílejí trenéři družstev, vedoucí družstev,
brusiči bruslí a hospodář klubu. Na konci roku pracovalo v klubu 8 trenérů, 5
vedoucích družstev a dva brusiči. Výbor hokejového klubu se schází ke svým
schůzím pravidelně každou středu v 17 hodin.
Na přelomu let 2005/2006 byl registrován v rozehraném krajském
přeboru (dále KP) následující počet hráčů: muži – 27, junioři – 25, starší žáci –
17, mladší žáci – 20 a v přípravce 17 hráčů.
Výbor klubu svým rozhodnutím organizuje 2x týdně školu bruslení pro
děti do tří let, vyjímečně i pro starší. Cílem této činnosti je zastavit pokles
zájmu o lední hokej ve Studénce a v okolních obcích.
Jednotlivá družstva dosáhla v soutěžích KP v soutěžním ročníku 2005 –
2006 následujících výsledků:
žáci 4. – 5. třídy trenérů Žídka a Kaňovského - 2. místo
žáci 6. – 7. třídy trenérů Tancera a Richtra – 1. místo
žáci 8. – 9. třídy trenérů Bobáka a Chorobinského – 3. místo
junioři – pod vedením trenéra Lipnického – 2. místo
muži – pod vedením trenéra Pokorného – 5. místo .
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VII. POČASÍ A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ.
Jsou zde uvedena klimatologická data za rok 2005 pro lokalitu Studénka a
poskytnuta Českým hydrometeorologickým ústavem v Ostravě – Porubě.
Průměrná měsíční teplota vzduchu měřená ve °C :
MĚSÍC leden
únor
březen
duben
°C
0,1
-3,1
1,2
9,7

květen
14,2

červen
17,0

pokračování tabulky:
červenec

srpen

září

říjen

listopad

prosinec

19,6

16,9

14,5

9,3

2,7

-1,1

Rok
2005
8,4

Měsíční úhrn srážek měřený v mm :
MĚSÍC
mm

leden
38,5

únor
67,4

březen
13,1

duben
47,7

květen
70,4

červen
52,0

červenec

srpen

září

říjen

listopad

prosinec

114,9

100,9

78,9

6,3

51,8

98,2

Rok
2005
740,1

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.
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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.
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VIII. RŮZNÉ
Změna poplatku „za odpad“
S účinností od 1.1.2005 byla upravena sazba místního poplatku za provoz
systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů na 396 Kč/ osobu a rok. Po dvou letech tak došlo
k úpravě poplatku především z důvodu navýšení ceny od svozové firmy OZO
Ostrava s.r.o. mimo jiné i z důvodu zvýšení sazby DPH z 5% na 19%. Poplatek
ve výši 396 Kč/osoba a rok je určen na pokrytí části nákladů, zbytek do 458
Kč/osoba a rok odpovídající částce 62 Kč bude nadále hrazen z rozpočtu
města.
Změna ceny vodného a stočného
Představenstvo společnosti Městské inženýrské sítě Studénka a.s.zvýšilo
k datu 1.1 2005 cenu vodného a stočného takto: vodné včetně DPH – 21,22 Kč
, stočné včetně DPH – 12,16 Kč, celkem vodné a stočné včetně DPH je 33,38
Kč.
Tříkrálová sbírka 2005
Ve dnech 2.-12. ledna 2005 se Charita Studénka již popáté 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, 61 skupinek koledníků,Tří
králů, spolu s dospělým doprovodem. Výsledek koledování byl ve Studénce
následující: Studénka 1 – 56 512,- Kč, Butovice – 72 348,- Kč a Nová Horka –
7 755,- Kč. Celkem bylo vykoledováno ve zmíněných obcích 333 601,50,- Kč.
Šedesát procent výtěžku bylo použito na výstavbu domu pokojného stáří
ve Studénce „Domov sv.Anny“, zbývající část je určena na pomoc lidem
v nouzi a obětem živelných katastrof u nás i ve světě.
Zvýšení částek životního minima
Od 1.1.2005 se nařízením vlády zvýšily částky životního minima, které se
považují podle zákona o životním minimu za potřebné k zajištění výživy a
ostatních základních osobních potřeb občana měsíčně takto:
- životní minimum jednotlivce měsíčně vzrostlo o 200 Kč, tj na 4 300 Kč,
- bezdětného páru na 7 250 Kč,
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- matkám samoživitelkám s jedním dítětem podle věku dítěte na 6 610 až
7 380,
- úplné rodiny s jedním dítětem podle věku dítěte na 9 580 až 10 350 Kč,
- celková úroveň životního minima úplné čtyřčlenné rodiny s nezaopatřenými
dětmi se
měsíčně zvýší podle věku dětí na 11 300 až 12 840 Kč,
- u pětičlenné úplné rodiny s nezaopatřenými dětmi na 13 400 až 15 710 Kč.
Schválená právní úprava se projevila v oblasti sociálních dávek, které se
odvozují od výše životního minima.
Informační kiosek
V prosinci loňského roku byl do budovy MěÚ Studénka vedle služebního
vchodu zabudován informační kiosek. Jedná se o moderní zpřístupnění
informací zveřejněných na internetu bezplatně občany. Obrazovka je ovládána
dotykem na příslušné odkazy, popřípadě použitím klávesnice .
Na základní obrazovce jsou navoleny odkazy na stránky :
státní správa (adresáře úřadů, ministerstev),
město Studénka,
Infomorava – turistický informační systém,
personální struktura MěÚ Studénka,
katalog služeb a firem ve městě,
kultura a sport ve městě,
jízdní řády,
telefonní seznam a internetový vyhledavač Centrum.
Smyslem informačního kiosku je jeho využití ke všeobecnému prospěchu
občanské veřejnosti.
Plesová sezóna
15. ledna 2005 se konal tradiční Sportovní ples v prostorách Dělnického
domu. Hudba – SÁGA pan Holášek (Kopřivnice), vstupné 150 Kč, tombola –
1.cena barevný televizor, 2. cena jízdní kolo, 3. cena mikrovlná trouba. Jídlo
zajistila firma Poli – zvěřinové hody.
5. února 2005 se konal IX. Městský ples. Hudba A Band, Duo Ládi
Součka, Diskotéka V. Mádra. Program : Pangea, Tweens, Elvis Presley,
skupina Capoeiro, Taneční škola Nový Jičín. Moderátorkou plesu byla Iveta
Vavrošová. Cena slosovatelné vstupenky byla 230 Kč.
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19. února 2005 uspořádal Sbor dobrovolných hasičů Studénka – město již
tradiční Hasičský bál v Dělnickém domě. Hudba A Band, vstupenka
s místenkou 130 Kč.
25. února 2005 uspořádaly všechny základní školy ve Studénce Školský
bál v Dělnickém domě ve Studénce. K poslechu a tanci hrála skupina A Band.
Cena vstupenky byla 50 Kč a cena místenky 20 Kč. Výtěžek z prodeje
vstupenek byl na podporu činnosti školních klubů základních škol .
13. března 2005 uspořádal Český svaz žen Dětský maškarní ples
v Dělnickém domě s klaunem , občerstvením a tombolou.
26. března 2005 uspořádal SK Studénka, oddíl národní házené 1.
Pyžamový ples v Dělnickém domě. Účastníci mohli být na ples oblečeni ve
spacích úborech, pyžamech, nočních košilích nebo i bez oděvu. Hudba byla
diskotéka V. Mádra. Vstupné 100 Kč.
Studénka na veletrhu cestovního ruchu REGIONTOUR
Ve dnech 13. do 16 ledna 2005 probíhala v Brně dvojice mezinárodních
veletrhů turistiky Go a Regiontour.Návštěvníci měli možnost pod jednou
střechou projít celou naši republiku s barvitou ukázkou rozličných zvyků a
tradic.
Město Studénka se prezentovalo v rámci oblasti Moravské Kravařsko
společně se sdružením obcí Bílovecko, mikroregion Odersko, Region Poodří,
městy Fulnek a Příbor.. Stánek našeho města byl ozdoben panely
s fotografiemi. Největší atrakcí a lákadlem se stala nepřehlédnutelná postava
krávy žvykající čtyřlístek a držící kytku, která zvaným hostům poskytovala
možnost netradičního občerstvení jaderničkovou pálenkou vytékající přímo
z jejího vemene. Stala se tak symbolem Moravského Kravařska, které svůj
název odvozuje od užitkového skotu – krav.
V podvědomí obyvatel naší republiky je Studénka stále spojována
s výrobou vagónů, vagonářským muzeem, zámkem, přilehlým parkem a
zámeckou bránou a Františkem kardinálem Tomáškem. Velký zájem také
vzbuzovala naučná stezka Kotvice a celkově jedinečná krajina Poodří a mapy
cyklotras.
Město Studénka se také zúčastnilo pokusu o soutok největšího počtu vod
České republiky tím, že přivezlo vody z řeky Odry.
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Dělnický dům – přístavba terasy.
Investicí do terasy před Dělnickým domem ve Studénce přispěl podnikatel
a nájemce restaurace Libor Polehla ke zhodnocení majetku města. Provoz
terasy byl zahájen dne 1. května 2005 na akci s názvem „Otevírání terazki“
s hudbou skupiny Dědci, s občerstvením a organizací soutěží o ceny v režii
firmy POLI.
60. výročí ukončení 2. světové války
V měsíci květnu si občané České republiky a tedy i našeho města
připomněli 60 let od ukončení 2. světové války a také 60 let od osvobození
města Studénky. Této události předcházely vzpomínkové akce dne 2. května u
pomníků v Butovicích a ve Studénce na zámecké zahradě.
Dne 7. května pak byly doprovázeny kulturním programem na náměstí
Republiky a ohňostrojem před jehož odpálením pronesl krátký projev i starosta
města.
Nejúspěšnější sportovec města Studénky za rok 2004
Městské kulturní středisko Studénka a Sportovní komise Rady města
Studénky uspořádalo dne 8. dubna 2005 v Dělnickém domě společenský večer
s vyhlášením nejúspěšnějších sportovců města. Celkem bylo vyhodnoceno 19
sportovců ze sedmi kategorií.
Nejlepším sportovcem města v kolektivním sportu v kategorii mládež byla
Tereza Gajdušková - SK Studénka, národní házená; v kolektivním sportu
v kategorii dospělí Roman Tomášek – HC Studénka, lední hokej;
v individuálním sportu v kategorii mládež David Pupák – TJ Vagonka
Studénka, stolní tenis; v kategorii nejlepší družstvo starší žačky – SK Studénka,
národní házená; nejlepším trenérem cvičitel , funkcionář Miroslav Schneider –
AMK BMX Studénka a do síně slávy byl zapsán Miroslav Rusek – SK
Studénka, národní házená.
Den města
Tradiční Den města se konal dne 11. června 2005 na náměstí Republiky
v době od 15.00 do 22.00 hodin. Moderátorem byl Jakub Třasák a učinkujícími
byli:
Kačer Donald, Mickey Mouse a pes Pluto – postavičky z filmů Walta
Disneye v životní velikosti, Marta Vanová – princezna, inspektor Šikula –
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postavička JETIX v životní velikosti, slepička Megí – postavička v životní
velikosti, Silueta Praha – taneční skupina, klaun Albert, klaun Filo a Šejkr.
V době od 20.00 do 22.00 hodin hrála kapela A-Band a doprovodné akce
připravily městské knihovny a Vagonářské muzeum se vstupem zdarma.
Soutěž „O nejlahodnější domácí pálenku“
Čtvrtý ročník soutěže o nejlahodnější domácí pálenku vyhlásila
příspěvková organizace Městské kulturní středisko Studénka. Soutěžící mohli
své půllitrové vzorky odevzdat v kanceláři MěKS v Dělnickém domě v době
od 7. března do 22. dubna 2005 s tím, že vyhodnocení proběhne u příležitosti
konání kulturní akce Den města Studénky.
Z došlých vzorků byly dne 11. června v době konání Dne města
vyhodnoceny tři vzorky . Na prvním místě se umístila pálenka Zdeňka
Havelky, na druhém pak Emila Schaumanna a na třetím pak pálenka Jiřího
Jelínka.
Výtěžek z prodeje vzorků pálenky byl věnován speciální třídě Zvláštní
školy Studénka prostřednictvím její ředitelky Miroslavy Haluškové.
Vítání nových občánků
Sbor pro občanské záležitosti města Studénky uspořádal dne 19.června
2005 v obřadní síni zámku ve Studénce přivítání následujících nových občánků
našeho města: Lukáše Schwana, Denisy Moravcové, Michaely Cedidlové,
Jakuba Martinka, Zdeňka Svobodníka, Jana Mikysky, Adama Grossmanna,
Anny Johnové a Karin Kudlové.
Plošná deratizace města
V průběhu měsíců září a říjen proběhla ve městě plošná ochranná
deratizace , zaměřená na hubení potkanů. Celou akci provedla zlínská firma
Deratex, spol.s r.o. Jako nástrah byly použity jednorázové antikoagulanty
Baraki, Landrat a Hubex, které byly kladeny do kanalizační sítě, do nor a do
vybraných objektů. Tyto nástrahy se vyznačují vysokou účinností vůči
hlodavcům, když 2,5 gramu spolehlivě zahubí potkana do hmotnosti 250
gramů, zatímco ostatní necílená zvířata by musela spotřebovat podstatně větší
množství, aby došlo k jejich otravě ( pes cca 350 gramů, slepice až 1 kg, kočka
až 2 kg).
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Represivní zásahy a nutnost prevence vyplývá i ze samotné biologické
podstaty potkana, který dospívá po 3 měsících, samice je březí pouze tři týdny
a vrhá 3 až 7 krát do roka 5 až 15 mláďat.
Festival tamburášské hudby
V pořadí již třetí mezinárodní festival tamburášské hudby byl letos
obohacen o hosty ze země původu tohoto umění a to o tamburášský orchestr
z Banja Luky. Banja Luka je hlavní město Republiky Srbské v Bosně a
Hercegovině. Koncert se konal dne 22.10. 2005 v Dělnickém domě ve
Studénce a kromě banjalučanů učinkovali i tamburáši ze slovenských Šurian a
tamburáši ze Studénky. Překvapením bylo i vystoupení souboru mažoretek
s názvem“ Krokodýl“ z Ostravy.
Festival navazoval na Festival tamburášských orchestrů konaný ve městě
Banja Luka v dubnu letošního roku, kterého se zúčastnili i tamburáši ze
Studénky .
Během tří festivalových dnů měli tamburáši nabitý program. V pátek, kdy
přijel soubor z Banja Luky se po krátkém setkání se starostou odebral společně
s Tamburášským souborem Brač Richarda Gelnara ze Studénky do jodových
lázní v Klimkovicích, kde proběhl jejich první koncert. Sobotní dopoledne
strávili banjalučané ve Vagonářském muzeu ve Studénce a odpoledne se
setkaly všechny tři soubory ve sportovním areálu SAS s.r.o. při společných
sportovních aktivitách. V 19 hodin byl zahájen galavečer festivalu, který byl
zážitkem nejen pro více než 100 účinkujících, ale také pro plný sál hostů.
Vyvrcholením galavečera byla „hudební tečka“, kdy zazněl „Slovanský
pochod“ v podání zúčastněných souborů. Po galavečeru se soubory sešly na
slavnostní večeři a potom do dlouhých nočních hodin se zpívalo, hrálo a
tančilo.
Slovenský soubor v noci odjížděl zpět do rodných Šurian, ale soubor
z Banja Luky čekalo ještě jedno koncertování a odjezd až v pondělí dopoledne.
Neděli Srbové strávili ve Štramberku, kde měli nabitý program. Vyšlapali na
Štramberskou trúbu, absolvovali exkurzi v místním pivovaru a odpoledne hráli
v místním kulturním domě.
Dělnický dům – opravy a rekonstrukce
Dělnický dům je centrum kulturního a společenského dění města
Studénky. V průběhu let byly prováděny opravy a záchovná údržba na udržení
provozuschopnosti objektu. Počínaje rokem 2001 však zastupitelstva města
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přikročila k zásadním řešením vedoucích ke zkvalitnění technického stavu
objektu.
První velkou investicí byla rekonstrukce stropních konstrukcí zaměřená na
zvýšení statických parametrů objektu. V roce 2003 byl proveden energetický
audit Dělnického domu, ze kterého vyplynulo, že konstrukce stavby
neodpovídá platným normám z důvodu nadměrných energetických ztrát a
spalováním pevných paliv v kotelně dochází ke znečišťování životního
prostředí.
Proto bylo přikročeno na počátku roku 2005 k realizaci zakázky s názvem
„Zateplení objektu Dělnického domu ve Studénce“ s pomocí státní dotace ve
výši 4 mil. Kč.
Společně se zateplením objektu a zhotovením nové fasády byla vyměněna
okna, zhotoven nový vstup do objektu, provedeno zateplení plochých střech a
povrchová úprava střechy sedlové. Vybraný zhotovitel projektové
dokumentace, firma INPROS Frýdek-Místek,s.r.o., po prohlídce objektu a
posouzení jeho stavu zahrnuje do projektové dokumentace i sanaci soklové
části, dodatečné provedení hydroizolací podřezáním a injektáží, provedení
sanačních omítek u narušených částí stěn v interiéru a zhotovení nového
provětrávaného soklu. Současně byla provedena rekonstrukce komínového
tělesa, které svou výškou neodpovídalo platným normám.
Při výtvarném pojetí úprav, jakými jsou nový vzhled průčelí objektu a
barevné ladění, vycházel projektant z architektonické studie Ing. arch. I.
Domoráka.
Po provedeném výběrovém řízení rozhodla Rada města Studénky svým
usnesením ze dne 28.6.2005 o přidělení veřejné zakázky firmě HOMOLA, a.s.
z Ostravy-Kunčiček, jejíž nabídka byla vyhodnocena jako celkově
nejvhodnější.
Celková částka za provedení díla byla stanovena na 5 880 887 Kč včetně
DPH, termín realizace 54 kalendářních dnů s termínem ukončení 16.10.2005.
Protože se však jednalo o rekonstrukci staršího objektu ( Dělnický dům
byl vystavěn v roce 1939) vyskytly se i stavební a nepředpokládané potíže. Při
odstraňování travertinových obkladů bylo zjištěno, že soklové zdivo je nejen
podmáčené, ale i velmi nesourodé a značně narušené (použití nekvalitních
materiálů při výstavbě). Bylo proto nutné dodatečné zpevnění soklového zdiva
tzv. torkrétem. Při nadezdívání komínu centrální kotelny byl zjištěn výkyv
komínového tělesa a nalezeny praskliny u paty tělesa a potvrzena jeho
nestabilita. Celé komínové těleso bylo nutno odbourat až po jeho patu
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v půdním prostoru a vybudován komín nový. Tyto komplikace si vyžádaly
prodloužení termínu realizace stavby oproti smlouvě o čtyři dny.
Provedená rekonstrukce však není posledním zásahem do konstrukce
objektu. V příštím roce se uvažuje s úpravou systému ústředního vytápění na
základě plynofikace a s instalací měření a regulace otopné soustavy.
Nová autobusová zastávka v Nové Horce
Vážným problémem města Studénky s ohledem na bezpečnost jeho
občanů a zejména školních dětí byly autobusové zastávky na silnici II. třídy č.
464 ze Studénky směrem na Příbor v Nové Horce. Projíždějící vozidla
ohrožovala bezpečný přístup cestujících .
Proto zde byly umístěny dopravní značky omezující rychlost, výstražné
tabule a město požadovalo častější měření rychlosti dopravní policii. Policie
zde rovněž prováděla dozor při ranních odjezdech dětí autobusy do škol.
Protože tato opatření neměla dlouhodobý vliv na chování řidičů, rozhodlo
Zastupitelstvo města Studénky vybudovat novou autobusovou zastávku –
točnu, která je umístěná mimo tuto silnici, a to přímo v Nové Horce vedle
restaurace. Na vybudování této zastávky muselo město uvolnit částku ve výši
418 011 Kč.
Nově vybudovaná zastávka nahradila tak s účinností od 11.12. 2005, kdy
vstoupily v platnost nové jízdní řády linkové autobusové dopravy, stávající
zastávku Nová Horka , rozcestí k Bartošovicím. Na zastávku budou zajíždět
spoje linek Nový Jičín – Studénka - Bílovec, Studénka – Sedlnice - Nový Jičín,
Nový Jičín –Studénka – Klímkovice – Ostrava, Kopřivnice – Příbor – Studénka
a Bílovec – Studénka – Příbor – Kopřivnice.
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IX. KALENDÁRIUM
Poř.č. Datum
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.

Název akce

30.1.2005
5.2.2005
10.2.2005
2.3.2005
21.-27.3.05
27.3.2005
2.4.2005
8.4.2005
22.4.2005
25.4.2005
1.5.2005
2.5.2005

Odpoledne s Michalem Nesvadbou
IX. Městský ples
Spirituál kvintet
Poutníci + Cop
IV. ročník divadelní přehlídky Studénecký Harlekýn
Prof. divadlo - Láska, sex a žárlivost
Swingový večer s Borisem Urbánkem
Vyhlášení nejúspěšnějších sportovců města 2004
Koncert P. Šporcla
Dobroty na cestách“ - P. Novotný, I. Blanarovičová
Divadel. představení - Pohádka o líných strašidlech
Divadelní představení - „Poslední šance“ (divadlo
Metro Praha)
5.5.2005
Výlet za tancem - taneční koncert TS MěKS
7.5.2005
Připomenutí 60. výr. osvobození - koncert na náměstí
20.5.2005
Miš Maš s L. Deczim
25.5.2005
Screamers (Travesti skupina)
26.5.2005
Divadlo pro děti - Povídání o pejskovi a kočičce
28.5.2005
Studénka fest - metalový festival
červen
Den dětí (kino, divadlo.. pro školní a předškolní děti)
11.6.2005
Den města s Jakubem Třasákem
19.6.2005
„Z pohádky do pohádky“ - DRAmaTIka MěKS
24.6.2005
Koncert vokální skupiny „Sluníčko“
24.6.2005
Koncert skupiny - „Jazzové kombo“
Studénecké kulturní léto
3.7.2005
Koncert TSB R. Gelnara
23.7.2005
Mlýnice - festival elektronické hudby
31.7.2005
Dechový orchestr Jistebník na náměstí Republiky
7.8.2005
Alfa Band - z důvodu nepříznivého počasí zrušeno
3.9.2005
Karnevalové ukončení léta na Dělnické zahradě
15.9.2005
Koncert vážné hudby - Janeček - Drápal
15.9.- 3.10.05
Výstava fotografií M. F. Ruska
27.9.2005
Koncert písničkářů Palečka - Janíka
21.- 22.10.05
Mezinárodní festival tamburašské hudby
1.11.2005
Setkání s úspěšnými
5.11.2005
Módní přehlídka
Divadelní výlov - zrušen z důvodu rekonstrukce Dělnického domu
104

36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.

26.11.2005
9.- 23.11.05
1.12.2005
2.12.2005
2.12.2005
4.12.2005
10.12.2005
12.12.2005
12.12.2005
16.12.2005
24.12.2005
27.12.2005

XVIII. Folkový výprodej
Výstava tapisérií M. Vašicové
Vánoční koncert TSB R. Gelnara
Mikuláš s čertem v Nové Horce
Rozsvěcení vánočního stromu spojené s jarmarkem
Mikulášské promítání v kině zdarma pro děti
Vánoční jarmark s hostem Rozmarýnkou
P. Novák pro školy a veřejnost
Vážná hudba - J. Pazour - klavírní koncert
oncert Moravského komorního sboru
Vánoční hudební dárek
Jeam session
Akce klubu Peklo v roce 2005

Název akce
Leden
8.
Kino Peklo
14. Čajovna v Pekle
15. Different night – výstava obrazů Václava Maléře, ambient dnb DJ
Euthanasia
29. Hudební profil: NINE INCH NAILS
Únor
11.
18.
19.
26.

Počítačový turnaj o ceny
REWIND – drumnbass večírek
Hudební Jam s projekcí divadelního představení
Výstava obrazů Davida Hanzelky a Martina F. Ruska

Březen
4.
Hiphop party
5.
Tradiční čajový dýchánek
11. Živý koncert – Crashpoint, Squaw suspect, Mros and voices
18. Rewind – drumnbass večírek
25. Different night – DJ Forest + živý saxofon, Santor_@foo, Euthanasia
26. Kino Peklo
Duben
1.
Mustek sound systém – jungletek
15. Živý koncert
- CTRL + ALT + DEL (Polsko), BARRICADE,
NONSENSE
22. Hip-Hop party
23. Hudební profil: PRODIGY
29. Výstava Ostravského sdružení WKC – malby, grafiti, muzika..
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Květen
6.
Techno party – djs: Fox, Tiris, Yellow T., Dave
21. Hiphop live – Heavy duty kru
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