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Od 1. ledna začala v České republice platit třetí sazba DPH ve výši 10 %. Tato
sazba se vztahovala na dětskou výživu, léky a tištěné knihy.
V pátek 20. března došlo na našem území k částečnému zatmění Slunce, které
svého vrcholu dosáhlo v 10:47 hodin, kdy Měsíc zakryl téměř 75 % Slunce.
Shodou okolností byla tento den i jarní rovnodennost.

Velké emoce (kladné i záporné) vzbudil přejezd
amerického konvoje Dragoon Ride přes Českou
republiku ve dnech 29. března až 1. dubna. Jednalo se
o téměř 120 vozidel a 520 vojáků směřujících z Pobaltí
do Německa třemi směry přes ČR.
Začátkem května hostila Praha a Ostrava Mistrovství světa v ledním hokeji.
Turnaj vyhráli Kanaďané, naši hokejisté skončili čtvrtí.
Od června se nejen v naší republice, ale v celé Evropské unii řešil problém
imigrantů ze Sýrie, Afriky a dalších převážně arabských států, kteří se
vyloďovali v jižních státech Evropy a chtěli se dostat především do západní
Evropy. EU chtěla zavést kvóty pro jednotlivé členské státy, kolik běženců
mají přijmout. Většina evropských států včetně ČR tyto kvóty odmítala.
Během roku přišlo do Evropy odhadem přes 1,5 milionů lidí. Mezi lidmi
i politickými představiteli se objevovaly názory, že se jedná o organizovanou
invazi.
V pondělí 28. září na státní svátek sv. Václava jsme
mohli v časných ranních hodinách spatřit úplné
zatmění Měsíce. Náš kosmický soused se vnořil do
stínu Země a díky zemské atmosféře, která láme do
zemského stínu načervenalý odstín slunečního záření,
chytil Měsíc nezvyklý naoranžovělý až narudlý nádech. Úkaz byl v Česku
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pozorovatelný takřka v celém průběhu. Fáze úplného zatmění trvala 1 hodinu
12 minut, svého maxima dosáhla ve 4:47 hodin.
V pátek 15. listopadu došlo v Paříži k sérii teroristických útoků, během
kterých bylo zabito přes 100 lidí. Důsledkem těchto akcí byl důraz na větší
bezpečnost obyvatel států EU. Již před tímto dnem některé jihoevropské státy
stavěly na svých hranicích ploty, po těchto teroristických činech začaly
v některých státech kontroly na státních hranicích. V EU pokračovala jednání
o řešení migrační krize.
V roce 2015 dosáhla Česká republika jednoho z čelných míst v Evropské unii
z hlediska růstu své ekonomiky, zároveň jsme patřili ke státům s nejnižší
mírou nezaměstnanosti. Podle statistiků vzrostla průměrná měsíční mzda
o 1.000 Kč, čímž došlo ke zvýšení životní úrovně.
Obchodníci zaznamenali nejvyšší tržby od roku 2008. Tyto tržby se blížily
k 1 bilionu Kč. Nejvíce se prodávala auta a elektronika.

-5-

Kronika města Studénky za rok 2015

MĚSTO STUDÉNKA

-6-

Kronika města Studénky za rok 2015
Studénka je město, které leží přibližně 20 km jihozápadně od Ostravy
a 20 km severovýchodně od Nového Jičína. Skládá se ze tří částí: Studénky,
Butovic a Nové Horky. Město vzniklo v roce 1959 spojením obcí Butovice
a Studénka, obec Nová Horka byla k městu připojena v roce 1975. Studénka
leží v Chráněné krajinné oblasti Poodří a jejím katastrem protéká řeka Odra.
K 1. lednu bylo v evidenci obyvatel Městského úřadu Studénka evidováno
9 807 občanů, k 31. prosinci 9 749 občanů, a to v místní části Butovice
6 451 obyvatel (z toho 3 149 mužů a 3 302 žen), v místní část Studénka
3 035 obyvatel (z toho 1 510 mužů a 1 525 žen) a v místní části Nová Horka
263 obyvatel (z toho 115 mužů a 148 žen). Jednalo se tedy o další pokles
v počtu obyvatelstva. V průběhu roku došlo k těmto změnám: do Studénky
bylo přihlášeno 140 osob, odhlášeno 197 osob a zemřelo 83 osob. Narodilo se
82 dětí a v rámci města Studénky změnilo trvalý pobyt celkem 365 občanů.
Mezi narozenými dětmi tentokrát převládly holčičky, kdy z celkového počtu
narozených dětí bylo 31 chlapců a 51 děvčat. Nejčastěji dávali rodiče jména
Adam (5x), Ema (5x) a Tereza (5x). Nejstaršími občany Studénky byli
k 31. prosinci 2 muži a 1 žena, kteří dovršili 96 let věku. Ministerstvem vnitra
bylo ve Studénce evidováno 43 cizinců s povoleným trvalým pobytem.
Od 1. ledna došlo ke změnám v cenách městské hromadné dopravy.
Naposledy byla cena navýšena v roce 2008. Nové jízdné činilo 10 Kč pro
osoby ve věku 15 až 65 let a 5 Kč pro osoby starší 65 let, dítě od 6 let do
15 let, zavazadlo a dětský kočárek.
Zastupitelé města schválili 12. února nový územní plán města. Na něm se
podílela pracovní skupina odborné veřejnosti, která spolupracovala s firmou
ARCHTEAM Územní plánování, s. r. o. Územní plán se vydává pro celé území
obce (plocha území činí celkově 3 100 ha, z toho je pouze 156 ha ve vlastnictví
města), je závazný pro rozhodování v území a určuje městu jeho budoucí
rozvoj.
Pravidelné vlakové spojení mezi Studénkou a Letištěm
Leoše Janáčka Ostrava bylo zahájeno 13. dubna, kdy vyjel
první spoj. Toto letiště je prvním mezinárodním letištěm
v ČR, které je napojeno na železniční síť. Před tím, než
byla doprava zahájena, musely být opraveny stávající koleje směrem na
Sedlnice a nově postavena přípojka na letiště. Stavba kolejového napojení
byla zahájena v září 2013 a byla financována z peněz Evropské unie.
Město podalo projekt „Konsolidace IT infrastruktury a nové služby města
Studénky“, ve kterém jde o obnovu serverové infrastruktury a pořízení
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softwaru hlasovacího zařízení pro zastupitelstvo. Dodávka hlasovacího
zařízení byla realizovaná v dubnu. Poprvé bylo hlasování použito během
zasedání Zastupitelstva města Studénky 9. dubna. Hlasování proběhlo
prostřednictvím tabletů v bezdrátovém provedení. Umožnilo zobrazit
hlasování každého člena zastupitelstva jednotlivě a vytvořit přehledové
sestavy, které mohou být zveřejněny a ulehčí práci zapisovatelkám.
Od 1. května došlo ke změně v konání svatebních obřadů. Jako oddávací den
byla stanovena každá první sobota v měsíci a tento termín byl osvobozen od
poplatku. Jiné termíny byly zpoplatněny částkou 1.000 Kč.
Dne 2. května uběhlo 70 let od osvobození Studénky. Toto výročí
jsme si připomněli kladením věnců u památníků a dalšími akcemi
(blíže v kapitole „Sport, kultura, společenský život“). Při této
příležitosti vydalo město ve spolupráci se SAK Studénka,
příspěvkovou organizací, brožuru se zápisky z „Pamětní knihy“
z roku 1945, jejímž cílem bylo přiblížit široké veřejnosti historické události
konce 2. světové války v našem městě. Brožura byla speciální přílohou
květnového čísla zpravodaje.
Během června proběhla ve Studénce plošná ochranná deratizace zaměřená
na hubení potkanů. Byla použita chemická aplikace, nástrahou byly
jednorázové antikoagulanty, které byly kladeny do kanalizační sítě, do nor
a do vybraných objektů.
Na jaře vydala výtvarnice a spisovatelka Iva Hoňková soubor
pohlednic o strašidlech v Poodří pod názvem „Království
strašidýlek z Poodří“. Líc pohlednice tvoří obrázek strašidýlka
se jménem a na rubu je popis jeho výskytu, velikost a poslání. Se
strašidýlky byly spojeny i některé akce pro děti, dne 13. června se na
svatojánskou noc slavily na zahradě ZŠ v Kujavách jejich narozeniny.
Po sedmi letech od nárazu EC Comenius do konstrukce
opravovaného železničního mostu se u nás 22. července
stala další železniční nehoda. Na přejezd nedaleko
nádraží ve Studénce vjel na červená výstražná světla
kamion, převážející ocelové plechy, byl závorami
v kolejišti uzavřen a v plné rychlosti téměř 160 km za
hodinu do něj v 7:43 hodin narazil vlak Pendolino.
Kamion s výjimkou kabiny byl zdemolován, rozházené
plechy lemovaly kolejiště a nástupiště, která byla také poškozena. Pendolinu,
které bylo omotáno plachtou z kamionu a které začalo hořet, se podařilo
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zastavit asi po 500 metrech. Nehoda si vyžádala 3 mrtvé a téměř
20 zraněných. Polský řidič kamionu, který neutrpěl žádné zranění, byl ještě
téhož večera obviněn z obecného ohrožení z nedbalosti a byl
vzat do vazby. Celková škoda činila asi 160 milionů Kč.
Během dopoledne Studénku navštívil premiér Bohuslav
Sobotka a někteří ministři, kteří jeli pendolinem opačným
směrem na výjezdní zasedání vlády v Ostravě.
Toto neštěstí opět rozpoutalo diskusi o množství kamionů ve Studénce
a vyčlenění této dopravy mimo město. Zpracovaná studie řešící zabránění
průjezdu kamionů odhalila fakt, že 95 % kamionů je místní zásobování firem
a představuje průjezd asi 1 000 kamionů měsíčně. Město ve spolupráci
s firmou AK 1324, s. r. o., a MSV Metal Studénka, s. r. o., připravovalo studii
nového příjezdu do těchto firem mimo město s příjezdem přímo z dálničního
přivaděče.
Během probíhající rekonstrukce střechy starého zámku byl v jeho věži
nalezen cínový tubus. Byl otevřen 2. září za přítomnosti PhDr. Karla Chobota,
archiváře Zemského archivu v Opavě. Tubus obsahoval kopii písemnosti
z roku 1865 a originál z roku 1946. Dále zde bylo uloženo několik mincí
a papírová desetikoruna. Toto vše bylo během podzimu vystaveno v novém
zámku ve Studénce. Listiny pak byly uloženy zpět do věže s přehledem
nejvýznamnějších událostí posledních let, který jsem přichystala.
Zastupitelstvo města schválilo na svém zářijovém zasedání obecně závaznou
vyhlášku o zákazu konzumace alkoholických nápojů na veřejném
prostranství, ve které jsou vyjmenována místa zákazu ve Studénce.
Rada města Studénky zrušila s účinností od 1. října odbor rozvoje města
a investic Městského úřadu Studénka. Úkony související s předáním
působnosti zrušeného odboru uložila odboru stavebního řádu a územního
plánování Městského úřadu Studénka. Současně došlo k úpravě názvu
odboru, který je nyní odbor stavebního řádu, územního plánování a rozvoje
(zkratka SŘÚPaR). Odbor SŘÚPaR na úseku správních činností vykonává
státní správu v oblasti územního plánování a stavebního řádu, pozemních
komunikací a životního prostředí a na úseku rozvoje města a investic plní
funkci ústředního investora na stavbách zajišťovaných městem.
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V říjnu opět vjelo další nákladní vozidlo na přejezd ve
Studénce i přesto, že svítila červená výstražná světla.
Řidič o několik vteřin dříve, než projel vlak jedoucí
140km rychlostí, prorazil závory, a tím zabránil dalšímu
neštěstí.
O tom, že je nutné řešit situaci studéneckého železničního přejezdu, svědčí to,
že od havárie pendolina do začátku listopadu došlo na přejezdu k více než
stovce porušení dopravních předpisů a vjezdu na přejezd na výstražná
červená světla. Dne 5. listopadu navštívil místostarosta Petr Odchodnický
ministra dopravy Ing. Dana Ťoka, se kterým jednal o otázce železničního
přejezdu ve Studénce. Existuje několik možných řešení, ale ani jedno není
bezproblémové. Proto budou nejprve vypracovány studie proveditelnosti na
vybudování objízdné trasy pro nákladní dopravu přes areál AK 1324, s. r. o.,
a studie proveditelnosti na vybudování podjezdu pod přejezdem.
Od ledna do Vánoc se stavěl na Poštovní ulici domov pro osoby se zdravotním
postižením NaNovo, p. o., kam se v roce 2016 přestěhuje část klientů Zámku
Nová Horka, p. o. Tento dům je určen pro 18 klientů a byl ve velké většině
financován z Regionálního operačního programu.
K 31. prosinci byla ukončena smlouva mezi společností Zásobování teplem
Vsetín, a. s., a městem Studénka, jejímž předmětem je správa a údržba
podtlakové kanalizace v Butovicích. Od 1. ledna 2016 začalo město Studénka
provozovat podtlakovou kanalizaci v Butovicích na své náklady.
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POLITICKÝ
A VEŘEJNÝ ŽIVOT
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Starosta
Lubomír Šobich (Studeňáci pro Studénku)

Místostarosta
Petr Odchodnický (DVACET JEDNA PRO STUDÉNKU)

Rada města Studénky
Rada města Studénky měla 7 členů. Tvořili ji starosta, místostarosta a dalších
5 členů, kteří byli zvoleni na ustavující schůzi zastupitelstva města
3. listopadu 2014.
Členové rady:
Mgr. Pavla Honová (Studeňáci pro Studénku)
Ing. Ivo Lazecký (DVACET JEDNA PRO STUDÉNKU)
Ludmila Palatová (TOP 09)
Ing. Rostislav Rochla (DVACET JEDNA PRO STUDÉNKU)
Libor Slavík (Studeňáci pro Studénku)

Zastupitelstvo města Studénky
Pro volební období bylo stanoveno a zvoleno 21 členů Zastupitelstva města
Studénky.
Členové zastupitelstva:
MUDr. Pavel Hanzelka (Křesťanská a demokratická unie – Československá
strana lidová)
PhDr. Miroslav Havránek (Komunistická strana Čech a Moravy)
Mgr. Pavla Honová (Studeňáci pro Studénku)
Ing. Ivo Lazecký (DVACET JEDNA PRO STUDÉNKU)
Ing. Pavel Mičkal (Česká strana sociálně demokratická)
Petr Odchodnický (DVACET JEDNA PRO STUDÉNKU)
Ludmila Palatová (TOP 09)
Ing. Růžena Mackovíková Pilchová (Křesťanská a demokratická unie –
Československá strana lidová)
Karel Polák (Komunistická strana Čech a Moravy)
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Ing. Radovan Přikryl (Studeňáci pro Studénku)
Ing. Rostislav Rochla (DVACET JEDNA PRO STUDÉNKU)
Mgr. Marie Sauerová (DVACET JEDNA PRO STUDÉNKU)
Petr Schneider (Komunistická strana Čech a Moravy)
Libor Slavík (Studeňáci pro Studénku)
MUDr. Jiří Stach (DVACET JEDNA PRO STUDÉNKU)
Mgr. Milan Stiller (DVACET JEDNA PRO STUDÉNKU)
Lubomír Šobich (Studeňáci pro Studénku)
Ludmila Štegnerová (Komunistická strana Čech a Moravy)
Jiří Švagera (Studeňáci pro Studénku)
Ing. Lubomír Vavroš (TOP 09)
Helena Wojdylová (Česká strana sociálně demokratická)

Vedení města
Lubomír Šobich – starosta
Petr Odchodnický – místostarosta
Mgr. Jiří Moskala, MPA – tajemník městského úřadu

Vedoucí odborů
Bc. Dagmar Auxtová – odbor vnitřních věcí
Ing. Gabriela Teglová – odbor financí a rozpočtu
Ing. Jindřich Lev – odbor místního hospodářství a údržby majetku
Jan Marák – odbor rozvoje města a investic, do 19. března
Ing. Radmila Nováková – odbor stavebního řádu a územního plánování, od
1. října sloučen s odborem rozvoje města a investic pod název odbor
stavebního řádu, územního plánování a rozvoje
PhDr. Olga Svobodová – odbor školství, kultury a sociálních věcí

Zastupitelstvo a rada města
Rada města se v roce 2015 sešla celkem 19x. S usneseními z jednání se mohli
občané seznámit prostřednictvím webových stránek města a ve zkrácené
podobě ve zpravodaji.
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Zastupitelstvo města se v roce 2015 sešlo 6x. Usnesení ZMS byla
zveřejňována na webových stránkách města a ve zkrácené podobě ve
zpravodaji.

Komise rady města
Rada města zřídila komise jako své iniciativní a poradní orgány. Komise svá
stanoviska a náměty předkládaly radě města a jí se také zodpovídaly ze své
činnosti. Ve věcech výkonu přenesené působnosti na svěřeném úseku
odpovídaly komise starostovi.
Rada města Studénky zřídila komisi grantovou, sportovní, bytovou,
povodňovou, komisi požární ochrany a sbor pro občanské záležitosti.

Grantová komise
Grantová komise měla 5 členů a pracovala ve složení: předseda Libor Slavík
a členové Petr Odchodnický, Pavel Richter, Petr Schneider, Ivetta Vavrošová
(do 2. února) a Petr Libosvár (od 26. února). V roce 2015 se sešla 1x a na
programu schůze měla projednání žádostí o poskytnutí VFP – grantu
z rozpočtu města Studénky na rok 2015, včetně návrhu částek k poskytnutí
VFP – grantu pro schůzi RMS, a rozdělení účasti na účelových tematických
kontrolách u grantových akcí. Na této schůzi navrhla komise rozdělit VFP
– grant pro rok 2015 v celkové výši 168.000 Kč.

Sportovní komise
Sportovní komise měla 6 členů, kterými se stali občané navržení sportovními
organizacemi na území města a 1 zástupce Rady města Studénky. Předsedou
byl zvolen Jiří Švagera a členy Petr Hurník, Karel Polák, Miroslav Rusek,
Bc. Jitka Šostá a Bc. Radim Žaloudek. Komise se v roce 2015 sešla 2x a řešila
rozdělení finančních prostředků z rozpočtu města jednotlivým sportovním
organizacím. V tomto roce se jednalo o částku 1.300.000 Kč, která byla
rozdělena mezi 6 sportovních organizací.

Bytová komise
Bytová komise měla 6 členů, z toho 4 zástupce občanů a 2 pracovníky
městského úřadu. Předsedou se stal Karel Polák a členy David Jarčík, Blažena
Jedličková (do 12. listopadu), Renáta Knoppová, Romana Neznalová
a Ladislav Novák. Během roku se komise sešla 11x. Na schůzích bytová
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komise projednávala návrhy na uzavření nájemních smluv k uvolněným
bytům ve vlastnictví města Studénky, prodloužení, popř. ukončení nájemních
smluv uzavřených na dobu určitou, žádosti občanů o přednostní uzavření
nájemní smlouvy k bytu ve vlastnictví města Studénky, žádosti o uzavření
nové nájemní smlouvy s uživateli, kterým byla nájemní smlouva ukončena
z důvodu hrubého porušení nájemní smlouvy nebo kteří uhradili svůj dluh
vůči městu po ukončení platnosti nájemní smlouvy. Také byly projednány
žádosti o souhlas s výměnou bytů a byly vyřazeny žádosti o pronájem bytů.

Komise požární ochrany města
Komise požární ochrany města měla 9 členů, z toho 7 zástupců všech sborů
dobrovolných hasičů působících na území města a 2 pracovníky městského
úřadu. Do komise byli Radou města Studénky zvoleni Ing. Jiří Klos jako
předseda, členy se stali Bc. Dagmar Auxtová, Pavel Dostál, Ivo Fišer, Pavel
Foldyna, Petr Kovalík, Miroslav Macháč, Petr Pupák a Petr Sič. Na zasedáních
v roce 2015 se řešil např. návrh Hasičského záchranného sboru
Moravskoslezského kraje na převod hasičské techniky (cisternové
automobilové stříkačky), pravidelně se vyhodnocovala odborná způsobilost
a odbornost členů jednotky SDH, aktuální stav požární techniky a aktuální
stav zdrojů požární vody. Důležitým bodem jednání byla také opatření na
bezpečnější výjezd požární techniky z HZ Družstevní.

Sbor pro občanské záležitosti
Sbor pro občanské záležitosti měl 5 členek, z toho byly 4 zástupkyně občanů
a 1 pracovnice městského úřadu. Jim pomáhaly dobrovolné pracovnice.
Předsedkyní byla Magda Hošková, členkami Svatava Moskalová, Mgr. Eva
Neubauerová, Ludmila Štegnerová a Věra Štěpánová. Komise zajišťuje obřady
související s významnými životními událostmi občanů našeho města, jakými
jsou klasické a jubilejní svatby, narození nových občánků, životní jubilea
občanů, rozloučení se zesnulými občany a další. Komise se sešla v listopadu,
aby zhodnotila svou práci za uplynulý rok a projednala plánované akce na
rok následující. V lednu, dubnu, červnu a říjnu proběhlo v obřadní síni „Vítání
nových občánků do života“, během něhož bylo přivítáno 61 nových občánků.
V září se v Dělnickém domě uskutečnilo „Setkání jubilantů s vedením města“.
Na tuto akci přijalo pozvání 98 občanů města, kteří v roce 2015 slavili své
70. a 75. narozeniny. V listopadu oslavil jeden manželských pár ze Studénky
diamantovou svatbu (60 let společného manželského života) a v obřadní síni
proběhly jubilejní stříbrné svatby (25 let společného manželského života).
V prosinci uskutečnily členky návštěvy asi u 20 občanů ze Studénky
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umístěných v domovech důchodců v okolních městech a obcích. Rovněž
v prosinci přispěl SPOZ drobnou finanční částkou na vánoční dárky
důchodcům organizovaným v Klubu důchodců.

Povodňová komise
Povodňová komise měla stejně jako minulé roky 5 členů. Předsedou byl
Lubomír Šobich a členy Ing. Radmila Nováková, Petr Odchodnický, Petr Sič
a Ing. Radim Silber. Povodňová komise se stává povodňovým orgánem města
v době povodní, a to při vyhlášení II. nebo III. stupně povodňové aktivity.
V období mimo povodně je příslušným povodňovým orgánem odbor
stavebního řádu, územního plánování a rozvoje, který provádí pravidelně
povodňové prohlídky toků a dle potřeby aktualizuje povodňový plán města.
V roce 2015 nedošlo na vodních tocích k dosažení II. nebo III. stupně
povodňové aktivity, proto z tohoto důvodu nebyla komise svolána, sešla se
pouze 2x, a to v souvislosti s kontrolou plnění úkolů uložených předsedou
povodňové komise. Na jednání dne 17. února byla schválena aktualizace
povodňového plánu.

Výbory zastupitelstva města
Kontrolní výbor ZMS
Kontrolní výbor pracoval ve složení Mgr. Marie Sauerová, předsedkyně,
Bc. Petr Holub, Marcel Kotásek, Bc. Petr Londin a Bohumíra Šrámková jako
členové. Zastupitelstvo města na své schůzi 12. února schválilo zvýšení počtu
členů výboru na 7 a za další členy zvolilo Blaženu Šumnou a Ondřeje
Pustějovského, DiS. Výbor se sešel 3x a projednával plán své činnosti.

Finanční výbor ZMS
Finanční výbor tvořili Helena Wojdylová, předsedkyně, a členové Ing. Bc. Petr
Havránek, Ing. Radovan Přikryl, Mgr. Martin Radvan a Vladimíra Šajtarová.
Výbor se sešel 4x. Na únorovém zasedání projednával návrh rozpočtu pro rok
2015, na červnovém zasedání Závěrečný účet města Studénky za rok 2014
a účetní závěrku města Studénky za rok 2014. Na listopadové schůzi byl
projednáván návrh rozpočtu pro rok 2016.
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Osadní výbor ZMS
Osadní výbor měl za předsedu Ing. Irenu Vyorálkovou a členy byli Ing. Karel
Hradský, Bc. Jolana Hudcová, Ing. Rostislav Rochla a Jaromír Veselka.
Zastupitelstvo města na své schůzi 12. února schválilo zvýšení počtu členů
výboru na 7 a za další členy zvolilo Markétu Peichlovou a Josefa Zetka. Výbor
se v roce 2015 sešel 5x a projednával 2 důležité problémy. Prvním z nich bylo
zrušení obchodu v Nové Horce a jeho opětovné otevření, které ani v roce
2015 nebylo vyřešeno. Druhým problémem byly výhrady obyvatel Nové
Horky ke koncepci Chráněné krajinné oblasti Poodří. Na jednání 7. října se
sešel osadní výbor s částí obyvatel za účasti starosty města a vedení CHKO
Poodří. Vedení CHKO Poodří seznámilo občany s novu koncepcí a s nápravou
chyb. Přesto občané dosud nebyli s touto koncepcí zcela spokojeni. Kromě
těchto problémů se řešily běžné záležitosti jako např. optimalizace sítě
kontejnerů, zlepšení stavu dětského hřiště a přípravné práce pro vybudování
parkovacích míst v bytové zástavbě v Nové Horce.

Ocenění městského úřadu
Také v tomto roce získal Městský úřad Studénka několik ocenění.
Významného úspěchu dosáhla Studénka v soutěži, kterou vyhlásila Rada
Moravskoslezského kraje spolu s Radou kvality ČR s názvem „Cena hejtmana
kraje za společenskou zodpovědnost za rok 2014“. Cílem této soutěže je
ocenit firmy, organizace veřejného sektoru a obce, které jsou aktivní
v Moravskoslezském kraji na poli společenské odpovědnosti organizací.
Hejtman Moravskoslezského kraje předal cenu 9. dubna do rukou starosty
města.
Po roční účasti úřadu v projektu vnějšího hodnocení a kvality života ve městě
bylo uděleno Městskému úřadu Studénka „Zlaté ocenění – nejlepší úřad
Moravskoslezského kraje“ za dosažení 96% spokojenosti občanů. Dalším,
ještě významnějším oceněním, je „Platinové ocenění – nejlepší úřad České
republiky za rok 2015“, které pak úřad získal za dosažení nejvyšší
spokojenosti občanů ve stejném projektu.

- 17 -

Kronika města Studénky za rok 2015
Městský úřad získal osvědčení s právem používat titul
„Podnik podporující zdraví roku 2015“ v kategorii malé
a střední podniky za vysokou úroveň péče o zaměstnance.
MÚ má právo používat tento titul do roku 2018.

Informační centrum Studénka
Od roku 2003 je informační centrum oficiálním
turistickým informačním centrem a je certifikováno
Českou centrálou cestovního ruchu Czech Tourism.
Základním posláním je turistická informační činnost
a propagace města Studénky v České republice.
Centrum prodává informační materiály a upomínkové předměty, zajišťuje
Czech POINT a ověřování.
Informační centrum Studénka obdrželo certifikát kvality
I. stupně v kategorii služby turistického informačního
centra. Tento certifikát byl udělen Ministerstvem pro místní
rozvoj ve spolupráci s vybranými profesními asociacemi
v cestovním ruchu.
Asociace turistických informačních center ČR ve spolupráci s VLP, a. s., která
je vydavatelem regionální sítě Deníku, a agenturou Czech Tourism vyhlásila
7. ročník soutěže popularity turistických informačních center s názvem
„Informační centrum 2015“. Návštěvníci jednotlivých informačních center
mohli hlasovat na internetu. Naše informační centrum se v rámci
Moravskoslezského kraje umístilo na 2. místě za Ostravou.
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HOSPODAŘENÍ
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Rozpočet
Rozpočet na rok 2015 byl schválen v únoru 2015 a během roku byl
několikrát přepracován.
Rozpočet města Studénky na rok 2015
(v Kč)

Příjmy celkem
Daňové příjmy
Nedaňové příjmy
Kapitálové příjmy
Přijaté dotace
Výdaje celkem

Schválený rozpočet
159.319.400
108.256.300
16.130.100
50.000
34.883.000
197.313.100

Upravený rozpočet
157.524.900
109.115.000
20.225.700
583.600
27.600.600
195.518.600

Investiční akce
V roce 2015 byly ukončeny dvě stavby. Akce „ZŠ Butovická – energetická
opatření“ řešila zateplení budovy a s tím spojené záležitosti. „Rekonstrukce
MŠ Poštovní“ pojednávala o nástavbě stávajícího objektu a zateplení budovy.
Při realizaci byl zjištěn špatný stav konstrukce a celá musela být sanována.
Součástí této akce byla i realizace vnitřních prostorů včetně dodávky
vybavení.

Veřejná finanční podpora města
Veřejná finanční podpora se poskytuje na podporu činnosti právnických osob
nebo k jiným účelům, jako je činnost sportovní, kulturní, charitativní, na práci
s dětmi a mládeží. Orgány města, tj. Radou města Studénky a Zastupitelstvem
města Studénky, byla poskytnuta 28 žadatelům ve výši 2.947.000 Kč. Mezi
příjemce s nejvyšší finanční podporou patřila Charita Studénka
(1.250.000 Kč), Sportovní klub Studénka, z. s., a HC Studénka, o. s., (shodně
390.000 Kč) a FOTBAL Studénka, z. s. (360.000 Kč).
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Granty
V grantovém programu bylo rozděleno 168.000 Kč mezi 22 žadatelů na
38 projektů a akcí. Nejvyšší částka 15.000 Kč byla přidělena Sportovnímu
klubu policie Ostrava na 22. ročník soutěže „Obranářský speciál
SKP Ostrava“, Sdružení rodičů při ZŠ TGM Studénka na rodinné odpoledne
a organizaci Příroda kolem nás, o. p. s., Studénka na „Pony hry Studénka“.

Opravy a údržba majetku
Správa a údržba silnic, chodníků, dešťových
vpustí a kanalizace
V roce 2015 proběhla rekonstrukce části dlážděného povrchu chodníku na
ulici 2. května v úseku mezi ulicí Májová a Sjednocení, na ulici Panská v úseku
od ulice 2. května po zámeckou bránu a na ulici Sjednocení od ulice Mírová
směrem ke stadionu. Byly opraveny povrchy chodníku z litého asfaltu
asfaltobetonovou směsí na části chodníku od ubytovny (bývalý internát) ve
směru na ulici Poštovní a byla dokončena oprava části chodníku na ulici
Moravská. Byl předlážděn chodník a opraveno lože chodníku před MŠ na ulici
Komenského a byly provedeny opravy propadů na dlážděných chodnících ve
městě, a to zejména na ulici 2. května v lokalitě Dělnického domu. Na
hřbitově v Butovicích byly vápencovou drtí zpevněny hlavní chodníky.
Během roku byly odstraněny havárie na dešťových vpustích a dešťové
kanalizaci.
Na ulici Na Trávníkách a na ulici Panská bylo provedeno zpevnění povrchu
tryskovou metodou. Na ulici Kostelní byla opravena zbývající část obrusné
vrstvy komunikace. Za celý rok 2015 byly provedeny opravy místních
komunikací ve městě včetně Nové Horky v celkové hodnotě 376.000 Kč.
Jednalo se hlavně o opravy výtluků a propadů na místních komunikacích,
které mají špatný základ.
V Butovicích i ve Studénce byly nainstalovány nové hlásiče místního rozhlasu
v celkovém počtu 15 kusů, neboť původní starý rozhlas byl několik let
nefunkční. Jednalo se o dokončení akce z předchozího roku.
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Zachování a obnova kulturních památek
V roce 2015 byla provedena sanace střešní konstrukce, krovu a oplechování
věžičky starého zámku čp. 154 nákladem 909.000 Kč s využitím finančního
příspěvku Ministerstva kultury ve výši 300.000 Kč a Moravskoslezského
kraje ve výši 234.000 Kč.

Sportovní zařízení v majetku města
Ve víceúčelové sportovní hale byla provedena oprava v části spinningového
sálu fitcentra, byla opravena fasáda u fitcentra a instalována revizní dvířka
v místnosti bowlingu.

Nebytové hospodářství
V roce 2015 byly opraveny nebytové prostory, šlo především o odstranění
objektu uhelny a výtahové šachty v domě na ulici Poštovní a o záchovnou
údržbu (opravy vodoinstalace, elektroinstalace, plynových zařízení, práce
stolařské, klempířské, zednické, malířské a natěračské, opravy
zdravotechniky apod.).

Bytové hospodářství
V roce 2015 bylo opraveno a v mnoha případech kompletně zrekonstruováno
a předáno do užívání novým nájemcům 17 bytových jednotek. Na opravy,
údržbu, rekonstrukce, řešení havárií domovního a bytového fondu a výměnu
všech oken v bytovém domě čp. 322 na Tovární ulici byly vynaloženy
2.000.000 Kč.

Základní školy
Kromě běžné údržby a odstraňování havárií byla na budově ZŠ TGM
provedena oprava dlažby ve 2. poschodí a v prostoru před sborovnou
a ředitelnou, na budově ZŠ Sjednocení oprava podezdívky, nátěr části
oplocení areálu školy a přístupový chodník k hlavnímu vstupu.
Byl dokončen projekt „Rekonstrukce a vybavení přírodovědných
a technických učeben na základních školách – pořízení multimediálního
vybavení a učebních pomůcek“. Na všech základních školách byly
dovybaveny učebny fyziky a chemie novými tablety, počítači pro učitele,
novými výukovými softwary, digitálními fotoaparáty a kamerami, pracovišti
pro žáky s notebookem a novými výukovými a učebními pomůckami pro
odbornou výuku. Projekt byl spolufinancován z Regionálního operačního
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programu NUTS II Moravskoslezsko. Městu Studénka byla po dokončení
projektu poskytnuta dotace ve výši 2.117.000 Kč, což představovalo asi
85 % výdajů.

Mateřská škola a školní stravování
V roce 2015 bylo na opravy a údržbu areálu a budov mateřské školy
vynaloženo 2.841.000 Kč. Kromě běžné údržby a odstraňování havárií byly
v budově MŠ Komenského provedeny úpravy v prostorech bývalé kotelny
a původní vrata byla vyměněna za vrata hliníková. V budově MŠ R. Tomáška
byly opraveny šatny zaměstnanců, byla vyměněna dlažba na chodbě
v suterénu a opraveno venkovní schodiště k šatnám dětí. V budově
MŠ Budovatelská bylo opraveno venkovní schodiště k hlavnímu vstupu
a vstupu k šatnám dětí a byl vyměněn plynový kotel pro vytápění. V budově
MŠ Butovická byl opraven otopný systém, vyměněno PVC na schodišti
a podestách a byly opraveny všechny zpevněné plochy v areálu školy. Kolem
budovy MŠ Poštovní bylo vybudováno nové oplocení a z čelní strany budovy
nové manipulační plochy. V celé budově MŠ Nová Horka byla vyměněna okna
a vstupní dveře.
Nad jídelnou při ZŠ TGM byl opraven střešní plášť a ve školní jídelně při
ZŠ Sjednocení byly odstraněny závady zjištěné během kontroly hygienické
stanice.

Péče o vzhled obce
Opět byla provedena hlavní roční kontrola herních prvků na území města
a bylo nakoupeno 20 kusů laviček a 140 m stále svítícího řetězu a hvězda na
vánoční strom na náměstí Republiky. V areálu bývalého koupaliště byla
instalována herní sestava pro děti.
Na podzim proběhlo rozsáhlé kácení dřevin, a to na ulicích Budovatelská,
Poštovní, Beskydská, v zámeckém parku a v areálu dělnické zahrady. Tuto
akci realizovala firma GRISPA, s. r. o. Náklady činily 209.470,40 Kč včetně
DPH.
Kromě běžné údržby byl v tomto roce zrealizován projekt „Obnova zeleně
vybraných lokalit ve Studénce“. Realizační firma Svobodné zahrady
KLUS, s. r. o., byla vybrána na základě výběrového řízení. Náklady na realizaci
celé akce činily 3.474.119 Kč včetně DPH.
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Svoz odpadů
Z popelnic a kontejnerů občanů bylo vyvezeno 1 359,7 t směsného
komunálního odpadu, do kontejnerů na tříděný sběr bylo odloženo 107,8 t
skla, 125,2 t plastů a 113,5 t papíru. Z oplocených stanovišť velkoobjemových
kontejnerů (sběrných dvorů) bylo odvezeno 96 ks velkoobjemových
kontejnerů (o objemu 5 nebo 7 m3) odpadů ze zahrad a zahrádek, 173,4 t
biologicky rozložitelného odpadu z hnědých 770l kontejnerů. Při sobotních
svozech objemného a nebezpečného odpadu bylo odvezeno 244 m3 odpadů,
z toho bylo 200 m3 objemných odpadů, 40 m3 lednic a elektrospotřebičů,
60 m3 paliva, 30 m3 dřeva, 23 m3 pneumatik, 6 m3 železa a 10 m3
nebezpečného odpadu (barvy, oleje, akumulátory). Ze sběrného dvora
OZO Ostrava, s. r. o., na ulici Poštovní bylo vyvezeno celkem 121,68 t
objemného odpadu a 18,58 t pneumatik.

Veřejné osvětlení
V roce 2015 byl mimo běžnou údržbu a odstraňování havárií postaven nový
sloup veřejného osvětlení u sportovní haly, byla dokončena výměna svítidel
mezi bytovými domy na ulici Budovatelská a v Nové Horce a byl
rekonstruován rozvaděč na ulici Beskydská.

Požární ochrana
Částka 85.000 Kč byla použita na opravu prostorů užívaných dobrovolnými
hasiči. Šlo především o záchovnou údržbu, jako jsou opravy vodoinstalace,
elektroinstalace, práce zednické, malířské, natěračské, opravy oplocení apod.

Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny
Na ulici Družstevní byla provedena přeložka plynu, který se křížil se
zatrubněnou částí Studéneckého potoka. Byla provedena údržba a vyčištění
náhonu na pozemku parcely číslo 591/8 a byla opravena vysypaná opěrná
zeď Studéneckého potoka na ulici Družstevní. Proběhlo zaměření V. etapy
zatrubněné části Studéneckého potoka jako podklad k její kolaudaci.
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ORGANIZACE
ZŘIZOVANÉ
MĚSTEM
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SAK Studénka, příspěvková organizace
Společnost
SAK
Studénka,
příspěvková
organizace, nabízela obyvatelům i návštěvníkům
služby v oblasti kultury a sportu. V oblasti kultury
zabezpečovala kulturně-společenské dění na
území města Studénky, zajišťovala vysílání studia
TV Odra, vydávala zpravodaj, provozovala knihovnu a Vagonářské muzeum.
Pod její hlavičkou vystupoval Tamburašský soubor Brač Studénka
a Mažoretky Petra. Oblast sportu zahrnovala zimní stadion, areál bývalého
koupaliště a sportovní centrum (bazén, brouzdaliště, vířivá vana, sauna,
bowling, solárium, minigolf). Další oblastí činnosti byl provoz ubytovacího
zařízení a občerstvení ve sportovním centru, kde probíhaly také některé
kulturní akce jako „Senior kavárna“ nebo „Diskotéka na zimáku“. Ředitelkou
organizace byla Mgr. Hana Maiwaelderová.

Klub Peklo
Klub Peklo pokračoval v nastaveném trendu osvědčených akcí, který se
postupně během uplynulých let vytvořil a který dle návštěvnosti
a spokojenosti zákazníků funguje. Program klubu byl i nadále tvořen
především pro teenagery a mladé obyvatele Studénky a okolí. Nově bylo
zavedeno několik akcí pro získání návštěvníků z řad střední a starší generace.
V klubu Peklo proběhlo 13 samostatně uspořádaných akcí. Z důvodu
příchodu nové produkční Pavly Mantheeové začaly klubové
akce až v březnu. Počátkem měsíce si u nás zahrála kapela
Sunny Flower, kterou v polovině měsíce následovaly kapely
Ajdontker a Sacagawea. Pod záštitou klubu se také v tomto
období konala velmi povedená dubnová akce
místního vinaře Jakuba Sikory „Víno, ženy, zpěv“,
spojující degustaci vín s cimbálovou muzikou. Pro velkou
návštěvnost byla tato akce přesunuta z klubu Peklo do přísálí
Dělnického domu. Po prázdninách byl klub otevřen akcí
„Otvírák“. Akcí pro střední a starší generaci byl „Country večer se Slatinským
schrummlem“. Ani letos nechyběla akce „Maškarák“ a tradiční „Štědrovečerní
párty“.
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Kultura
Během roku proběhlo několik pořadů pro děti, program byl zaměřen jak na
děti z mateřských, tak na děti ze základních škol (dětský maškarní karneval
s Pavlem Novákem, „Listování s Lukášem Hejlíkem“). Nově byla pro druhý
stupeň základních škol zařazena akce s názvem „Kód ENIGMA“. Stejně jako
v roce 2014 se na akci „112 zasahuje“ představily záchranné složky ČR.
Senioři navštěvovali pořady „Tančírna“ a „Senior kavárna“, kde se mohli
pobavit se známými hosty (Kamélie, Richard Adam, Moravanka). V říjnu
v rámci týdne seniorů mohli nejen starší občané navštívit několik pořadů
a přednášek.
V únoru se uskutečnil „XIX. městský ples“, tentokrát
v duchu magie. Dne 2. května proběhly oslavy 70 let od
osvobození Studénky. Den města pod názvem „Dobrý den,
město“ se opět konal v polovině června v areálu TJ MSV
Studénka. Léto bylo ve znamení série akcí v rámci „Letního festivalu“. Během
dvou měsíců prázdnin se v zrekonstruovaném areálu
koupaliště, ve Sportovním centru-zimáku, Jarošově statku
a zámecké zahradě uskutečnilo 15 akcí. První adventní
neděli proběhly na náměstí Republiky tradiční vánoční
trhy a slavnostní rozsvícení vánočního stromu. Na konci roku jsme se zapojili
do akce „Česko zpívá koledy“ a přivítali zpěváka Janka Ledeckého, kterého
doprovázel studénecký dětský pěvecký sbor Notička.
Od září 2015 byla zavedena možnost zakoupit vstupenky také online přes
webový formulář pomocí rezervačního systému odbav.to. Tento systém
umožňuje přehlednou a jednoduchou rezervaci vstupenek a přehledné
a kompletní nastavení uspořádání sálů na všechny typy akcí.
SAK Studénka, příspěvková organizace, zajišťuje už dlouhá léta pro občany
Studénky předplatné do ostravského divadla.
Zpravodaj města vyšel v nákladu 650 ks 11x. Obálka zpravodaje zůstala
zachována a každý měsíc měnila svou barevnost a hlavní motiv. Vnitřní část
zpravodaje byla rozdělena do několika rubrik, např. informace z města, ze
škol, ze sportu a kultury apod. Pravidelné rubriky byly doplněny o články
čtenářů, pozvánky na kulturní, sportovní a jiné akce a inzerci. Od zářijového
čísla byl zpravodaj publikován také v novém webovém rozhraní. Stejně jako
v minulých letech byl prodáván v novinových stáncích a obchodech. Měsíčně
se rozesílal do 35 měst, knihoven a institucí.
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Městská knihovna Studénka
Městská knihovna Studénka obsluhovala v roce 2015 v rámci knihovní
činnosti 831 registrovaných čtenářů, kteří si vypůjčili 48 273 knih a časopisů.
Během roku doplnila knihovna knižní fond o 858 nových knih, z toho
704 knih nakoupila za 139.239 Kč a 154 knih získala darem.
Pro širokou veřejnost připravila celkem
38 přednášek, 11 výstav a 2 vernisáže, které
navštívilo 2 356 návštěvníků. Přednášky byly
cestopisné, historické, ezoterické, lékařské
a vlastivědné. Zájemci přišli besedovat např. se
spisovatelem a záhadologem Arnoštem Vašíčkem či
spisovatelkou a publicistkou Pavlou Jazairi. Také se mohli např. dozvědět, jak
si sestavit rodokmen.
Knihovna připravila celkem 36 akcí pro mateřskou školu
a základní i střední školy, které navštívilo 895 žáků. Žáci
besedovali např. se spisovatelkou Martinou Drijverovou nebo se
zúčastnili výtvarné show Adolfa Dudka. Poprvé knihovna
připravila akci pro rodiče a děti v rámci celostátní akce „Den pro
dětskou knihu“. Opět se zapojila do celostátních akcí „Už jsem čtenář – Knížka
pro prvňáčka“, „Týden knihoven“ a „Noc s Andersenem“.

Rodinné centrum
V roce 2015 se rodinné centrum připojilo k příspěvkové organizaci
a nadále pokračovalo ve stejné činnosti. Jeho hlavní náplní zůstalo
cvičení rodičů s dětmi a odpolední kroužky.
V první polovině roku navštěvovalo rodinné centrum 60 dětí v dopoledních
lekcích na cvičení rodičů s dětmi a 53 dětí v odpoledních kroužcích. V druhé
polovině roku navštěvovalo dopolední lekce 57 dětí a 62 dětí navštěvovalo
odpolední kroužky.
Za celý rok 2015 proběhlo v centru 17 akcí s celkovou
návštěvností 774 lidí. Jednalo se např. o přednášky o řeči dětí,
o jejich výživě či přednášku o grafomotorice. Děti mohly
zhlédnout pohádku „O perníkové chaloupce“ a rodiče si mohli
nakoupit drobnosti i dětské oblečení na „Mamatrhu“.
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Sport
Využití ledové plochy bylo oproti předešlému roku opět vyšší. Bylo to
především z důvodu nárůstu počtu tréninkových hodin HC Studénka.
Navýšení se také projevilo u využití ledové plochy školami. Způsobilo to
hlavně zavedení pravidelných termínů bruslení pro školy, které začalo od
listopadu. V roce 2015 proběhlo 68 veřejných bruslení s celkovým počtem
5 498 návštěvníků. Rekordem v počtu návštěvníků byl měsíc leden
s průměrem 148 osob na jedno bruslení a měsíc prosinec, ve kterém se
uskutečnilo 13 bruslení a navštívilo ho 1 496 návštěvníků.
V budově Sportovního centra-zimáku byl denně v provozu bazén o velikosti
17 x 5 m. K bazénu náleží brouzdaliště s hloubkou vody 40 cm a chrlič vody.
V prostorech bazénu probíhala plavecká škola Relax, s. r. o., pod vedením
Mgr. Reného Lakomého vždy každé úterý, čtvrtek a pátek dopoledne. Bazén
byl uzavřen od 27. července do 7. srpna.
Kromě července, srpna a září byla v provozu sauna. K sauně náležejí sprchy,
odpočívárna s lavicemi a malý ochlazovací bazének. Průměrná teplota
v sauně byla 88 °C. V roce 2015 byly v dámské sauně vyměněny latě.
Dvě bowlingové dráhy byly v provozu celoročně.
Vířivka má kapacitu 4 osoby a v roce 2015 byla mimo provoz v době od
1. července do 21. září.
Ve sportovním centru se nachází 1 horizontální turbosolárium HAPRO
LUXURA, které bylo v provozu celoročně.
Sportovně-rekreační areál nabízel kryté posezení, brouzdaliště, dětské herní
prvky, ruské kuželky a minigolf. Jeho provoz byl zahájen 1. května,
brouzdaliště 1. června a ukončen byl 30. října.
Sportovní centrum-zimák nabízí také ubytování ve 2 apartmánech
a 6 pokojích celkem pro 37 osob. V roce 2015 ho na soustředění využilo
UKS Sosnowiec a Česká sledgehokejová reprezentace.
Fitcentrum navštívilo 3 854 cvičících, což je o 131 osob více než v roce 2014.
Indoor cycling navštívilo 333 zájemců. V tomto případě se jednalo o pokles
oproti roku 2014, protože na podzim 2015 došlo ke změně prostor, a proto
bylo od července až do konce roku zavřeno.
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V roce 2015 prošel revitalizací areál bývalého koupaliště. Z rozpočtu města
byly opraveny části budov, byly instalovány nové herní prvky a bylo
vybudováno malé jezírko. Areál byl využíván pro pořádání kulturních akcí
a sportovních aktivit. Také zde bylo provozováno občerstvení.

Televizní studio Odra
Studio i nadále spolupracovalo s kopřivnickou KTK a Televizí Mikroregiony.
Vysílání bylo souběžně šířeno i na kanále TV Odra v síti MIRAMO, v síti M-NET Studénka a na internetu. Zaměstnanci spolupracovali s institucemi
v okolí, které dodávaly do vysílání nejrůznější příspěvky jako dokumenty,
výuková videa a další snímky. Také rozšiřovali archiv pořadů na kanále
Youtube.com.
Obsahem zpráv byly hlavní události z města ve všech jeho oblastech.
Základem byla spolupráce s vedením města, občany a dalšími institucemi
a spolky ve městě.
V kabelové síti a na internetu mohli diváci vidět průměrně 45 repríz
magazínu TV Odra týdně. Studio nabídlo svým divákům 251 reportáží, anket
a besed se zajímavými hosty, celkem za rok odvysílalo přes 100 hodin
pořadů.
Pracovníci studia rovněž zabezpečovali přímé přenosy a ozvučení všech
zasedání zastupitelstva města a dalších velkých akcí a natáčeli a zpracovávali
vybrané celé sportovní zápasy, které jako jediná kabelová televize v České
republice vysílali komentované.

Vagonářské muzeum
V roce 2015 bylo pro návštěvníky muzeum otevřeno 132 dnů a navštívilo ho
přes 4 500 osob. Pracovníci zajistili 2 dny otevřených dveří, a to v květnu
„Den muzeí a galerií ČR“ a v červnu „Den města Studénky“.
Muzeum pokračovalo v původním projektu „Industriální atraktivity
v Moravskoslezském kraji“ v součinnosti s ostatními objekty zapojenými do
„Stezky technických atraktivit“ – TECHNO TRASY a počátkem července se
zapojilo do akce „FAJNE LÉTO“, která se uskutečnila v zámeckém parku.
Vagonářské muzeum se ve dnech 16. až 18. června prezentovalo na
mezinárodním veletrhu drážní techniky „Czech Raildays 2015 Ostrava“,
konaném na nákladovém nádraží v Ostravě.
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Muzeum poskytlo ze svých sbírek soubor fotografií letecké výroby ve
vagonce pro výstavu u příležitosti 55 let zahájení provozu na letišti
v Mošnově. Železničnímu muzeu moravskoslezskému v Ostravě byl pro jejich
výstavní expozici zapůjčen model nákladního vozu na uhlí. Pokračoval
smluvní pronájem originálních exponátů – nárazníků společnosti MSV Metal
Studénka, které slouží pro jejich podnikovou prezentaci.
SAK Studénka, příspěvková organizace, získal pro rok 2015 dotaci
z prostředků Moravskoslezského kraje na realizaci projektu „Revitalizace
části expozice Vagonářského muzea ve Studénce“. Práce byly rozděleny na
dvě části. V první části vyměnili pracovníci muzea po 27 letech provozu
všechna osvětlovací tělesa ve výstavních vitrínách a nahradili je úspornými
LED zdroji ještě během návštěvnické sezony. Ve druhé části projektu ihned
po ukončení sezony byly demontovány výstavní panely ve 3. poschodí
expozice, bylo vymalováno a položena nová podlahová krytina. Byly
zpracovány a dodány nové výstavní panely, ale stavba nové expozice začne až
na jaře 2016.

Středisko čistírny odpadních vod a kanalizace
Středisko čistírny odpadních vod a kanalizace je organizační složkou města,
bylo zřízeno za účelem provozování čistírny odpadních vod, čerpacích stanic
tlakových i podtlakových, stokových sítí a řadů včetně veškerých
příslušenství (šachty apod.) a dešťových a sdružených kanalizací, vše
v majetku zřizovatele. Středisko sídlilo na Poštovní ulici, ČOV na ulici
Nádražní.
V roce 2015 probíhalo předávání podtlakové kanalizace Butovice I. a II. etapa,
kterou provozovala společnost Zásobování teplem Vsetín, a. s., do majetku
města Studénky. Během roku 2015 se uvedené středisko připravovalo na
převzetí nesoustavné kanalizace zaústěné do místních vodotečí (Butovický
potok, Studénecký potok a Sedlnička), rovněž provozované společností
Zásobování teplem Vsetín, a. s.
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Jednotka sboru dobrovolných hasičů města
Studénky
Jednotka sboru dobrovolných hasičů města Studénky je
organizační složkou města, která nemá právní subjektivitu
a která je zařazena do kategorie jednotek požární ochrany
JPO II/2, tj. jednotka sboru dobrovolných hasičů
zabezpečující pohotovost členů k výjezdu 2 družstev v počtu
1 + 3 s výjezdem do 5 minut od vyhlášení poplachu. Jednotka
SDH je dislokována na 3 hasičských stanicích – centrální hasičská zbrojnice
na ulici Butovická, hasičská zbrojnice na ulici Družstevní a hasičská zbrojnice
na ulici 2. května. Kromě základních zásahů u požárů a jiných mimořádných
událostí se jednotka specializuje: CHZ na ulici Butovická na zásahy
u dopravních nehod a na zásahy při úniku nebezpečných látek, HZ na ulici
Družstevní na zásahy a práce na vodní hladině a HZ na ulici 2. května na
technické zásahy, čerpání a dopravu vody a civilní ochranu.
V roce 2015 bylo pro výkon služby v jednotce zařazeno 45 hasičů, z toho
19 členů SDH Studénka-Butovice, 18 členů SDH Studénka-město a 8 členů
SDH Studénka-nádraží. Velitelem jednotky byl Petr Sič.
Jednotka se během roku zúčastnila několika výcviků na
hasičských stanicích v Bílovci a Novém Jičíně, ale také
taktických cvičení ve Studénce, Klimkovicích a Kopřivnici.
Proběhlo např. prověřovací cvičení v dálničním tunelu
Klimkovice nebo taktické cvičení v domě pokojného stáří a na
zimním stadionu ve Studénce. Velkým přínosem byla možnost
zúčastnit se výcviku ve ŠVZ HZS v Brně, kde hasiči trénovali
likvidaci požáru v uzavřených prostorech. Další výcvik se konal
v hasičské stanici v Bílovci, kde příslušníci hasičského záchranného sboru
připravili odborný výcvik pro práci s vodním proudem, pro zásahy
u dopravních nehod, na zamrzlé vodní hladině a na práce ve výšce a nad
volnou hloubkou.
V sobotu 30. května se jednotka zúčastnila krajského kola ve vyprošťování
osob z havarovaných vozidel v Karviné. V kategorii dobrovolných jednotek se
umístila na 4. místě.
Ve čtvrtek 8. října proběhlo v požární stanici v Ostravě-Zábřehu předávání
vybavení profesionálním a dobrovolným hasičům, které zakoupil
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Moravskoslezský kraj. Naše jednotka získala mobilní zástěnu k dopravním
nehodám, detektor plynů Dräger X-am 2 500 a kanalizační rychloucpávku.
Dne 5. listopadu převzala hasičská
zbrojnice na ulici Družstevní novou
techniku, a to automobil CAS 32 Tatra 815
ze stanice Bílovec. Původní Tatra 148, která
hasičům sloužila 27 let, byla přenechána
jednotce Štramberk.
Jednotka sboru dobrovolných hasičů města Studénky
vyjela v roce 2015 k 73 zásahům, z toho bylo 50 na území
města a 23 mimo město. Z uvedených
50 událostí na území města bylo
7 požárů, 27 technických pomocí, 11 dopravních nehod,
z nichž byly 3 železniční, 1 ostatní pomoc, 3 taktická
cvičení a 1 planý poplach. Ve 3 případech poskytovala
jednotka služby za úplatu.
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PRŮMYSL,
ŽIVNOSTI, OBCHOD
A SLUŽBY

- 34 -

Kronika města Studénky za rok 2015
Studénka i Nová Horka spadají územně pod Živnostenský úřad Bílovec. Podle
jeho údajů bylo v roce 2015 ve Studénce 1 737 podnikatelů, z toho
1 595 fyzických osob a 142 právnických osob. V Nové Horce pracovalo
30 podnikatelů, z toho 27 fyzických osob a 3 právnické osoby.

Ubytování, restaurace, kavárny, bary, hostince
Ubytování
hotel Vagónka, hotýlek Antler, penzion Krásná Marie, SAK Studénka,
příspěvková organizace, ubytovna – Petr Matějíček

Restaurace
Dělnický dům, EGYPTO Restaurant, hotel Vagónka, penzion Krásná Marie,
pizzerie Milano, pizzerie Verona, restaurace Na nádraží, restaurace Na
Kmínku (uzavřena k 1. září), Restaurace – Pizzerie SPORT, restaurace
KAVáRNA

Občerstvení a bistra
bistro U Vlka, bufet Paličková, jídelna a lahůdky POLI, občerstvení U Čápa,
občerstvení Centrum

Cukrárny
cukrárna Loď, cukrárna U sousedů (uzavřena k 30. listopadu), Martínek
František (prodej zmrzliny)

Bary
Elephant, Krokodýl, Pivní bar Alfa, SAK Studénka, příspěvková organizace,
Tipgames bar, Saloon Bizon, Pajšlbar

Hospůdky
hospůdka U Oldy, hospůdka Nové Hnízdo, hospůdka NA KOPCI, hospůdka
U Jardy, hostinec Nová Horka

Vinárny
Vinárna F, Vinotéka U Šrotů, Vinotéka (ulice 2. května)

- 35 -

Kronika města Studénky za rok 2015

Zdravotnické služby
Praktičtí lékaři
MUDr. Fabianová Jaromíra, MUDr. Huvar Petr, MUDr. Jiříčková Miroslava,
MUDr. Sklenář Jan, MUDr. Volná Naďa

Dětští lékaři
MUDr. Kučerová Irena, MUDr. Noháčová Jarmila , MUDr. Stachová Anna

Alergologie
MUDr. Vrajíková Jiřina

Diabetická a interní ambulance
MUDr. Kantorová Dagmar

Domácí odborná zdravotnická péče
a pečovatelská služba
Charita Studénka

Gynekologická ambulance
MUDr. Zewdiová Naděžda, MUDr. Zhánělová Kateřina

Chirurgická, gastroenterologická a interní
ambulance
MUDr. Hanzelka Pavel

Kožní ambulance
MUDr. Canibal Milan

Laboratoř
Holaňová Eva
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Léčebná rehabilitace
Bc. Burdová Hana, Nečasová Vanda

Lékárny
Lékárna Dr. Max, Lékárna Prima, s. r. o., Lékárna 411 – RNDr. Kuncová
Miroslava

Neurologická ambulance
MUDr. Bartošová Zdenka

Oční ambulance
MUDr. Hollá Olga

ORL ambulance
MUDr. Laskafeld Dušan

Ortopedická ambulance pro děti a kojence
MUDr. Vaněček Ivo

Psychologické poradenství
Bc. Dresler Alexandr

Psychiatrická ambulance
MUDr. Starý Jiří

Stomatologická ambulance
MUDr. Břízová Helena, MUDr. Marková Jiřina, MUDr. Šlosarová Danuše,
MUDr. Tichopádová Marie
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Živnosti a provozovny
Na náměstí Republiky nad prodejnu Hruška se z „internátu“ přestěhovala
prodejna N + N Mobil.
Přes léto byla opravena budova na rohu ulic
Budovatelská a Malá strana (v blízkosti kruhového
objezdu). Do ní se z objektu na Butovické ulici
přestěhovalo kadeřnictví Zdenka a z prodejny na
Poštovní ulici květinářství. Nově zde byl otevřený e-shop a dům pojištění
a investic.
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ŠKOLSTVÍ
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Mateřská škola Studénka
Mateřská škola Studénka je příspěvkovou organizací. Ve
školním roce 2014/2015 měla 1 kmenové a 5 odloučených
pracovišť. Ředitelkou byla Mgr. Pavla Honová, o děti se
staralo 28 pedagogů. Ve všech pobočkách bylo ve školním
roce 2014/2015 celkem zapsáno 320 dětí, které byly
rozděleny takto: MŠ Budovatelská 50 dětí, MŠ Butovická
40 dětí, MŠ Komenského 62 dětí, MŠ R. Tomáška 37 dětí, MŠ Tovární 116 dětí
a MŠ Nová Horka 15 dětí.

MŠ Budovatelská

MŠ Butovická

MŠ Komenského

MŠ Poštovní
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MŠ R. Tomáška

MŠ Tovární

MŠ Nová Horka
Na jaře pokračoval projekt z roku 2014 „Společně na jedné lodi“, během
něhož se vybraní pedagogové dále vzdělávali a zúčastňovali tuzemských
i zahraničních stáží.
Paní učitelky z odloučeného pracoviště R. Tomáška
nacvičily s dětmi pohádku „Putování za štěstím“. Dne
12. května se sešly v Dělnickém domě děti ze všech
mateřských škol, žáci I. stupně základních škol
a příbuzní malých herců, aby tuto pohádku zhlédli. Její
předvedení ocenili bouřlivým potleskem.
Dne 31. srpna byla za účasti
starosty, místostarosty, ředitelky
školy, rodičů a dětí slavnostně
otevřena rekonstruovaná budova na
ulici Poštovní. Díky pěknému počasí
proběhlo zahájení venku, po proslovech a kulturním programu následovala
prohlídka vnitřních prostorů.
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Ve školním roce 2015/2016 měla mateřská škola 1 kmenové a 5 odloučených
pracovišť. Ředitelkou byla Mgr. Pavla Honová, o děti se staralo 29 pedagogů.
Ve všech pobočkách bylo celkem zapsáno 334 dětí, které byly rozděleny
takto: MŠ Budovatelská 50 dětí, MŠ Butovická 28 dětí, MŠ Komenského
60 dětí, MŠ R. Tomáška 37 dětí, MŠ Poštovní 144 dětí a MŠ Nová Horka
15 dětí.

ZŠ Butovická
Ve školním roce 2014/2015 navštěvovalo školu 300 žáků
ve 14 třídách. Ředitelkou byla Mgr. Jana Rychtarová,
zástupkyní ředitelky Mgr. Vladimíra Henzelová. Ve škole
pracovalo 19 učitelů, 4 asistentky učitele a 2 vychovatelky.
V lednu škola opět po třech letech přivítala herecký
soubor anglického výukového divadla The Bear
Educational Theatre. V prostorech školní družiny
předvedli herci dvě představení, jedno pro mladší žáky
a druhé pro starší žáky. Zábavnou formou herci zapojili žáky do děje, ale
hlavně měli možnost poslouchat angličtinu z úst rodilých mluvčích.
Jakub Noháč z 9. třídy uspěl v okresním kole dějepisné olympiády, které se
konalo 27. ledna v Novém Jičíně. Jeho 5. místo mu zajistilo postup do
krajského kola, jehož tematickým vymezením byla 1. světová válka
v souvislostech.
V březnu se žáci mohli zúčastnit už 3. ročníku soutěže
v řešení sudoku. Pro velký zájem byla pro každý ročník
vyhlášena zvláštní kategorie. Soutěživí žáci pokračovali
v dubnu v turnaji v piškvorkách.
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Tradiční uměleckou soutěž „Butovická hvězdička“, která
měla výtvarnou a pěveckou kategorii a která proběhla
24. března, navštívili žáci I. stupně všech tří studéneckých
škol, žáci z Kujav, Pustějova, Bravantic, Bílovce a Hladkých
Životic.
Pod grantovou záštitou města Studénky se
uskutečnil již tradiční ročník meziškolní
soutěže „Have Fun with English“, kam přijali
pozvání žáci a pedagogové ze ZŠ Sjednocení,
ZŠ TGM Studénka, ZŠ Bartošovice, ZŠ Hladké Životice, ZŠ Pustějov, ZŠ T. G. M.
Bílovec a ZŠ Komenského Bílovec. Soutěžilo se ve 3 kategoriích. Během
tříminutového limitu žáci plnili různé úkoly. Na cenách se jako každý rok
podílelo nakladatelství Oxford University Press a letos byla přítomna
i zástupkyně tohoto nakladatelství pro Moravskoslezský kraj.
„Byli jsme na MS v ledním hokeji,“ to si mohlo říct 30 žáků školy, kteří
12. května zhlédli v ostravské ČEZ aréně utkání Bělorusko–Norsko. Žáci
natočili videoklip k MS v ledním hokeji, díky němuž získali zdarma
vstupenky na toto utkání. Celým dnem je provázel štáb České televize, který
cestu zdokumentoval a zařadil do pořadu „Události v regionech“.
V pondělí 11. května se školní tělocvična proměnila
v atletickou síň slávy. V hodině tělesné výchovy navštívila
žáky šestých a sedmých ročníků legenda české atletiky
Taťána Kocembová. Děti se dozvěděly spoustu
zajímavých informací z jejího osobního, ale hlavně
sportovního života. Kromě ukázky vyhraných medailí se s žáky podělila o své
zážitky z mistrovství světa i Evropy, o to, co pro sportovce znamená, když mu
není dovoleno účastnit se olympijských her, i o to, jak nesnadné je
rozhodování mezi sportovní kariérou a rodinným životem.
Na školním hřišti proběhlo 21. května „Brännballové
odpoledne“, soutěž družstev v pálkovací hře pro žáky II. stupně
všech základních škol ve Studénce.
Škola se již počtvrté zúčastnila soutěže ve sběru starého papíru „Zelený
strom“. Jedná se o projekt firmy ORC recycling, s. r. o., do které se zapojilo
74 škol Moravskoslezského kraje. Žáci školy během roku nasbírali 16 460 kg
starého papíru, průměr na žáka činil 55,42 kg. Patřila jim za to 12. příčka
pomyslného žebříčku. Každoročně mají ze získaných financí prospěch všichni
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žáci školy, v tomto školním roce byla všem žákům zaplacena autobusová
přeprava na akci pořádanou školou.
V období od února do června probíhala na budově školy dlouhodobá
rekonstrukce, jednalo se o výměnu oken a zateplení budovy. Z důvodu
rekonstrukce školy byl školní rok ukončen o 2 dny dříve než na jiných
školách, tj. v pátek 26. června.
Ve školním roce 2015/2016 navštěvovalo školu 307 žáků
ve 14 třídách. Ředitelkou byla Mgr. Jana Rychtarová,
zástupkyní ředitelky Mgr. Vladimíra Henzelová. Ve škole
pracovalo 19 učitelů, 4 asistentky učitele a 2 vychovatelky.
Protože se rekonstrukce školy protáhla, začaly některé
třídy školní rok výukou v budově na Tovární ulici, odkud
se po rekonstrukci své budovy na ulici Poštovní
odstěhovalo odloučené pracoviště mateřské školy. Zde
výuka probíhala až do 16. října, kdy se žáci stěhovali
zpět do zrekonstruované budovy na ulici Butovická.
Škola se zapojila do projektu pod názvem „EU Studénka“. V rámci tohoto
projektu bylo do školní knihovny nakoupeno 259 ks vybraných knih, které
žáci využili v průběhu čtenářských dílen, jejichž realizace probíhala od září
do prosince. Další částí tohoto projektu byl „Zahraniční jazykově-vzdělávací
pobyt pro žáky“, díky němuž se 10 žáků mohlo podívat na 4 dny do Londýna.
Nadšení čtvrťáci a páťáci se 18. září zúčastnili dopolední
prohlídky během akce „Dny NATO“ na Letišti Leoše
Janáčka. Během dvou hodin stihli projít těžkou vojenskou,
policejní i záchranářskou techniku a při svačince zhlédli pozemní
dynamickou ukázku hradní stráže.
Dne 1. prosince se budova školy stala místem „Adventního
tvoření“, kde se vyráběly nejrůznější vánoční dekorace
v tematických dílnách a kde si mohli
návštěvníci zakoupit rozmanité výrobky dětí,
vyučujících či šikovných rodičů. Kromě toho
bylo k dispozici také sladké i slané
občerstvení a míchané nealkoholické nápoje od profesionálního barmana. Tu
pravou sváteční náladu podpořil svým vystoupením i školní pěvecký sbor.
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Už tradičně se 17. prosince konala soutěž ve skoku
vysokém pro žáky II. stupně všech základních škol ve
Studénce „Studénecká laťka“. Připojila se také základní
škola T. G. Masaryka z Bílovce. Škola přivítala
60 sportovců, z nichž se všichni snažili podat co
nejlepší výkony. Dva žáci dokonce překonali výšku 160 cm.
Poslední školní den před vánočními prázdninami strávili žáci
netradičně. Navštívil je herec Lukáš Hejlík se svým programem
„Listování s Lukášem Hejlíkem“. Společně s Petrou Bučkovou
a Alanem Novotným představili divadelní formou s knihou v ruce
dvě zajímavá díla, a to knihu Petry Soukupové „Bertík
a Čmuchadlo“ a dílo Mikäela Olliviera „Život k sežrání“.

ZŠ Sjednocení
Ve školním roce 2014/2015 navštěvovalo školu 231 žáků
v 11 třídách, na jejich vzdělávání se podílelo 16 učitelů
včetně ředitele školy a zástupkyně ředitele školy,
2 asistentky a 2 vychovatelky. Ředitelem školy byl
Mgr. Pavel Tisovský, zástupkyní ředitele Mgr. Jana Mantheeová.
Dne 16. února proběhl v tošovickém HEI parku již
5. ročník lyžařských závodů ve slalomu, kterého se
zúčastnili zástupci všech studéneckých škol. Počasí sice
závodům nepřálo, bylo mrazivo a foukalo, ani účast
žáků z důvodu nemocnosti nebyla vysoká, přesto se
závody vydařily a vítězové byli obdarováni putovními poháry.
Vyvrcholením zimy byl pro I. stupeň pátek 20. března s akcí „Veselé bruslení“.
Za hudebního doprovodu se po ledové ploše proháněli
čertíci, krokodýli, čarodějnice, dýně, berušky, strašidla,
indiáni a další bruslící stvoření. Všichni si postupně
vyzkoušeli své bruslařské schopnosti na šesti
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připravených stanovištích – střelba puků do branky, slalomová dráha, jízda
s hodem míčku na koš, prolézání obruče, „zručný kuchař“. Závěrečný
maškarní rej na ledě spolu s rodiči byl příjemný pro všechny.
Ve středu 1. dubna vyrazil tým děvčat ze 4. a 5. tříd do
Kopřivnice na okresní kolo ve vybíjené. Všechny zápasy
odehrály s velkou bojovností a touhou po vítězství.
Děvčata si efektivně nahrávala a vybíjela jednu soupeřku
za druhou. Výborná spolupráce celého týmu je nakonec přivedla k vítězství
nejen v okresním kole, ale také v krajském kole v Opavě a postoupila do
celostátního kola v Nové Pace.
Již tradičně proběhly 30. dubna odpoledne „In-line lety
čarodějnic“. Sešlo se 115 čarodějnic a čarodějů na bruslích nebo
koloběžkách. Po průletu městem na dvou trasách pro začátečníky
a pokročilé došlo na vyhodnocení nejlepších čarodějů
a čarodějnic, opékaly se buřty a na závěr byla upálena
čarodějnice. Celá akce byla zakončená diskotékou.
V květnu byly závěrečnými výstupy ukončeny 2 projekty pro učitele, a to
projekt „Comenius“ a projekt „Učitelé on-line“.
Během prázdnin došlo k opravě a obnově chodníku vedoucího ke škole od
ulice Sjednocení a byly vymalovány učebny pro budoucí prvňáky a šesťáky.
Ve školním roce 2015/2016 navštěvovalo školu 223 žáků v 11 třídách, na
jejich vzdělávání se podílelo 14 učitelů, 2 asistentky a 2 vychovatelky. Ředitel
školy Mgr. Pavel Tisovský požádal o uvolnění z funkce ze zdravotních
důvodů, řízením byla pověřena dosavadní zástupkyně Mgr. Jana Mantheeová.
Její zástupkyní se stala Mgr. Věra Foltasová.
Od 1. září byla se souhlasem krajského úřadu zřízena
„logopedická třída“ 1. B pro děti s dysfatickými problémy.
Jednalo se o specializovanou třídu se sníženým počtem
žáků, ve které jsou vytvářeny podmínky pro úspěšnou
integraci zpět do běžné třídy. Vedení školy počítá s tím, že
pro rodiče těchto dětí i rodiče budoucích školáků bude
zřízena poradna.
Ve školním roce 2015/2016 se škola rozhodla zapojit do projektu „Čteme
rádi“, který byl zaměřený na rozvoj čtenářské gramotnosti. Všichni žáci od
2. do 9. ročníku měli možnost zjistit, že knihy nejsou nuda a že stačí jen
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hledat ty, které zaujmou. Aby byl projekt úspěšný, bylo nejprve nutno vybrat
a zakoupit do obou školních knihoven více než
200 knižních titulů z nejrůznějších žánrů. Projekt
výrazně zasáhl do hodin literatury. Žáci četli příběhy,
které si sami vybrali, a pracovali s nimi i nezvyklými
způsoby. Učili se číst s porozuměním, přemýšlet nad
textem, nahlížet na něj z nových úhlů, odpovídat na nečekané otázky
vztahující se k četbě.
V pátek 15. září připravila nezisková akciová společnost EKO – KOM pro žáky
I. stupně zajímavé ekologické dopoledne. Na nádvoří školy se již od časného rána
stavělo obří ekologické puzzle a obří domino, stanoviště
s hodem míčků do kontejnerů, s překážkovou dráhou pro
koloběžky, objevil se nafukovací skákací hrad a obrovská
nafukovací PET láhev. Žáci mohli pomocí hry proniknout do
tajů třídění odpadu v domácnostech, svozu odpadu a jeho recyklace na nové
výrobky.
Projekt CHEMON (chemický monitoring) se týkal
vybraných zařízení Moravskoslezského kraje používajících
nebezpečnou látku. V rámci okresu Nový Jičín byl tento
projekt realizován na dvou zimních stadionech ve Studénce
a v Kopřivnici. Podstatou projektu bylo zajištění včasného varování obyvatel
v blízkosti zimních stadionů v případě havárie technologie chlazení a úniku
čpavku do okolí. V naší ZŠ byl umístěn informační terminál, který měří jeho
hodnoty a v případě překročení vyvolá poplach. Ve středu 16. září proběhlo
ve škole cvičení zaměřené na prověření žádoucího
chování osob v případě havárie. Po vyhlášení poplachu se
žáci pod dohledem pedagogů shromáždili v určeném
prostoru školy a zároveň byla realizována další
stanovená opatření tak, aby nedošlo k ohrožení osob v budově školy.
V pátek 23. října přivítala v tělocvičně žáky I. stupně velká
oranžová mrkev a moderátor. Společně si vyprávěli
o vitamínech v ovoci a zelenině, dostávali různé hádanky
a za jejich správné řešení zdravou odměnu. Nakonec se
každá třída mohla s maskotem vyfotit.
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Žáci 3., 5. a 9. třídy, kteří se zapojili do projektu „Svět
techniky očima dětí“, navštívili interaktivní areál
v Ostravě. Zaujal je především 3D film o přírodě
a zvířatech, pokusy s tekutým dusíkem a pavilon
o vesmíru.
Již poosmé se v listopadu v tomto školním roce konala národní soutěž
„Bobřík informatiky“. Jedná se o předmětovou soutěž
podporovanou
Ministerstvem
školství,
mládeže
a tělovýchovy. Soutěžilo se v 5 různých věkových kategoriích
a ze 77 zapojených žáků školy jich titul získalo 9. Soutěž
probíhala on-line a testovala znalosti žáků v oblasti algoritmizace, problémů
digitální gramotnosti a porozumění informacím.

ZŠ Slunečnice
Ve školním roce 2014/2015 školu navštěvovalo
22 žáků ve 3 třídách, kterým se věnovali 4 učitelé,
2 asistentky a 1 vychovatelka. Ředitelkou školy byla
Mgr. Miroslava Halušková, zástupkyní PaedDr. Irena
Wagnerová.
Již podruhé žáci ZŠ Slunečnice a ZŠ Sjednocení přivítali
14. dubna své kamarády ze Základní školy pro sluchově
postižené z Ostravy-Poruby s „Tichým zpíváním“. „Tiše
zazpívaly“ neslyšící děti, které vyjadřují rytmus pohybem,
slova znaky a chuť do života velkým srdečným úsměvem.
V srpnu obdržela škola od firmy Prohelp, o. s.,
Studénka školní lavici s polohovacím křeslem pro
tělesně postižené a didaktickou stavebnici v celkové
hodnotě 21.361 Kč. Prostředky k zakoupení
pomůcek byly získány volnočasovými aktivitami
společnosti a jejích partnerů.
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Ve školním roce 2015/2016 školu navštěvovalo 18 žáků ve 3 třídách, kterým
se věnovali 4 učitelé, 2 asistentky a 1 vychovatelka. Ředitelkou školy byla
Mgr. Miroslava Halušková, zástupkyní PaedDr. Irena Wagnerová.
Dne 17. září schválilo Zastupitelstvo města Studénky sloučení školy se
Základní školou Studénka, Sjednocení 650, v jejíž budově působila již čtvrtým
rokem. Samostatná škola, která v předchozím roce oslavila 60 let od svého
založení, přestane rokem 2016 existovat.
V tomto roce proběhlo už 10. setkání žáků
škol a organizací pro mentálně a sluchově
postižené pod názvem „Studénecký kapřík“.
Dne 20. října se v Dělnickém domě sešlo
přes 200 dětí, které pobavil Pavel Novák s programem „Už to jede, už to
sviští“. Díky sponzorům byl každý účastník obdarován nějakou maličkostí na
památku. Na tomto setkání se škola organizačně podílela se SAK Studénka,
příspěvkovou organizací.

ZŠ TGM
Ve školním roce 2014/2015 měla škola 269 žáků
v 11 třídách. Na škole pracovalo 20 pedagogů,
2 asistentky pedagoga a 2 vychovatelé. Ředitelem školy
byl Mgr. Milan Stiller, jeho zástupkyní Mgr. Miroslava
Tomanová.
Při škole pracoval taneční kroužek T. G. Matonky, který v tomto
roce oslavil výročí 15 let od svého založení. Třináct děvčat ve
věku od 10 do 13 let oslavilo toto výročí hned v úvodu roku
několika medailovými umístěními: 2. místo v republikovém
finále „Pionýrského sedmikvítku“ v Holešově, 2. místo v soutěži
„Česko se hýbe 2015“ v Ostravě, 2. místo v semifinále soutěže „Pohyb bez
bariér“ v Žilině, 1. místo „O zlatý pohár BAV klubu Příbor“. Dne 3. května se
Matonky staly mistryněmi Slovenské republiky v mezinárodní soutěži
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discodance „Pohyb bez bariér“, která se konala v Bratislavě. Dne 5. června se
zúčastnily republikového finále taneční soutěže „Česko se hýbe ve školách
plných zdraví“, která proběhla v Mostě a kterou pořádal Český svaz aerobiku
a fitness FISAF. Porotě se nejvíc líbily a soutěž vyhrály.
V lednu měli žáci možnost zúčastnit se besedy s rodilou mluvčí –
šestnáctiletou Američankou, která v rámci výměnného pobytu Rotary klubu
pobývala v několika českých rodinách a ve svém volném čase byla ochotná
uspořádat diskusní besedu o USA a svém rodném státě Kentucky.
V únoru do školy zavítal rodilý Australan Schelie Nielsen, který již mnoho let
žije v Česku, ale svou rodnou zemi propaguje a prezentuje na českých
školách. Nejprve svou netradiční výukou zaujal děti 1. až 3. tříd ve své
„Magical Language Show“, poté žákům 4. až 6. tříd představil svou rodnou
Austrálii v představení „Bilby´s Bush Adventures“. Další den žákům 7. až
9. tříd v doprovodu tradiční aboridžinijské hudby s domorodým malováním
na hrudi představil Austrálii a její historii.
Škola se zapojila do soutěže „Jeden za všechny, všichni za stůl“, kterou
v rámci projektu „Sazka Olympijský víceboj“ připravila společně Česká
asociace stolního tenisu a Český olympijský výbor. Soutěžilo se
o 56 pingpongových stolů. Žáci natočili vtipné video, pro které se v březnu
hlasovalo na internetu.
Ve čtvrtek 5. března se na zámku v Bartošovicích konala závěrečná
konference k projektu „Zábavná vlastivěda z našich vesnic“. Jednalo se
o prezentaci žákovských prací a představení nové učebnice vlastivědy pro
základní školy. Martin Michný, žák 7. ročníku, byl na konferenci odměněn za
to, že jeho obrázek byl uveden v učebnici vlastivědy.
Škola se již několik let účastní programu „Ovoce
a zelenina do škol“. Děti dostávají alespoň jednou týdně
čerstvé ovoce nebo zeleninu zdarma. Ve středu
13. května se žáci I. stupně zúčastnili ve školní jídelně
zábavného programu k tomuto projektu. Formou divadla
s maskotem Citrónem se seznámili s tím, proč je důležité jíst ovoce a zeleninu
a jaké vitaminy a prospěšné látky ovoce a zelenina obsahuje.
V pondělí 11. května proběhlo okresní kolo štafetového
běhu pro žáky I. stupně v Novém Jičíně. Byl to již
2. ročník této soutěže, ale poprvé za účasti žáků naší
školy. Naši žáci se umístili na 3. místě a postoupili do
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krajského kola v Ostravě. Velkým zážitkem pro ně bylo samotné cestování
a možnost prohlédnout si nově vybudovaný stadion v Ostravě. Také zde
výborně běhali, povzbuzovali se navzájem, tvořili dohromady skvělý tým
a nakonec dosáhli na úžasné 5. místo.
Žák 9. třídy Dominik Zajíček se zúčastnil chemické soutěže „Hledáme
nejlepšího mladého chemika ČR“. Prošel základním i druhým kolem
a postoupil do celostátního finále, které se konalo 11. června v prostorech
Fakulty chemicko-technologické Univerzity Pardubice. V konkurenci
40 účastníků skončil Dominik na 8. místě.
Ve školním roce 2015/2016 měla škola 280 žáků v 12 třídách. Na škole
pracovalo 21 pedagogů, 1 asistentka pedagoga a 2 vychovatelky. Ředitelem
školy byl Mgr. Milan Stiller, jeho zástupkyní Mgr. Miroslava Tomanová.
Od začátku školního roku byla ve škole zavedena elektronická žákovská
knížka pro žáky 4. až 9. ročníku. Tento typ nahradil stávající tištěnou formu,
a rodiče tak získali lepší přehled o známkách svého dítěte, dozvěděli se
o formě zkoušení a o důležitosti známky. Kromě toho byly prostřednictvím
elektronické žákovské knížky předávány informace např. o chování dítěte,
o plánovaných akcích školy, třídy apod.
V rámci Operačního projektu Vzdělávání pro
konkurenceschopnost se škola zapojila do
projektu „Čtení překračující hranice“. V rámci
tohoto projektu se žáci zúčastnili jazykově-vzdělávacích pobytů ve Velké Británii
a Německu.
Ve spolupráci se Státním zdravotnickým ústavem v Brně se škola ve školním
roce 2015/16 zapojila do projektu „Zdravá školní jídelna“. V rámci
konzultačního dne 22. října proběhla ve školní jídelně beseda o školním
stravování. Rodiče se měli možnost dozvědět o tom, jaké normy a pravidla
musí školní kuchyně dodržovat. Vedoucí jídelny doplňovala Mgr. Sylva
Šmídová, nutriční terapeutka ze Státního zdravotnického ústavu v Brně.
Sdružení rodičů ve spolupráci se školou uspořádalo v úterý 27. října
„Podzimní tvoření“. Zájemci si v průběhu akce mohli vyrobit podzimní
domácí dekoraci, vydlabat a ozdobit dýni, vyrobit ptačí krmítko nebo
realizovat jiný z tvořivých nápadů. Celou akci doprovázely malé sportovní
hry pro aktivní děti. Na závěr akce proběhlo rozsvícení dýní.
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Ve čtvrtek 26. listopadu se rodiče, učitelé, žáci a širší veřejnost sešli tradičně
k „Adventnímu jarmarku“ v prostorech školy. Po úvodním kulturním
vystoupení nejmladších žáků byl slavnostně rozsvícen vánoční strom před
školou. V budově školy se děti i rodiče rozešli do jednotlivých tříd, kde se
zúčastnili rukodělných činností vztahujících se k adventu a k Vánocům. Jejich
výrobky pak bylo možno zakoupit. Výtěžek byl věnován společnosti
Děcko, o. p. s., jako příspěvek na financování svozu dětí s těžkým zdravotním
postižením do školy a ze školy.
Školní parlament rozhodl, že poslední den před vánočními prázdninami,
bude „Dnem naruby“. Mezi žáky se našlo 16 dvojic odvážlivců, kteří se
rozhodli vyzkoušet učitelské řemeslo. Vybrali si téma a připravili hodinu,
kterou sami odučili. Žáci mohli zhlédnout prezentace na různá témata,
milovníci sportu si rozšířili znalosti o současném fotbale a mohli si zacvičit
zumbu nebo se rozhýbat při kruhovém tréninku. Kdo má rád klidnější
aktivity, mohl strávit hodiny v učebně výtvarné výchovy. Plně obsazená byla
i nová třída fyziky a chemie, kde probíhaly pokusy s otevřeným ohněm nebo
nafukovacím balonkem.

SŠEP Studénka, o. p. s.
Ve školním roce 2014/2015 poskytovala škola vzdělání
v oborech Obchodní akademie se zaměřením na
výpočetní techniku a média, Obchodní akademie se
zaměřením na cestovní ruch, Ekonomické lyceum se
zaměřením na výpočetní techniku, Ekonomické lyceum
se zaměřením na cestovní ruch a obor Podnikání
v denní a dálkové formě. Ředitelkou školy byla
PaedDr. Katarína Vrablová, zástupkyní ředitelky Ing. Monika Kochová.
Protože zpráva je základním kamenem novinářské, televizní i rozhlasové
žurnalistiky, teoreticky i prakticky si její psaní vyzkoušeli studenti ve středu
11. února s redaktorkou Moravské tiskové agentury.
Od dubna škola pořádala 2 nové kurzy. První z nich byl určen zájemcům z řad
pracovníků v oblasti cestovního ruchu a lidem, kteří by v těchto pozicích rádi
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pracovali. Ve druhém se účastníci zaměřili na finanční poradenství a základní
gramotnost při investování a využívání financí z úvěrů.
Ve středu 24. června čekal na studenty Obchodní
akademie se zaměřením na výpočetní techniku a média
jedinečný zážitek, zúčastnili se exkurze v České
televizi. Celkem 15 žáků mělo během více než hodinové
prohlídky možnost nahlédnout například do střižny nebo do studií, kde
vznikají jednotlivé pořady z ostravské produkce veřejnoprávní televize.
Ve školním roce 2015/2016 poskytovala škola vzdělání v oborech Obchodní
akademie se zaměřením na výpočetní techniku a média, Obchodní akademie
se zaměřením na cestovní ruch, Ekonomické lyceum se zaměřením na
výpočetní techniku, Ekonomické lyceum se zaměřením na cestovní ruch
a obor Podnikání v denní a dálkové formě. Ředitelkou školy byla
PaedDr. Katarína Vrablová, zástupkyní ředitelky Ing. Monika Kochová.
Jazyková škola CES (Centre of English Studies) Wimbledon poskytla
studentům školy příležitost zdokonalit se v anglickém jazyce. Ve spolupráci
s agenturou Studyline byl připraven program, který jazyková škola CES
v Londýně plně akceptovala. Program zahrnoval výuku
v anglickém jazyce v celkovém počtu 12 vyučovacích
hodin, ubytování v hostitelských rodinách s polopenzí,
leteckou přepravu společností Ryanair a návštěvu
kulturních památek. Pobytu, uskutečněného ve dnech
6. až 10. října, se zúčastnilo 10 studentů. Na výuce se podílelo 5 lektorů, kteří
po závěrečném testu vypracovali individuální hodnocení a doporučení pro
studenty. Každý student obdržel certifikát zdejší školy o úspěšném
absolvování kurzu.

ZUŠ J. A. Komenského Studénka
Ve školním roce 2014/2015 měla základní umělecká
škola 700 žáků, kteří navštěvovali 11 poboček (kromě
Studénky také ve Fulneku a okolních obcích). Žáci
navštěvovali 3 obory – hudební, výtvarný a taneční.
Staralo se o ně 23 učitelů hudebního oboru, 3 učitelé
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výtvarného oboru a 3 učitelé tanečního oboru. ZUŠ J. A. Komenského
Studénka se zaměřuje na výuku žáků se zvláštními vzdělávacími potřebami,
v hudebním oboru zejména na výuku žáků se zrakovým postižením. V tomto
školním roce vyučovala v hudebním oboru 1 nevidomého žáka. Ředitelkou
školy byla Mgr. Renata Talpová, zástupkyní ředitelky Markéta Tulejová,
dipl. um.
Na jaře uspořádal hudební obor 2 koncerty.
První se konal v únoru v sále ZUŠ. Jednalo se
o smyčcový koncert Alžběty Falcníkové
a Judity Šprochové, které působí v Janáčkově
filharmonii Ostrava. Druhým koncertem byl
„Jarní koncert“ v březnu, na kterém se
představili sami žáci hudebního oboru.
V ateliéru výtvarného oboru se v březnu konala výstava „Jarní nálada“, která
představila práce žáků výtvarného oboru. Výstavě předcházelo 21. března
výtvarné tvoření, prodej grafiky a drobných dárků.
Dne 14. dubna se konal 2. ročník pěvecké soutěže „Studénecký slavíček aneb
Oživení české lidové písně“. Soutěž je určena pro všechny děti ve věku od
5 do 15 let i bez hudebního vzdělání. Cílem této soutěže je zachování odkazu
tradic našich předků ve formě lidové písně. Každý soutěžící byl odměněn
drobnými dárky a vítězové soutěže obdrželi originální keramické slavíčky,
které zhotovili žáci výtvarného oboru.
Novou soutěž zorganizovali pro své žáky učitelé hudebního oboru. Dne
19. května proběhl 1. ročník interpretační klavírní soutěže „Hrajeme
Beethovena“.
Žáci ZUŠ se zúčastňovali i celostátních soutěží.
V tomto roce dosáhl významného úspěchu David
Dubec, který získal v celostátním kole ve hře na
pozoun 1. cenu, a Vojtěch Říha, který v početné
konkurenci
s mezinárodní
účastí
obsadil
v kategorii do 15 let 3. místo.
Závěr školního roku patřil koncertům, během kterých žáci předvedli, co se za
celý rok naučili. V květnu proběhly závěrečné i absolventské koncerty
hudebního a tanečního oboru, vernisáž a výstava prací žáků výtvarného
oboru, v červnu pak postupové zkoušky jednotlivých oborů.
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V tomto školním roce se konal velice zajímavý
a pro žáky atraktivní projekt ve spolupráci se
Sdružením ZUŠ Moravskoslezského kraje MÚZA,
Asociací základních uměleckých škol ČR,
Janáčkovou filharmonií Ostrava a Filharmonií
Brno. Principem tohoto projektu bylo propojení
profesionálního hudebního tělesa s mladými talenty, kteří budou mít
možnost posadit se vedle svých zkušených kolegů a společně připravit
a provést klasický symfonický koncert. Z naší ZUŠ byla vybrána Dominika
Vašíčková, která usedla 3. června mezi ostravské filharmoniky a 7. června
mezi brněnské filharmoniky.
V prostorech ZUŠ a na její zahradě proběhly 19. června oslavy dětského dne.
Žáci i jejich příbuzní měli možnost vyzkoušet netradiční výtvarné techniky,
keramické milíře a zúčastnit se různých her a soutěží.
Ve školním roce 2015/2016 měla základní umělecká škola 700 žáků, kteří
navštěvovali 11 poboček (kromě Studénky také ve Fulneku a okolních
obcích). Žáci navštěvovali 3 obory – hudební, výtvarný a taneční. Staralo se
o ně 26 učitelů hudebního oboru, 3 učitelé výtvarného oboru a 2 učitelé
tanečního oboru. ZUŠ J. A. Komenského Studénka se zaměřuje na výuku žáků
se zvláštními vzdělávacími potřebami, v hudebním oboru zejména na výuku
žáků se zrakovým postižením. I v tomto školním roce vyučovala v hudebním
oboru 1 nevidomého žáka. Ředitelkou školy byla Mgr. Renata Talpová,
zástupkyní ředitelky Markéta Tulejová, dipl. um.
Škola se zapojila do projektu „Modernizace výuky a podmínek pro výuku
v základních uměleckých školách“. Hlavním cílem projektu bylo vytvoření
podmínek pro kvalitní vzdělávání žáků, zvýšení efektivity a atraktivity výuky,
lepší využívání moderních informačních technologií a zkvalitnění přípravy
žáků pro studium na konzervatořích a školách s uměleckým zaměřením.
Projekt také sloužil ke zlepšení podmínek při trávení volného času dětí
a mládeže. V závěru projektu bude pořízeno nové vybavení pro hudební
a výtvarný obor.
Dne 27. října se již potřetí v základní umělecké škole v Háji ve Slezsku konala
za podpory sdružení MÚZA soutěž mladých umělců „Múzy Ilji Hurníka“.
Soutěž je věnována soudobé hudbě, tedy autorům 20. a 21. století a mladým
interpretům ze základních uměleckých škol. Letošního ročníku soutěže se
zúčastnila devítiletá flétnistka Karolína Pustková, která v nemalé konkurenci
získala zlaté pásmo – zlatou múzu.
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Na podzim škola pořídila nový klavír značky YAMAHA do svého koncertního
sálu. Při této příležitosti proběhl v pátek 6. listopadu slavnostní křest nového
nástroje formou koncertu klavírního oddělení, na kterém se představili žáci
školy a hosté z řad profesionálních pianistů.
Předvánoční výstavu pořádal v prosinci výtvarný obor. Zájemci si mohli
koupit drobné dárky z keramiky, skla nebo paličkované krajky nebo se mohli
zúčastnit rukodělných dílen. Vyráběly se svíčky z palmového vosku, andílci
různými technikami a zdobily se perníky.

Soukromá základní umělecká škola
MUSICALE, v. o. s.
Ředitelkou Soukromé základní umělecké školy MUSICALE
byla Mgr. Jana Sniehottová. Vyučovalo v ní 10 učitelů
nejen hru na hudební nástroje, ale také sólový a sborový
zpěv. I v tomto školním roce pracovala na škole hudební
tělesa: „MUSICALE-band“ pod vedením Dušana Šurmana, DiS., „Flautoband“
pod vedením Jana Štěpánka, „Studénečtí pištci“ pod vedením Bc. Jana
Sniehotty, přípravný pěvecký sbor pod vedením Moniky Pospíšilové
a „Studeňáček“ pod vedením Bc. Jana Sniehotty. Škola stále působila
v provizorních prostorech ZŠ Sjednocení.
V pátek 27. března proběhla premiéra
zhudebněné pohádky „Sněhurka a sedm
trpaslíků“, kterou zahrálo divadélko Šáši
Muzikálka. Písničky k pohádce napsala pro své
malé herce paní učitelka Anežka Tesaříková. Písničky zpívaly děti ze sboru
„Studeňáček“, kulisy vyrobily děti z družinky ZŠ Sjednocení.
Pěvecký sbor a divadélko Muzikálek se zúčastnily
výtvarné a literární soutěže „Srdce s láskou darované“.
Cílem projektu byla podpora tradičních lidských
hodnot, jako jsou láska, přátelství, rodina a vzájemná
úcta. Žáci věnovali srdce malé Melánii Tomšů a její mamince. Z více než
450 příspěvků se ten jejich umístil na 4. až 10. místě a byl publikován
v časopise Age a na internetových stránkách age-management.cz.
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„Druhý letní hudební tábor“ proběhl ve dnech 7. až 15. srpna na chatě
Svoboda na Ostravici. Na programu byly táborové aktivity, společné hry,
táborák, nechyběly ani hudební tvořivé dílny.
Ve školním roce 2015/2016 byla ředitelkou Soukromé
základní umělecké školy MUSICALE Mgr. Jana Sniehottová.
Vyučovalo v ní 9 učitelů nejen hru na hudební nástroje, ale
také sólový a sborový zpěv. Ve školním roce 2015/2016
pracovala na škole hudební tělesa „MUSICALE-band“ pod vedením Dušana
Šurmana, DiS., „Studénečtí pištci“ pod vedením Bc. Jana Sniehotty,
„Studeňáček“ pod vedením Mgr. art. Veroniky Bogocz Hankové, „Drums
band“ pod vedením Mgr. Davida Cindlera, „Digits Musicale“ pod vedením
Mgr. art. Kateřiny Lubojacké a hudební divadélko „Muzikálek“ pod vedením
Anežky Tesaříkové. Po prázdninách se škola přestěhovala zpět do
zrekonstruovaných prostor mateřské školy na ulici Poštovní.
V listopadu pozvali žáci klavírního oddělení a jejich
učitelé své příznivce do koncertního sálu v nově
zrekonstruované budově na ulici Poštovní na koncert
„Barevná paleta klavíru aneb Jak se hraje v nové škole“.
Na programu byly klavírní perly jak klasické vážné
hudby z různých historických období, tak i známé a populární melodie,
a v neposlední řadě nechyběly ani taneční skladby např. s prvky jazzu
a swingu. Návštěvníci si už při vstupu do foyer všimli 5 linek v pastelových
barvách, které znázorňují linky notové osnovy.

Žákovský parlament B.E.S.T.T.
Žákovský parlament s názvem B.E.S.T.T. tvoří pět studentů SŠEP, o. p. s.,
a zástupci základních škol, a to ZŠ Butovická, ZŠ Sjednocení a ZŠ TGM. Tato
organizace se stará o kulturu pro děti a mládež ve Studénce.
Dne 4. března proběhlo 4. zasedání žákovského parlamentu B.E.S.T.T. za
školní rok 2014/2015, během kterého nejvíce času členové věnovali
organizaci „Studénecké miss“. Také diskutovali o projektu „Nízkoprahové
zařízení“.
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Parlament spolu se školními parlamenty
pořádal 27. března akci „Studénecká
miss“. Soutěžícími byli žáci prvního
stupně základních škol. Soutěžilo se ve
3 kategoriích (miss, missák, miss sympatie) a účastníci se museli představit,
předvést promenádu v kostýmu a ukázat své schopnosti v některé umělecké
disciplíně.
První zasedání školního roku 2015/2016 se uskutečnilo 25. listopadu. Každá
škola seznámila místostarostu s jednou akcí konanou minulý školní rok
a poté byly každému členu předány jmenovací listiny. Zástupci škol řešili, co
pro své spolužáky zorganizují v tomto školním roce.
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SOCIÁLNÍ SITUACE
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Charita Studénka
Charita Studénka poskytovala 3 typy registrované sociální
služby: pečovatelskou službu, domov pro seniory a azylové
ubytování pro matky s dětmi. Kromě sociálních služeb
poskytovala charita jako nestátní zdravotnické zařízení také
domácí zdravotní péči nemocným. Další činností bylo půjčování
kompenzačních a zdravotnických pomůcek, provoz charitního šatníku
a organizace „Tříkrálové sbírky“. Ředitelkou Charity Studénka byla Ing. Anna
Šikulová.
Dům pokojného stáří – Domov sv. Anny měl kapacitu 19 uživatelů, kteří
obývali 6 jednolůžkových, 5 dvoulůžkových a 1 třílůžkový pokoj a o které se
pracovníci starali v nepřetržitém provozu. Pracovalo zde 16 zaměstnanců. Při
péči vycházejí pečovatelky z individuálních potřeb a přání klientů, nabízejí
duchovní podporu, provádějí bazální stimulaci a umožňují canisterapii.
Pečovatelská služba poskytovala potřebnou pomoc občanům Studénky,
Albrechtiček, Bartošovic, Pustějova a Velkých Albrechtic v jejich domácím
prostředí. Tato služba byla rozšířena i na večerní a víkendovou a vyžádalo si
ji více než 100 klientů, o které se staralo 6 pečovatelek.
Azylové ubytování – byt pro matky v tísni měl kapacitu pro 1 maminku s 1 až
3 dětmi a pracovali zde 3 zaměstnanci.
V tomto roce oslavil Domov už 10 let své existence, byl slavnostně otevřen
a vysvěcen 21. dubna 2005. V roce 2000 bylo zahájeno jednání s městem
Studénka o darování budovy a v roce 2001 byla darovací smlouva podepsána.
Už první „Tříkrálová sbírka“ v roce 2001 byla určena na pořízení projektové
dokumentace. Rok 2002 byl rokem hledání finančních zdrojů a podáváním
žádostí o dotace na Ministerstvo práce a sociálních věcí, Moravskoslezský
kraj, město Studénku, nadační fondy a zahraniční dárcovské fondy. Nemalým
přínosem byly i výtěžky „Tříkrálových sbírek“ v letech 2002 až 2004 a dary
soukromých osob. Kolaudace proběhla v listopadu 2004 a po vybavení
nábytkem a potřebným zařízením, na jehož financování se podílelo
převážnou měrou město Studénka, se začátkem dubna začali stěhovat do
Domova první obyvatelé. Od té doby Domov slouží 19 seniorům ve věku nad
60 let. Od otevření Domova zde bydlelo celkem 86 seniorů. Věkový průměr je
82 let a má stoupající tendenci.
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Dne 15. ledna skončil další ročník „Tříkrálové sbírky“. Pro Charitu Studénka
se koledovalo v 15 obcích, do ulic vyšlo 100 skupinek koledníků. Výtěžek
563.047 Kč byl použitý na podporu provozu charitní pečovatelské služby,
která je poskytována ve Studénce, Albrechtičkách, Bartošovicích a Pustějově
a na zakoupení a opravu zdravotnických a kompenzačních pomůcek do
půjčovny. Část peněz poprvé směřovala na podporu volnočasových aktivit
dětí tam, kde se sbírka konala. Celkem bylo podpořeno 49 dětí částkou
24.360 Kč.
Tak jako každý rok se ženy i muži oblékli do společenských
šatů a vpluli na parket za doprovodu taneční hudby DJ Paula
Doctora. Na žádném plese nesmí chybět kulturní program,
o ten se postaraly děti z tanečního oboru ZUŠ ve Studénce
a pracovnice charity. Bylo připraveno také občerstvení a bohatá tombola.
Ve čtvrtek 23. dubna oslavili uživatelé i zaměstnanci
10. výročí otevření Domova. Oslavy zahájila děkovná mše
svatá, kterou sloužil p. Larisch. Ve společenské místnosti se
všichni sešli s dobrovolníky a příznivci charitního díla,
pozváni byli také členové Rady Charity a starosta Studénky. Obyvatelé
Domova si k této události připravili divadelní příběh „Čtvrtý král“.
Na jaře pokračovala spolupráce se školami. Domov navštěvovaly děti
z mateřské školy, základních škol i pěvecký sbor Gymnázia Mikuláše
Koperníka v Bílovci. Slavily se Velikonoce, Den matek, senioři navštívili pouť
v Nové Horce, podnikli výlet na Hostýn i pouť ke svaté Anně, stavěli májku.
Nadace Olgy Havlové přispěla částkou ve výši 35.000 Kč na
výměnu stávajících softwarů, což zpřehlednilo a usnadnilo
evidenci a zpracování údajů. V dalších letech přinese nový
software také úsporu provozních nákladů. Celý software stál 57.651 Kč,
zbývající částku daroval Ing. Václav Krystyn.
V pátek 18. září do Domova přišly čtyři pracovnice České
spořitelny v rámci firemního dobrovolnictví. Díky jejich
pomoci měl Domov upravenou zahradu. Během
dobrovolnického dne v říjnu vyráběli senioři podzimní
dekorace.
Na všechny zemřelé klienty se vzpomínalo při mši svaté a na místním
hřbitově. Adventní dobu uživatelé trávili přípravami na Vánoce, vyráběli
dárky a přáníčka.
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Dům s byty zvláštního určení
Byty zvláštního určení vznikly pro bydlení seniorů
a zdravotně postižených občanů, kteří jsou ohroženi
sociálním vyloučením z důvodu věku nebo nemoci, ale
kteří jsou v základních životních úkonech soběstační.
Tyto byty jsou zvlášť stavebně upravené jako
bezbariérové. Ve Studénce je vlastníkem domu s byty zvláštního určení
město. V domě je 33 bytů 0 + 1 a 5 bytů 1 + 1 standardní kvality. Byty jsou
přidělovány na základě podané žádosti a dle „Ukazatele pro hodnocení
žádosti o nájem bytu v domě s byty zvláštního určení“. Obyvatelé mohou
využít nabídky registrovaného poskytovatele sociální služby, kterým je ve
Studénce charita, nebo např. osobní asistence.
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BEZPEČNOSTNÍ
SITUACE
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Obvodní oddělení PČR Studénka
Velitelem OO PČR Studénka byl Bc. Marek Bartoš. V roce
2015 bylo v teritoriu OO PČR Studénka spácháno
200 trestných činů, což je ve srovnání s rokem 2014,
kdy bylo spácháno 232 trestných činů, snížení
o 32 trestných činů. Při meziročním srovnání došlo
k nárůstu objasněnosti trestné činnosti o 2,12 %. Na celkovém počtu trestné
činnosti se největší měrou stále podílí majetková trestná činnost
(81 trestných činů). K poklesu trestné činnosti došlo u krádeží spáchaných
vloupáním (16 skutků), tento pokles byl zjevný zejména u případů vloupání
do sklepních boxů. K poklesu došlo také na úseku krádeží prostých
(44 přečinů), tam je největší pokles u případů krádeží jízdních kol. Nárůst
kriminality byl zaznamenán na úseku zbývající kriminality (51 trestných
činů), jednalo se zejména o trestné činy zanedbání povinné výživy, ohrožení
pod vlivem návykové látky a trestné činy spáchané při dopravních nehodách.
V roce 2015 došlo na úseku mravnostní kriminality k jednomu deliktu, a to
k šíření dětské pornografie. Pachatel byl zjištěn.
U násilné kriminality bylo zaznamenáno celkem 19 trestných činů. Jednalo se
o 1 případ loupeže, 7 trestných činů ublížení na zdraví, 1 skutek vydírání,
3 delikty nebezpečného vyhrožování, 1 neoprávněný zásah do práva k domu,
bytu nebo nebytovému prostoru, 1 delikt vyhrožování úřední osobě, 1 přečin
nebezpečného pronásledování, 1 případ týrání osoby žijící ve společném
obydlí a 3 skutky porušování domovní svobody.
Největší podíl trestné činnosti zaujímala v roce 2015, stejně jako v předešlých
letech, majetková kriminalita. Jednalo se o 81 trestných činů. Na úseku
krádeží vloupáním bylo evidováno 16 případů, v 8 případech byl zjištěn
pachatel. Na poli prostých krádeží bylo zaznamenáno 44 přečinů
s 19 známými pachateli. V této oblasti bylo nejvíce krádeží věcí z automobilů
(15 skutků) a krádeží jízdních kol a krádeží v jiných objektech (po
8 skutcích). Majetkovými delikty byla za rok 2015 způsobena škoda ve výši
2.053.000 Kč.
V roce 2015 byl policisty vyšetřován 1 zločin loupeže známého pachatele
a došlo ke 2 dopravním nehodám na přejezdu ve Studénce.
Trestně bylo stíháno 118 pachatelů trestné činnosti. Z daného počtu se
jednalo o 15 pachatelů násilné trestné činnosti, 24 pachatelů majetkových
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skutků, 7 pachatelů hospodářských deliktů a 72 pachatelů se dopustilo
zbývajících trestných činů. Trestně stíháno z uvedeného počtu bylo
60 recidivistů. Pro spáchání trestné činnosti byly prověřovány 2 nezletilé
osoby, 2 mladiství a 8 žen. Celkem 55 osob páchalo trestnou činnost pod
vlivem omamných či psychotropních látek nebo alkoholu. Bylo evidováno
138 poškozených, celková škoda způsobená trestnou činností byla vyčíslena
na 160.583.000 Kč.
Na úseku přestupků bylo v roce 2015 evidováno 319 přestupků. Největší
podíl zaujímaly přestupky proti bezpečnosti a plynulosti silničního provozu
(142 skutků), následovaly přestupky proti majetku (94 přestupků),
přestupky proti občanskému soužití (65 skutků) a zbylé přestupky
(18 deliktů). V blokovém řízení bylo vyřízeno 127 přestupků v částce
40.900 Kč. Celnímu úřadu v Ostravě bylo k vymáhání zasláno 25 bloků na
pokuty na místě nezaplacené.
Ve služebním obvodu bylo šetřeno 69 dopravních nehod, během kterých
došlo k usmrcení 4 osob. Těžká zranění utrpělo 13 osob, lehce bylo zraněno
26 osob. Nejčastější příčinou byl způsob jízdy. Škoda u evidovaných
dopravních nehod činila 161.860.000 Kč.
V roce 2015 byli policisté zdejšího útvaru nasazeni celkem v 96 akcích
k zajištění veřejného pořádku. V 18 případech se jednalo o zajištění
veřejného pořádku při přepravě fanoušků FC Baník Ostrava po železnici na
vytipovaná riziková utkání. Dále byli policisté zařazeni do
36 celorepublikových akcí k zajištění bezpečnosti a plynulosti silničního
provozu. V rámci teritoria služebního obvodu bylo vedením útvaru vyhlášeno
40 dopravně bezpečnostních akcí.
Ve spolupráci s MěP podnikli policisté 2 policejní akce k dohledu nad
dodržováním zákazu podávání alkoholických nápojů nezletilým. Se
zaměstnanci firmy Denas spolupracovali při zajištění dopravní obslužnosti
a dohledu nad veřejným pořádkem při konání každoročního slavnostního
výlovu v Bartošovicích.
V rámci výkonu hlídkové a obchůzkové služby bylo vypátráno 6 osob, po
nichž bylo vyhlášeno celostátní pátrání. Na osobní svobodě bylo policisty
omezeno celkem 41 osob, na protialkoholní záchytnou stanici bylo umístěno
15 osob.
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Městská policie Studénka
K 31. prosinci měla městská policie 14 zaměstnanců,
z toho 10 strážníků včetně velitele s platným osvědčením
odborné způsobilosti a 4 dispečerky (bez osvědčení
odborné způsobilosti). Velitelem byl Jan Pesničák.
Personální situace v roce 2015, kdy došlo v 1. polovině
roku ke snížení stavu zaměstnanců městské policie o jednoho strážníka,
neumožňovala pravidelně sestavovat dvoučlenné denní hlídky a dle potřeby
posilovat hlídky při kulturních a sportovních akcích v nočních hodinách
a o víkendech. V roce 2015 začala modernizace komunikační sítě městské
policie, byly dokoupeny 4 nové digitální radiostanice, které nahradily
dosavadní analogové. Policie disponovala 2 vozidly (Škoda Roomster
a Citroen Berlingo), využívala videokameru, digitální fotoaparát a městský
kamerový dohlížecí systém.
V roce 2015 bylo městskou policií zaznamenáno 3 928 událostí, z toho bylo
735 oznámení občanů. Probíhala preventivní kontrolní činnost v oblasti
veřejného pořádku v počtu 1 965 kontrol. Ve spolupráci s OO PČR Studénka
bylo řešeno 133 událostí a byly provedeny 3 plošné kontroly, zaměřené na
podávání alkoholu mládeži a řízení pod vlivem alkoholu nebo jiné návykové
látky.
Mezi nejčastější přestupky, které strážníci řešili, patřily dopravní přestupky
v počtu 371. Jednalo se zejména o kontrolu cyklistů jak v prostoru náměstí
(zákaz vjezdu cyklistů), tak za snížené viditelnosti či při jízdě na chodnících,
na kontrolu vyhrazených parkovišť pro tělesně postižené a dodržování
pravidel silničního provozu zejména v ulicích s jednosměrným provozem
a na provádění kontrolních dopravních akcí u železničního přejezdu ČD.
Následovaly přestupky proti veřejnému pořádku (poškozování veřejně
prospěšného zařízení, rušení nočního klidu, vzbuzování veřejného
pohoršení) v počtu 153. V počtu 100 řešili policisté přestupky proti pořádku
ve věcech územní samosprávy (porušení obecně závazných vyhlášek obce),
jako je volné pobíhání psů, znečišťování veřejného prostranství psy,
nedodržení ohlašovací povinnosti ve vztahu k místním poplatkům. K dalším
přestupkům patřily např. přestupky proti občanskému soužití a přestupky
proti majetku. Přestupky byly řešeny domluvou (393 přestupků), blokovou
pokutou (193 přestupků v celkové výši 32.800 Kč) nebo předáním správním
orgánům (95 přestupků).

- 66 -

Kronika města Studénky za rok 2015
V roce 2015 strážníci řešili také jiné události. Bylo např. provedeno
64 odchytů psů. Problematikou vraků se zabývali v součinnosti s odborem
stavebního řádu, územního plánování a rozvoje. Celkem byly řešeny
4 případy nálezů vraků. Nalezená jízdní kola, peněženky, doklady apod.
(13 případů) byly předány buď zpět majiteli, nebo uloženy na Městském
úřadu Studénka. Skládky byly zakládány jednak u příjezdových komunikací
do města, v katastru města byly problematickými oblastmi hlavně okrajové
části a ulice Tovární. Za období roku 2015 strážníci zmapovali, zaevidovali
a přispěli k odstranění 64 černých skládek na území města. Strážníci také
sami na místě odstraňovali velké množství drobných skládek, které pro
způsob, rychlost a nenáročnost odstranění nejsou mnohdy ani evidovány
(např. volně pohozené igelitové tašky, kartonové krabice apod.). Podezření
z porušení trestního zákona bylo v roce 2015 oznámeno OO PČR
v 33 případech, 11 podezřelých pachatelů trestných činů bylo přímo
zadrženo strážníky městské policie. Strážníci městské policie poskytli první
pomoc v 16 závažnějších případech.
Nejvíce událostí se vyskytlo v okrsku sídliště (2 808), nejzatíženějšími
ulicemi byly ulice Sjednocení (587 událostí), Budovatelská (539 událostí),
Poštovní (462 událostí) a A. Dvořáka (417 událostí).
V oblasti jiných aktivit zajistila městská policie ukázky práce strážníků
a vybavenosti Městské policie Studénka na několika kulturních akcích
a akcích určených pro děti. Strážníci také ve dnech školního vyučování
prováděli pravidelný dohled u přechodu pro chodce u základní školy na ulici
Butovická. Před základní školou na ulici Sjednocení prováděli dozor dle
dohody příslušníci Policie ČR.
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ŽIVOTNÍ
PROSTŘEDÍ
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V roce 2015 bylo vydáno celkem 44 rozhodnutí nebo usnesení o povolení
kácení dřevin rostoucích mimo les, z toho ve 2 případech bylo vydáno
zamítavé rozhodnutí a v 5 případech bylo žádosti vyhověno pouze částečně.
Rozhodnutími bylo povoleno kácení 250 kusů dřevin a 1416 m2 souvislých
porostů (keřů). Z podaných žádostí o kácení dřevin nebylo povoleno kácení
13 kusů dřevin. Za pokácené dřeviny byla ve 12 případech uložena náhradní
výsadba v rozsahu 1 816 kusů dřevin. Byla vydána 3 rozhodnutí o zásahu do
významného krajinného prvku.
Od ledna do března probíhalo ve městě kácení a omlazování stromů a keřů.
Stromy určené k pokácení byly vybírány na základě vlastního šetření úřadu,
na základě výstupů z inventarizace zeleně a rovněž na základě podnětů
občanů. V rámci pěstebních opatření byly pokáceny především dřeviny
suché, ve zhoršeném zdravotním stavu, výrazně oslabené nebo jinak rizikové,
ale také například z důvodu rekonstrukce plynového potrubí, což byl případ
dřevin v lokalitě ulice Beskydská, L. Janáčka a Poštovní. Za část pokácených
stromů byla provedena náhradní výsadba. Mimo samotné kácení byl u velké
části stromů proveden ořez. Jednalo se především o odstranění suchých
a poškozených větví, ale také o řez tvarovací nebo redukční.
Na jaře nechal městský úřad zpracovat projekty na revitalizaci několika
vybraných ploch zeleně v našem městě. Tato projektová dokumentace
s názvem „Obnova zeleně vybraných lokalit ve Studénce“ byla zpracována
jako podklad pro žádost o dotaci z Operačního programu Životní prostředí.
Projekt řešil sídlištní zeleň podél ulice Budovatelská, vnitrobloky na ulici
Poštovní
a
mezi
ulicemi Mírová
a Beskydská, areál dělnické zahrady
a zámecký park. Zabýval se především
kompozičním řešením těchto ploch,
údržbou stávajících dřevin a návrhem nové
výsadby s cílem vytvořit nové generace
dřevin. V červnu proběhla za účasti
zpracovatelů prezentace tohoto projektu
ve velkém sále Městského úřadu Studénka, kde se veřejnost mohla
s jednotlivými částmi projektu seznámit. Projekt v celkové výši asi
4.000.000 Kč byl schválen, 75 % bylo financováno z dotace, zbytek zaplatilo
město ze svého rozpočtu. Převážně byly vysázeny okrasné kultivary stromů,
jako jsou např. Malus liset (okrasná jabloň), Malus floribunda (jabloň
mnohokvětá), Prunus subhirtella autumnalis (višeň chloupkatá), Prunus
serrulata kanzan (třešeň pilovitá) nebo Prunus cerasifera nigra (slivoň
myrobalán), javory, několik habrů a dubů letních a několik smutečních vrb.
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Město Studénka obhospodařuje přibližně 47 ha veřejných ploch, které jsou
většinou sečeny třikrát ročně.
Na úseku rybářství bylo v roce 2015 vydáno 84 rybářských lístků.
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SPORT, KULTURA,
SPOLEČENSKÝ
ŽIVOT
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SAK Studénka, příspěvková organizace
Na rozvoji kulturního a sportovního života ve Studénce
se velkou měrou podílela organizace k tomu vytvořená –
SAK Studénka, příspěvková organizace. Následující
přehled je pouze částí její činnosti.
V sobotu 14. února pořádal SAK Studénka, příspěvková
organizace, v Dělnickém domě již XIX. městský ples,
který byl tentokrát v duchu magie. Po celý večer hrála
skupina A BAND a DJ Paul Doctor. K vidění byla světelná
show skupiny Magnis a elegantní magie v podání
semifinalisty „Československo má talent“ Magic Alexe.
Společenský večer oživila kapela The Fribbles, která
hrála klasický rock´n´roll 50. let. Nechyběla ani klasická
tombola a půlnoční losování vstupenek o 5 cen. Ve stylu
magie jsme se mohli také občerstvit, mohli jsme si dát
např. guláš staré čarodějnice nebo plátek bílé paní.
Ve dnech 28. února až 3. března
proběhl v Dělnickém domě 3. ročník
nepostupové soutěže mažoretek
„Studénecká hůlka“. Tato soutěž
v sólo a miniformacích s hůlkou je
určená
začínajícím
mažoretkám
a mažoretkám bez dosažení úspěchů v sóloformacích. Všechny choreografie
byly hodnoceny odbornou porotou.
Organizace SAK pozvala milovníky klasické hudby na velikonoční koncert
„Hudba v době velikonoční“ dne 4. dubna do obřadní síně zámku. Komorní
duo ve složení Renáta Talpová (klavír) a Markéta Tulejová (flétna), učitelky
ZUŠ J. A. Komenského ve Studénce, zahrálo ukázky z děl hudebních velikánů.
V rámci oslav osvobození připravila organizace SAK dne
30. dubna pro žáky základních škol tematickou soutěž „Kód
ENIGMA“.
K oslavám
se
připojila
i knihovna, která téhož dne pozvala
zájemce na výstavu rádiem řízených modelů vojenské
techniky z 2. světové války a na přednášku o 2. světové
válce.
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V tomto roce uběhlo 70 let od ukončení
2. světové války a zároveň od osvobození
Československa. Ve Studénce jsme vzdali
hold padlým v den osvobození 2. května,
a to položením věnců v Butovicích i ve Studénce, slavnostním koncertem
Swingového orchestru Bedřicha Pukovce a výstavou obrazů s leteckou
tematikou Ivy Hoňkové.
O týden později 9. května se k oslavám připojil
i Tamburašský soubor Brač Studénka. Soubor zahrál jak
na původní staré nástroje, tak na nástroje novodobé.
Hosty byli zpěvačka Martina Zajíčková ze Šuran
a saxofonista Martin Topič. Večerem provázel Lukáš
Pitucha.
Bohatý kulturní, zábavný a sportovní program dne města
odstartoval 13. června objev roku 2013,
kopřivnický zpěvák VOXEL, který s sebou ve
svých písních přinesl pohodovou atmosféru
léta. V rámci odpolední zábavy se představily
místní taneční a sportovní skupiny, pro děti bylo připraveno
oblíbené vystoupení klauna Hopsalína a písničkářskou atmosféru doplnil
nadějný zpěvák Tomáš Ptáček alias Ptakustik. Hlavní
hvězdou oslav byla česká zpěvačka, skladatelka a herečka
Olga Lounová. Na závěr celého dne se představilo domácí
duo Naruby band a program zakončil populární DJ Paul
Doctor se svou tradiční diskotékou. Byly připraveny různé atrakce pro děti,
Mažoretky Petra vedly pro všechny zájemce krátký workshop, v rámci dne
města proběhl také další ročník akce „Studénka Sportlife“.
Na samém konci školního roku
26. června proběhla u Sportovního
centra-zimáku
akce
pro
školy
a veřejnost pod názvem „112 zasahuje“.
Své ukázky předvedly záchranné týmy, hasiči z Nového Jičína
i ze Studénky, svou techniku přijeli ukázat zástupci městské
policie i Policie ČR. V program se představila také celní správa, krevní
centrum z Ostravy a byly předvedeny ukázky v rámci bezpečnosti silničního
provozu BESIP. Zástupci a žáci Bezpečnostně právní akademie
Ostrava, s. r. o., představili kriminalistické techniky a laserovou střelnici.
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Své umění předvedly naše mažoretky během tradiční přehlídky
„Velké mažoretkové odpoledne“ ve velkém sále Dělnického
domu. Se svými choreografiemi vystoupily všechny skupiny
souboru Mažoretky Petra Studénka. Odpoledne mělo být
zakončeno opékáním špekáčků, které však bylo z důvodu
špatného počasí zrušeno.
Ani v letošním roce nechyběla oblíbená akce „Fajne léto“,
která se uskutečnila v sobotu 4. července v atraktivním
prostředí
Vagonářského
muzea
a zámecké zahrady. Program byl zahájen
vystoupením mladých a nadějných muzikantů skupiny
HTK band. Následovala zábava pro děti s Klauny na volné
noze a netradiční Bubble show. Zájemci si
mohli
své
dovednosti
vyzkoušet
v bublinové dílně. Během dne jezdil
silniční vláček Podhoráček. Návštěvníci mohli ochutnat
pivo Polivar z Kopřivnice a kávu z rodinné pražírny
Laura. Vyvrcholením této akce byl koncert populární skupiny Jelen.
Celými prázdninami prolínal
„Letní festival“. Pro děti byl
připraven
program
téměř
každou středu. Jednalo se
například o zábavná odpoledne
s Klauny z Balónkova, představení loutkového divadélka
babky Miládky, hudební divadlo Hnedle vedle a tvořivá
odpoledne pro děti a rodiče. V programu nechyběly
tradiční diskotéky a sportovně zábavná akce na koupališti, country
odpoledne a také večerní koncert zpěvačky Elis.
Organizace SAK se v říjnu zapojila do celostátní akce „Týden
seniorů“. Každý den tohoto týdne bylo nejen pro seniory něco
připraveno: přednáška o zdravém životním stylu s Petrem
Havlíčkem nebo přednáška o tom, jak si sám pomoci v případě
zdravotních komplikací, následovalo tvořivé dopoledne
s výrobou rámečků, beseda s Josefem Klímou a koncert Evy a Vaška.
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Tradiční akce „Už svítí“ 29. listopadu
zahrnovala rozsvícení vánočního stromu na
náměstí Republiky, dopolední jarmark, kde
jsme si mohli zakoupit vánoční drobnosti
a občerstvit se. V kulturním programu vystoupil Pavel Novák, nechyběla
pohádka „Popletené Vánoce“ a živý betlém.

Akce jiných spolků a organizací
SK Studénka, oddíl národní
házené,
uspořádal
dne
24. ledna v Dělnickém domě
„Sportovní
ples“. Hrála
skupina FLASH, součástí byla bohatá tombola. Svým tancem
ples obohatily členky taneční skupiny P.U.S.A.
Dne 21. února pořádali hasiči v Dělnickém domě svůj tradiční „Hasičský ples“.
Již po dvacáté čtvrté se v Dělnickém domě konal
v sobotu 14. března společenský večírek spojený
s oslavou Mezinárodního dne žen, který pravidelně
pořádá KSČM ve Studénce, tentokrát za hudebního
doprovodu skupiny KAREL GOTT REVIVAL MORAVA.
V úvodní části večírku vystoupily ve dvou vystoupeních malé tanečnice
taneční skupiny P.U.S.A. a s novou choreografií se blýskly i T. G. Matonky.
Nechyběla ani bohatá tombola a občerstvení.
Organizace AVZO (bývalý Svazarm) pořádala 25. března ve velkém sále
Městského úřadu Studénka „Doškolení o změnách dopravních předpisů“,
které bylo určeno pro držitele všech kategorií řidičských průkazů.
Ve dnech 10. až 12. dubna navštívil Studénku cirkus Carini. Ve
3 představeních cvičitelé předvedli show berberských lvů
a exotických zvířat, drezúru koní, kouzla a iluzionistické vystoupení
a artistická čísla.
Zámek Nová Horka, příspěvková organizace, připravil na 3. května
„Zámeckou pouť“, kterou doprovázel den otevřených dveří. Návštěvníci si
mohli prohlédnout zařízení, výstavu ručních prací a vyzkoušet zábavné
atrakce.
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Spolek rodičů při ZŠ TGM ve Studénce založil novou tradici.
V pátek 8. května zorganizoval 1. ročník akce „Výšlap na Velký
Javorník“. Výšlap proběhl za krásného slunečného počasí
v rodinném a přátelském duchu a za hojné účasti rodičů, dětí a psa.
Stejně jako v loňském roce se 29. května zapojila modlitebna
Církve československé husitské do celonárodního projektu
„Noc kostelů“. Hlavním cílem projektu je přiblížení křesťanství
a otevření se co nejširší veřejnosti. Návštěvníci si mohli
prohlédnout nejen architekturu staveb a vybavení
interiérových prostorů, ale především se seznámit s činností
církevního společenství, které se v nich pravidelně schází. Také mohli
ochutnat dobroty z farní kuchyně.
V sobotu 30. května se zámecká zahrada a ulice Panská
před zámkem proměnila v přehlídku krásných
a nablýskaných veteránů, kteří si ve Studénce udělali
malou zastávku v rámci letošního ročníku „Veteran
Rallye Ostrava“. Přes 70 historických vozů u nás
zastavilo asi na 2 hodiny. Prohlídku aut doprovázel Tamburašský soubor
Brač Studénka a taneční skupina P.U.S.A.
V sobotu 6. června uspořádalo sdružení rodičů při ZŠ TGM ve Studénce na
Dělnické zahradě již tradiční „Rodinné odpoledne“. V průběhu akce jsme
mohli zhlédnout celou řadu vystoupení tanečních skupin, vystoupení
ZUŠ J. A. Komenského, mažoretky Petra, dětské hasiče z Klimkovic,
vystoupení s pejsky a ukázky práce zdravotníků. Děti se mohly pod dohledem
hasičů projet na záchranných člunech po rybníčku pod zámkem, zúčastnit se
soutěží pořádaných skautskými organizacemi Bílí hadi a Junák, vyrobit si své
vlastní tričko nebo namalovat kamínek, vyřádit se ve skákacím hradu,
proměnit se namalováním obličeje v tygříka či cokoliv jiného, projet se na
koních z Jarošova statku. Na závěr proběhla již tradiční tombola a poté
následovala diskotéka DJ Paula Doctora. Pro návštěvníky bylo připraveno
bohaté občerstvení.
Restaurace Na Kmínku pořádala v červnu bleší trh. Každý, kdo měl doma
něco nepotřebného, mohl prodat a každý, komu se něco hodilo, mohl koupit.
Svaz tělesně postižených v ČR oslavil v tomto roce výročí 25 let od svého
založení. Dne 2. července pořádala místní organizace v Dělnickém domě
zábavné odpoledne spojené s oceněním dlouhodobých funkcionářů naší
místní organizace. K tanci i poslechu hrála cimbálová muzika Valašské peklo.
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„POLI veterán jízda historických vozidel
Studénka
2015“
se
uskutečnila
11. července. Jednalo se už o 11. ročník
srazu
historických
automobilů
a motocyklů. Veteráni startovali na nádvoří zámku, poté se prezentovali na
prostranství před Dělnickým domem. Následovala propagační jízda přes
město. Součástí byly i doprovodné soutěže a zábava pro diváky.
Na hřišti v Nové Horce proběhl také XII. ročník „Memoriálu A. Bůžka v malé
kopané“. Tento tradiční turnaj pořádal AS Bizon Studénka 18. července.
Atraktivní disciplínu v požárním útoku předvedli mladší a starší žáci
v soutěži požárních družstev „O pohár starosty SDH“. Soutěž pořádali hasiči
z SDH Studénka-nádraží 25. července v hasičském areálu „Mlýnská“.
Tradičně se v létě konaly poutě, 26. července „Anenská pouť“ na návsi
v Butovicích a 24. srpna „Bartolomějská pouť“ neboli krmáš ve Studénce.
Dne 8. srpna proběhlo u památníku Comenius 2008 vzpomínkové setkání
u příležitosti 7. výročí vlakového neštěstí. Zároveň byly položeny květiny za
oběti nehody z 27. července 2008.
Po úspěšných ročnících v minulých letech se 9. září konal již 4. ročník závodu
„Studénecká pětka“, opět spjatý se jménem hlavního organizátora Jaroslava
Kuncka. Na start se postavilo 68 závodníků, z toho 16 žen. Nechyběli ani
2 účastníci z Velké Británie. Pořadatelé se kromě tradičních věkových
kategorií rozhodli vyhlásit i kategorie „neběžců“, tj. těch, kteří pravidelně
neběhají, ale chtěli si zkusit, zda pětikilometrovou trať zvládnou.
Studénka se 9. prosince zapojila do celostátní akce „Česko zpívá koledy“.
Zájemci se sešli na náměstí Republiky a spolu s žáky ZUŠ J. A. Komenského
Studénka a žáky ZŠ Sjednocení zazpívali 5 nejznámějších koled.
Dne 18. prosince proběhla na zahradě modlitebny Církve československé
husitské akce „Živý Betlém“. V předvánočním čase se návštěvníci sešli na
farní zahradě ke zpěvu koled, zhlédli výjevy z Betléma i s živými zvířaty.
Celou akci obohatilo vystoupení dětí 1. a 2. tříd ZŠ TGM a žáků
ZUŠ J. A. Komenského. Atmosféru doplnily tradiční vánoční pochoutky
domácí kuchyně.
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Vánoční jarmark pořádali na zlatou neděli hasiči před hasičárnou
na ulici Družstevní. Mohli jsme ochutnat domácí zabijačku a teplé
nápoje, koupit vánoční stromek a jiné drobnosti, a to za poslechu
vánočních koled.
Tradiční už 37. ročník předsilvestrovského pochodu pořádal
oddíl národní házené 30. prosince. Zájemci si mohli vybrat
ze dvou tras, a to 12 a 20 km. Začátek byl na hřišti
u Dělnického domu a oddíl se postaral i o občerstvení během
pochodu.
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SPOLKOVÁ
ČINNOST
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Ve Studénce pracovalo v roce 2015 velké množství spolků a organizací.
Informace o jejich činnosti jsem čerpala buď z výročních či jiných zpráv
předsedů, nebo z webových stránek. Bohužel s některými představiteli se mi
nepodařilo spojit, nesehnala jsem na ně kontakt nebo na mé žádosti
o spolupráci nereagovali. V tom případě je o nich v kronice jen minimální
zmínka nebo uvádím pouze název spolku s tím, že existovali.

AS Bizon Studénka
BMX Studénka
Klub měl 33 členů, z toho 10 se aktivně věnovalo
závodění. Jejich věk se pohyboval od 8 do 22 let.
Předsedou oddílu byl Petr Hurník. Tréninky probíhaly
v úterky a čtvrtky od dubna do října na dráze vedle
bývalého koupaliště, ale také v Hranicích na Moravě kvůli
problémům s elektřinou na studénecké dráze. Tyto problémy byly během
prázdnin odstraněny.
Kluci se zúčastnili více než 20 závodů po celé České republice, ve kterých
vybojovali 7x 1. místo, 11x 2. místo a 16x 3. místo. Převážně jezdili pohár
Moravské bikrosové ligy, což je seriál závodů na Moravě (v roce 2015 jich
bylo 11). Nejlepšího umístění dosáhli Adam Vít (2. místo) a Daniel Brož
(4. místo v kategorii MTB). MČR v Praze-Řepích si nenechal ujít Matěj Hurník,
který v kategorii 13 let obsadil 6. místo, a Adam
Quarda, který dojel na 9. místě v kategorii 9 let. Jezdci
se také zúčastňovali různých volných závodů po okolí
(Mankovice, Hranice na Moravě, Přerov) a také
seriálu Českomoravského poháru, což je seriál
10 závodů po celé ČR.

Českomoravský svaz chovatelů poštovních
holubů, ZO CHPH Studénka
Spolek měl 12 členů, jeho předsedou byl Ing. Anton Solár. Členové se
pravidelně zúčastňovali akcí pořádaných Oblastním sdružením Beskyd, akcí
celostátních i mezinárodních. V roce 2015 absolvovali jejich holubi celkem
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13 krátkých a středních tratí v rámci tuzemských závodů (do 450 km)
a 7 dlouhých zahraničních závodů (500–1 100 km). Po hlavní sezoně
dospělých poštovních holubů proběhly ještě 3 závody holoubat. Za celou
sezonu bylo na tyto závody nasazeno přes 4 000 poštovních holubů.
Celý rok 2015 byl místní spolek historicky nejúspěšnější. Chovatel Marek
Skrbek získal již popáté titul Mistr oblastního sdružení Beskyd, stal se
Generálním mistrem České republiky, Mistrem ČR krátkých tratí, Mistrem ČR
ročních poštovních holubů, Mistrem severní Moravy (z asi 500 chovatelů),
Mistrem severní Moravy dlouhých tratí a Mistrem severní Moravy
superdlouhých tratí. Na Evropské výstavě v Bukurešti získal zlatou medaili
v kategorii poštovních holubů.

Český rybářský svaz, místní organizace
Studénka
Český svaz chovatelů, základní organizace
Studénka
V roce 2015 měl spolek 23 členů, z toho byli 3 mladí chovatelé do 18 let,
a 5 čestných členů starších 70 let.
Základní organizace pořádala 7. února ve svém středisku na ulici Veřovická
jednodenní „Místní výstavu králíků, drůbeže a holubů“ s doprovodným
programem, jako bylo občerstvení a bohatá tombola. Odborní posuzovatelé
zhodnotili a posoudili kvality jednotlivých vystavených zvířat, pro
vystavovatele těch nejvyšlechtěnějších byly přichystány čestné ceny. Svá
zvířata vystavovalo 49 chovatelů, z toho 3 mladí chovatelé. Králíků bylo
přihlášeno 150 ks, drůbeže 45 ks a holubů 104 ks. Výstavu navštívilo asi
270 návštěvníků nejen z družebních organizací, ale i z jiných krajů, ze
Slovenska a Polska.
Dvoudenní výstava chovných zvířat „Okresní výstava králíků, drůbeže
a holubů“ se konala 7. a 8. listopadu ve středisku chovatelů u nádraží. Celkově
se výstavy zúčastnilo 94 vystavovatelů, z toho 7 mladých chovatelů. Bylo
předvedeno 340 ks králíků v rozlišení 42 druhů, 175 ks drůbeže vodní
a hrabavé v rozlišení 41 druhů a barevných rázů a 150 ks holubů v rozlišení
27 druhů a barevných rázů. I letos ve Studénce nalezlo 400 návštěvníků
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široký sortiment prodejných zvířat. Výstavu doprovázela tombola,
občerstvení a stánkový prodej, návštěvníci mohli zhlédnout novou sportovní
disciplínu králičí hop.

Český svaz ochránců přírody Studénka
Základní organizace Studénka měla
20 členů. Práci spolku řídil čtyřčlenný
výbor, který se scházel jednou týdně ve spolkové klubovně v zámku.
Předsedkyní byla Eva Bartošová.
V roce 2015 se konalo 16 akcí, z toho 5 brigád, 1 menší projekt (naučná
stezka Kotvice), 1 velký projekt (výsadby Bílov) a 5 společenských
a sportovních akcí.
V polovině dubna proběhl ořez jmelí na cestě mezi Novou Horkou
a Bartošovicemi. Protože tato oblast byla vyčištěna už v roce 2014, došlo
k odstranění jen nově vzrostlých trsů.
Tradiční akci „Otevřené sklepy“ si členové naplánovali
na červen. Tentokrát se účastníci vyhýbali známým
místům a zvolili cestu oklikou, takže objevili mnoho
neznámých, ale zajímavých míst. Ti, co jeli celou cestu na
kole, ujeli úctyhodných 168 km.
Jedním z projektů spolku bylo vybudování naučné stezky
Kotvice. Členové navrhli a vytvořili jednotlivé stojany a po
konzultaci s odborníky i texty.
Pět členů vyrazilo v červenci do Rumunska do pohoří
Trascau. Tato oblast je známá svými horskými pastvinami
a skalními soutěskami. Naše výletníky zde zastihla tropická
horka i intenzivní dvacetiminutové krupobití.
Po úspěchu výsadeb v Butovicích se spolek pustil do výsadeb
v Bílově. Dotaci získal od Státního fondu životního prostředí. Byly
vysazeny 2 oplocenky a několik stromořadí kolem cest v okolí
obce.
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Český svaz včelařů, z. s., základní organizace
Studénka
Předsedou organizace byl František Bernát. Včelařský spolek
působil na území města Studénky a obcí Pustějov
a Albrechtičky
(část
Nová
Horka
spadala
pod
ZO Bartošovice). V roce 2015 se včelaři dostali do složité
situace, protože vymřela asi polovina včelstev, a tím pádem
byl ve Studénce nedostatek medu.
V lednu se včelaři zúčastnili přednášky Ing. Pavla Cimaly „Chov včelích
matek“ v Příboře. V knihovně ve Studénce se v květnu konaly 2 přednášky
o včelách. Přednášeli Karel Ostárek a Radomír Hykl.

ČSZ CH.A.O.S. Studénka
V roce 2015 zálesáci registrovali 58 členů. Náčelnicí byla
Mgr. Kateřina Libosvárová, v listopadu byla zvolena
Mgr. Sylva
Weislechnerová.
Schůzky
probíhaly
v ZŠ Butovická a v klubovně v zámku, od září pouze
v zámku. Oddíl uspořádal 19 akcí a 2 brigády. Ani v tomto
roce nechyběly víkendové pobyty na Ohradě a v Kuníně. V říjnu pomáhali
starší zálesáci při organizaci akce „Čarovné ohně“, kterou pořádal SAK,
a v listopadu sázeli stromky v Bartošovicích.
Tradiční celorepublikovou zálesáckou akci „Severní pól“ tentokrát v lednu
organizovalo středisko z Přerova a základní tábor v podobě chaty se nacházel
v Rajnochovicích v Hostýnských vrších. Pro dobyvatele byly připraveny
úkoly, ve kterých měli dokázat, zda jsou schopni obstát v nástrahách
čekajících při cestě na pól. Jednalo se o psí spřežení, běžky, střelbu z luku na
cíl, chůzi ve skupině po desce. Cílem byl nedaleký kopec Bludný, který naši
polárníci zdárně dobyli.
O prázdninách se členové zálesáckého střediska CH.A.O.S. vydali na
každoroční pobyt na svou základnu u Bílovce. Tentokrát pro ně byl připraven
program inspirovaný finskými národními pověstmi. Součástí výcviku byly
nejen tradiční dovednosti jako lukostřelba a práce se dřevem, ale i kreslení
obrazů a hraní divadla. Večery byly věnovány výuce finského jazyka a zpěvu
finských národních písní, po setmění následoval tvrdý výcvik v kontaktním
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boji. Poslední dny výcviku strávili účastníci na cestě do podzemní říše
Tuonely, aby dokázali, že se opravdu ničeho nebojí. Po návratu byli nejlepší
zálesáci se vší poctou pasováni a vše bylo zakončeno velkolepou oslavou.
Jednoho večera za úplňku koncem září se děti, rodiče a ostatní členové
zálesáckého sdružení seřadili na schodech vedoucích k branám hřbitova
v Příboře. Tam na ně jako průvodce čekala mrtvá nevěsta a hrobník.
Prohlídka spočívala v několika zastaveních u vybraných hrobů a byla
doprovázena zajímavými příběhy, např. o starém hrobníkovi, který rád hrává
karty, o místním katovi, pohřbeném pod třináctým schodem, o tajném tunelu
z domu obchodníka. Ke konci prohlídky byla uspořádána soutěž o to, jestli
děti poznají, která z mnoha historek byla smyšlená. Soutěž ale vyhráli rodiče,
kteří byli v hádání rychlejší.

FOTBAL STUDÉNKA, z. s.
Fotbalový oddíl vznikl ve Studénce roku 1946, k jeho
osamostatnění od tělovýchovné jednoty došlo roku 2010.
Výkonný výbor pracoval ve složení Libor Slavík, předseda,
Michal Sekyra, jednatel, Jiří Švagera, pokladník, Martin
Dýčka a Libor Zůbek, členové, a Radek Korený jako revizor
sdružení. Na konci roku 2015 bylo v oddílu FOTBAL
STUDÉNKA registrováno celkem 186 členů, z toho 106 členů bylo mladších
18 let. Z celkového počtu bylo 94 % členů s trvalým bydlištěm ve Studénce.
V průběhu celého roku pokračovalo vedení klubu v modernizaci
zastaralého sportovního vybavení, a to zejména pořízením
nových lehkých a bezpečných branek, výměnou ozvučení na
stadionu, nákupem nových míčů, dresů a sportovních souprav
a tréninkových pomůcek.
Muži ukončili jarní část sezony v okresním přeboru kvůli nevyrovnaným
výsledkům až na 9. místě. Během podzimu podávali většinou vyrovnané
výkony a měli na postupové příčky nevelkou ztrátu. Od dorostenců se na jaře
očekával tuhý boj o udržení se v soutěži, ale díky šňůře výborných výsledků
se v tabulce vyšplhali až na 5. místo. Na podzim hráli dorostenci ve středu
tabulky. Žáci v průběhu jarní části hráli spíše v dolní části tabulky, během
podzimu si hlídali střed a jejich výsledky byly poměrně vyrovnané. Přípravky
pokračovaly zejména ve sbírání fotbalových zkušeností, a to ve 3 věkových
kategoriích: starší přípravka, mladší přípravka a minipřípravka.
- 84 -

Kronika města Studénky za rok 2015
FOTBAL STUDÉNKA se zařadil mezi sportovní kluby, které využívají moderní
fyzioterapeutickou MFK metodu. Je to unikátní propojení umění a znalostí
terapeutů s nejmodernějším počítačovým softwarem, kdy počítač zobrazuje
oslabené funkce pohybového aparátu.
Družstvo mladší přípravky dokázalo v sobotu 21. března
vyhrát halový turnaj „O přeborníka okresu Nový Jičín“.
V konkurenci 7 družstev z celého okresu naši nejmenší
v žádném zápase nezaváhali a během celého turnaje
inkasovali pouze 2 góly, zatímco svým soupeřům jich nastříleli 19.
Na jaře uzavřel náš fotbalový klub smlouvu s klubem
Baník Ostrava, která poskytla oběma stranám rovnocenné
podmínky při práci s mládeží, tj. od přípravek až po
dorostence. Pro Studénku to znamená, že trenéři se
mohou zúčastňovat školení a pravidelných trenérských kurzů společně
s trenéry Baníku a hráči mohou absolvovat tréninky s Baníkem.
V sobotu 30. května se za krásného
fotbalového počasí
uskutečnil ve
Studénce miniturnaj předpřípravek pro
ročníky narození 2008 a mladší. Turnaj
ovládl Bílovec a domácí Studénka skončila na 6. místě.
V neděli 21. června se na travnatém hřišti konal již
3. ročník turnaje pro mladší a starší přípravky, kterého se
zúčastnilo 160 dětí z celého kraje. Turnaj po celý den
provázelo aprílové počasí, chvíli slunce, chvíli déšť,
nechyběly ani kroupy. V kategorii starší přípravky dominoval Baník Ostrava,
který dokázal vyhrát všechny své zápasy, 2. místo
obsadila Hlubina a na 3. místě skončil Havířov.
Domácí skončili na 6. místě. Kategorii mladší
přípravky vyhráli chlapci z Ostravy-Jihu, za nimi
skončil Fulnek a 3. místo obsadili hráči
z Třebovic. Domácí tým skončil na konečném
7. místě.
Ve středu 24. června se uskutečnilo jednání zástupců FOTBAL STUDÉNKA se
zástupci TJ MSV Studénka (tedy vlastníka stadionu) za účelem projednání
nové nájemní smlouvy na využití areálu letního stadionu ve Studénce. Podle
představitelů fotbalu se jednalo o jednostranně výhodnou smlouvu pro
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vlastníka areálu, přesto ji nakonec podepsali na minimálně celou příští
sezonu.
„Studénka City Cup 2015“ je název nultého ročníku
fotbalového turnaje pro muže nad 35 let ze Studénky,
který se konal 27. června na travnatém hřišti letního
stadionu. Po odhlášení mužstva hasičů a házenkářů
se turnaje zúčastnili fotbalisté staré gardy, fotbalisté
muži, družstvo hokejistů a 1. FCS. Překvapivým, ale
zaslouženým vítězem se stalo družstvo 1. FSC, které
bylo složeno z mužů hrajících nedělní dopolední
fotbálek u ZŠ TGM.
Od prvního červencového dne byla oficiálně spuštěna „Fotbalová (R)evoluce“.
Ta spočívá v kompletní elektronizaci téměř všech procesů (registrace,
přestupy, vyplňování zápisů). Od nového soutěžního
ročníku musí každý klub ve všech soutěžích
vykonávat všechny činnosti on-line na internetu.
V praxi to znamená, že trenéři si budou moct nachystat zápis doma a před
zápasem ho pouze upravit podle aktuálních možností. Nebudou se již
využívat registrační průkazy, protože jsou nahrány v databázi a trenér nebo
rozhodčí si je zobrazí. Ihned po zápase pak dojde k doplnění zápisu
rozhodčím a vše bude ihned k dispozici na internetu.
Organizace
pořádala
„Letní
příměstské táborové soustředění
2015“ pro hráče klubu a jejich
sourozence ve věku od 6 do 12 let.
V týdnu od 3. do 7. srpna byl pro děti připraven bohatý program plný
pohybových her, soutěží, dovednostních aktivit a dvou výletů. Na závěrečný
den bylo přichystáno fotbalové utkání proti rodičům, osvěžení od hasičů,
večerní táborák s možností přespání ve stanech přímo na stadionu
a ohňostroj.
V neděli 23. srpna se na hřišti ve Studénce konal za
grantové podpory města 48. ročník „Žákovského
turnaje“ a „23. ročník memoriálu Oldřicha Halusky“.
Letos se hrál turnaj netradičně na polovinách hřiště
a zúčastnilo se ho celkem 7 týmů. Kromě domácí
Studénky dorazil zatím nejúspěšnější tým v historii Baník Ostrava, dále
Kopřivnice, Pustějov, Bělotín, Klimkovice a Tichá. V turnaji se tedy utkal
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každý s každým a hrálo se na 2 x 15 minut. Turnaj bez ztráty bodu a s pouze
jedním inkasovaným gólem ovládla poprvé v historii Kopřivnice, 2. místo
obsadil Baník a bronzové medaile vybojoval Bělotín. Domácí tým obsadil
v konečné tabulce 6. místo.
Na pátek 4. září připravil klub ve spolupráci s profesionálními trenéry
mládeže Baníku Ostrava náborové dopoledne. To bylo určeno pro všechny
děti 1. až 3. tříd základních škol
a posledního ročníku mateřské školy
ve Studénce. Na travnatém hřišti pro
ně
bylo
připraveno
několik
pohybových disciplín. Ačkoli byla na závěr tohoto
dopoledne připravena pomyslná třešnička na dortu v podobě autogramiády
profesionálních hráčů Baníku Ostrava, nakonec se pro technické problémy
neuskutečnila. Po dohodě s trenéry Baníku se slibovaná autogramiáda
uskutečnila 15. září přímo v jednotlivých školách. Součástí autogramiády byla
také beseda a fotografování.
V sobotu 12. září se na travnatém hřišti ve Studénce
uskutečnil za grantové podpory města 2. ročník
„Miniturnaje předpřípravek“. Na třech hřištích se
představilo 60 hráčů a hráček ze Studénky, Bruntálu,
Frenštátu pod Radhoštěm, Velké Polomi, 2 týmy
postavil Baník Ostrava. V turnaji, ve kterém si zahrál každý s každým, skončil
na 1. místě Bruntál před Studénkou a Frenštátem.
Členská schůze proběhla 17. prosince. Její
důležitou součástí bylo odhlasování změny
stanov v souvislosti s novým občanským
zákoníkem. Došlo ke změně názvu klubu na FOTBAL
STUDÉNKA, z. s., a byl schválen znak a vlajka klubu.
Závěr roku patřil tradičním akcím. Na Štědrý
den a na silvestra proběhlo „Vánoční bago“
a „Silvestrovské bago“ na škvárovém hřišti.
Každého souboje se zúčastnilo víc než 20 hráčů a v obou si nakonec připsal
výhru tým „starých“. Dne 27. prosince se za krásného a slunečného počasí
uskutečnil pro členy a jejich rodinné příslušníky výšlap na Velký Javorník.
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HC Studénka, o. s.
V roce 2015 měl klub 257 členů, rozdělených do 6 oddílů – muži,
starší žáci, mladší žáci, MINIHOKEJ 3. třídy, MINIHOKEJ 2. třídy
a škol(k)a bruslení. Prezidentem klubu byl Miroslav Šimíček,
sportovním manažerem Ing. Jiří Frais, jednatelem Radek Pobořil,
hospodářem Milan Bobák a členy Bc. Radim Žaloudek a Miroslav
Pokorný. Na výroční členské schůzi, která se konala v květnu, byl
prezidentem klubu zvolen Martin Tomášek, bývalý dlouholetý hráč
extraligových Vítkovic, jednatelem klubu Radek Pobořil, sportovním
manažerem Ing. Jiří Frais a členy výkonného výboru Bc. Radim Žaloudek
a Miroslav Pokorný. Zvolena byla i nová kontrolní komise ve složení Oldřich
Lipnický, předseda, Milan Bobák a Petr Brovjak, členové.
V sezoně 2014/2015 hráli muži „Krajskou ligu mužů Moravskoslezského
kraje“. V ní startovalo celkem 7 týmů, naši muži se umístili na 4. místě.
V soutěži „Liga starších žáků skupiny S“ hrálo 19 mužstev, naši žáci
skončili 17. V „Lize mladších žáků skupiny ST“ hrálo 18 družstev, naši kluci
ani jednou nevyhráli a skončili poslední.
V únoru bylo utkání 25. kola krajské hokejové ligy
mezi Studénkou a hosty z Horního Benešova kvůli
hostujícímu funkcionáři, který za stavu 5:3 pro
Studénku inzultoval čárového rozhodčího,
kontumačně ukončeno. O osudu utkání tak
rozhodovala sportovně technická komise a utkání
bylo kontumováno 5:0 ve prospěch Studénky. Domácí Studénka v poslední
části sezony útočila na konečné 3. místo, které zatím držel právě její soupeř.
Ve 3. třetině se hornobenešovští hráči sesypali na čárového sudího a zaplavili
ho údery a nadávkami. Jedním z hlavních účastníků tohoto incidentu byl
i předseda oddílu hostujícího klubu, který rozhodčího držel pod krkem.
Hlavní rozhodčí proto utkání předčasně ukončil.
Se sezonou 2014/2015 se A mužstvo rozloučilo 18. března
tzv. srandamačem, kdy si hráči zpestřili závěrečný trénink zápasem se svým
fanklubem.
Vstupu do nové sezony předcházela tvrdá letní příprava. Oproti předchozím
sezonám mohly všechny týmy využít plochu zimního stadionu, kde byly
vytvořeny podmínky jak pro kruhový trénink, tak také pro nácvik střelby.
Letní příprava byla korunována několikadenním soustředěním mladších
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a starších žáků. Starší žáci absolvovali letní soustředění v Příboře na
koupališti, kde měli k dispozici všechna sportoviště, která areál nabízí, včetně
bazénu. Mladší žáci zakusili řeholi letní přípravy na soustředění v obci Písek
u Jablunkova. Pod novým trenérským vedením bylo soustředění zaměřené na
rozvoj dynamiky a v neposlední řadě na fyzickou kondici.
V nově zahájené sezoně 2015/2016 nás hokejisté reprezentovali v těchto
soutěžích: „MINIHOKEJ 2. třídy Moravskoslezského kraje“, „MINIHOKEJ
3. třídy Moravskoslezského kraje“, „Liga mladších žáků Moravskoslezského
a Olomouckého
kraje“,
„Liga
starších
žáků
Moravskoslezského
a Olomouckého
kraje“,
„Krajská
liga
mužů
Moravskoslezského
a Olomouckého kraje“.
Od začátku září probíhala na zimním stadionu ve Studénce škola bruslení,
která byla určena pro děti předškolního věku a školáky 1. až 3. tříd. Ve škole
bruslení se pod vedením trenérů pozvolna učili jak chlapci, tak i děvčata
základům bruslení, které jsou podmínkou pro jejich budoucí hokejovou
činnost. Po roční přestávce byla znovu otevřena škola krasobruslení.
V pondělí 21. září proběhl ve Studénce jednodenní brankářský
kemp pořádaný brankářskou komisí ČSLH v rámci projektu
výchovy mladých brankářů. Soustředění bylo pro brankáře ze
3. až 8. tříd základních škol z Moravskoslezského, Olomouckého
a Zlínského kraje. Brankáři během dne absolvovali 2 tréninky na
ledě, 1 trénink mimo led a videorozbor.
Na zasedání Zastupitelstva města Studénky 17. září byl vyjádřen
názor na uzavření zimního stadionu. Výsledkem diskuse o této
problematice na dalším zasedání 3. prosince bylo, aby RMS
připravila finanční a provozní dopady omezení nebo ukončení
provozu ledové plochy. Oddíl ledního hokeje zorganizoval
rozsáhlou kampaň za zachování stadionu.

HC KES Studénka, o. s.
HC KES Studénka, o. s., vznikl roku 2009 a je
součástí HC Studénka, o. s. Jedná se o klub, který
sdružuje tělesně postižené se zájmem o sledge
hokej. Za cíle si klub klade integraci tělesně
postižených do společnosti, jejich rehabilitaci a pohybovou reedukaci. V roce
2015 měl 18 členů, jeho předsedou byl Mgr. Tomáš Mlčák.
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V březnu a dubnu odehráli naši sledge hokejisté 2 přátelské zápasy s Kohouty
z Olomouce. Zápas, odehrávající se ve Studénce, vyhráli, zápas v Olomouci
prohráli.
Nový ročník ČSHL sezony 2015/2016 přinesl změnu, o mistrovský titul
soupeřilo poprvé v historii ČSHL 10 týmů. Do ligy se po roční pauze vrátil
HC KES Studénka a figuroval na 6. místě.
Už 10. mezinárodní sledge hokejový turnaj se
konal
v polském
Elblagu.
Protože účast odřekly některé
zahraniční
kluby,
pozvali
organizátoři naše sledge hokejisty, kteří získali
stříbro za polskou reprezentací.

Horolezecký oddíl Studénka
Oddíl vedl Jakub Marek a měl 59 členů, z toho 31 dospělých
a 28 dětí. Členové se scházeli 2x týdně v tělocvičně
ZŠ Sjednocení, kde byla v provozu horolezecká stěna.
Nepravidelně také trénovali na bouldringové stěně
v Ostravě-Vítkovicích v lezeckém centru Tendonblok, na lezecké stěně
Tendon Hlubina a Sareza v Ostravě, na lezecké stěně Flashwall v Olomouci
nebo na lezecké stěně Vertikon ve Zlíně. Také se občas účastnili závodů
s lokálním nebo celorepublikovým rozsahem s různými úspěchy. Vedoucí
vedli děti k soběstačnosti a vztahu k přírodě na několika tradičních
soustředěních a výjezdech do skalních oblastí (Štramberk, Kružberk,
Helfštýn, Rabštejn, Malý Rabštejn, Moravský kras, Žďárské vrchy, Adršpach,
Český ráj, Liščí kameny).
V únoru proběhlo zimní soustředění na Malé Fatře na Slovensku,
kterého se účastnili i nečlenové oddílu. Na přelomu února
a března děti a mládež trénovali v Beskydech fyzickou zdatnost,
orientaci v terénu za všech podmínek a expediční
výstupy lanových družstev na vrchol. Tradiční
mezinárodní legendární boulderistické setkání
„Petrohradské padání“, které patří k největším
svého druhu v Evropě, proběhlo v dubnu
a zúčastnili se ho i nečlenové oddílu. V květnu se
členové zúčastnili skalního lezení v Itálii a v červnu trénovali
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v Rakousku skalní lezení sportovních a vícedélkových vysokých cest. V srpnu
členové oddílu vyjeli do Vysokých Tater a poté do Adršpachu, kde
procvičovali hlavně specifika spojená s jištěním a lezením na pískovcových
útvarech. Závěr roku proběhl ve španělské Catalunyi, náplní bylo především
skalní lezení, turistika, bouldering a slackline.
Oddíl ukončil rok v prosinci v tělocvičně akcí „Podzimní Challenge 2015 –
shyby“. Challenge probíhal tak, že každý prováděl shyby v tempu, které si
sám určil s tím, že na předem určené množství shybů měl hodinu. Účastníci
dopředu nahlásili počet shybů, které provedou, a začali poctivě trénovat. Kdo
tento počet nesplnil, byl potrestán nákupem a vynesením 25 kg brambor
a usmažením bramboráků pro ostatní během jarního pobytu v Beskydech
v roce 2016.

Jarošův statek
V bývalém Jarošově statku ve Studénce sídlí nezisková organizace Příroda
kolem nás, o. p. s., jejíž ředitelkou je Ing. Sabina Poukarová.
Sídlo společnosti bylo v prostorech nového zámku ve
Studénce, nacházela se zde také klubovna a zázemí pro děti,
další aktivity pak probíhaly na statku. Zájem byl o kroužky
jezdecké, kynologický a chovatelský kroužek, o víkendové
mini pony cluby a o příměstské jezdecko-chovatelské tábory.
Během letních prázdnin proběhlo 5 turnusů tohoto tábora
a 2 turnusy příměstského tábora „Malý farmář“. Byly otevřeny kynologické
kurzy pro děti a mládež. Jejich náplní bylo naučit se základní ovladatelnost,
agility, dogdancing, dogfrisbee, flyball a sportovní kynologii.
V lednu se na statku narodila morčátka. Jejich narození
doprovázela soutěž o výběr jmen. Z mnoha návrhů nakonec
vyhrála jména Čiko, Albi a Kesi.
V únoru se na Jarošově statku narodilo první hříbátko. Je to
klisnička, která dostala jméno Vidi Bubble. Všichni jí ale říkají
hezky česky Bublina.
O jarních prázdninách v březnu proběhl na statku příměstský
tábor. Hlavním tématem bylo poznávání přírody, zvířat
a pohybové aktivity. Děti se dozvěděly, jak se o koně starat, jak je
čistit a co všechno koně a ostatní zvířata potřebují.
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Velšská klisna Mezennests Ramona
a její dcery Vinium Bonita a Vidi
Bubble úspěšně reprezentovaly na
výstavě, kterou organizovala ASCHK
Nový Jičín ve dnech 29. až 31. května. Klisny získaly spoustu pohárů a stužek
v konkurenci ostatních koní.
Ve svém červnovém vysílání seznámil Český rozhlas Ostrava své posluchače
v pořadu „Křížem krážem“ o činnosti a aktivitách Jarošova statku.
Děti a jejich rodiče mohli 1. srpna strávit „Country
odpoledne u koní.“ Součástí byl křest hříbat,
canisterapie, zábavné hry pro děti. Hrála country kapela
Tepich. Akce proběhla ve spolupráci se SAK Studénka,
příspěvkovou organizací.
Společnost získala z Ministerstva životního prostředí grant na projekt „První
kroky“. Jeho cílem je realizace venkovních vzdělávacích programů, které
pomohou k vytváření vztahu, poznávání a následné ochraně přírody u dětí
všech věkových kategorií.
Malí i velcí milovníci aktivního odpočinku se v sobotu 12. září sešli na Jarošově
statku ve Studénce, kde strávili krásný slunečný den plný her,
soutěží a zábavného sportování a samozřejmě také plný dětí
a poníků, nazvaný „Pony hry“. Program byl velmi pestrý již od
rána. Dopoledne probíhaly vystavovatelské disciplíny a odpoledne
jezdecké soutěže (jízda zručnosti jednotlivců i družstev, křížkový
parkúr, soutěž mini-maxi) a také zábavná soutěž pro diváky „Přeskoč, přelez,
nepodlez“. Soutěže byly určeny zejména pro děti, které se ještě neúčastní
oficiálních výstav a závodů. Originální bylo zapojení nejmladší kategorie dětí
již od 3 let věku a hendikepovaných dětí. Celý den probíhal doprovodný
program, jako bylo vození dětí na koních a ponících, hry a zábava pro
nejmenší. Nechybělo ani skvělé občerstvení.
Večer plný dobré muziky, zajímavého programu a zábavy,
to byl 14. listopadu „3. benefiční country bál“. Nechybělo
ani dobré jídlo a bohatá tombola. K tanci a poslechu hrála
kapela Šviháci, country tance nejen předvedla, ale také
učila skupina Kanafas. Výtěžek z akce byl věnován na provoz střediska
ekologické výchovy Jarošův statek a rozvoj aktivit pro děti.
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Netradičním způsobem pojali na statku návštěvu mikulášské družiny.
Mikuláš s andělem a čertem tentokrát zavítali se svou nadílkou nejen za
dětmi, ale také za zvířátky. A aby ani zvířátka nebyla ochuzena o symbol
Vánoc, vánoční strom, tak jim ho děti nazdobily nejrůznějšími pamlsky, které
si připravily doma.

Junák – český skaut, z. s.
Ve Studénce pracovaly dva oddíly Junáka, které sdružovaly děti
od 5 let a v jejichž čele stál Ing. Vít Friml a Mgr. Kateřina
Burčková. Oddíly byly složeny ze 2 družin chlapců (mladší
Orlíci a starší Kobry) a 4 družin děvčat (Žabky, Knoflíci,
Lentilky a Pirátky), celkem 48 dětí a 19 dospělých. Členové se
scházeli každý týden ve skautské klubovně na staré faře.
Protože vstoupil v platnost nový občanský zákoník, musel se spolek
přejmenovat na Junák – český skaut, z. s.
V sobotu 24. ledna se skauti v Albrechtičkách
nezastavili. Ve 14 hodin začal v sále maškarní ples pro
děti, který večer pokračoval společenským plesem pro
dospělé. Program maškarního plesu byl nabitý –
taneční soutěže, hry, tombola.
Dne 28. února se vypravila studénecká šestnáctičlenná
výprava najít ztraceného, a nejspíše i zraněného Amundsena,
který se vypravil na severní pól. Cesta, která byla náročná
a plná soutěžních úkolů, byla ukončena ošetřením
a záchranou Amundsena.
Skauti v neděli 22. března oprášili tradice a vyrazili vítat jaro vynášením
morény. V Albrechtičkách už byly připraveny kostry pro
morény – jednu začali vyrábět kluci, druhou děvčata. Ta
holčičí se povedla lépe, měla krásnou fáborkovou sukni
a blonďatý cop ze slámy. Kluci ze své nakonec udělali
bojovníka s dvouhlavňovou zbraní, mečem a klackem.
V sobotu 25. dubna proběhl tradiční výstup na Ivančenu,
památník skautů popravených nacisty. Cesta tam proběhla
bez problémů, kamenem úrazu se stala cesta zpět. Nejmladší
členové málem nestihli zpáteční vlak do Studénky. Jen díky
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obětavému řidiči jednoho autobusu, který je dovezl na nádraží do Frýdlantu
n/O, vše dobře dopadlo.
Okresní kolo „Svojsíkova závodu“ proběhlo 16. května v Příboře. Ze 4 našich
družin nejlépe dopadly Lentilky, které postoupily do krajského kola.
V celostátním kole, konaném koncem září opět v Příboře, už skauti
zastoupení neměli, ale podíleli se na organizaci.

O prázdninách se konaly 4 turnusy každoročního tábora,
tentokrát na novém místě v Těškovicích, na téma „Robinson“.
Účastníci prožili ve zkratce celý trosečníkův příběh – od
útěku z domova přes ztroskotání a osídlování ostrova až po
šťastnou záchranu a návrat domů.
Den sv. Václava, jubilejní 20. ročník, proběhl 28. září
v Poodří kolem Albrechtiček. Na start se dostavilo
14 hlídek, pro které přípravný tým nachystal
náročnou trať. Tříčlenná družstva očekávaly
různorodé úkoly, po jejichž splnění členové získávali písmenka do letošní
tajenky. Střílelo se z luku, sjíždělo se po lanovce přes řeku, chodilo se po laně,
dokonce se pro jedno písmenko plavalo po rybníku na prkně.
Říjnová výprava „Hradní tajemství“ byla určená nejmenším členům oddílu.
Účastníci se vydali na zříceninu hradu Šostýna. Během plnění úkolů si
vyzkoušeli skutečnou první pomoc, kterou poskytli jedné ženě. Po ukončení
hry byly všem odměnou čokoládové zlaťáky a návštěva bazénu.
Před Vánoci roznášeli skauti Betlémské světlo. To dorazilo
do Studénky v sobotu 19. prosince ráno. V neděli ho skauti
donesli do kostela a na Štědrý den ho roznášeli do
domácností ve Studénce i v Butovicích.
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Klub důchodců při ZO OS KOVO MSV Studénka
V roce 2015 měl klub 724 členů, jeho předsedkyní byla Marie Macháčová. Pro
členy se uskutečnilo 6 zájezdů na různá divadelní představení v Ostravě,
kterých se zúčastnilo celkem 301 členů, 5 zájezdů, z toho 1 dvoudenní
a 1 turistický, 3 zájezdy byly poznávací jednodenní. Jako každoročně
proběhlo 6 klubových večerů s živou hudbou v přísálí Dělnického domu.
Již tradiční setkání důchodců, bývalých pracovníků Vagónky Studénka,
s představiteli města Studénky, odborové organizace MSV Studénka, se
zástupci jak podniku METAL ve Studénce, tak i zástupci firmy ŠKODA
VAGÓNKA v Ostravě proběhlo v Dělnickém domě a zúčastnilo se ho
128 členů. Původně plánovaný termín 20. května musel být změněn na
22. května z toho důvodu, že ve Studénce byla po celý den vypnuta elektřina.
Představitelé vagonky i odborů informovali účastníky o současném dění jak
ve městě, tak i v odborech a v obou podnicích.

Leteckomodelářský klub Studénka
Leteckomodelářský klub sídlil ve Studénce
v tzv. Sladké díře. Jeho předsedou byl Radek
Henzel a místopředsedou Bc. Vojtěch Skotnica.
V roce 2015 měl klub 20 členů.
Dne 14. června proběhl v areálu
letního stadionu 5. ročník „Air
Show Studénka 2015“. Program
začal komentovanými letovými
ukázkami, následovala statická ukázka modelů a soutěže dětí (např. ve stavbě
soutěžních vlaštovek). Pilotním vrcholem show byly letové ukázky akrobacie
modelu SU 26 se spalovacím motorem Rostislava Rady z Nového Jičína. Závěr
patřil opět komentovanému létání a soutěži zručnosti pilotů v přistání.
Významnou aktivitou klubu je od září nábor do letecko modelářského
kroužku. Kroužek probíhal každé úterý v dílnách ZŠ Sjednocení. Vedoucím
byl Radek Henzel a asistentem Rudolf Svoboda. Členové stavěli jednoduché
modely, které se nazývají házedla neboli kluzáčky. V tělocvičně pak ověřovali
letové vlastnosti postavených letadélek. Často jezdili s rádiem řízenými
modely tanků, aut, motocyklů a létali s malými modely helikoptér či
kvadroptér (dronů). Podobný kroužek členové založili i ve Fulneku.
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Mažoretky Petra Studénka
Pod názvem Mažoretky Petra Studénka působilo pod
hlavičkou SAK Studénka, příspěvková organizace,
78 děvčat a žen v 5 souborech (děti, kadetky, juniorky,
seniorky, maminky). Všechny soubory vedla Markéta
Richtarová. Soubor byl v roce 2015 registrován
v Majorettes association Czech (MAC) a v International
federation majorettes sport (IFMS). V nové sezoně 2015/2016 pracovalo
v souboru 49 děvčat a žen. Vedle Markéty Čišecké (roz. Richtarové) začala
děvčata trénovat druhá trenérka Eva Šmudlová. Vedly čtyři soubory: little
kadetky, kadetky, seniorky a maminky.
V roce 2015 se mažoretky zúčastnily více než 20 různých soutěží
a vystoupení. Na 10 soutěžích vybojovaly celkem 15 zlatých, 15 stříbrných
a 16 bronzových medailí.
Firma FATAL PRODUCTION natočila o studéneckých mažoretkách
časosběrný dokument „Jsem mažoretka“, který byl v únoru promítán v kině
Radost v Bílovci.
O víkendu 13. až 15. března měly mažoretky napilno. Seniorky měly velmi
náročné soustředění, po kterém v sobotu večer na plese v Pustějově poprvé
představily novou choreografii stejně jako soubor maminek. V neděli jely
společně s juniorkami na nepostupovou soutěž do Opavy, kde po velmi
únavném dni získaly juniorky i maminky stříbro, seniorky neoblíbenou
bramborovou medaili.
V sobou 21. března se členky jako
každý rok účastnily soutěže „Stars
Cup“ v Ostravě. Spousta menších dětí
z kadetek i všechny děti z přípravky
vystupovaly a soutěžily úplně poprvé. A jak to dopadlo?
Mažoretky vybojovaly tři 2. místa a tři 3. místa.
Z první kvalifikace sedmé sezony si v březnu děvčata odvezla skvělá
umístění: tři 1. místa, jedno 3., jedno 4. a jedno 6. místo. Z druhé kvalifikace
získaly všechny soutěžící alespoň jednu medaili.
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Mažoretky se 3. května zúčastnily semifinále Mistrovství ČR
v Opavě, které se konalo ve víceúčelové sportovní hale.
Výkony našich mažoretek obdivoval i zakladatel
mažoretkového sportu v Opavě. Není proto divu, že
postoupily do finále skupiny B, které proběhlo 16. až
17. května ve Valticích. Zde skončily juniorky třetí
a seniorky druhé, získaly 1. místo v sólo a duo kategorii
a 2. místo v duo kategorii.
Mažoretky přijaly pozvání a v květnu se
zúčastnily
festivalu
„Hollywood“
v lucemburském městě Wiltz. Na
velkém úspěchu se podílela i Dechová hudba Města
Albrechtice, která naše mažoretky doprovázela.
Velkého úspěchu dosáhly mažoretky v květnu v Karviné na finále IFMS
výkonnostní kategorie A. Velké formace juniorek a seniorek získaly postup na
Mistrovství Evropy.
Přehlídkou všech skupin Mažoretek Petra se již tradičně stalo
„Velké mažoretkové odpoledne“, které se konalo 28. června
v Dělnickém domě.

Městský klub důchodců
Městský klub důchodců měl 17 členů, jeho předsedkyní byla Jaruška
Grosmanová. Členové se scházeli v klubovně domu s byty zvláštního určení
při oslavách narozenin, MDŽ, Dne matek a Vánoc, kdy si rozdávali dárky
a zpívali koledy. Zároveň za nimi v pravidelných intervalech docházela
cvičitelka. V tomto roce se neuskutečnil žádný zájezd.

Morfé, o. s.
Sdružení Morfé je organizací založenou pro obohacení
kulturního a společenského dění a posílení cestovního
ruchu. Základním projektem je proměna nevyužitého
historického bunkru v multifunkční centrum. Klíčovým
partnerem projektu je Nadace OKD, přispívá i město
Studénka, které např. bezplatně zapůjčilo hájek nad krytem.
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V čele organizace stál Lukáš Zavadil, Renáta E. Orlíková a Dominika Novotná.
V roce 2015 pokračovaly práce na zvelebení Krytu, byl
zvenku natřen, byla opravena podlaha a zakryty
větrací průduchy.
Seminář „(Ne)vinně o víně“ vedl 2. srpna
v Krytu studénecký vinař Jakub Sikora. Po
přednášce a videoprojekci proběhla řízená
degustace. Každý účastník si odnesl skleničku,
zajímavé informace i uspokojené chuťové pohárky. Přesně za týden
odstartovala vernisáží výstava „Smalty v krytu“.
Do hájku nad Krytem zamířila 23. srpna
AniPromítačka/AniScreen. Během ní se
promítalo 11 krátkých animovaných filmů.
Návštěvníci si jako doprovodný program
užili světelnou minishow, slackline a kendamu.
V úterý 3. listopadu přišli do Krytu milovníci kávy na seminář
„(Ne)vinně o kávě“. Pozvání přijal barista Ivo Ptáčník, zajímavé
bylo jeho povídání, projekce i ochutnávka kávy.
„Listopadový Restaurant Day na Krytu“ proběhl
ve znamení ochutnávek dobrého jídla a vína. Kdo
chtěl, mohl přinést své vlastní výrobky. Zúčastnila
se také Eva Peršinová, propagátorka raw food,
a Jakub Sikora, vinař ze Studénky.

Motalinky
Skupinu Motalinky založily ženy se zájmem o paličkovanou krajku v roce
2002. V roce 2015 se jich scházelo asi 10. Od září probíhal kurz paličkování
pod vedením zkušené paličkářky Marie Mikoškové.

Myslivecké sdružení „Poodří Studénka“, z. s.
Členové obhospodařovali honitbu, jejíž část se nacházela v chráněném území
Poodří a kde platila odlišná pravidla pro hospodaření. Větší část z celkové
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výměry připadala na pole a louky, nemalou část tvořily vodní plochy a své
místo zde měl i lužní les.
Myslivecké sdružení „Poodří Studénka“ mělo v roce 2015 17 členů.
Předsedou byl Pavel Haša st., mysliveckým hospodářem Ing. Marek Berkus.
V tomto roce byli myslivci opět svědky úbytku životního prostředí pro zvěř,
a to kvůli rozšiřující se výstavbě rodinných domků na ulici Panská. Srnčí,
zaječí a bažantí zvěř byla také ohrožena koňmi vypuštěnými do bývalé
ohrady družstva ve Studénce (nyní zde sídlí Jarošův statek). Pro zvěř byly
v tomto roce opět příznivé klimatické podmínky.
Myslivci ulovili 20 bažantích kohoutů, několik desítek kachen, 4 husy,
4 divoká prasata, 16 lišek a 25 kusů srnčí zvěře. Pavel Haša ml. ulovil srnce,
jehož trofej získala stříbrnou medaili.
V květnu opět proběhlo myslivecké odpoledne, které bylo rozšířeno
o soutěže pro dospělé i děti o hodnotné ceny. Akce měla opět velký úspěch.

Pionýrská skupina Butovická, z. s.
Pionýrská skupina Butovická (PS Butovická) je organizace,
která se celoročně stará, aby děti různého věku měly
smysluplnou mimoškolní aktivitu. V roce 2015 měla 50 členů
ve dvou oddílech, které byly dále rozděleny na družiny.
Předsedou byl Petr Schneider.
Pionýrská skupina oslavila v dubnu již 66 let od svého vzniku a 25 let
samostatné organizace. Prvních 40 let spolupracovala se skupinami na
ostatních základních školách. Po roce 1989 se pionýři osamostatnili a získali
do užívání budovu čp. 61 na ulici Butovická.
Nejstarším oddílem skupiny byl oddíl Bengálských Berušek,
který byl rozdělen na 3 družiny – Akční Tým, Dračí Doupě
a kapelu Below The Mark. Tato kapela se v roce 2015
přejmenovala na EXTRÖM, hráli v ní 4 hudebníci.
V roce 1999 vznikla při Pionýrské skupině Butovická ve
Studénce Taneční skupina P.U.S.A. V roce 2015 ji tvořilo
21 dětí, 5 juniorek a 5 žen. Děvčata se 2x týdně scházela
a trénovala v klubovně pionýrské skupiny a od tohoto roku
- 99 -

Kronika města Studénky za rok 2015
začala využívat zrcadlový sál v Dělnickém domě. Tanečnice tančily ve stylu
discodance a showdance, vystupovaly na společenských akcích a pravidelně
se prezentovaly na tanečních soutěžích po celém kraji, kde také sbíraly
nejvyšší umístění. Např. v dubnu získaly 1. místo v soutěži BAV klubu Příbor.
Za dlouhodobou a kvalitní práci ve prospěch dětí a mládeže obdržely
v prosinci od ministryně školství na léta 2016–2020 čestný titul „NNO uznaná
MŠMT pro práci s dětmi a mládeží“.
Pionýrská skupina pořádala 25. dubna v sále městského úřadu turnaj
v piškvorkách pro děti ve věku od 6 do 15 let.
Letní pionýrský tábor se opět konal v Čermné ve Slezsku od 4. do
18. července.

Raketové a míčové sporty, z. s.
Organizace sdružovala občany, děti a mládež se zájmem o badminton, tenis,
stolní tenis, nohejbal, volejbal apod., jejím předsedou byl JUDr. Stanislav
Vodný. Z důvodů špatných podmínek ve Studénce oddíl herně působil ve
sportovní hale firmy Pisch v Pustějově. Ve Studénce probíhala pouze činnost
badmintonové školičky.
Tělovýchovná činnost oddílu byla zaměřena na pravidelnou tréninkovou
výchovu nejen dospělých, ale i dětí v „Badmintonové školičce RAMS“, kterou
navštěvovalo 30 dětí.
V roce 2015 uspořádal RAMS celkem 10 turnajů pro občany města Studénky,
z nichž 2 turnaje byly městem Studénka grantově podpořeny. Jako tradičně
byly uspořádány badmintonové turnaje žen, mužů, smíšených dvojic, dětí
a seniorů. Členové se v roce 2015 opět zapojili do „Amatérské badmintonové
ligy“, ve které soutěžilo celkem 10 družstev z různých měst a obcí našeho
regionu. Členové RAMSu se pravidelně zúčastňovali badmintonových turnajů
pořádaných např. v Ostravě, Opavě, Krnově, Staré Vsi nad Ondřejnicí apod.
Největší ohlas u občanů měla sportovní akce, kterou oddíl pořádá dvakrát
ročně, a to turnaj 100letých, který je velmi oblíbený mezi seniory. Dalším
speciálním turnajem je turnaj o „Mistra raketových sportů města Studénky“,
který je rovněž v rámci regionu ojedinělý.
V sobotu 25. dubna pořádal oddíl 2. ročník turnaje dětí ze Studénky a okolí
„Badmintonová školička Studénka“. V nafukovací hale v areálu letního
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stadionu MSV Studénka soutěžila družstva hráčů do 15 let. Osmnáct
soutěžících bylo rozděleno do 2 skupin podle věku a výkonnosti. Jediným
negativem turnaje bylo velké teplo v nafukovací hale. Toto je ale problém,
který oddíl řeší už několik let, zatím neúspěšně.
V nafukovací hale a herně stolního tenisu se 14. listopadu konal 5. ročník
turnaje o titul „Mistr raketových sportů města Studénky“ v raketovém
trojboji. Soutěžilo se v disciplínách stolní tenis, badminton a tenis. Turnaj se
skládal ze 3 malých turnajů tzv. podle velikosti rakety, které byly vzájemně
bodově propojeny.
Čtvrtý ročník „Mikulášského turnaje dětí“ proběhl
v nafukovací hale 5. prosince. Děti byly rozděleny
do 2 kategorií podle výkonnosti a ty nejlepší byly
odměněny cenami. Na závěr přišel čert s andělem
s mikulášskou nadílkou.

Sbor dobrovolných hasičů Studénka-Butovice, z. s.
SDH Studénka-Butovice sídlil v centrální hasičské zbrojnici na ulici Butovická.
Vedle dospělých hasičů zde pracoval také oddíl mladých hasičů.
SDH Studénka-Butovice sdružoval 68 členů, z toho 11 žen, 38 mužů
a 19 mladých hasičů. Starostou byl Otakar Jaroš. Činnost sboru řídil
devítičlenný výbor, který se sešel 11x.
Květen začal stavěním májky, během kterého za hasiči zavítala Česká televize.
Okrskové kolo v požárním útoku, kterého se hasiči zúčastnili, proběhlo
v Pustějově. Vrcholem května byl už 28. ročník „Fotbalového turnaje
v kopané o pohár SDH a starosty města“ za účasti neprofesionálů ze Studénky
a okolí. Ten pořádal sbor 16. května v hasičském areálu „Za Klečkou“.
Oddíl mladých hasičů se v zimním období scházel v hasičské zbrojnici
a v tělocvičně ZŠ Sjednocení, v létě v hasičském areálu „Za Klečkou“. Děti
procvičovaly aktivity nezbytné pro zvládnutí disciplín v okresní soutěži „Hry
plamen“, která se konala v podzimním období. V letním období se
připravovaly na hasičské soutěže v požárním útoku. Mladí hasiči se zúčastnili
10 pohárových soutěží. Nejlepších výsledků dosáhli v domácí soutěži
13. června na jubilejním „10. ročníku pohárové soutěže mladých hasičů
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v požárním útoku“ pro mladší a starší žáky. Zde se mladší žáci skupiny A
umístili na 2. místě, mladší žáci skupiny B na 3. místě a starší žáci na 1. místě.

Sbor dobrovolných hasičů Studénka-město
SDH Studénka-město sídlil na Družstevní ulici, starostou byl Jaroslav
Herman. Výbor spolku se scházel téměř každý čtvrtek a dle potřeby zajišťoval
přípravu plánovaných akcí. Během roku byla svolána 1 valná hromada pro
zajištění vánočních trhů.
První akcí, kterou hasiči pořádali, byl tradiční hasičský ples, na který byla
vyprodána všechna místa v Dělnickém domě. V dubnu proběhla tradiční akce
„Vítání jara“. Vzhledem k nepřízni počasí se nekonalo stavění máje a smažení
vaječiny nahradil zájezd do Krakova a sportovní den v areálu Relax Kyčera.
V prosinci členové opět připravili vánoční jarmark.
Oproti plánu práce se hasiči rozhodli neorganizovat hasičskou soutěž
„Svatováclavská studeňácká zatáčka“. Jedním z důvodů byla nízká účast
soutěžních družstev na neligových soutěžích a také absence vlastního
soutěžního družstva v uplynulé sezoně.

Sbor dobrovolných hasičů Studénka-nádraží
V roce 2015 měl sbor 30 členů, z toho bylo 8 žen. Sbor řídil
osmičlenný výbor, který se scházel jednou měsíčně a před
každou akcí. Starostou byl Ivo Hotárek. Do společné jednotky
bylo zařazeno 9 členů této organizace, z toho 5 členů se
podílelo na zabezpečování pohotovosti v hasičských
zbrojnicích Studénka-Butovická a Studénka-město.
Tak jako každoročně absolvovali řidiči družstva předepsaná povinná školení
řidičů a velitelé družstev, strojníci a obsluha motorových pil pak cyklickou
odbornou přípravu, organizovanou hasičským záchranným sborem.
V dubnu a květnu se hasiči zaměřili na údržbu a opravy v areálu Mlýnská.
Hrabali listí, opravovali stoly, lavice, pánská WC a upravili trativod
z prodejního stánku. Byly ořezány suché větve a vysazeny nové stromky před
pódiem. V červnu členové zahájili výstavbu zpevněné základny pro soutěž. Na
měsíc srpen byla naplánovaná taneční zábava, na kterou kapela Bimetal
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přilákala hodně návštěvníků. V září a říjnu členové přestěhovali stoly a lavice
do nového přístřešku za pódiem a provedli demolici prodejního stánku.
Družstva se zúčastnila 15 soutěží, v nichž lepších výsledků dosahovalo
družstvo veteránů, které získalo jedno 2., jedno 3. místo a dvě 4. místa.
Družstvo veteránů se opět v loňském roce zúčastnilo „Moravskoslezské ligy
v požárním útoku“ a podařilo se mu zlepšit se v celkovém hodnocení
o 2 místa, když skončilo na 7. místě.
Okrskové kolo v požárním sportu se konalo v Pustějově a dne 16. května
proběhlo okresní kolo v Novém Jičíně, na kterém se někteří členové zúčastnili
jako rozhodčí.
V sobotu 25. července uspořádal sbor v areálu Mlýnská již 37. ročník soutěže
požárních družstev „O putovní pohár starosty SDH Studénka-nádraží“.
O nejlepší časy v nejatraktivnější disciplíně požárního sportu – požárním
útoku přijelo soutěžit 26 sedmičlenných družstev žen, mužů a mužů nad
35 let. V kategorii mužů nejrychleji provedlo požární útok družstvo ze
Stachovic, v kategorii žen to bylo opět družstvo z Tísku a mezi muži nad
35 let zvítězili domácí.

Skautský oddíl Bílí hadi
Členové oddílu se pravidelně scházeli každý pátek v klubovně
na Požárnické ulici, v jejich čele stáli Mgr. Zuzana Nováková
a Mgr. Tomáš Novák. Oddíl měl 4 družiny. Cvrčci byli
benjamínci, tj. předškoláci a žáci prvních tříd, Papoušci byli
kluci a holky od 2. do 5. třídy, nejstarší Krocany navštěvovali
kluci a holky od 5. třídy po střední školu. Družinu Vorvaňů tvořili dospělí,
kteří se dělili o různé funkce.
Specialitou sezony 2014/2015 byly „hadí zkoušky“, které vyvolaly velký
zájem. Tak např. hada poutníka získal každý, kdo na výpravách postupně
nachodil 70 km, had kronikář byl za zápisy a obrázky v kronice, hravý had za
přípravu her, spolehlivého hada skolili ti, kdo si na schůzky zodpovědně
nosili všechny věci. Nechyběly ani takové zkoušky jako had čtenář, had
přírodovědec, had skokan, mlčenlivý, dobročinný či zvídavý had.
Pololetní prázdniny strávilo silné jádro na velké zimní
výpravě ve srubu na Melečku. Členové hráli polárnickou hru
a skoro všichni splnili zkoušku mlčenlivého hada.
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Na konci jarních prázdnin vyrazil oddíl do hasičského
muzea v Ostravě. Po jeho prohlídce se ještě vydali do
Bohumína, kde navštívili aquacentrum a Mauglího stezku,
což jsou různé prolézačky v lanovém centru.
Kuchařská soutěž „O řád skautské vařečky“ vypukla
11. dubna během výletu do Oderských vrchů. Předem byly
rozlosovány skupinky, sestávající z jednoho skauta a tří
vlčat nebo světlušek. Cílem bylo uvařit jakoukoliv polévku,
ale ne instantní. Porota hodnotila nejen výslednou chuť, ale
také rozdělávání ohně nebo množství sirek potřebných
k zapálení ohně. Poté členové soutěžili v přeskocích přes
švihadlo a mnoho z nich splnilo zkoušku hada skokana.
Dne 25. dubna se konal tradiční výstup na Ivančenu. Dopoledne
plnily dvojice různé úkoly, v poledne proběhl vzpomínkový
obřad. Promluvili pamětníci, zazněla státní i skautská hymna za
působivého doprovodu trubačů, nechyběla minuta ticha. Účastníci položili na
mohylu svůj kámen, zakřičeli pokřik a cestou zpět si užili koulování
posledními zbytky sněhu.
Prodloužený květnový víkend využili skauti k třídennímu
výletu do Vsetínských vrchů na nejvyšší vrchol Polanu.
Věnovali se problému odpadů a hráli AZ-kvíz s ekologickou
tematikou, vyzkoušeli lanové překážky, plnili zkoušky hada
přírodovědce a mlčenlivého hada. Nechyběl táborák s četbou, písničkami
a hodnocením několika uplynulých měsíců.
Za tropických teplot se v polovině června konala tradiční
předtáborovka se stany v národní přírodní rezervaci Rešovské
vodopády. Nejkrásnější část cesty vedla podél říčky Huntavy
k vodopádům mezi skalami. Další den dorazili účastníci k hradu
Sovinec. Cestou plnili další hadí zkoušky.
Tento rok se v červenci účastníci „Tábora pod Širokým
dubem“ usídlili v srdci hlubokých bukových lesů
v Chřibech. Překrásná krajina lákala k nejrůznějším
výpravám do okolí, ať už na blízkou kamennou
rozhlednu, skály, zříceninu Cimburk, nebo na hrad
Buchlov, kde zrovna probíhaly kovářské slavnosti. Při velké táborové hře se
skauti stali trosečníky na pustém ostrově, a tak například rozdělávali oheň
pomocí lupy, stopovali jídlo ke svačině, vařili čaje z léčivých rostlin nebo po
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celou noc udržovali strážní oheň. Ze všeho nejlepší však byl „den trosečníků“,
kdy se vedení stáhlo do role pozorovatelů a program i provoz tábora byl
v rukou samotných členů. Nezbytnou součástí programu byly stále populární
zdravotnicko-záchranářské hry.
Tradiční letní putování družiny Krocanů tentokrát probíhalo
v srpnu na Vysočině mezi rybníky. Naštěstí teplé počasí
umožnilo koupání. Nostalgický byl návrat k Bobřímu jezeru,
kde se kdysi konalo několik táborů.
Novým rokem 2015/2016 se prolínala hra „Stoupání na horu“, během níž
členové plnili různé úkoly navíc oproti běžným činnostem.
Jubilejní 20. rok činnosti oddílu zahájila v září hra „Boj
o truhlu pokladů“. Hra byla určena nejen členům oddílu, ale
všem klukům a holkám od 2. třídy. Ti v honbě za pokladem
hráli netradiční hry, zdolávali překážky, museli přejít
bažinu. Poklad nakonec našli a spravedlivě rozdělili.
Listopadová hra v ulicích a polích kolem Studénky nesla název „Indiana Jones
a poklad města Studénky“. Účastníci měli například v určených ulicích hledat
pamětní desky, zapálit svíčku na opuštěném hrobě, vykonat dobrý skutek,
zjistit na památníku obětem 1. světové války, kolik let bylo nejmladšímu
padlému, poznávat dopravní značky, zjistit otevírací dobu
muzea, najít borovou šišku apod. Za každý splněný úkol pak
dostali několik písmen do zprávy, která je po vyluštění poslala
ke dvěma skřítkům – strážcům pokladu.
„Výroční splaz na Severní hvězdě“ byl oslavou výročí
založení Bílých hadů. Konal se ve dnech 20. až
22. listopadu. Kromě různých her a tradičního šestiboje
došlo na prohlížení starých fotek, na zhlédnutí nově
natočeného videa a rozbalování dárků. Oslava vyvrcholila dortem a noční
hrou.
Skautské Vánoce začaly zpíváním koled v Domově sv. Anny
a pokračovaly hrami cestou zpět do klubovny. V klubovně
došlo na přijetí a ocenění nových členů, vědomostní soutěž
a samozřejmě
na
rozbalování
dárků.
Těch
bylo
celkem 281 a byly určeny jak členům, tak i oddílu.
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Snooker Club Studénka, o. s.
Snooker Club Studénka, o. s., byl založen za účelem rozvoje
biliárového sportu snooker. Oddíl měl 17 členů, z toho
4 čestné členy. Jeho předsedou byl Jan Marek. Oddíl po celý
rok zajišťoval konání veřejných turnajů a zápasy městské
ligy. Ve spolupráci se základní školou Sjednocení ve Studénce klub vytvořil
zájmový kroužek, kde byla mládež vedená ke sportu snooker
v gentlemanském duchu. Během roku proběhlo 11 turnajů, kterých se
průměrně zúčastnilo 10 hráčů nejenom ze Studénky, ale i ze širokého okolí
nebo z Polska. Kromě turnajů klub pořádá také městskou ligu. Této ligy se
zúčastnilo 8 klubových hráčů.
„Novoroční turnaj“ je turnaj o putovní pohár, který zůstal už
počtvrté ve Studénce. „Valentýnský pohár“
měl zvláštní medaile (fidorky) a počítalo se
v něm potápění růžových koulí. Vítěz získal
cenu růžového pantera. V „Poháru Tomáše
Holase“ hráče našeho klubu prohnali Stonavané, jejichž
členové si zahráli finále. „Velikonoční pohár“ se vždy hrál tak, aby ve finále na
sebe narazili muž a žena, ale v tomto roce poprvé žádná žena nenastoupila.
Asi nejlépe obsazeným turnajem bylo „Otvírání sezony 2015/2016“, který ale
vyhrál hráč z Polska. Je to už 5 let, co byl založen snookerový klub ve
Studénce. Toto půlkulaté výročí se slavilo „Narozeninovým
turnajem“, ve kterém bylo pro každého hráče připraveno
překvapení.
V roce 2015 probíhalo Mistrovství republiky ve snookeru, z klubu se ho
zúčastnili celkem 3 hráči.
Neoficiálním nejlepším hráčem pro rok 2015 byl Martin Cupal, který kromě
úspěchů v turnajích, v lize a na mistrovství republiky předvedl 76bodový
náběh (mimo utkání).

Spolek žen Studénka
Tento spolek je od roku 2014 nástupcem Českého svazu žen ve Studénce.
V roce 2015 měl 84 členek, jeho předsedkyní byla Hana Smetanová.
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Opět po roce se 8. března v Dělnickém domě sešly víly, princezny, námořníci,
zvířátka a další pohádkové postavy, které se setkaly na „Dětském maškarním
reji“. Všechny děti se skvěle bavily i díky programu klauna Hopsalína s jeho
pomocníky a během soutěží vyhrály mnoho cen.
Ve dnech 30. března až 1. dubna proběhla v Dělnickém domě jarní burza
dětského oblečení.
V dubnu členky uspořádaly zájezd na Floru Olomouc a hrad Helfštýn, kde
byla objednána prohlídka hradu s průvodcem. V květnu smažily vaječinu,
v červnu hrály minigolf a zorganizovaly dětský den na Dělnické zahradě.
Během dne města a akce „Fajne léto“ prodávaly koláčky.
V srpnu uspořádaly „Ukončení léta“ v restauraci Na Kmínku, kde opékaly
párky a poseděly a popovídaly si u kávy, piva nebo sodovky.
Další burza dětského oblečení se konala ve dnech 21. až 23. září opět
v Dělnickém domě. Rodiče mohli k prodeji nabídnout podzimní a zimní
dětské věci, nejen oblečení, ale také obuv a hračky.

Sportovní klub policie Ostrava, oddíl sportovní
kynologie Studénka
Oddíl sportovní kynologie se věnoval několika hlavním
oblastem výcviku, které vycházejí ze spolupráce s místní
samosprávou, s Policií České republiky a s Českým
kynologickým svazem. Výcvikový prostor byl také využíván
pro výcvik policejních psů Policie ČR i MěP Studénka. Oddíl
měl během roku kolem 50 členů, jeho předsedou byl Bc. Petr Kozák. Hlavním
tréninkových dnem byla neděle, kdy dopoledne probíhal na Radaru výcvik
poslušnosti a ovladatelnosti a odpoledne výcvik agility. Ten se konal také 1x
za čtrnáct dní ve čtvrtek. Agility vedli Rudolf Sochor a Renata Mojžíšková. Od
dubna se na cvičáku začaly trénovat nové disciplíny jako obedience, frisbee
a další moderní psí sporty, které vedla Bc. Radka Hudečková.
Z důvodu velmi vysokého zájmu nových psovodů o výcvik byl od ledna 2015
zastaven nábor nových členů bydlících mimo území města Studénky.
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Členská schůze schválila návrh na pořízení traktorové sekačky na trávu
k údržbě výcvikového areálu. Náklady na její pořízení byly hrazeny ze
zvýšeného členského příspěvku.
Již tradičně členové v závěru školního roku
pořádají akci „Hurá na prázdniny – kynologové
dětem“. Děti se zúčastnily několika pohybových
soutěží a soutěže odvahy, mohly svého
plyšového psa přihlásit do soutěže krásy a všichni účastníci zhlédli ukázky
obrany a agility.
Už 22. ročník Obranářského speciálu SKP Ostrava se konal ve
dnech 16. až 17. října ve výcvikovém areálu Radar ve Studénce
za přispění grantu města Studénky.
Šestnáct soutěžících psovodů z celé
České republiky a Polska se utkalo
během dvou dnů s náročnými úkoly,
stanovenými propozicemi soutěže. Tyto úkoly měly
prověřit služební psy v modelových situacích co nejvíce blízkých praktickým
podmínkám jejich běžného využívání ve službě. Také letos zisk 6.927 Kč
z tomboly putoval Nadaci policistů a hasičů, jež se stará o rodiny a děti
policistů a hasičů, kteří zahynuli nebo se vážně zranili při výkonu svého
povolání.
Kynologických soutěží se úspěšně zúčastňovala Jana Koptíková se svými
dvěma psy, 6x se umístila na medailových pozicích.

Sportovní klub Statek Nová Horka, z. s.
Předsedkyní klubu byla Markéta Peichlová. Sportovní klub hrál jarní část
sezony 2014/2015 ve IV. třídě skupiny A. Na jaře hráči odehráli 9 zápasů,
z toho 3 výhry, 4 remízy a 5 proher, a bylo z toho celkové 7. místo v tabulce.
Podzimní část sezony 2015/2016 začal klub lépe. Pod vedením trenéra
Radima Kořeného staršího hráči podávali vyrovnané výkony a vyhráli
6 zápasů v řadě. Tím se dostali na přední místa v tabulce. Poté, co se zranili
3 hráči, nastaly problémy, jak dát vůbec dohromady fotbalovou jedenáctku,
a poslední 3 zápasy prohráli. I přesto skončili s 18 body na 3. místě v tabulce.
Dne 20. června se konal na fotbalovém hřišti v Nové Horce dětský den se
zajímavým programem a atrakcemi pro děti všech věkových kategorií. Akce
začala kulturním programem, o který se postaraly děti z mateřské školy, poté
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vystoupila taneční skupina P.U.S.A. Děvčata předvedla tanec jednotlivce
i tanec skupinový. Po kulturním programu si děti zasoutěžily na fotbalovém
hřišti, kde na ně čekalo deset úkolů, např. házení na plechovky, překážková
dráha, střílení z luku a kuše, házení kroužků atd. Za splnění úkolů dostaly
sladkou odměnu v podobě lízátek a bonbonů. Během dne se mohly projet na
konících, zaskákat na trampolíně a skákacím hradu. Dále byla připravena
dílnička na výrobu prstýnků, náušnic, korálků a malování na kamínky.
Největší úspěch měla malířka, která dětem nakreslila na obličej krásná
zvířátka, kytičky a jiné motivy. Podvečer byl pro děti připraven veliký
táborák, kde si opekly párek. Celá akce byla doprovázena reprodukovanou
hudbou.
V sobotu 11. července se na fotbalovém hřišti v Nové Horce konal 19. ročník
turnaje v kopané „Memoriál A. Názalanika“. Turnaje se zúčastnilo 6 týmů,
1. místo zaslouženě vyhráli domácí Nazalanici.
První srpnový víkend, tak jako každý rok, patřil v Nové Horce všem
volejbalovým nadšencům. Turnaj se konal 1. srpna na fotbalovém hřišti
a volejbalového klání se zúčastnilo celkem 7 týmů. Týmy se rozlosovaly do
skupin A a B. Po odehrání základních skupin postoupily 3 nejlepší týmy
z každé skupiny do finálového boje. Celkovým vítězem se stalo družstvo
Pustějova.
Dne 18. července proběhl na 4 travnatých hřištích v Nové Horce XVIII. ročník
„Memoriálu Antonína Bůžka“ v malé kopané za účasti šestnácti družstev ze
Studénky, Nové Horky, Albrechtiček, Kopřivnice, Oder. Vítězem se stalo
mužstvo Coca Juniors (Studénka), které vyhrálo ve finále s týmem
FC Dynamo (Kopřivnice) na penalty.

Sportovní klub Studénka, z. s.
Národní házená se hraje ve Studénce od roku 1922. V roce
2015 působilo v klubu 5 ženských a 5 mužských družstev
a přípravka. V čele klubu stál Petr Odchodnický.
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V zimních a jarních měsících probíhaly halové turnaje. Dne 31. ledna se
dorostenky zúčastnily zimní ligy mládeže, kde skončily
na 4. místě, a postoupily do semifinálového kola. Do
semifinále postoupili také dorostenci, kteří na turnaji
7. února skončili první. Dne 8. února se uskutečnil
turnaj mladších žaček o postup do finále ZHP. Naše
děvčata vyhrála všechny zápasy až na zápas s Chropyní, ale i tak postoupila
do finále. Zimní sezona opět skončila s medailovými úspěchy studéneckých
mladších i starších žáků a také mladších žaček. Stejně jako v loňském roce se
mladším žačkám SK Studénka podařilo probojovat do
celorepublikového finále „Zimního halového poháru“.
Finále se konalo 15. března ve Staré Vsi. Děvčata
3 zápasy vyhrála a ve 2 remizovala a stala se „Zimním
halovým mistrem republiky“. Starší žáci ve svém
turnaji podlehli pouze jednomu soupeři a pozdějšímu
vítězi TJ Sokol Nezvěstice a obsadili 2. místo. Mladší žáci vyhráli oba
kvalifikační turnaje a ve finále, které se konalo 21. března ve Studénce
a v Pustějově, získali stříbrné medaile.
V pátek 13. března proběhlo v novojičínském Beskydském divadle slavnostní
vyhlášení ankety „Nejúspěšnější sportovec roku 2014 města a okresu Nový
Jičín“. Vedle velmi úspěšných mužstev a jednotlivců z celého okresu zde
nemohlo po velmi úspěšné sezoně 2013/14 chybět ani družstvo mladších
žáků v národní házené SK Studénka pod vedením trenérů Milana Stillera
a Milana Mojžíše. Vyhlášení se zúčastnilo všech 18 hráčů se svými trenéry.
V květnu proběhla v prostorech kavárny Dělnického domu řádná valná
hromada SK Studénka. Na programu bylo schválení nových stanov,
organizačního řádu oddílu, volba výkonného výboru a vize oddílu do dalších
let.
V červnu se starší žáci zúčastnili poháru
České republiky a mladší žáci, mladší žačky
a dorostenci Mistrovství České republiky.
Studénka pořádala ve dnech 26. až 28. června
na svém hřišti ve Studénce a ve sportovní
hale v Pustějově „Pohár ČR mladších žaček v národní házené“ a „Finále ZHP
mladších žáků v národní házené“. V obou kategoriích se
zúčastnilo 6 nejlepších družstev z ČR. Všichni slavili velké
úspěchy. Starší žáci a dorostenci obsadili 2. místo a mladší
žačky a mladší žáci mistrovství vyhráli.
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Podzimní část sezony 2015/2016 byla pro naše házenkáře úspěšná.
Suverénně si počínali mladší i starší žáci A, kteří bez ztráty bodu vévodili své
tabulce oblastního přeboru. Vzhledem k vysokému počtu starších žáků jsme
měli ve stejné soutěži i B družstvo, které se nacházelo na 4. místě. Bez
porážky byli i naši dorostenci. V dívčích kategoriích skončily mladší žačky na
průběžném 1. místě, starší žačky na 4. místě a dorostenky na průběžném
3. místě.
Na podzim došlo ke změně názvu spolku ze Sportovního klubu Studénka, o. s.,
na Sportovní klub Studénka, z. s.

Sportovní rybářství
Svaz tělesně postižených v ČR, z. s., místní
organizace Studénka
Organizace měla 96 členů, její předsedkyní byla Jaroslava Novosadová.
Členové se mohli zúčastnit 3 jednodenních zájezdů, sportovních aktivit
(bowling, plavání) a setkávali se na večírcích (např. rybí hody) a oslavách
jubilantů.
Dne 2. července pořádala místní organizace večírek k 25. výročí založení
Svazu tělesně postižených v ČR. Hostem byla cimbálová muzika Valašské
peklo.

Tamburašský soubor Brač Studénka
Soubor vystupuje pod hlavičkou SAK Studénka,
příspěvková organizace. Vedl ho dirigent Petr
Olbrecht, hrálo 18 hudebníků a zpívala Michala
Kubínová. Soubor se 2x týdně scházel a cvičil v Dělnickém domě. Úpravy
skladeb prováděl současný dirigent.
Další z koncertů Evropského mládežnického tamburašského orchestru EOTO
2015 se konal v únoru v srbském Šidu, ale kvůli chřipkám se naši členové
nemohli zúčastnit. Ale dubnový koncert v Banja Luce, v krásném prostředí
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divadla s výbornou akustikou, vyšel. Před odjezdem byli zástupci pozváni na
Ministerstvo kultury.
Na jaře 2 členky souboru postupně navštívily pracoviště
mateřské školy na území Studénky a v Albrechtičkách.
Přivezly s sebou kulisy a různé hudební nástroje a zahrály
dětem hudebně-výchovnou pohádku, ve které je vtáhly do
hry o hledání noty C. Některým dětem se nástroje tak zalíbily, že se soubor
rozrostl o tři nové dětské členy.
Během květnového koncertu v Dělnickém domě oživili
tamburaši tradiční hudbu na tradiční nástroje novými
melodiemi a rytmy na nové tamburašské nástroje.
Slovem provázel Lukáš Pitucha.
V sobotu 5. září vyrazili členové na Slovensko do obce Slovenská Ľupča. Konal
se zde již 5. ročník festivalu „Hradné Huky“ na hradě Ľupča. Tamburaši ze
Studénky celou akci zahájili společně s Gajdoši z Kopanic a poté již měli
samostatný prostor předvést své umění posluchačům. Druhý den se
zúčastnili mše v evangelickém kostele a jako významní hosté měli tu čest
zahrát 2 skladby.
Na letošní mezinárodní soutěžní festival velkých tamburašských orchestrů
v srbské Rumě byl pozván i náš soubor. V zadání byla povinná 4 hudební díla
– rapsodie na lidové motivy, inovativní skladba se zaměřením na tamburu,
vážná koncertní skladba a lidová skladba. Jen u jedné skladby byl povolen
vokální doprovod. Naši tamburaši jako jediní hráli na původní nástroje
a získali bronzovou plaketu a diplom.

TJ MSV Studénka, o. s.
Stolní tenis
Oddíl pracoval pod hlavičkou TJ MSV Studénka a měl asi 30 členů, z toho bylo
10 dívek a chlapců. Proto se v tomto roce rozšířil počet trenérů na 3, zvýšil se
také počet tréninkových jednotek a došlo k přerozdělení do skupin podle
výkonnosti. Trenéři používali ve své práci progresivní metody, zejména se
jedná o využití zásobníku míčků a robota. Hráči trénovali v herně na letním
stadionu a v tělocvičně ZŠ Butovická.
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V uplynulé sezoně Studénku reprezentovaly tři týmy. Tým A působil v divizi,
ve které obsadil 5. místo. Tým B skončil v okresním přeboru 1. třídy na
7. pozici, týmu C patřila v soutěži okresního přeboru 2. třídy 8. příčka.
Hráčem, který si zaslouží pochvalu a uznání, je Daniel Horut. V červenci
probíhal v Thajsku jeden z turnajů světového okruhu hendikepovaných
stolních tenistů pod názvem „PTT Thailand Open“. Na něm Daniel Horut
vybojoval zlatý kov v soutěži družstev a bronzovou medaili v soutěži
jednotlivců, a tak je naší velkou nadějí na olympijské hry.
Během dne města oddíl pozval zájemce do své herny na letním stadionu.
Všichni si mohli vyzkoušet zásobník a vystřelovač míčků, otestovat rozličné
rakety a plastové nebo celuloidové míčky. Během letních prázdnin probíhala
akce s názvem „Stolní tenis v období léta i pro veřejnost“, která se nesla
v podobném duchu jako v rámci dne města a herna byla otevřena každou
neděli odpoledne.
V dánském Velje vyvrcholila 14. října první část mistrovství Evropy
handicapovaných stolních tenistů, která patřila soutěžím jednotlivců.
Bronzovou medaili získal Daniel Horut.
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POČASÍ
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Leden
Na Nový rok přišla obleva s deštěm, hrozila ledovka, což se u nás nepotvrdilo.
Oblevu vystřídaly mrazy, kdy v noci teploty klesaly až k -10 °C, přes den byly
trvale pod nulou. Pak došlo opět k oteplení, sobota 10. ledna patřila se svými
12 °C k nejteplejším dnům, teplota přibližně odpovídala konci března.
Poslední lednový víkend nasněžilo, sníh a denní teploty kolem 0 °C vydržely
až do začátku února.

Únor
Začátek února byl slunečný, denní teploty se pohybovaly kolem 0 °C a držel
se sníh, který napadl koncem ledna. V první polovině měsíce se slunečné
počasí střídalo se sněžením, v pátek 6. a v neděli 8. února foukal velmi silný
nárazový vítr, který vytvářel sněhové jazyky. V pondělí 9. února celý den
velmi silně sněžilo, což potrápilo silničáře, bohužel další den se oteplilo a sníh
začal tát. Od poloviny měsíce se většinou noční teploty pohybovaly pod nulou
a denní nad nulou, často svítilo sluníčko.

Březen
Počátek března pokračoval v trendu zimy, kterou meteorologové označili za
jednu z nejteplejších. V noci se teploty pohybovaly kolem nuly nebo těsně
pod ní, přes den šplhaly k 10 °C a často svítilo sluníčko. V pátek 20. března
jsme i ve Studénce mohli pozorovat částečné zatmění Slunce, protože bylo
jasné počasí. Shodou náhod byla tento den i jarní rovnodennost. Koncem
měsíce se ochladilo, denní teploty klesaly až k nule. V úterý 31. března večer
přišla letošní první bouřka, doprovázel ji silný vítr a kroupy. Březen patřil
k nejsušším měsícům vůbec, meteorologové uvedli, že na východní Moravě
spadlo asi 10 % z obvyklého množství srážek.

Duben
Přelom března a dubna byl velmi chladný, denní teploty klesaly k nule,
sněžilo, ale sníh tál. Začátkem dubna byly Velikonoce, které v tomto roce
teplé počasí nepřinesly. Teploty stouply až druhý dubnový víkend, kdy se
dostaly k 20 °C. Další výjimečně teplý den byl 16. duben, kdy bylo přes 20 °C.
- 115 -

Kronika města Studénky za rok 2015
Také poslední dekáda byla typicky dubnová, střídaly se teplejší a chladnější
dny, noci byly stále ještě chladné.

Květen
Květnové počasí jako by kopírovalo aprílové, střídaly se dny teplé a slunečné
s dny chladnými, zataženými a deštivými. Ledoví muži sice letos také nebyli
ledoví, k velkému nočnímu ochlazení ale došlo přibližně o týden později, kdy
teploty klesaly k nule. Celkově byl květen chladnější, ještě v druhé polovině
měsíce se mírně topilo. Prvním letním dnem, tj. dnem, kdy teplota dosáhla
25 °C, bylo ve Studénce úterý 5. května.

Červen
Červen nám chtěl ukázat, že je právem považován na letní měsíc. První týden
bylo teplé a slunečné počasí, teploty stoupaly nad letních 25 °C. O víkendu na
mnoha místech ČR padaly teplotní rekordy, u nás jsme ale tropické třicítky
nedosáhli. Druhý týden začal mírným ochlazením, avšak závěr týdne opět
atakoval tropické teploty. V sobotu 13. června vystoupily teploty nad 30 °C,
byl to první letošní tropický den u nás. Až do konce měsíce ale pršelo
a ochladilo se. V neděli 21. června na první letní den přišly přívalové srážky,
bouřky a padaly půlcentimetrové kroupy (viz foto z naší zahrady pod
nadpisem „Počasí“).

Červenec
Červenec se z počátku jevil jako pravý letní měsíc. Už od prvního dne bylo
jasno a teploty stoupaly nad letní pětadvacítku, během prodlouženého
víkendu, kdy byly státní svátky, až nad tropických 30 °C (5. července bylo
odpoledne 33 °C). Na konci první dekády došlo k ochlazení o více než 10 °C,
chladno bylo i v noci (v noci na 10. července teplota klesla pod 10 °C). Ještě
tepleji bylo na konci druhé dekády, kdy teploty vystoupily až k 35 °C.
Původně hlášené bouřky a přívalové deště k nám nepřišly. Teplotně byl
červenec nadprůměrný, srážkově podprůměrný (spadlo o 60 % méně
srážek).
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Srpen
Srpen začal teplotami do 30 °C a každý den přidal nějaký stupeň navíc, takže
koncem první dekády se teploty blížily 35 °C. Naštěstí noci už byly chladnější.
Převládala jasná obloha bez jediného mráčku. K ochlazení na letních 25 °C
došlo v polovině měsíce. Závěr patřil opět sluníčku a tropickým teplotám.
Srpen, podobně jako červenec, patřil s průměrnou teplotou přes 21 °C
k nadprůměrně teplým měsícům.

Září
Školáky v jejich první školní den doprovázelo sluníčko a teploty opět šplhaly
až k 35 °C. Postupně došlo k ochlazení, koncem první dekády klesly teploty na
hodnoty mezi 15 a 20 °C, zatáhlo se, ale opět skoro ani nekáplo. Postupně
teploty opět stoupaly, až jsme 17. září zaznamenali jediný tropický den
tohoto měsíce. Konec měsíce patřil chladnějšímu počasí.

Říjen
Na počátku října klesaly noční teploty k nule, naopak první říjnový víkend
představoval babí léto, kdy svítilo sluníčko a teploty stoupaly nad 20 °C.
V polovině měsíce se opět ochladilo, ale hlášené přízemní mrazíky u nás
nebyly. V poslední dekádě se u nás opět objevilo babí léto, teploty šplhaly
k 15 °C, ale některá rána byla mlhavá. První přízemní mrazíky tohoto
podzimu přišly v noci na 28. října, odpolední teploty tento den ale stouply na
17 °C.

Listopad
Vstup do měsíce byl jasný, slunečný a teplý, odpolední teploty stoupaly
k 15 °C. Celá první dekáda lámala rekordy, denní teploty odpovídaly spíše
květnu a noční měsíci září. Nejtepleji bylo v neděli 8. listopadu, kdy jsme
naměřili 18 °C. Nebyla jediná naděje, že by Martin přijel na bílém koni. Tento
listopad se zapsal jako nejteplejší listopad za posledních 15 let a zdá se, že
pokračuje v nové éře teplých listopadů. Ochladilo se teprve v poslední
dekádě, v noci byly teploty mírně pod nulou, ve dne těsně nad nulou, ale
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svítilo sluníčko. První sníh napadl v noci z 28. na 29. listopadu, ale přes den se
neudržel a roztál.

Prosinec
Začátek měsíce byl opět teplý, nejtepleji bylo 1. prosince, a to 10 °C, svítilo
sluníčko, které občas zakryly mraky. Jen pár nocí bylo mrazivých, přes den se
ale vždy oteplilo. Také se vyplnily předpovědi meteorologů o teplých
Vánocích, které byly nejteplejší za posledních 10 let. O vánočních svátcích
bylo slunečno a kolem 10 °C. I tento měsíc byl chudý na srážky, téměř
nepršelo. Den před silvestrem došlo k prudkému ochlazení, celodenní teploty
spadly pod bod mrazu a mírně nasněžilo. Přesto byl tento prosinec nejteplejší
za posledních 55 let.
Opět jsme v České republice měli za sebou velmi teplé léto s 53 tropickými
dny (tj. dny s teplotou nad 30 °C). Těchto dnů bylo 5 v červnu, 24 v červenci,
22 v srpnu a 2 v září. Průměrně v ČR bývá takovýchto dnů pouze 13. Srážkově
byl rok podprůměrný, spadlo asi o pětinu srážek méně než v průměrném
roce. Moravskoslezský kraj patřil k nejsušším oblastem v republice.
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