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Od začátku roku vzrostly všechny typy penzí – starobní, invalidní i pozůstalostní. Vláda ANO a ČSSD tím prosadila jednu ze svých programových priorit. Nejvíce vzrostly starobní důchody, průměrně o 900 Kč. Také se zvýšila
minimální mzda. Z původních 12.200 Kč vzrostla na 13.350 Kč. Tím se změnila i základní hodinová sazba, stoupla ze 73,20 Kč na 79,80 Kč.
Čínská sonda Čchang-e 4 přistála v noci na 3. ledna
našeho času jako první v historii na odvrácené straně Měsíce. Na palubě byly i rostliny. Číňané chtěli
zjistit, zda je možné pěstovat zeleninu v uzavřeném
prostředí v podmínkách nízké gravitace.
V první polovině ledna si s námi zahrávalo počasí. Na západě republiky,
zejména na horách, silně sněžilo a foukalo. Nejkritičtější situace byla
v Krušných horách, např. v Božím Daru byl téměř týden vyhlášen kalamitní
stav, silnice byly zafoukané sněhem, závěje dosahovaly výšky až 3 m. Podobná situace byla i v Alpách.
Osmnáct měsíců trvalo sjednat podmínky tzv. brexitu mezi Velkou Británií
a Evropskou unií. O přijetí či nepřijetí této smlouvy se hlasovalo v britském
parlamentu 15. ledna. Premiérka Theresa Mayová utrpěla největší porážku
v moderních dějinách Británie. Poslanci smlouvu odmítli 432 hlasy, pro bylo
jen 202 poslanců. Další den bylo vyvoláno hlasování o nedůvěře vládě, které
premiérka ustála. Další plán na řešení situace představila premiérka
v pondělí 21. ledna. Po druhém odmítnutí smlouvy schválil v březnu britský
parlament jednorázový odklad brexitu na 30. června.
Od 5:41 do 6:43 hodin ráno jsme mohli 21. ledna díky příznivým podmínkám sledovat úplné zatmění Měsíce. Do zemského
stínu lámal vzdušný obal Země sluneční světlo a Měsíc tak získal naoranžovělou, cihlově červenou či nahnědlou barvu.
„Cášskou smlouvu o francouzsko-německé spolupráci“ podepsali 22. ledna v Cáchách francouzský
prezident Emmanuel Macron a německá kancléřka
Angela Merkelová. Cílem smlouvy bylo sblížit francouzskou a německou diplomacii a zajistit jednotný
postoj obou zemí v Evropském parlamentu.
Koncem ledna nejen Českem hýbala aféra týkající se dovozu polského hovězího masa z nemocných krav. Toto maso se dostalo do několika zemí EU,
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u nás ho bylo zjištěno asi 300 kg. Státní veterinární správa zavedla přísné
kontroly dováženého masa.
V úterý 19. února nastal superúplněk. Měsíc byl takzvaně
v přízemí, tedy nejblíž zemskému povrchu. Byl zhruba o 15 %
větší než při klasickém úplňku a jeho jas byl o 39 % větší než
obvykle.
Historicky druhá schůzka amerického prezidenta
Donalda Trumpa a severokorejského lídra Kim
Čong-una skončila ve Vietnamu ve čtvrtek
28. února předčasně. Žádná společná deklarace
podepsána nebyla. Trump na tiskové konferenci
uvedl, že Kim žádal úplné zrušení všech sankcí vůči KLDR, ale zároveň si chtěl
ponechat část jaderného arzenálu.
Poslanci v březnu zrušili zákaz prodeje o vybraných svátcích pro velkoobchody. Novelu zákona o prodejní době podpořilo 112 poslanců z ANO, ODS
a SPD. Pozměňující návrh na rozšíření zákazu prodeje v obchodech nad
200 m2 na všechny svátky neprošel. Ten dnes platí v 8 vybraných dnech.
Americký prezident Donald Trump s manželkou přijal ve
čtvrtek 7. března v Bílém domě českého premiéra Andreje Babiše s chotí. Po setkání, naplánovaném na 20 minut,
měly obě dámy vlastní program a k Trumpovi s Babišem
se připojili další delegáti, aby zasedli k bilaterálnímu jednání.
V den vstupu ČR do NATO, tedy 12. března, proběhly
zejména v Praze oslavy tohoto výročí. Na Pražském hradě
se setkali přední ústavní činitelé se zástupci spojeneckých
zemí včetně prezidentů Slovenska, Polska a Maďarska.
Program zahájila konference „Naše bezpečnost není samozřejmost“ mimo jiné za účasti bývalé ministryně zahraničních věcí USA Madeleine Albrightové.
Slavnostní den skončil oceněním 14 osobností, které se zasloužily o vstup ČR
do NATO.
Padesát lidí zemřelo v březnu během dvou teroristických útoků na 2 mešity
v novozélandském městě Christchurch. Střelcem byl Australan, který svůj čin
v přímém přenosu vysílal na internetu.
První kolo prezidentských voleb se na Slovensku konalo 16. března. Postoupila z něj Zuzana Čaputová se ziskem 40,6 % hlasů a Maroš Šefčovič se zis-5-

Kronika města Studénky za rok 2019
kem 18,7 % hlasů. O 14 dní později zvítězila Zuzana Čaputová s 58 %, a stala
se tak první slovenskou prezidentkou.
V noci na čtvrtek 21. března bylo letos už potřetí, ale naposledy možné na obloze pozorovat tzv. superúplněk. Tentokrát se nazýval „superčerví Měsíc“ a připsal si jeden neobvyklý unikát. Na nebi totiž zářil v době jarní rovnodennosti, což nastává
zhruba jednou za dvacet let.
Pařížská katedrála Notre-Dame se v pondělí
15. dubna v 18:50 hodin ocitla v plamenech. Zřítila se střecha a jedna věž, hlavní část katedrály
i dvě čelní věže se hasičům v noci podařilo zachránit. Požár byl zaviněn neúmyslně a souvisel
s renovačními pracemi na budově.
Během velikonočních svátků došlo 21. dubna na Srí Lance k teroristickým
útokům. Série 6 výbuchů si vyžádala přes 300 obětí. Přihlásila se k nim organizace Islámský stát.
Poslance TOP 09 Dominika Feriho napadli nožem v neděli 21. dubna
2 muži na ochutnávce vín. Dvaadvacetiletý opoziční politik byl převezen s řeznou ránou na zádech do nemocnice.
Dne 25. dubna se na svém prvním summitu sešli ve Vladivostoku korejský vůdce Kim Čong-un a ruský prezident Vladimir Putin. Jejich diskuse se týkala zlepšení vztahů obou
korejských států a strategické stability. Dalším z témat bylo jaderné odzbrojení.
Prezident Miloš Zeman navštívil koncem dubna už popáté Čínu. Na programu
měl jednání s čínským prezidentem a podpis memoranda o čínských investicích v ČR. V jeho doprovodu byl kromě podnikatelů i Jaromír Jágr, který se
stane tváří hokejového turnaje na olympijských hrách v Pekingu v roce 2022.
Dne 1. května uplynulo 15 let od vstupu ČR do EU. Při této příležitosti se
premiér Andrej Babiš zúčastnil konference v Polsku, kde spolu jednali zástupci třinácti států, které do EU vstoupily od roku 2004.
V úterý 2. května podepsal prezident zákon o zdanění náhrad církevních restitucí. Na jeho základě by měly církve od roku 2020 platit daň z peněžitých
náhrad, které dostávají od státu za majetek nevydaný v restitucích.
-6-
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Květnoví „ledoví muži“ přinesli velké ochlazení. Nejchladněji bylo v úterý
14. května, kdy v Čechách i v nížinách klesla teplota pod nulu. Na horách trvale sněžilo. Na Moravě a ve Slezsku bylo o trochu „tepleji“.
Poslední květnový víkend se konaly volby do Evropského parlamentu. U nás
se volilo v pátek 24. a v sobotu 25. května. Z celkem dvaceti jedna mandátů
získalo nejvíce ANO, a to 6. Úplně propadla ČSSD, která nezískala žádný mandát. Více hlasů získali kandidáti opozice (47 %) než kandidáti vládních stran
(30 %). V ČR se těchto voleb zúčastnilo nadprůměrných 28 % voličů. Ve volbách napříč Evropou ztratily centristické strany a naopak posílili populisté
a euroskeptici.
Českou politiku rozhýbala počátkem června zpráva Evropské komise o střetu
zájmů premiéra Andreje Babiše. Dne 4. června se proti němu a za nezávislost
justice konala demonstrace na Václavském námětí. Snad největší demonstrace od roku 1989 proběhla 23. června na Letné, kde se sešlo přibližně čtvrt milionu lidí. Opozice vyvolala na 26. června zasedání sněmovny o nedůvěře vládě. Ta ale hlasování ustála.
První zahraniční cesta nově zvolené slovenské prezidentky
Zuzany Čaputové vedla do České republiky. S českým prezidentem se sešla v Praze ve čtvrtek 20. června. Hlavním
bodem programu byly dvoustranné rozhovory, ale čas zbyl
i na rockový koncert českých a slovenských zpěváků na Kampě.
Další vládní krize vypukla koncem června, když prezident republiky odkládal
výměnu ministra kultury, kterou prosazovala ČSSD a která spadala do její
gesce. Krize pokračovala i v červenci, kdy skupina senátorů zvažovala stížnost na prezidenta k Ústavnímu soudu. Ani v srpnu nebyla vyřešena otázka
nového ministra kultury, neboť prezident republiky odmítl jmenovat kandidáta navrženého ČSSD.
Měsíc červen byl v naší republice teplotně nadprůměrný, jednalo o nejteplejší
červen od roku 1961, kdy u nás začalo měření průměrných měsíčních teplot.
Celkově bylo léto tohoto roku nejteplejší od začátku měření, což bylo dáno
právě velmi teplým červnem.
Po odstoupení Theresy Mayové byl v červenci zvolen britským premiérem
Boris Johnson, zastánce tvrdého brexitu, tj. odchodu Velké Británie z EU bez
dohody.
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Také červenec byl teplotně nadprůměrný, a to nejen u nás, ale hlavně v západní Evropě. Čtvrtek 26. července přinesl absolutní teplotní rekordy přes
40 °C hned ve třech státech – Německu, Holandsku a Belgii.
Státní zástupce zastavil v srpnu trestní stíhání premiéra Andreje Babiše
v kauze Čapí hnízdo. V září bylo zastaveno jeho přestupkové řízení o střetu
zájmů.
Výročí 80 let od vypuknutí 2. světové války si připomněli evropští státníci
a zástupci USA v neděli 1. září ve Varšavě.
V září schválil Senát ústavní žalobu na prezidenta republiky za hrubé porušení Ústavy. Poslanecká sněmovna však tento návrh na své schůzi 26. září
zamítla.
Větrná bouře Mortimer se prohnala v noci z 29. na 30. září Českem. Asi 30 tisíc domácností bylo bez proudu a komplikace zaznamenala i železniční doprava.
Dne 1. října zemřel ve věku 80 let český zpěvák Karel Gott. Lidé se s ním mohli rozloučit v pátek 11. října v Praze na Žofíně, v sobotu se v Chrámu svatého
Víta konala zádušní mše pro zvané, kterou celebroval pražský arcibiskup
kardinál Dominik Duka. Tento den byl zároveň vyhlášen dnem státního
smutku.
Začátkem prosince přišla do ČR zpráva z auditu Evropské komise o střetu zájmů premiéra Andreje Babiše. Komise vyhodnotila, že premiér je ve střetu zájmů a Česko musí vrátit dotace téměř 300 milionů Kč, které jeho firma Agrofert získala z EU.
Ráno 10. prosince zastřelil muž v čekárně traumatologické ambulance ostravské fakultní nemocnice 6 lidí,
sedmá žena podlehla zranění o 2 dny později. Asi po
3 hodinách policie pachatele našla, muž se před nimi
zastřelil. V úterý 17. prosince byl vyhlášen den státního smutku a v poledne
zněly sirény.
V polovině prosince se ve Velké Británii konaly předčasné volby. Zvítězila
v nich Konzervativní strana Borise Johnsona, a Británie by tak mohla v lednu
2020 opustit EU.
Počasí v roce 2019 potvrdilo trend oteplování. Na území naší republiky byly
všechny měsíce kromě května nadprůměrně teplé. Nejteplejším byl měsíc
-8-
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červen. Také prosinec byl teplotně nadprůměrný. Teplý fén rozdělil republiku na 2 části. Zatímco na západě byly běžné prosincové teploty, východ zaznamenal teploty jarní. Denní rekord byl překonán na 51 stanicích, nejtepleji
bylo v nedalekém Mořkově: 17,8 °C.
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MĚSTO STUDÉNKA
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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.
V tomto roce město oslavilo 60. výročí svého vzniku.
K 31. prosinci bylo v evidenci obyvatel Městského úřadu Studénka celkem
9 493 občanů, což bylo o 66 osob méně než v roce 2018. (Úbytek obyvatel
Studénky trvá nepřetržitě od roku 1999.) Z celkového počtu obyvatel bylo
evidováno v místní části Butovice 6 204 občanů (z toho 3 026 mužů
a 3 178 žen), v místní části Studénka 3 078 občanů (z toho 1 520 mužů
a 1 558 žen) a v místní části Nová Horka 211 občanů (z toho 102 mužů
a 109 žen). V rámci města Studénky změnilo trvalý pobyt celkem 224 osob.
Věkový průměr obyvatel v místní části Studénka byl 42,56 let, v místní části
Butovice 43,05 let a v místní části Nová Horka 43,49 let. Celkový věkový
průměr obyvatel Studénky byl 42,90 let. V průběhu roku 2019 bylo ve Studénce
přihlášeno 156 osob, odhlášeno 203 osob, zemřelo 113 osob a narodilo se
94 dětí, z nichž bylo 44 děvčat a 50 chlapců. U chlapců bylo nejčastější jméno
Šimon (4x), po třech pak byli Dominik a Ondřej. U holčiček byla po třech jména Barbora, Eliška, Ema a Nina. Prvním občánkem města narozeným v roce
2019 byla holčička narozená 4. ledna. Nejstaršími občany Studénky byl muž,
který v roce 2019 dosáhl věku 100 let, a žena, která v roce 2019 dosáhla věku
99 let.
Koncem roku 2018 a začátkem
roku 2019 hýbaly Studénkou problémy týkající se zubních lékařů.
Po
odchodu
do
důchodu
MUDr. Danuše Šlosarové a nástupu MDDr. Adély Teglové se situace
vyhrotila. Zastupitelstvo města
rozhodlo neposkytnout dr. Teglové
dotaci 1.200.000 Kč, neboť nesplnila jeho podmínky: přijmout minimálně 1 200 pacientů města, mít pracovní dobu nejméně 35 hodin týdně,
mít smlouvu nejméně se 4 pojišťovnami a působit ve městě minimálně 10 let.
Dr. Teglová proto odmítla přijímat občany Studénky do své evidence. K řešení
situace došlo 30. ledna během schůzky dr. Teglové se starostou a místosta-

- 11 -

Kronika města Studénky za rok 2019
rostou. Výsledek nebyl pro občany Studénky a Nové Horky uspokojující, neboť je dr. Teglová do evidence nepřijímala z důvodu plného stavu.
V pondělí 18. února vzplála při průjezdu studéneckým nádražím slovenská
elektrická lokomotiva, která táhla prázdné nákladní vagony. Hasiči požár
uhasili asi za 2 hodiny, strojvůdce vyvázl bez zranění.
V souvislosti s výše uvedeným problémem a také s tím, že lékaři ve Studénce
stárnou a budou odcházet do důchodu, začalo město tuto situaci řešit. Rada
města Studénky schválila programový dokument pro poskytování dotace
z rozpočtu města pro rok 2019 v oblasti „Podpora dostupnosti lékařských
služeb na území města Studénky“ a programový dokument pro poskytování
návratné finanční výpomoci z rozpočtu města pro rok 2019 v oblasti „Podpora dostupnosti lékařských služeb na území města Studénky“.
V pátek 29. března pokřtila Iva Hoňková v galerii Vagonářského muzea další
knihu pod názvem „Andělské pohádky ze starého mlýna“.
Ve volbách do Evropského parlamentu 24. a 25. května přišlo ve Studénce
k urnám 1 925 voličů. Volební účast byla 24,83 %. Zvítězilo hnutí ANO před
KSČM a ODS.
V červnu byly zpřístupněny nové webové stránky města.
Park vedle školy TGM byl v červnu přejmenován na park T. G. Masaryka.
Delegace z polského partnerského města Dąbrowa
Gornicza navštívila Studénku 7. a 8. června. Součástí
programu byla návštěva Ostravy, cyklistický výlet za
poznáním přírodních krás kolem Studénky, návštěva
zámku s výkladem či účast na dnech města.
Jako jediný Čech se Jurij Tarča ze Studénky postavil v červenci na start světového poháru v ultra triatlonu v Rakousku a skončil na 11. místě. Úkolem závodníků bylo uplavat 19 km, ujet na kole 900 km a nakonec uběhnout
211 km.
Od 15. prosince, kdy vstoupil v platnost nový jízdní řád, byl nově zřízen rychlíkový spoj Ostrava-Svinov – Brno společnosti RegioJet, který zastavoval ve
Studénce. Společnost denně nabídla 34 spojů (17 v každém směru). V nádražní budově proto byla zřízena pokladna společnosti RegioJet.
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Obce, které jsou zapojeny do systému zpětného odběru elektrozařízení provozovaného společností Elektrowin, a. s., mohly čerpat finanční prostředky
z motivačního programu. Naše město obdrželo v roce 2019 částku 24.793 Kč
na pořízení kamerového systému ve sběrném dvoře na ulici Poštovní.
K okopírování se mi dostala do rukou stará fotografie bývalé lékárny na ulici
Butovická. Její kopii přikládám (viz příloha č. 12).
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POLITICKÝ
A VEŘEJNÝ ŽIVOT
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Starosta
Libor Slavík (Studeňáci pro Studénku)

Místostarosta
Lubomír Šobich (Studeňáci 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
5. listopadu 2018.
Členové rady:
Mgr. Pavla Honová (Studeňáci pro Studénku)
Ing. Růžena Pilchová Mackovíková (Křesťanská a demokratická unie – Československá strana lidová)
Ing. Václav Pomikálek, MBA (Křesťanská a demokratická unie – Československá strana lidová)
Ing. Radovan Přikryl (Studeňáci pro Studénku)
Libor Slavík (Studeňáci pro Studénku)
Lubomír Šobich (Studeňáci pro Studénku)
Jiří Švagera (Studeňáci pro Studénku)

Zastupitelstvo města Studénky
Pro volební období bylo stanoveno a zvoleno 21 členů Zastupitelstva města
Studénky.
Členové zastupitelstva:
Bc. Pavel Ballasch (Studeňáci pro Studénku)
Ing. Petr Bartoník (Studeňáci pro Studénku), od 18. června
MUDr. Pavel Hanzelka (Křesťanská a demokratická unie – Československá
strana lidová)
Ing. Bc. Petr Havránek (Komunistická strana Čech a Moravy)
Mgr. Šárka Hermanová (21 PRO STUDÉNKU)
Mgr. Pavla Honová (Studeňáci pro Studénku)
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Radek Korený (Studeňáci pro Studénku), do 17. června
Ing. Ivo Lazecký (21 PRO STUDÉNKU)
Ing. Marcel Matýsek, MBA (21 PRO STUDÉNKU)
Petr Odchodnický (21 PRO STUDÉNKU)
Ing. Růžena Pilchová Mackovíková (Křesťanská a demokratická unie – Československá strana lidová)
Karel Polák (Komunistická strana Čech a Moravy)
Ing. Václav Pomikálek, MBA (Křesťanská a demokratická unie – Československá strana lidová)
Ing. Radovan Přikryl (Studeňáci pro Studénku)
Libor Slavík (Studeňáci pro Studénku)
Ing. Martin Stachovič (Studeňáci pro Studénku), od 2. července
Mgr. Milan Stiller (21 PRO STUDÉNKU)
Norbert Šabacký (Svoboda a přímá demokracie – Tomio Okamura)
Marcela Škarupová (Studeňáci pro Studénku)
Lubomír Šobich (Studeňáci pro Studénku)
Ludmila Štegnerová (Komunistická strana Čech a Moravy)
Jiří Švagera (Studeňáci pro Studénku)
Ing. Petr Vrbica (Studeňáci pro Studénku), do 1. července

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

Vedoucí odborů
Bc. Dagmar Auxtová – odbor vnitřních věcí
Ing. Gabriela Teglová (do 31. května), Ing. Vlasta Kovačičová (od 1. června) –
odbor financí a rozpočtu
Ing. Milan Kyjovský – odbor místního hospodářství a údržby majetku
Ing. Radmila Nováková – odbor stavebního řádu, územního plánování a rozvoje
PhDr. Olga Svobodová – odbor školství, kultury a sociálních věcí
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Zastupitelstvo a rada města
Rada města se v roce 2019 sešla celkem 14x. S usneseními z jednání se mohli
občané seznámit prostřednictvím webových stránek města a ve zkrácené podobě ve zpravodaji.
Zastupitelstvo města se v roce 2019 sešlo 5x. 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, sboru pro
občanské záležitosti a komisi povodňovou.

Grantová komise
Grantová komise měla 6 členů, předsedou byl Petr Odchodnický, členy
Ing. Petr Bartoník, Petr Hošek, Ing. Václav Pomikálek, MBA, Pavel Richter a Jiří Švagera. Pro rok 2019 byla v rozpočtu města schválena částka 266.000 Kč
na pořádání různých akcí společenského, kulturního nebo sportovního charakteru. Komise navrhla Radě města Studénky přidělení 246.000 Kč na jednotlivé granty, zbylá částka byla ponechána pro případ opožděných žádostí.
Členové grantové komise odhlasovali, že tematická účelová kontrola na místě
o průběhu akce bude provedena u projektů s poskytnutou částkou grantu
10.000 Kč a vyšší.

Sportovní komise
Sportovní komise měla 8 členů, kterými se stali občané navržení sportovními
organizacemi na území města a jeden zástupce Rady města Studénky. Předsedou byl Bc. Pavel Ballasch a členy Jiří Cedidlo, Jan Marek, Karel Polák,
Ing. Karla Sekaninová, Ing. Martin Stachovič, Rudolf Svoboda a Bc. Jitka Šostá.
Pro rok 2019 byla v rozpočtu města schválena částka 2.600.000 Kč. Komise
se v roce 2019 sešla jedenkrát v únoru a řešila rozdělení těchto finančních
prostředků 11 sportovním organizacím, které podaly žádost o VFP.
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Bytová komise
Bytová komise měla 5 členů, z toho 4 zástupce občanů a 1 referentku městského úřadu. Předsedou se stal Karel Polák a členy David Jarčík, Renáta
Knoppová, Romana Neznalová a Ladislav Novák. Během roku se komise sešla
třináctkrát. Na schůzích členové řešili tyto záležitosti: 92x prodloužení stávající smlouvy uzavřené na dobu určitou, 12x uzavření nové nájemní smlouvy
k uvolněnému bytu s žadatelem o byt ve vlastnictví města, který měl podanou
žádost, 1x vyjádření k žádosti o přednostní řešení bytové situace, 2x žádost
o výměnu bytů, 6x žádost o uzavření nové nájemní smlouvy s nájemci, kteří
nesplnili podmínky pro prodloužení smlouvy dané zásadami (dluh ke dni
ukončení smlouvy) a 50x vyřazení žádosti o byt.

Sbor pro občanské záležitosti
Sbor pro občanské záležitosti měl 6 členek, z toho bylo 5 zástupkyň občanů
a 1 pracovnice městského úřadu. Předsedkyní byla Magda Hošková, členkami
Svatava Moskalová, Mgr. Eva Neubauerová, Marcela Škarupová, Ludmila Štegnerová a Věra Štěpánová. Jim pomáhaly dobrovolné pracovnice. Mezi akce,
které sbor roku 2019 uskutečnil, patřily např. návštěvy 174 občanů města,
kteří oslavili významné životní jubileum, přivítání 53 nových občánků města,
organizace 1 diamantové svatby a 8 stříbrných svateb a také organizace svatebních a smutečních obřadů. Velkou akcí bylo zářijové „Setkání jubilantů
s vedením města“ ve velkém sále Dělnického domu. Na tuto akci přijalo pozvání 103 spoluobčanů, kteří v roce 2019 slavili své 70. a 75. narozeniny.
Komise se sešla v průběhu roku pouze v prosinci, aby zhodnotila svou práci
za uplynulý rok a projednala plánované akce.

Povodňová komise
Povodňová komise měla stejně jako minulé roky 5 členů. Předsedou byl Libor
Slavík, členy Ing. Radmila Nováková, Petr Sič, Ing. Radim Silber a Lubomír
Šobich. 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 2019 nebyla povodňová komise svolána, protože na vodních tocích
nebylo dosaženo povodňových stavů. Rovněž nebylo potřeba aktualizovat
povodňový plán.
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Výbory zastupitelstva města
Kontrolní výbor ZMS
Kontrolní výbor pracoval ve složení Petr Odchodnický jako předseda, Petr
Hošek, Věra Langrová, Bc. Petr Böhm a Bohumíra Šrámková jako členové.
V roce 2019 se sešel 5x. Na svých zasedáních probíral mj. zřízení pošty Partner ve Studénce, výkup pozemků za účelem výstavby prodejny společnosti
LIDL, výstavbu přírodního koupacího biotopu, cyklostezku, využití objektu
bývalého kina a kontroly příspěvkových organizací.

Finanční výbor ZMS
Finanční výbor tvořili předseda Ing. Radovan Přikryl a členové Ing. Iveta Brožová, Ing. Bc. Petr Havránek, Ing. Lukáš Pomikálek, Marcela Škarupová. Výbor
se sešel 2x. V květnu doporučil ZMS schválit „Závěrečný účet města Studénky
a účetní závěrku města Studénky za rok 2018“. V listopadu byl předmětem
jednání návrh rozpočtu města Studénky pro rok 2019 a výbor probíral materiály „Přijetí kontokorentního úvěru“, „Přijetí revolvingového úvěru“ a „Vnitroorganizační směrnice č. SM/15/2019/FaR – Rozpočet a střednědobý výhled“.

Osadní výbor ZMS
Osadní výbor řídila Ing. Irena Vyorálková jako předsedkyně, členy byli
Ing. Karel Hradský, Bc. Jolana Hudcová, Markéta Peichlová, Pavel Pokusiňský,
Ing. Rostislav Rochla a Josef Zetek. Výbor se sešel 5x a projednával mj. dopravní situaci v křižovatkách silnice 464/II do Nové Horky, vybudování kruhového objezdu v křižovatce silnice 464/II Nová Horka – Bartošovice, dopravní značení, přechod pro chodce a odhlučnění od komunikace. Dále řešil
např. pozastavení stavby cyklostezky Nová Horka, parkování v obci, zvýšení
počtu kontejnerů, postřiky proti komárům, odkanalizování Nové Horky nebo
stav obory Nová Horka.
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Ocenění města a městského úřadu
Významného úspěchu dosáhlo naše město v soutěži
obcí a měst o nejefektivnější odpadové hospodářství.
Soutěž „Odpadový Oskar“ již popáté vyhlásila nezisková organizace Arnika s cílem zpopularizovat obce,
které produkují méně než 150 kg směsných komunálních odpadů na jednoho obyvatele za rok. Na slavnostním předávání cen dne 9. září obdrželo město
Studénka Odpadového Oskara za 3. nejnižší produkci
směsného
odpadu
v Moravskoslezském
kraji
v kategorii měst nad 5 000 obyvatel.

Informační centrum Studénka
Od roku 2003 je informační centrum oficiálním turistickým informačním centrem a je certifikováno Českou
centrálou cestovního ruchu CzechTourism. 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.
K 60. výročí vzniku města Studénky vydalo informační centrum
brožurku Jindřišky Gurkové „Studénka v proměnách času.
2009–2019“, knížku Ivy Hoňkové „Pohádky z kočičího pelíšku“
a pamětní mince. Informační centrum obhájilo jako každý rok
„Certifikát“.
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HOSPODAŘENÍ
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Rozpočet
Rozpočet na rok 2019 byl schválen v prosinci 2018 a během roku byl několikrát přepracován.
Rozpočet města Studénky na rok 2019
(v Kč)

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

Schválený rozpočet
222.557.000
151.625.200
18.368.200
0
52.563.600
252.826.300

Upravený rozpočet
224.673.400
154.189.300
24.693.500
46.400
45.744.200
307.054.100

Investiční akce
Cyklostezka ve Studénce
Cyklostezka byla realizována od září 2019 do května 2020 za
celkovou cenu 11.748.280,22 Kč, přičemž výše dotace
z Integrovaného regionálního operačního programu dosáhla
90 % způsobilých výdajů. Po dokončení spojí cyklostezka centrum města s nádražím. V roce 2019 byl upraven chodník na
ulici Sjednocení od ulice Arm. gen. L. Svobody po ulici Panská, aby ho mohli
používat jak chodci, tak cyklisté. V tomto úseku bylo zároveň zrekonstruováno veřejné osvětlení.

Rekonstrukce chlazení zimního stadionu
Akce byla realizována od února do října 2019 za celkovou cenu 33.681.498,38 Kč a 30.803,14 Kč za software.
Financování bylo kryto půjčkou z prostředků EU a dotací ze Státního fondu životního prostředí. Rekonstrukce
spočívala v realizaci nové ledové plochy a úprav jejího okolí. Byla upravena
strojovna, částečně vybudovány nové rozvody vody a elektrorozvody. Bylo
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dodáno nové kompresorové soustrojí a instalován nový počítač s programovým vybavením.

Oprava střešní konstrukce nad zimním stadionem
Střešní konstrukce se opravovala od ledna do října 2019
z vlastních zdrojů. Celková cena dosáhla 18.212.844,30 Kč.
Předmětem stavby byla oprava střešního pláště včetně výměny
střešních ventilátorů a obnovy jímací soustavy.

Zřízení specializovaných učeben na základních
školách
Investiční akce probíhala od října 2018 do května 2019 a byla rozdělena na
3 samostatné zakázky: stavební práce, dodávka počítačů a další techniky
a dodávka nábytku, každá z nich byla ještě rozdělená na plnění v jednotlivých
školách. Celkové náklady dosáhly 26.457.068,21 Kč a byly hrazeny z Integrovaného regionálního operačního programu. Jednalo se zejména o rekonstrukci specializovaných učeben pro výuku jazyků a odborných učeben, jejich
bezbariérový přístup, opravu WC, vybavení učeben nábytkem, technikou
a zabezpečovacím systémem.

Cyklistická stezka Studénka – Nová Horka
Projekt je spolufinancován Evropskou unií – Evropským fondem pro regionální rozvoj v rámci programu Integrovaný regionální operační program. Jeho cílem je vybudování nové cyklostezky, která bude spojovat centrum města
s místní částí Nová Horka. Výběr zhotovitele pro realizaci tohoto projektu byl
proveden již v roce 2018 a realizace projektu začala v květnu téhož roku. Bohužel na základě vad projektové dokumentace bylo nezbytné stavební práce
přerušit a město Studénka se rozhodlo původní smlouvu ukončit. Město
Studénka hodlá v projektu pokračovat. Poskytovatel dotace byl požádán
o prodloužení termínu realizace a město vyhlásilo opakované zadávací řízení
na dodavatele.
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Přechod pro chodce nad Sekyrou na ulici Budovatelská
Přechod byl financován z vlastních zdrojů v celkové ceně
863.738,60 Kč a byl vybudován od září do října 2019.

Parkoviště za školou Butovická
Parkoviště za základní školou bylo vybudováno od září do
října 2019 v celkové ceně 1.824.383,32 Kč.

Přírodní koupací biotop
Koupací biotop byl realizován od července 2018 do
května 2019 z vlastních zdrojů. Jeho celková cena byla
31.737.769 Kč. Přírodní koupací biotop zahrnuje objekt koupaliště, biologickou čistící zónu, stavební úpravy původního korpusu nádrže a nezbytné technologické rozvody. Byl instalován tobogán, převlékárny, venkovní sprchy a odkládací skříňky. V průběhu
stavby byl doplněn zemní vrt k dopouštění vody a automatický závlahový
systém na nově upravené travnaté ploše.

Připravené studie a dotace
V roce 2019 byly připraveny „Studie odkanalizování zástavby v místní části
Nová Horka“ a „Studie cyklostezky Studénka – Albrechtičky“. Byly podány
4 žádosti o dotace a 1 dotace byla získána.

Stavební úřad
Stavební úřad v roce 2019 vydal 239 rozhodnutí včetně usnesení, 26 souhlasů s ohlášenou stavbou, 62 územních souhlasů, 25 sloučených územních souhlasů a souhlasů s provedením ohlášeného stavebního záměru a 45 kolaudačních souhlasů a uskutečnil 161 kontrolních prohlídek na stavbách
a nemovitostech. Stavební úřad vydal povolení nebo opatření, kterými povolil
výstavbu 8 novostaveb rodinných domů na území města Studénky. Nově
vzniklo a bylo oznámeno užívání 7 bytových jednotek v rámci provedené výstavby nových domů.
Z hlediska výkonu správní činnosti dle zákona o pozemních komunikacích
bylo vydáno 56 povolení dle zákona o pozemních komunikacích a silniční
správní úřad uskutečnil 44 dohledů na místních komunikacích.
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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 41 žadatelům ve výši 4.937.200 Kč. Mezi
příjemce s nejvyšší finanční podporou patřil spolek HC Studénka, z. s.
(1.250.000 Kč), Charita Studénka (1.125.000 Kč) a SK Studénka, z. s.
(600.000 Kč).

Granty
V grantovém programu bylo rozděleno 246.000 Kč mezi 19 žadatelů na
44 projektů a akcí. Nejvyšší částka 30.000 Kč připadla organizaci SK Jarošův
statek, z. s., na „Pony hry Studénka“ a SDH Studénka-Butovice na oslavy
140. výročí založení. Po 25.000 Kč obdrželo Sdružení rodičů při ZŠ TGM Studénka na rodinné odpoledne a Sportovním klub policie Ostrava na 26. ročník
soutěže „Obranářský speciál SKP Ostrava“.

Opravy a údržba majetku
Správa a údržba silnic a chodníků
V roce 2019 proběhly opravy výtluků, výmolů a propadů na místních komunikacích na území města Studénky za celkovou částku 200.000 Kč. Byl opraven povrch ulice Zahradní v úseku od ulice Májová po ulici Sjednocení za
653.000 Kč, byla opravena příjezdová cesta ke školní jídelně ZŠ TGM, opraven prodloužený úsek ulice Sjednocení ke garážím, točna autobusů
v Butovicích u STS a další úseky za celkovou cenu 81.000 Kč. Proběhla oprava
částí litých chodníků na ulici Arm. gen. L. Svobody za 480.000 Kč a byla provedena oprava havarijního stavu opěrné zídky na ulici Bezručova za
574.000 Kč. Nově bylo vybudováno parkoviště u ZŠ Butovická, nový přechod
na ulici Budovatelská a odstavná plocha u MŠ na ulici Komenského za
690.000 Kč.
Za 110.000 Kč bylo obnoveno vodorovné dopravní značení ve městě a za
60.000 Kč byly obnoveny vybledlé dopravní značky a opraveny svislé dopravní značky po vandalech.
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V průběhu roku byly odstraňovány zejména havárie na dešťových šachtách
a kanalizaci za celkovou částku 250.000 Kč.
Za 211.000 Kč byly doplněny, nově umístěny a opraveny rozhlasové hlásiče.
Byla opravena a seřízena světelná signalizace přechodů u městského úřadu
a u Penny marketu. Pro pracovní skupinu města byl objednán nový užitkový
automobil zn. GAZ GAZELLE za 1.200.000 Kč. Od 1. prosince vstoupila v platnost nová smlouva na zimní údržbu a očistu města. V souvislosti s obnovou
svislého dopravního značení byly instalovány informační cedule „Morava –
Slezsko” označující tyto zeměpisné hranice (viz foto pod nadpisem „Město
Studénka“) a u všech vjezdů na území města byly instalovány cedule „Zákaz
podomního prodeje“. Byly vypracovány studie na parkování u ZŠ Sjednocení,
na ulici A. Dvořáka, v sídlišti na ulici Arm. gen. L. Svobody a u MŠ na ulici
R. Tomáška. Byly vypracovány studie na opravu části komunikací ulice U Lesa
a Butovická. Opraveny byly také vandaly poničené autobusové zastávky na
ulici Mírová a na ulici Sjednocení u křižovatky s ulicí 2. května.

Sportovní zařízení v majetku města
Ve sportovních zařízeních byly provedeny opravy za 6.031.000 Kč. Jednalo se
např. o odstranění havárie vodovodní přípojky, odstranění havárie vnitřní
hlavní vodoinstalace, opravu budov na koupališti, realizaci nového oplocení
koupaliště, opravy budovy pódia na koupališti, předláždění prostoru u brouzdaliště a běžné opravy a odstranění havárií.

Nebytové hospodářství
Nebytové prostory byly opraveny v hodnotě 4.806.000 Kč. Jednalo se především o opravu požárního schodiště na domě s byty zvláštního určení, výměnu
střešní krytiny na budově SŠEP, výměnu vstupních dveří na WC ve smuteční
síni, výměnu plynového kotle v budově ZUŠ na ulici Butovická, opravy a havárie nebytových prostor, běžnou a záchovnou údržbu nebytových prostor,
odstranění havárie na vodoinstalaci v budově MěÚ a vybudování archivu
v budově bývalé školy na ulici Tovární.
V roce 2019 proběhly na základě požadavků dobrovolných hasičů opravy na
hasičských zbrojnicích, a to především v budově hasičské zbrojnice na ulici
Družstevní (oprava umyvárny). V klubovně na ulici Nádražní proběhla oprava podlahy a kuchyňky, v budově hasičské zbrojnice na ulici Butovická byla
opravena toaleta. To vše v celkovém nákladu 575.000 Kč.
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Bytové hospodářství
Na opravy, údržbu a řešení havárií domovního a bytového fondu bylo vynaloženo 3.500.000 Kč. Bylo provedeno 108 oprav v bytech, z toho v 5 případech
byly byty kompletně zrekonstruovány. Na budově domu s byty zvláštního určení byly opraveny balkony a v bytovém domě na ulici Tovární proběhla
kompletní rekonstrukce komínových těles.

Základní školy
V roce 2019 bylo na opravách a údržbě areálů a budov ZŠ proinvestováno
2.100.000 Kč. Kromě běžné údržby a odstraňovaní havárií bylo v ZŠ Sjednocení vyměněno osvětlení tělocvičny a interiérové dveře do tříd i na chodbách.
V ZŠ Butovická proběhla oprava omítek v suterénu a oprava chlapeckých WC.

Mateřská škola
Na opravy a údržbu areálů a budov MŠ bylo vynaloženo 1.850.000 Kč. Kromě
běžné údržby a odstraňování havárií bylo vybudováno nové oplocení areálu
MŠ Poštovní, MŠ Butovická a MŠ Budovatelská, kde bylo opraveno i vstupní
schodiště včetně zábradlí.

Školní stravování
V kapitole školní stravování bylo proinvestováno 47.000 Kč, které byly použity na běžnou údržbu a odstraňování havárií.

Péče o vzhled obce
Na dětském hřišti na ulici Butovická za čp. 780 byla pro děti vybudována herní sestava Šimpanz za 131.000 Kč.
Na veřejném osvětlení byla prováděna běžná údržba a byly odstraňovány havárie. Kromě toho byla na náměstí Republiky vyměněna svítidla a jejich sloupy byly natřeny protikorozním nátěrem (153.600 Kč). Přesun rozvaděče na
ulici Družstevní stál 38.000 Kč a výstavba sloupu se solárním panelem pro
osvětlení prostoru u bývalého Obecního domu přišla na 35.600 Kč.
Opravy správní budovy márnice na hřbitově ve Studénce-Butovicích (celková
oprava střechy a komínu, oprava venkovních i vnějších omítek) stály přibližně 450.000 Kč.
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V Dělnickém domě byla opravena plochá střecha nad nízkou částí a byl vyměněn plynový kotel a akumulační nádrž v části užívané SK Studénka za
826.000 Kč.

Svoz odpadů
Z popelnic a kontejnerů občanů bylo vyvezeno 1 424,311 tun směsného komunálního odpadu. Do kontejnerů na tříděný sběr bylo odloženo 113 tun
skla, 123,2 tun plastů a 169,6 tun papíru. Z oplocených stanovišť velkoobjemových kontejnerů (sběrných dvorků) bylo odvezeno 142 kusů velkoobjemových kontejnerů odpadů ze zahrad a zahrádek o objemu 5 a 7 m3,
169,58 tun biologicky rozložitelného odpadu z hnědých 770litrových kontejnerů. Při sobotních svozech objemného a nebezpečného odpadu bylo odvezeno 659 m3 odpadů, z toho bylo 380 m3 objemných odpadů, 65 m3 lednic
a elektra, 150 m3 dřeva, 40 m3 pneumatik, 10 m3 nebezpečných odpadů (barvy, oleje, akumulátory) a 14 m3 železa. Ze sběrného dvora OZO Ostrava, s. r. o., na ulici Poštovní bylo vyvezeno celkem 244,31 tun objemného odpadu a 30,5 tun pneumatik.

Veřejná silniční doprava
MHD i ostatní dopravní obslužnost začala zajišťovat společnost Transdev
Morava, a. s.

Zachování a obnova kulturních památek
V roce 2019 byla prováděna běžná a záchovná údržba za 150.000 Kč. Do provozu byl dán nový zabezpečovací systém v novém zámku za 149.000 Kč.
V obřadní síni, na chodbách a v prostorech učeben základní umělecké školy
byl proveden průzkum maleb za 49.000 Kč. Studie opravy hlavního vstupu
a obřadní síně byla vyčíslena na 108.000 Kč.
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ORGANIZACE
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SAK Studénka, příspěvková organizace
Společnost SAK Studénka, příspěvková organizace, nabízela obyvatelům i návštěvníkům služby
v oblasti kultury a sportu (název vznikl ze slov
sport a kultura). V oblasti kultury zabezpečovala
kulturně-společenské dění na území města
Studénky, zajišťovala vysílání studia TV Odra, vydávala zpravodaj, provozovala knihovnu a Vagonářské muzeum. Oblast sportu zahrnovala zimní stadion, areál přírodního koupaliště a sportovní centrum (bazén, brouzdaliště, vířivá vana, sauna, bowling, solárium, areál minigolfu). Další oblastí činnosti
byl provoz ubytovacího zařízení a občerstvení ve sportovním centru. Pod organizaci spadal také Sportovní areál u ZŠ Františka kardinála Tomáška
a Sportovní areál u ZŠ Butovická. Ředitelkou organizace byla Mgr. Hana Maiwaelderová.

Kultura
Středisko kultury pořádalo kulturní akce pro všechny věkové kategorie obyvatel Studénky a blízkého okolí. Hlavní cílovou skupinou byly rodiny s dětmi.
Středisko organizovalo kulturní akce a další projekty, zabezpečovalo zpracování a vydávání zpravodaje, zajišťovalo kompletní propagaci akcí a prodej
vstupenek a také provoz Dělnického domu. Pod hlavičku organizace patří také Tamburašský soubor Brač Studénka a Mažoretky Petra Studénka. Organizace zajišťovala předplatné do Národního divadla moravskoslezského Ostrava. Vedoucím střediska byl Bc. Jan Rodek.
Celkem SAK Studénka, příspěvková organizace, uspořádala 56 kulturních akcí, jichž se zúčastnilo 30 364 návštěvníků.
Během roku se uskutečnilo několik pořadů pro děti, které byly věnované dětem z mateřských i základních škol. Program nebyl zaměřen pouze na zábavné programy, ale také na vzdělávací. Děti např. navštívily několik divadelních
představení, akci „To je naše město“ nebo „Živou knihovnu povolání“.
Několik večerních pořadů bylo připraveno i pro seniory. Nechyběla tradiční
„Tančírna“ a další hudebně-zábavné pořady, které připravil a moderoval
MUDr. Pavel Hanzelka.
Mezi největší společenské akce patřil „XXIII. městský ples“, výstava a bohoslužba k 120. výročí narození Františka kardinála Tomáška, oslavy dne měs-
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ta, „Letní festival“. Ve Studénce vystoupila např. kapela Čechomor, pěvecký
sbor Ondrášek či naši tamburaši.
Zpravodaj města byl od ledna do března vydáván v nákladu 600 ks a byl prodáván za 5 Kč. Od dubna došlo k podstatným změnám: byl nově vydáván
v nákladu 3 000 kusů, byl celobarevný, byl poskytován zdarma a bylo možné
si ho vyzvednout na více distribučních místech. Obálka zpravodaje zůstala
zachována a každý měsíc měnila svou barevnost a hlavní motiv. Vnitřní část
zpravodaje byla rozdělena do několika rubrik, např. informace z městského
úřadu, ze škol, ze sportu a kultury apod. Pravidelné rubriky pak byly doplněny o články čtenářů, pozvánky na kulturní, sportovní a jiné akce a inzerci.
Všechna čísla byla pravidelně zveřejňována na webových stránkách organizace. Měsíčně se zpravodaj rozesílal do více než 30 měst, knihoven a institucí
v ČR.

Městská knihovna Studénka
Městská knihovna Studénka sídlí na ulici Arm. gen. L. Svobody 760, její pobočka je dislokovaná na zámku. Vedoucí byla Bc. Ludmila Nováková.
V roce 2019 měla knihovna 754 registrovaných čtenářů, z toho bylo 193 dětí.
K 31. prosinci bylo v knihovně evidováno celkem 26 833 knihovních jednotek
a 22 deskových her. V říjnu byla zprovozněna služba půjčování e-knih prostřednictvím portálu e-Reading, který poskytoval téměř 8 000 titulů. Knihovna pořádala výstavy, besedy (např. s moderátorem Karlem Voříškem nebo
spisovatelkou Alenou Mornštajnovou) a kulturní programy pro dospělé, čtenářskou soutěž pro děti „Hledáme hvězdného čtenáře“ a exkurze v knihovně,
edukační programy a knihovnické lekce pro školy. Těch se uskutečnilo 43.
Knihovna se připojila k celostátním akcím „Březen měsíc čtenářů“, k projektu
„Už jsem čtenář – Knížka pro prvňáčka“, k „Týdnu knihoven“, ke „Dni pro dětskou knihu“ a ke „Sbírce pro válečné veterány“. Významnou akcí, na které se
knihovna podílela, byla výstava „František kardinál Tomášek“, kde začala
spolupráce s MAP II. ORP Bílovec, v jejímž rámci vznikl edukační program
u příležitosti 120. výročí narození Františka kardinála Tomáška.
Během roku proběhla instalace části nových knihovnických regálů jak
v knihovně na sídlišti, tak v knihovně na zámku.
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Přírodní koupaliště
Vedoucím koupaliště byl Ondřej Stanek.
V roce 2019 bylo po rozsáhlé rekonstrukci znovu otevřeno
koupaliště, které nově využívá přírodní způsob čištění vody místo chemického. Oprav se dočkaly také budovy zázemí, kde byly mimo jiné vyměněny výplně stavebních otvorů a podlahové krytiny. Další novinkou byly 2 beachvolejbalové kurty a zavlažování velké části travnatých ploch. Slavnostní otevření
areálu za účasti zástupců města i příspěvkové organizace SAK proběhlo
v pátek 28. června. Lidé si při komentovaných prohlídkách mohli zdarma prohlédnout výsledek rekonstrukce
včetně nového tobogánu. V sobotu 29. června zahájilo
přírodní koupaliště provoz. Nejvyšší denní návštěva
v této sezoně činila 773 lidí. Koupaliště bylo otevřeno
11 týdnů a celkem ho navštívilo 7 219 návštěvníků. Provoz koupaliště byl
kvůli nepříznivému počasí ukončen 5. září.

Rodinné centrum
Rodinné centrum vedla Lucie Zajícová.
Dopolední kurz „Cvičení rodičů s dětmi“ byl určen pro děti od 6 měsíců do
3 let věku a v první polovině roku probíhal ve všední dny kromě pátku. Ve
druhé polovině roku byl čtvrteční kurz pro nedostatek zájmu nahrazen
„Pidiškolkou“, kdy děti navštěvovaly rodinné centrum bez rodičů.
Odpolední kroužky byly určeny pro děti od 3 let. Rodinné centrum nabízelo
v jarním bloku 5 kurzů – „Tancuj!“, „Pohybáček“, „Pastelkohraní“, „Minibalet“
a „Tanec v šátku“. V podzimním bloku byly taneční kroužky nahrazeny kroužkem „Hudební hrátky“.
V roce 2019 centrum pořádalo akce pro rodiny s dětmi, přednášky a besedy.
Mezi nejúspěšnější patřila pohádka o Koblížkovi, loučení se školním rokem,
miniolympiáda a lampionový průvod. Rodinné centrum se podílelo na 2 sbírkách. První byla sbírka pro dětské onkologické pacienty a na konci roku proběhla sbírka „Krabice od bot“, během které bylo vybráno 120 dárků.
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Sportovně-ubytovací komplex a sportovně-rekreační areál
Vedoucí byla Lucie Skýpalová.
Bazén byl v provozu celoročně kromě pravidelné odstávky od 29. července
do 11. srpna. V lednu až červnu a v září až prosinci probíhala v bazénu plavecká škola Relax, s. r. o., pod vedením Mgr. Reného Lakomého. Na jaře a na
podzim měli pojištěnci České průmyslové zdravotní pojišťovny a Revírní bratrské pojišťovny v předem určené dny a hodiny plavání a návštěvu sauny
zdarma.
Sauna byla v provozu celoročně.
Solárium bylo v provozu celoročně kromě odstávky od 29. července do
11. srpna.
Sportovně-rekreační areál byl otevřen 1. dubna, brouzdaliště 3. června. Obojí
bylo uzavřeno 30. října.
Fitcentrum bylo v provozu celoročně, pouze vacushape využili v lednu jen
3 zájemci, po zbytek roku byl přístroj v poruše.
Ve Sportovním centru Studénka probíhaly diskotéky s DJ Paulem Doctorem.
Celkem se jich zúčastnilo téměř 500 návštěvníků.

Televizní studio Odra
Vedoucím studia byl Jakub Švarc, Petra Hradského v září nahradila Tereza
Rusková.
Studio i nadále spolupracovalo s kopřivnickou KTK a Televizí Mikroregiony.
Vysílání bylo souběžně šířeno také na kanále TV Odra v síti MIRAMO a v síti
M-NET Studénka, na internetu pomocí webu www.tvodra.cz. V roce 2019 pořady sledovalo přes internet 68 000 diváků. TV Odra začala dodávat reportáže pro regionální televizi Polar pro nový pořad „Express Studénky“.
V kabelové síti a na internetu mohli diváci týdně vidět průměrně 45 repríz
magazínu TV Odra. Studio svým divákům nabídlo 254 reportáží a k tomu další pořady jako „Z archivu muzea“, „Kulturart“, „Pohled do knihovny“ a „Bez
komentáře“. Celkem za rok odvysílalo přes 100 hodin pořadů vlastní produkce nebo pořady převzaté.
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Vagonářské muzeum
Vedoucím muzea byl Bronislav Novosad.
V roce 2019 muzeum navštívilo 8 909 návštěvníků, což bylo o 29,5 % více
než v předchozím roce. Uskutečnily se 3 přednášky a 2 křty knih Ivy Hoňkové. Muzeum bylo součástí „Technotrasy“, „Fajného léta“, zapojilo se např. do
akce „Čarodějné ohně“ či „Technické dědictví – VAGONKA & TATRA ve světě“.
V březnu jeli zaměstnanci na návštěvu do polských Krobielowic, kde sídlil rod
Blücherů, a v červenci přijeli potomci tohoto rodu na návštěvu do Studénky.
V srpnu proběhlo za zámku natáčení České televize do pořadu „DějePic.“
V roce 2019 se v muzeu uskutečnilo 20 badatelských návštěv a bylo poskytnuto asi 100 odpovědí na dotazy, týkající se Vagonářského muzea, ale
i historie města Studénky.
V rámci dokumentační činnosti zaměstnanci nafotili 7 037 souborů o kapacitě 20,9 GB. Celkově se v roce 2019 podařilo shromáždit 2 904 souborů o kapacitě 16,2 GB, které se týkaly nejen Vagonářského muzea, ale také historie
města Studénky.
Z dotačního titulu Moravskoslezského kraje byly zakoupeny nové vitríny, interaktivní technika a začaly úpravy 2. patra.

Víceúčelová sportovní hala
Vedoucím sportovní haly byl Ondřej Stanek.
Víceúčelová sportovní hala poskytovala zázemí sportovnímu klubu
HC Studénka, který zde trénoval i hrál všechna domácí a přípravná utkání
všech kategorií. Ledová plocha byla také využívána pro soutěž amatérských
družstev (tzv. amatérská hokejová liga), pro pronájmy jednotlivým amatérským týmům a pro bruslení veřejnosti. V dopoledních hodinách ledovou plochu využívaly školy ze Studénky a okolních obcí.
V roce 2019 proběhla rekonstrukce střechy a technologie
chlazení. Součástí těchto oprav byla i kompletní výměna
mantinelů a nová betonová vrstva pod ledovou plochou.
Provoz ledové plochy byl zahájen 4. listopadu.
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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, čistírna odpadních vod na ulici Nádražní.

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. Nepřetržitá pohotovost je zabezpečována v HZ na ulici Butovická, kde se nachází požární technika pro první výjezd, a v HZ Družstevní,
kde se nachází požární technika pro druhý výjezd a velkokapacitní cisternová
stříkačka. Kromě základních zásahů u požárů a jiných mimořádných událostí
se jednotka specializuje: HZ 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 2019 bylo pro výkon služby v jednotce zařazeno 45 hasičů, z toho
20 členů SDH Studénka-Butovice, 20 členů SDH Studénka-město a 5 členů
SDH Studénka-nádraží. Během roku ukončil svou činnost 1 člen jednotky. Velitelem jednotky byl Petr Sič, jeho zástupcem Michal Weislechner.
Jednotka sboru dobrovolných hasičů města Studénky vyjela v roce 2019 celkem k 98 událostem, z toho bylo 68 na území města a k 30 událostem vyjela
mimo území města. Pro srovnání s rokem 2018 to je celkově pokles o 23 událostí a o 15 událostí méně na území města. K tomuto poklesu počtu výjezdů
došlo i díky tomu, že nás nepostihla žádná mimořádná událost.
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Z uvedených 68 událostí na území města bylo
10 požárů, 34 technických pomocí, 11 dopravních
nehod (z toho byly 2 železniční), 6 ostatní pomoc
(jednalo se o pomoc zdravotní záchranné službě se
snesením pacienta), 1 únik ropných látek, 4 plané
poplachy a 2 taktická cvičení. Ve 2 případech poskytovala jednotka služby za
úplatu a 2x vyjela na pomoc městu při očistě komunikací od naplavenin po
přívalovém dešti. Všechny požáry, ke kterým došlo na území města, byly malého rozsahu a nevznikly při nich žádné větší škody. Při zásazích a při výjezdech k nim nebyl zraněn žádný z členů jednotky.
Odborná způsobilost členů byla doplňována školeními
a ukázkami techniky, které probíhaly například během
dětských dnů, požárních soutěžích dětí a dospělých.
V únoru proběhlo školení první pomoci při dopravních
nehodách na stanici v Bílovci. V květnu se členové jednotky zúčastnili v Třinci
krajského kola soutěže dobrovolných a profesionálních hasičů ve vyprošťování osob z havarovaných vozidel a obsadili celkové 3. místo, v září jednotka
zabezpečovala požární asistenci na „Dnech NATO“ v areálu Letiště Leoše Janáčka Ostrava. V březnu získala jednotka darem od Moravskoslezského kraje
4 ks únikových kukel a termokameru. V červenci pak získala bezúplatným
převodem od Policie ČR 6 ks ručních digitálních vysílaček Matra. V říjnu proběhl praktický výcvik s dýchací technikou na protiplynovém polygonu ve
Frýdku-Místku, v listopadu školení obsluhy motorových pil na stanici v Bílovci a členové se zúčastnili stáže na stanici v Novém Jičíně. V průběhu roku probíhaly také kondiční jízdy na vozidlech a praktický výcvik
na požární technice.
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PRŮMYSL,
ŽIVNOSTI, OBCHOD
A SLUŽBY
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Studénka i Nová Horka spadají územně pod Živnostenský úřad Bílovec. Podle
jeho údajů podnikalo v roce 2019 ve Studénce 1 197 fyzických osob,
161 právnických osob, 3 zahraniční fyzické osoby a 1 zahraniční právnická
osoba. V Nové Horce pracovalo 17 podnikatelů, z toho 15 fyzických osob
a 2 právnické osoby.

Ubytování, restaurace, kavárny, bary, hostince
Ubytování
Hotel Antler, hotel Vagónka, penzion Krásná Marie, SAK Studénka, příspěvková organizace, Ubytovna Studénka, Restaurace a penzion U nádraží

Restaurace
Dělnický dům, EGYPTO Restaurant, Family restaurant Café, Honeybee Bistro
– Asijské speciality, hotel Vagónka, MaDolin rest, penzion Krásná Marie, pizzerie Milano, pizzerie Verona, Restaurace – Pizzerie SPORT, Restaurace
a penzion U nádraží

Občerstvení a bistra
Bistro U Kraba, bufet Paličková, Lahůdky POLI, občerstvení U Čápa

Cukrárny
cukrárna Loď

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

Hospůdky
hospůdka U Oldy, hospůdka U Jardy, hostinec Nová Horka

Vinárny
Vinárna F, Vinotéka U Šrotů
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Zdravotnické služby
Alergologie
MUDr. Vrajíková Jiřina

Diabetická a interní ambulance
MUDr. Kantorová Dagmar

Dětští lékaři
MUDr. Kučerová Irena, MUDr. Pekařová Šárka

Domácí odborná zdravotnická péče a pečovatelská služba
Charita Studénka

Gynekologická ambulance
MUDr. Kováčová Hana, MUDr. Zhánělová Kateřina

Chirurgická, gastroenterologická a interní ambulance
MUDr. Hanzelka Pavel

Laboratoř
Laboratoře AGEL

Léčebná rehabilitace
MASÁŽE JANA, Masáže – Milena Majtnerová, Masáže, regenerační služby Iva
Dobiášová , Masáže SP – Simona Penová, Nečasová Vanda, Léčebná rehabilitace NEURON

Lékárny
Lékárna Dr. Max, I. Lékárna Prima
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Lékařská pohotovost, rychlá lékařská služba
Neurologická ambulance
MUDr. Horáková Michaela

Oční ambulance
MUDr. Hollá Olga

Optika
Domácí optika – Sylva Šmehlíková, Oční optika Falhar, Oční optika Monika
Janíčková

ORL ambulance
MUDr. Laskafeld Dušan

Poradna pro rozvoj osobnosti dítěte
Mgr. Dvořáková Milena

Praktičtí lékaři
MUDr. Fabianová Jaromíra, MUDr. Honová Hana, MUDr. Huvar Petr, MUDr. Jiříčková Miroslava, MUDr. Volná Naďa

Psychologické poradenství
Mgr. Augste Eva, Bc. Dresler Alexandr, Mgr. Dvořáková Milena

Psychiatrická ambulance
MUDr. Starý Jiří

Stomatologická ambulance
MUDr. Břízová Helena, MUDr. Marková Jiřina, MDDr. Teglová Adéla,
MUDr. Tichopádová Marie
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Urologická ambulance
MUDr. Sobková Lenka

Zubní laboratoř
Richterová Dana

Veterinární ordinace „U POTOKA“
MVDr. Pěnkava Oldřich, MVDr. Pěnkavová Veronika, MVDr. Petrovská Radka

Veterinární ošetřovna
MVDr. Storzerová Barbora

Živnosti a provozovny
Provozovna pošty na ulici Záhumení čp. 807 byla od 1. března převedena na
poštu Partner. Na základě smlouvy o spolupráci ji začala provozovat firma
RISOL service, s. r. o., (drogerie na ulici 2. května). Pošta
Partner umožňovala příjem i výdej zásilek, peněžní i základní bankovní služby, prodej cenin i dalších vybraných
služeb a zboží.
Na konci března byla uzavřena pobočka Komerční banky na náměstí Republiky a byla nahrazena bankomatem pro výběr i vklad. Klienti museli začít využívat pobočku v Bílovci.
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ŠKOLSTVÍ
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Mateřská škola Studénka
Mateřská škola Studénka, Komenského 700, příspěvková organizace, měla ve 2. pololetí školního
roku 2018/2019 1 kmenové a 5 odloučených pracovišť. Ředitelkou byla Mgr. Pavla Honová, o děti se
staralo 29 pedagogů, 3 speciální pedagogové a 6 asistentů pedagoga. Ve všech odloučených pracovištích
bylo celkem zapsáno 296 dětí, které byly rozděleny
takto: MŠ Budovatelská 37 dětí, MŠ Butovická
22 dětí, MŠ Komenského 61 dětí, MŠ R. Tomáška 37 dětí, MŠ Poštovní 129 dětí a MŠ Nová Horka 10 dětí.
Dne 9. a 10. dubna proběhly na jednotlivých odloučených pracovištích dny
otevřených dveří.
Zápis do mateřské školy se konal ve dnech 14. a 15. května.
Mateřská škola Studénka, Komenského 700, příspěvková organizace, měla
v 1. pololetí školního roku 2019/2020 1 kmenové a 5 odloučených pracovišť.
Ředitelkou byla Mgr. Pavla Honová, o děti se staralo 31 pedagogů, 6 speciálních pedagogů a 8 asistentů pedagoga. Ve všech odloučených pracovištích bylo celkem zapsáno 293 dětí, které byly rozděleny takto: MŠ Budovatelská
40 dětí, MŠ Butovická 23 dětí, MŠ Komenského 56 dětí, MŠ R. Tomáška 37 dětí, MŠ Poštovní 124 dětí a MŠ Nová Horka 13 dětí.

ZŠ Butovická
Základní škola Studénka, Butovická 346, příspěvková
organizace, měla ve 2. pololetí školního roku
2018/2019 273 žáků ve 13 třídách. Ředitelkou školy
byla Mgr. Aranka Horváthová, zástupkyní ředitelky
Mgr. Vladimíra Henzelová. Ve škole pracovalo 18 učitelů, 2 asistentky pedagoga a 3 vychovatelky.
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V průběhu prosince 2018 až března 2019 se škola účastnila pilotního měření
žáků 4. a 5. ročníku zaměřeného na čtení a porozumění textu, které probíhalo
ve spolupráci s Ostravskou univerzitou. Úlohy měly pomoci odhalit možné
chyby vznikající při čtení textu a po vyhodnocení následně dodat vyučujícímu
podklady, na co se u konkrétního žáka zaměřit.
Lyžařský kurz proběhl tradičně na Rališce. Po
příjezdu na kurz byli žáci rozděleni do družstev
podle lyžařských dovedností a schopností, ve
kterých se během celého týdne učili novým dovednostem nebo je dále zdokonalovali. Každý večer byl pro žáky připraven
bohatý kulturní program v podobě různých her, ale také vzdělávací programy
z oblasti lyžování. Poslední den proběhlo vyhodnocení bodování pokojů a vyhlášení vítězů obřího slalomu.
V pátek 8. března upořádal žákovský parlament
ZŠ Butovické soutěž „Butovická hraje, tančí a zpívá“.
Žáci soutěžili v kategoriích zpěv I. stupeň, zpěv
II. stupeň a tanec. Ti nejúspěšnější postoupili do
městského kola.
Prezident republiky pozval ředitelku školy dne 12. března na Pražský hrad na
slavnostní setkání konané u příležitosti 20. výročí vstupu ČR do NATO.
„Butovická hvězdička“ je tradiční soutěž pro žáky I. stupně ze Studénky
i z okolních škol, ve které se soutěží ve zpěvu a výtvarné oblasti, tentokrát na
téma fantazijní postava.
V pondělí 25. března proběhl ve škole projektový den
„Draví ptáci“. Žáci zpracovali informační tabule s popisy
o výskytu, hnízdění, rozmnožování, potravě i ochraně
těchto ptáků. V průběhu dopoledne se pak přemístili na
fotbalový stadion, kde probíhal naučný program společnosti Zayferus.
Ve čtvrtek 28. března pozvala škola zájemce na večeři do
školní jídelny. Ti mohli ochutnat jedno z menu, které jídelna
vaří pro své strávníky, a to hovězí polévku s nudlemi, pečené
kuřecí stehno s bramborovým knedlíkem s bulgurem a zelím
z červené řepy. Na pití byl mošt z jablek a mrkve.
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Již tradiční soutěž „Have Fun with English“ se konala 5. dubna. Na žáky
studéneckých i okolních škol 5. až 9. ročníku, kteří soutěžili ve 3 kategoriích,
čekalo 10 úkolů.
„Polar street hockey“ je masový hokejbalový turnaj pro školní
týmy z Moravskoslezského a Olomouckého kraje a okresu Vsetín. V roce 2019 se do tohoto turnaje přihlásilo 131 škol. Velké
finále se konalo v Ostravě a naši žáci skončili v osmifinále.
Dne 7. května se konal 1. ročník „Butovické žáby“. Akce, kterou organizovalo sdružení Pastelka, se konala v Poodří. Děti
byly rozděleny do 3 družstev a měly za úkol plnit úkoly, aby
se dostaly k pokladu. Musely projít 6 stanovišť, na kterých rozpoznávaly rostliny, živočichy, skládaly puzzle, luštily morzeovku.
Dne 10. května jeli žáci 8. a 9. ročníku na poznávací
zájezd do Vídně. Velkých lákadlem byla návštěva technického muzea, mořského akvária, Prátru nebo významných historických budov.
V soutěži „Zelený strom“ obsadila škola 7. místo z 87 zúčastněných škol Moravskoslezského kraje. Žáci nasbírali 26 250 kg starého papíru, v přepočtu na
jednoho žáka to je 97,22 kg.
Během letních prázdnin navázala škola spolupráci s firmou Pars Komponenty, s. r. o., ve sběru papíru. Firma také věnovala škole nábytek do dvou učeben. Na oplátku žáci zvali zaměstnance na školní akce, např. na „Adventní
tvoření“.
Základní škola Studénka, Butovická 346, příspěvková organizace, měla
v 1. pololetí školního roku 2019/2020 274 žáků ve 13 třídách. Ředitelkou
školy byla Mgr. Aranka Horváthová, zástupkyní ředitelky Mgr. Vladimíra
Henzelová. Ve škole pracovalo 18 učitelů, 2 asistentky pedagoga a 3 vychovatelky.
V pátek 6. září dopoledne uspořádala škola sportovní dopoledne, které bylo
věnováno jak 60. výročí založení města Studénky, tak slavnostnímu otevření
nového víceúčelového hřiště. Žáci I. stupně se zúčastnili soutěží v atletice, žáci 6. a 7. ročníků poměřili své síly v brannballu a nejstarší žáci testovali nový
umělý povrch hřiště v hokejbale.
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Školní časopis „Butovický balvan“ obsadil
2. místo v kategorii žáci II. stupně v rámci Moravskoslezského kraje a zároveň získal 1. místo
za nejlepší titulku. Celostátní kolo se konalo 22. listopadu
v Brně. V rámci České republiky skončil „Butovický balvan“ na
2. místě a získal 1. místo za nejlepší titulku.
Další ochutnávku jídel ze školní kuchyně mohli zájemci navštívit ve čtvrtek 17. října. Podávaly se rybí
prstýnky, brambory s cibulkou a čerstvý salátek a bulgur s jablky a karamelem sypaný tvarohem.
Dne 25. října uspořádala škola projektový den k 60. výročí města Studénky. Celé akce se zúčastnily všechny
třídy, které si připravily svůj projekt pro tuto významnou událost. Pedagogové s žáky vymysleli rozmanité
činnosti, které v průběhu dopoledních hodin realizovali.
Někteří upekli netradiční pizzu, vytvořili 3D mapu, maketu Studénky, jiní vyrazili s anketou do ulic, navrhli nový znak města a vytvořili plakáty o památkách.
Mladší žákyně vyhrály okresní kolo ve florbalu a v krajském kole
skončily na 5. místě. Starší žákyně svou kategorii vyhrály, krajské kolo proběhne až v lednu 2020.
Soutěž ve skoku vysokém „Butovická laťka“ proběhla v listopadu v tělocvičně
školy. Na ni navázala meziškolní soutěž „Studénecká laťka“ 10. prosince.

ZŠ Sjednocení
Ve školním roce 2018/2019 byla ředitelkou Základní
školy Studénka, Sjednocení 650, příspěvkové organizace, Mgr. Jana Mantheeová, její statutární zástupkyní se
zaměřením na speciální školství a školní družinu
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Mgr. Miroslava Halušková a zástupkyní se zaměřením na 1. a 2. stupeň ZŠ
Mgr. Věra Foltasová. Školu navštěvovalo 282 žáků v 18 třídách, z toho
16 žáků se učilo v 1., 2. a 3. třídě s upraveným vzdělávacím programem pro
žáky s vadou řeči, 6 ve speciální třídě a 19 ve třídách pro žáky s lehkým mentálním postižením. Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami byli také integrováni v běžných třídách. Výuka 2 žáků s poruchou autistického spektra
probíhala podle individuálních plánů za úzké spolupráce s poradenskými zařízeními. Na vzdělávání žáků se podílelo 23 učitelů, 9 asistentek pedagoga
a 5 vychovatelek.
Žáci I. stupně se již po páté zúčastnili lyžařského kurzu Usměvavé lyžování ve
Skiareálu Palkovice. Kurz byl zakončen lyžařskými závody, ti nejlepší byli
odměněni medailí a sladkostmi.
V únoru hráli žáci speciálních tříd pohádku o Koblížkovi. K tomu také
malovali a smažili masopustní koblihy, na kterých si pochutnali nejen
žáci, ale zůstalo i na svačinku do družiny.
Škola za pomoci spolku rodičů a grantu města uspořádala ve čtvrtek
21. února lyžařské závody na Vaňkově kopci o „Putovní pohár“. Zúčastnilo se jich 38 závodníků, kteří absolvovali 2 kola.
V pátek 22. února se žáci 1. až 3. tříd zúčastnili masopustního karnevalu v tělocvičně. Začalo se promenádou
v maskách, během které měla porota těžký úkol vybrat
z přibližně 100 masek a kostýmů 10 nejhezčích, které byly odměněny cenami. Poté následovala velmi oblíbená taneční část – zumba. Dalším programem karnevalu byly soutěže ve skládání
obrázků, běhání dvojic se zavázanýma nohama, hod míčkem na cíl a jiné.
„Studénka hraje a tančí“ byla zábavná akce, která se
uskutečnila ve středu 13. března. Toto kulturní setkání
bylo určeno všem žákům školy, kteří rádi zpívají, recitují,
tančí nebo hrají divadlo a chtějí své umění ukázat před
publikem. Vítězové postoupili do městského kola „Studénka hledá talent“.
Pro rodiče nejen budoucích školáků zorganizovala škola Sjednocení besedu
na téma „Řeč předškoláka a povídání o škole“. Proběhla 14. března.
Dne 21. března se škola připojila k akci „Ponožkový den“, která měla podpořit
Světový den Downova syndromu. Kdo chtěl, oblékl si v tento den každou ponožku jinou.
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V březnu přijela do školy neobvyklá návštěva – pomalovaný, speciálně upravený ODISbus, ve kterém žáky čekala
velmi netradiční vyučovací hodina, a to povídání o tom,
jak cestování veřejnou hromadnou dopravou přispívá
k udržení našeho životního prostředí. Povídání bylo doplněno promítáním fotografií a následným videem.
Dne 17. dubna pořádal klub školního parlamentu „Pyžamovooveralový den“.
Kdo se chtěl zúčastnit, musel ten den přijít do školy v pyžamu nebo overalu.
Při příležitosti 55 let činnosti školy se 15. května konala v Dělnickém domě
„Školní akademie“. Žáci nacvičili 19 představení, do kterých se zapojily i děti
ze školní družiny a speciálních tříd.
Školní klub a oddíl stolního tenisu při TJ MSV Studénka uspořádal 30. května
„1. ročník turnaje o přeborníka školy ve stolním tenisu“.
Ve školním roce 2019/2020 byla ředitelkou Základní školy Studénka, Sjednocení 650, příspěvkové organizace, Mgr. Jana Mantheeová, její statutární zástupkyní se zaměřením na speciální školství a školní družinu Mgr. Miroslava
Halušková a zástupkyní se zaměřením na 1. a 2. stupeň ZŠ Mgr. Věra Foltasová. Školu v 1. pololetí tohoto roku navštěvovalo 288 žáků v 18 třídách, z toho
8 žáků se učilo v 1. třídě s upraveným vzdělávacím programem pro žáky
s vadou řeči, 6 ve speciální třídě a 24 ve 3 třídách pro žáky s lehkým mentálním postižením. Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami byli také integrováni v běžných třídách. Výuka 2 žáků s poruchou autistického spektra
probíhala podle individuálních plánů za úzké spolupráce s poradenskými zařízeními. Na vzdělávání žáků se podílelo 26 učitelů, 11 asistentek pedagoga
a 5 vychovatelek.
Žáci speciálních tříd navštívili v rámci „Dne požární
bezpečnosti“ 13. září sídlo hasičů ve Studénce-Butovicích, aby si prohlédli jejich techniku a seznámili se s jejich prací.
Čtrnáctého ročníku „Studéneckého kapříka“ se 22. října v Dělnickém domě
zúčastnilo 190 žáků z 9 škol ze Studénky i okolí.
„Den otevřených dveří“ zorganizovala škola 21. listopadu při příležitosti 55. výročí založení. Součástí byla prohlídka nových učeben
a vybavení, k prohlédnutí byly připraveny archivní fotografie
a historické vybavení školy. V některých učebnách proběhly tvořivé
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dílny. Poté následovalo setkání bývalých a současných učitelů. V tento den
byla také slavnostně otevřena nová environmentální část školní zahrady.
Tři žáci ze 7. A se přihlásili do projektové soutěže v anglickém jazyce.
V konkurenci 13 škol z celého Novojičínska obsadili 2. místo.

ZŠ T. G. Masaryka/ZŠ Františka kardinála Tomáška
Ve školním roce 2018/2019 měla Základní škola
T. G. Masaryka, Studénka, 2. května 500, okres Nový
Jičín 315 žáků v 15 třídách. Na škole pracovalo
23 pedagogů, 3 asistentky pedagoga a 2 vychovatelky. Ředitelem školy byl Mgr. Milan Stiller, jeho zástupkyní Mgr. Miroslava Tomanová.
Koncem ledna proběhl lyžařský kurz 7. ročníku.
Ve čtvrtek 14. února připravil školní parlament odpolední akci pro všechny
nadšence piškvorek. Tradičně se zúčastnili především žáci 1. stupně, ale našlo se i pár odvážlivců ze starších ročníků. Celkově se sešlo asi třicet dětí.
Ve čtvrtek 11. dubna navštívili žáci, kteří vyluštili historický rébus, Legiovlak v Kopřivnici. Zájemci o toto období prošli s průvodcem všechny vagony a dozvěděli se
mnoho zajímavých informací o historii československých legií v Rusku.
Spojek rodičů pořádal 16. dubna ve školní jídelně „Velikonoční tvoření“.
Účastníci si mohli ozdobit vajíčko voskovou technikou, ozdobit sádrové odlitky a perníčky, vyrobit velikonoční dekoraci, zápichy do květináčů či proutěné
věnečky.
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V úterý 30. dubna si škola připomněla 90. výročí založení. Při této
příležitosti byla pro veřejnost připravena výstava fotografií a historických školních předmětů. Součástí byla i výstava k 120. výročí
narození Františka kardinála Tomáška.
Pro žáky 8. a 9. tříd byl určen projekt „Příběhy našich sousedů“. Cílem bylo
vyzpovídat pamětníka, natočit jeho celoživotní vzpomínky, digitalizovat fotografie, prozkoumat archivy a nakonec vytvořit rozhlasovou, televizní nebo
psanou reportáž či dokument. Osmáci si vybrali Janu Ottovou, sestřenici
Františka kardinála Tomáška, a se svým projektem v Novém Jičíně vyhráli.
Zastupitelstvo města Studénky souhlasilo se změnou čestného názvu základní školy od 1. září 2019. Nový název zní Základní škola Františka kardinála
Tomáška Studénka, příspěvková organizace.
Ve školním roce 2019/2020 měla Základní škola Františka kardinála Tomáška Studénka, příspěvková organizace, 318 žáků v 15 třídách. Na škole pracovalo
26 pedagogů, 3 asistentky pedagoga a 3 vychovatelky. Ředitelem školy byl
Mgr. Milan Stiller, jeho zástupkyní Mgr. Miroslava Tomanová.
V sobotu 12. října odpoledne se uskutečnila tradiční komentovaná vycházka
do Poodří. Největším překvapením pro většinu účastníků bylo kouzelné
a dobře ukryté místo Mamája, kde si účastníci odpočinuli a posilnili se na další cestu. Vycházka v celkové délce zhruba 8 kilometrů byla zakončena opékáním špekáčků na školní zahradě.
Škola zorganizovala ve středu 6. listopadu již čtvrtý ročník akce „Živá knihovna povolání“, které se zúčastnilo více než 200 žáků 9. ročníků základních škol ze Studénky,
Bílovce a Jistebníku. Žáci se v průběhu dvou hodin dozvěděli v Dělnickém domě o více než 26 druzích povolání a měli možnost se
seznámit s lidmi, kteří jim představili obor, ve kterém pracují.
Ve čtvrtek 28. listopadu proběhl ve škole tradiční adventní jarmark. Slavnostní zahájení ve formě tanečního
vystoupení, kulturního programu a rozsvícení vánočního stromu se konalo na školní zahradě. Poté se účastníci
rozešli do připravených adventních dílen. K prodeji byly
knihy, čepičky, čelenky a sponkovníky, jejichž zakoupením přítomní podpořili
onkologicky nemocné děti. Ve školní jídelně a na školní zahradě bylo připraveno občerstvení.
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Celým podzimem se prolínal projekt, který patřil cizím jazykům. Projekt vyvrcholil v prosinci návštěvou Australana
Schelieho Nielsena. Žáci I. stupně zhlédli pohádkový příběh,
žáci II. stupně se zúčastnili vzdělávací show o Austrálii.
V listopadu se část učitelů zúčastnila dvoudenního „Festivalu pedagogické inspirace“ v ZŠ Kunratice. Festival byl jednou z dalších akcí projektu „Pomáháme školám k úspěchu Nadace The Kellner Family Foundation. V tomto roce se
pořádal již 3. ročník pro asi 850 pedagogů ze všech koutů republiky. Bylo
připraveno 129 praktických dílen, zaměřených na čtenářskou digitální a matematickou gramotnost, občanské kompetence, různé metody a formy učení,
kulturu podporující učení či rozvoj osobnosti. Kromě lektorování některých
dílen pedagogové prezentovali školu na učitelském tržišti.

SŠEP Studénka, o. p. s.
Ve školním roce 2018/2019 poskytovala škola vzdělání
v následujících čtyřletých oborech ukončených maturitní zkouškou: 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. Dále škola otevírala dvouletý
obor Podnikání (ukončený maturitou, v denní formě), tříletý obor Podnikání
(ukončený maturitou, v dálkové formě) a učební obor Strojní mechanik. Ředitelkou školy byla PaedDr. Katarína Vrablová, zástupkyní ředitelky
Ing. Monika Kochová.
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Ve dnech 3. až 5. května měli 3 studenti
a 1 pedagog možnost se zúčastnit setkání
zástupců družebních měst Studénka
a Dąbrova Gornicza v Polsku. Součástí programu byl mimo jiné workshop studentů
a prezentace jejich školských zařízení.
Dne 19. června na zámku ve Studénce slavnostně ukončili
studium žáci maturitních oborů Obchodní akademie a Ekonomické lyceum a historicky první absolventi učebního
oboru Strojní mechanik. Kromě vedení školy a učitelů se ho
zúčastnili také představitelé města a zástupci firem Pars Komponenty a Romotop.
Ve školním roce 2019/2020 poskytovala škola vzdělání v následujících čtyřletých oborech ukončených maturitní zkouškou: 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. Dále škola otevírala
dvouletý obor Podnikání (ukončený maturitou, v denní formě) a učební obor
Strojní mechanik. Ředitelkou školy byla PaedDr. Katarína Vrablová, zástupkyní ředitelky Ing. Monika Kochová.

ZUŠ J. A. Komenského Studénka
V 2. pololetí školního roku 2018/2019 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 25 učitelů hudebního oboru, 2 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. V tomto
školním roce vyučovala v hudebním oboru 1 nevidomého žáka. Ředitelkou
školy byla Mgr. Renata Talpová, zástupkyní ředitelky Bc. Markéta Tulejová.
Soutěžní přehlídka „Studénecký slavíček“ pro děti od 4 do 16 let proběhla
v sále ZUŠ 11. dubna.
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V koncertním sále školy se 13. března uskutečnil tradiční „Jarní koncert“ žáků
hudebního oboru.
První společný koncert studénecké školy a ZUŠ Odry proběhl ve Studénce
1. dubna pod názvem „Společné aprílové setkání“.
Ve dnech 21. a 22. května zorganizovala škola ve Fulneku dvoudenní minifestival žáků ZUŠ J. A. Komenského Studénka „Máj Fest 2019“. Na programu byl
průřez hudebních a tanečních čísel. Představily se školní kapely, sólisté a žáci
tanečního oboru. Nedílnou součástí byla výstava výtvarného oboru.
Dvě mladé flétnistky, Alice Štěpánková a Karolína Pustková, se
o prázdninách zúčastnily mezinárodní soutěže v Kopřivnici, kde
obě obsadily 1. místa ve svých kategoriích.
V 1. pololetí školního roku 2019/2020 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, 2 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. V tomto školním roce vyučovala v hudebním
oboru 1 nevidomého žáka. Ředitelkou školy byla Mgr. Renata Talpová, zástupkyní ředitelky Bc. Markéta Tulejová.
První koncert sezony „Podzimní koncert v sametu“ proběhl 5. listopadu
v koncertním sále ZUŠ u příležitosti oslav 30. výročí sametové revoluce.
Představili se na něm žáci hudebního oboru.
Soutěžní přehlídka „Múzy Ilji Hurníka“ je určena žákům hudebních a výtvarných oborů základních uměleckých škol Moravskoslezského kraje. V tomto
školním roce se konala v úterý 15. října v ZUŠ Ostrava-Zábřeh. Školu reprezentovali 3 žáci z flétnové třídy (získali zlaté pásmo, zlatou múzu a stříbrnou
múzu).
V rámci „Mezinárodního festivalu slovanské
„hudby“ začátkem listopadu proběhla v Ostravě
„Mezinárodní interpretační soutěž slovanské
hudby 2019“ dětí a mládeže ve věku 5 až 30 let.
Flétnistka Alice Štěpánková získala v evropské
konkurenci 1. místo.
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Soukromá základní umělecká škola
MUSICALE, v. o. s.
Ve školním roce 2018/2019 byl ředitelem Soukromé základní umělecké školy MUSICALE Bc. Jan Sniehotta.
V 1. pololetí tohoto roku v ní vyučovalo 15 učitelů nejen hru
na hudební nástroje, ale také sólový a sborový zpěv. Na škole působila hudební tělesa „MUSICALE-band“ pod vedením Dušana Šurmana,
DiS., „Studénečtí pištci“ pod vedením Bc. Jana Sniehotty, „Studeňáček“ pod
vedením Anežky Říhové, „Drums band“ pod vedením Mgr. Davida Cindlera,
„Digits Musicale“ pod vedením Mgr. art. Kateřiny Lubojacké a hudební divadélko „Muzikálek“ pod vedením Anežky Tesaříkové.
Mladí umělci Michal Manďák a Tomáš Křižák, absolventi školy ve hře na několik hudebních nástrojů, vystoupili se svými hosty na koncertu „Talenty
Musicale“ v úterý 12. března v sále školy.
Žáci se ve čtvrtek 4. dubna sešli ve škole se svými rodiči,
prarodiči či sourozenci na „Rodinném muzicírování“, během
kterého hráli nejen skladby klasické hudby, ale i populární
a lidové písně a také vlastní kompozice. Vyvrcholením byla
dramatická aprílová scénka „Popoluška“.
Letní tábor, který organizuje spolek Musikálek, z. s., proběhl
začátkem července v Penzionu Lúka ve Velkých Karlovicích.
Jeho ústředním tématem byli bohové Olympu.
Ve školním roce 2019/2020 byl ředitelem Soukromé základní umělecké školy MUSICALE Bc. Jan Sniehotta. Ve 2. pololetí tohoto roku v ní vyučovalo
18 učitelů hru na hudební nástroje a sólový a sborový zpěv. Na škole působila
hudební tělesa „MUSICALE-band“ pod vedením Dušana Šurmana, DiS.,
„Studénečtí pištci“ pod vedením Bc. Jana Sniehotty, „Studeňáček“ pod vedením Anežky Říhové, „Drums band“ pod vedením Mgr. Davida Cindlera, „Digits
Musicale“ pod vedením Mgr. art. Kateřiny Lubojacké a hudební divadélko
„Muzikálek“ pod vedením Anežky Tesaříkové.
V úterý 26. listopadu proběhl v sále školy klavírní koncert žáků a učitelů
„Klavírní podzim v Musicale – Barvy podzimu na černobílé klaviatuře“.
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Další tradiční akce „Rodinné muzicírování aneb Hraje celá rodina“ se uskutečnila 10. prosince.
Závěr roku zpestřil 16. prosince „Adventní koncert“.

Žákovský parlament B.E.S.T.T.
Žákovský parlament s názvem B.E.S.T.T. tvoří 5 studentů SŠEP, o. p. s.,
a zástupci základních škol Butovická, TGM (Františka kardinála Tomáška),
Sjednocení. Tato organizace se stará o kulturu pro děti a mládež ve Studénce.
Městské kolo soutěže „Studénka hledá talent“ se uskutečnilo 29. března
v Dělnickém domě. Do této soutěže postoupilo 12 jednotlivců či skupin, kteří
byli delegováni z jednotlivých škol.
V rámci projektu MAP II se v úterý 5. listopadu sešly v Dělnickém domě školní parlamenty ze ZŠ Butovická, ZŠ Sjednocení, ZŠ Františka kardinála Tomáška ze Studénky a ZŠ Komenského z Bílovce. Cílem tohoto setkání bylo seznámit se s činností jednotlivých parlamentů a vzájemně se inspirovat. Každá
škola si připravila prezentaci, kde představila své akce, které připravuje během celého školního roku. Po krátké přestávce vystoupili řečníci znovu, tentokrát aby ostatní informovali o svém nejúspěšnějším projektu.
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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 (zájemci si mohli vybrat z 25 druhů, jejichž nákup
byl hrazen z Tříkrálové sbírky), provoz charitního šatníku a organizace Tříkrálové sbírky. Ředitelkou byla Bc. Jarmila Pomikálková, DiS.
Dům pokojného stáří – Domov sv. Anny měl kapacitu 18 uživatelů, ale v průběhu roku se v něm vystřídalo 29 klientů, kteří obývali 5 jednolůžkových,
5 dvoulůžkových a 1 třílůžkový pokoj. Pracovníci se o ně
starali v nepřetržitém provozu. Při péči pečovatelky vycházejí z individuálních potřeb a přání klientů, nabízejí duchovní podporu, provádějí bazální stimulaci a umožňují canisterapii.
Pečovatelská služba poskytovala potřebnou pomoc občanům Studénky, Albrechtiček, Bartošovic, Bílova, Pustějova a Velkých Albrechtic v jejich domácím prostředí. Tato služba byla rozšířena i na večerní a víkendovou a vyžádalo si ji 118 klientů, o které se staralo 8 pracovníků.
Registrované zdravotní sestry v rámci ošetřovatelské služby navštěvovaly
nemocné v jejich domovech a poskytovaly jim zdravotní úkony na základě
předpisu lékaře. Tato služba je pro klienty bezplatná, je hrazena ze zdravotního pojištění. V tomto roce bylo evidováno 4 321 návštěv u 156 klientů ve
Studénce a okolí.
Azylové ubytování – byt pro matky v tísni měl kapacitu pro 1 maminku s 1 až
3 dětmi.
Dne 15. ledna skončil další ročník „Tříkrálové sbírky“.
Pro Charitu Studénka se koledovalo v 15 obcích, a i přes
nepřízeň počasí vyšlo do ulic celkem 126 skupinek. Celkem se vybralo 788.753 Kč, z toho 35 % bylo použito na
celostátní projekty a zahraniční pomoc. Charita Studénka obdržela částku 523.092 Kč. Za 63.280 Kč byly nakoupeny a opraveny
zdravotní a kompenzační pomůcky do půjčovny. Část výtěžku ve výši
11.500 Kč směřovala dětem na podporu jejich volnočasových aktivit. Studie
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nové budovy, ve které by vznikl denní stacionář, 6 míst odlehčovací služby,
18 míst domova pro seniory a zázemí pečovatelské služby stála 181.500 Kč
a byla plně hrazena z výtěžku této sbírky.
Novoroční koncert tamburašů potěšil všechny obyvatele Domova.
Ve čtvrtek 21. února se sešli senioři se svými rodinami
a přáteli na plese. K poslechu i tanci hrál DJ Paul Doctor.
O předtančení se postaraly děti z tanečního oboru
ZUŠ Studénka. Další taneční vystoupení si připravily pracovnice Domova a ženy z bílovecké farnosti. Nechyběla tombola, občerstvení
a dobrá nálada.
První jarní den proběhla v klubovně domu s byty zvláštního určení instruktážní beseda, kterou organizovala Charita a která byla určená především lidem, jež doma pečují o svého blízkého. K vidění byly pomůcky, které mohou
seniorům, ale i pečujícím usnadnit a zkvalitnit život. Vedoucí pečovatelské
služby seznámila přítomné s fungováním této služby, s procesem získání příspěvku na péči i jiných podpor, o které může pečující požádat.
V červnu klienti vyzkoušeli v Domově caviaterapii, což je terapie morčaty.
Také se smažila vaječina a sázely květiny a zelenina do mobilní zahrádky.
Po neúspěšných jednáních a téměř roční stávkové pohotovosti zdravotních
sester Domova předložila Charita občanům petici za záchranu domácí zdravotní péče. Zaměstnanci odůvodňovali petici tím, že chtějí, aby nemocní
a umírající mohli zůstat se svými rodinami a aby dál využívali domácí péči
placenou ze zdravotního pojištění.
V rámci „Programu na podporu zvýšení kvality sociálních služeb poskytovaných v Moravskoslezském kraji na rok 2019“ obdržela Charita Studénka na
základě žádosti 88.800 Kč na zakoupení 3 nových polohovacích postelí.
„Den seniorů“ 1. října oslavili klienti s dětmi ze ZŠ Butovická, které za nimi
přišly do Domova. Při této příležitosti zorganizovali pracovníci zájezd pro seniory do ostravské zoo. Protože objednali autobus s plošinou, mohli jet i klienti, kteří se nemohou pohybovat bez vozíku.
V dubnu a květnu byl dočasně kvůli rekonstrukci uzavřen
azylový dům pro matky v tísni. Díky dotaci Moravskoslezského kraje, která je 80 % celkových nákladů, byly opraveny
opadané omítky, bylo vymalováno, ve dvou místnostech bylo
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položeno nové linoleum. V kuchyni byla vyměněna polorozpadlá kuchyňská
linka a byl zakoupen nový sporák a lednice.

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.

Domov pro osoby se zdravotním postižením
NaNovo, p. o.
Domov poskytuje ubytování pro 18 klientů, o které se staralo
15 zaměstnanců v přímé péči. Ředitelem byl Mgr. Lukáš Spurný, MBA.
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BEZPEČNOSTNÍ
SITUACE
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Obvodní oddělení PČR Studénka
Vedoucím obvodního oddělení byl npor. Bc. Marek Bartoš, pracovalo zde 15 policistů. V roce 2019 bylo v teritoriu OO PČR Studénka spácháno 128 trestných činů.
Na tomto počtu se největší měrou podílí trestná činnost
majetková (41 trestných činů), následuje zbývající trestná činnosti (tj. dopravní nehody, nedbalostní ublížení na zdraví, ohrožení pod
vlivem návykové látky, zanedbání povinné výživy aj. v počtu 28 trestných činů), ostatní trestná činnost (26 trestných činů), hospodářská trestná činnost
(17 trestných činů) a násilné delikty (16 případů).
U násilné kriminality bylo v roce 2019 zaznamenáno celkem 16 trestných činů, nejvíce (tj. 10) bylo ublížení na zdraví. Násilná kriminalita byla objasněná
z necelých 94 %. V oblasti majetkové kriminality bylo spácháno 41 trestných
činů. Krádeží vloupáním bylo 5, krádeží prostých 26 a ostatních majetkových
deliktů 10. V roce 2019 byl zaznamenán 1 případ zvlášť závažného zločinu
proti měně, a to záchyt padělku bankovky v hodnotě 500 Kč.
V roce 2019 bylo u OO PČR Studénka trestně stíháno 94 pachatelů trestné
činnosti, z toho bylo 80 mužů a 14 žen. Z uvedeného počtu bylo trestně stíháno 35 recidivistů a 4 cizinci. Pod vlivem návykových látek se trestné činnosti
dopustilo 10 osob. Bylo evidováno 153 poškozených – obětí trestné činnosti.
Při spáchání trestného činu nebyla žádná osoba usmrcena ani žádné osobě
nebyla způsobena těžká újma na zdraví, 10 osob utrpělo újmu na zdraví při
napadení jinou osobou. Celková škoda způsobená trestnou činností byla vyčíslena na 4.061.874 Kč, z toho u majetkové kriminality 240.553 Kč, u ostatní
kriminality 96.710 Kč, u zbývající kriminality 1.364.383 Kč a u hospodářské
kriminality 826.717 Kč.
Na úseku přestupků bylo evidováno celkem 922 skutků. Největší podíl zaujímaly přestupky proti bezpečnosti a plynulosti silničního provozu v počtu
802 deliktů, následovaly přestupky proti majetku v počtu 60 deliktů, přestupky proti občanskému soužití v počtu 53 deliktů, 4 přestupky proti veřejnému pořádku a 3 přestupky ostatní. V příkazním řízení na místě bylo vyřízeno 774 přestupků v částce 361.600 Kč.
Ve služebním obvodu bylo šetřeno 71 dopravních nehod. Z daného počtu dopravních nehod došlo k 1 smrtelnému zranění cyklisty, 3 těžkým újmám na
zdraví a 18 lehkým zraněním. Pět dopravních nehod bylo spácháno pod vli-
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vem alkoholu. Hmotná škoda způsobená dopravními nehodami činila za rok
2019 celkem 4.514.700 Kč.
V roce 2019 nebyl ve služebním obvodu zaznamenán žádný případ, který by
významně narušil veřejný pořádek. Policisté našeho útvaru byli nasazeni
v 39 akcích k zajištění veřejného pořádku. Ve 40 případech byli zařazeni do
celorepublikových akcí k zajištění bezpečnosti a plynulosti silničního provozu. V rámci teritoria služebního obvodu bylo vedením útvaru vyhlášeno
306 dopravně-bezpečnostních akcí. Ve spolupráci se strážníky Městské policie Studénka podnikli policisté 2 akce k dohledu nad dodržováním zákazu
podávání alkoholických nápojů nezletilým. V rámci výkonu hlídkové a obchůzkové služby bylo vypátráno 9 osob, po nichž bylo vyhlášeno celostátní
pátrání. Na osobní svobodě bylo policisty omezeno celkem 41 osob, na protialkoholní záchytnou stanici bylo umístěno 10 osob. V průběhu roku policisté
vyjížděli ke 20 případům vykazujícím znaky domácího násilí.

Městská policie Studénka
K 31. prosinci 2019 měla městská policie 13 zaměstnanců,
z toho 11 strážníků včetně velitele s platným osvědčením
odborné způsobilosti a 2 dispečerky (bez osvědčení odborné způsobilosti). Personální situace umožňovala častěji sestavovat dvoučlenné denní hlídky a podle potřeby posilovat hlídky při kulturních a sportovních akcích, v nočních hodinách a o víkendech. Velitelem byl Jan Pesničák.
V roce 2019 bylo městskou policií zaznamenáno 3 110 událostí. Ve spolupráci s OO PČR Studénka bylo řešeno 65 událostí a byly provedeny 2 plošné kontroly, zaměřené na podávání alkoholu mládeži a řízení pod vlivem alkoholu
nebo jiné návykové látky. Od občanů bylo přijato 673 oznámení.
Na území našeho města došlo k 655 přestupkům. Mezi nejčastější přestupky,
které strážníci řešili, patřily dopravní přestupky v počtu 538. Jednalo se
zejména o kontrolu cyklistů jak v prostoru náměstí (zákaz vjezdu cyklistů),
tak za snížené viditelnosti či při jízdě na chodnících, o kontrolu vyhrazených
parkovišť pro tělesně postižené a dodržování pravidel silničního provozu
zejména v ulicích s jednosměrným provozem a o provádění kontrolních dopravních akcí u železničního přejezdu ČD. V počtu 49 následovaly přestupky
proti pořádku ve věcech územní samosprávy (volné pobíhání psů, pobíhání
domácích zvířat po pozemní komunikaci, znečišťování veřejného prostran- 62 -
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ství psy, nedodržení ohlašovací povinnosti ve vztahu k místním poplatkům).
Následovaly přestupky proti veřejnému pořádku, jako je poškozování veřejně
prospěšného zařízení, rušení nočního klidu, vzbuzování veřejného pohoršení,
znečišťování veřejně prospěšných zařízení, znečišťování nebo neoprávněné
zábory veřejného prostranství, zakládání černých skládek atd., v počtu 33.
K dalším přestupkům patřily přestupky proti majetku a přestupky proti občanskému soužití. Domluvou bylo řešeno 232 přestupků, 333 přestupků bylo
řešeno pokutou na místě v celkové výši 47.300 Kč a 90 přestupků předáním
správním orgánům.
V roce 2019 strážníci řešili také jiné události. Bylo provedeno 45 odchytů
psů. Problematikou vraků se strážníci zabývali v součinnosti s odborem stavebního řádu, územního plánování a rozvoje. Celkem byly řešeny 4 případy
nálezů vraků. Nalezená jízdní kola, peněženky, doklady apod. (25 případů)
byly předány buď zpět majiteli, nebo na Městský úřad 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 2019 strážníci zmapovali, zaevidovali a přispěli k odstranění 145 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
2019 oznámeno OO PČR v 8 případech, 2 podezřelí pachatelé trestných činů
byli přímo zadrženi strážníky městské policie. Strážníci městské policie poskytli první pomoc v 9 závažnějších případech zranění.
Nejvíce událostí se vyskytlo v okrsku sídliště (1 089), nejzatíženějšími ulicemi byly ulice Sjednocení (178 událostí), Budovatelská (166 událostí), Butovická (165 událostí), Arm. gen. L. Svobody (123 událostí) a Poštovní
(110 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. Byla rozšířena příprava strážníků v prohlubování znalostí
a dovedností profesní sebeobrany, taktiky a bezpečnosti provádění zákroků,
která probíhala v bývalé základní škole na ulici Tovární. Všichni strážníci
a dispečerky městské policie absolvovali v roce 2019 zákonem požadované
školení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a školení požární ochrany.
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Každých 5 let jsou podle zákona strážníci povinni absolvovat prolongační
školení zakončené zkouškou odborné způsobilosti před zkušební komisí Ministerstva vnitra. V roce 2019 tuto zkoušku úspěšně složili 2 strážníci. Byla
dokončena reorganizace systému provozování stálé služby (dispečinku)
a provedeno zabezpečení služebny městské policie přes pult centralizované
ochrany. Kamerový systém byl rozšířen o 9 kamerových bodů a zároveň byla
provedena částečná výměna již technicky zastaralých kamer.
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ŽIVOTNÍ
PROSTŘEDÍ
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Na začátku roku se v přírodní rezervaci Bažantula začalo s pracemi v rámci
oprav a obnovy rybníků Malý a Velký Okluk, Bažantula a Kozák. S příchodem
jara byly s ohledem na rozmnožování obojživelníků práce přerušeny. Bahno
vyhrnuté na hromadách zůstalo ponechané k odvodnění. Přes léto a na podzim byla pouze vyklizena dřevní hmota po těžbě. Práce budou pokračovat
v roce 2020.
V roce 2019 bylo vydáno 43 usnesení a rozhodnutí na povolení kácení dřevin
rostoucích mimo les, z toho v 1 případě bylo vydáno zamítavé rozhodnutí
a ve 2 případech bylo vydáno částečně zamítavé rozhodnutí. Rozhodnutími
bylo povoleno kácení 352 ks dřevin a 4 511 m2 keřů. Za pokácené dřeviny byla v 7 případech uložena náhradní výsadba v rozsahu 5 832 ks dřevin. Z podaných žádostí o kácení dřevin nebylo povoleno kácení 4 ks dřevin. Byla vydána 3 rozhodnutí o zásahu do registrovaných významných krajinných prvků.
Na úseku rybářství bylo v roce 2019 vydáno 51 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.
Většina akcí, pořádaných v tomto roce, se vztahovala k výročí 60 let vzniku
našeho města.
V pátek 8. února pořádala organizace „XXIII. městský ples“.
Protože město v tomto roce slavilo 60. výročí vzniku, právě
60. letům byl tento ples věnován. Ve velkém sále hrála kapela
Gangsters of Swing Orchestra, v kavárně se pak o zábavu staral
DJ Srp. Večerem provázel herec a moderátor Roman Vojtek,
hlavním hostem byla Petra Janů. Nechyběl fotokoutek ani tradiční tombola.
Koncert skupiny Čechomor se konal ve velkém sále Dělnického domu v pátek
12. dubna.
Na akci „Jarní móda elegantních dam“ 27. dubna se mohly zejména účastnice
nechat inspirovat nejnovějšími trendy v módě. Po ukončení přehlídky následovala afterparty.
U příležitosti 120. výročí narození Františka kardinála Tomáška
se ve Studénce konalo několik akcí. V úterý 30. dubna proběhla
v obřadní síni zámku přednáška „To byl František kardinál Tomášek“. Přednášející PhDr. Jitka Jonová, Th.D. (na fotografii
vpravo), ve své prezentaci vyzdvihla základní životní mezníky Tomáškova života. Poté vystoupila kardinálova sestřenice Jana Ottová (na fotografii vlevo),
která přítomné posluchače seznámila se svými vzpomínkami na
něj. S sebou přivezla také několik dochovaných fotografií, písemností a předmětů. Z nich bych upozornila na kardinálovo parte,
vstupenku na jeho pohřeb ve Svatovítském chrámu či na růženec
požehnaný papežem Janem Pavlem II. (viz fotografie vlevo). Oslavy
pokračovaly 1. května slavnostní mší v kostele sv. Bartoloměje. Tu celebroval pražský arcibiskup a primas český
Jeho Eminence kardinál Dominik Duka za
účasti pomocného biskupa olomouckého
Mons. Antonína Baslera, pomocného bisku- 68 -
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pa ostravsko-opavské diecéze Mons. Martina Davida a dalších církevních
hodnostářů. Poté byla v zámku za přítomnosti představitelů města Studénky,
Moravskoslezského kraje, Ministerstva kultury, Arcibiskupství pražského,
Arcibiskupství olomouckého, Biskupství ostravsko-opavského a dalších pozvaných hostů slavnostně zahájena výstava „František kardinál Tomášek“.
Moderátor tohoto odpoledne Mgr. Marek Hýža nejprve vyzval 5 osobností ke
krátkému rozhovoru, ti pak společně přestřihli pásku, a otevřeli tak výstavu,
která trvala až do konce října. Jednalo se o tyto hosty: starostu města Libora
Slavíka, ředitelku organizace SAK Mgr. Hanu Maiwaelderovou, náměstka ministra kultury Ing. Jiřího Vzientka, 1. náměstka hejtmana Moravskoslezského
kraje Mgr. et Mgr. Lukáše Curyla a na závěr kardinála Dominika Duku. Výstava se skládala ze 2 částí. Ve foyer zámku byly umístěny panely se základními
životopisnými údaji kardinála Tomáška a dobovými fotografiemi. Autorkou
těchto textů byla PhDr. Jitka Jonová, Th.D. V 1. patře byly rozmístěny vitríny
s předměty vztahujícími se ke kardinálovu životu a činnosti. Mohli jsme zde
najít např. kardinálské roucho, prsteny, hodinky, čestné doktoráty nebo Pannu Marii lourdskou. Tyto předměty zapůjčilo pražské arcibiskupství. O zapůjčení se zasloužil diecézní konzervátor Mgr. Vladimír Kelnar.
Oslavy dnů města, tentokrát při příležitosti
60. výročí založení Studénky, byly dvoudenní.
Konaly se 7. a 8. června na hřišti u školy TGM.
Program probíhal na několika stageích, vystřídaly se zde
místní školy a spolky, alternativní studénecké skupiny, pohádky a atrakce pro
děti. Vrcholem byly koncerty skupin Laura a její tygři a Tři sestry.
Během „Letního festivalu“ se občané města mohli zúčastnit
mnoha akcí. Pro děti byly uspořádány různé dílničky nebo
zorganizována pohádková představení. Dospělí mohli navštívit letní kino u zimního stadionu, zábavu u příležitosti
zahájení a ukončení léta, akci „Fajne léto“ (viz foto) nebo „Studénecký Rockfest“ na Mlýnské.
Na loňskou akci „Technické dědictví“ navázalo 31. srpna „Technické dědictví
– VAGONKA & TATRA ve světě“, které se odehrávalo na 3 místech: ve Vagonářském muzeu ve Studénce, v Technickém muzeu Tatra v Kopřivnici a na
Letišti Leoše Janáčka Ostrava. Tato místa byla propojena historickými dopravními prostředky. Ve Vagonářském muzeu byla připravena expozice cestovatelů Zikmunda a Hanzelky a v technickém muzeu prohlídka Tatry 815
GTC, která podnikla v roce 1987 cestu kolem světa. Na letišti byly vystaveny

- 69 -

Kronika města Studénky za rok 2019
repliky starých letadel, automobily vyrobené v Tatře Kopřivnice a byl připraven doprovodný program.
Na podzim jsme mohli navštívit např. cestopisný večer „Vandráci vagamundos“, během kterého herci Jan Révai, Pavel Liška a kameraman Hynek Bernard vyprávěli o své tříměsíční cestě po Střední Americe.
„Pieta za 17. listopad“ připomněla na náměstí Republiky události z listopadu 1989. Hrála kapela
Flegmens z Nového Jičína. Kolem kašny byla připravena místa, kde bylo možné zapálit svíčku.
V 18 hodin zastupitelé města v návaznosti na výročí 60 let vzniku města
Studénka slavnostně uložili do země časovou schránku se vzkazy pro příští
generace.
Během adventu uspořádala organizace několik tradičních akcí. Mohli jsme
navštívit vánoční trhy, zazpívat si během akce „Česko zpívá koledy“ nebo si
poslechnout pěvecký sbor Ondrášek, skupinu Poetika či zpěváka Josefa Vágnera.

Akce jiných spolků a organizací
Oddíl národní házené pořádal v sobotu 19. ledna „Sportovní ples“. K tanci
i poslechu hrála hudba FLASH, o občerstvení se postarala firma POLI.
V sobotu 16. února pořádali hasiči svůj tradiční „Hasičský ples“.
Studénecká malířka a spisovatelka Iva Hoňková pokřtila v sobotu
29. března ve Vagonářském muzeu svou další knížku pohádek pod
názvem „Andělské pohádky ze starého mlýna“.
Hasiči ze Studénky-města pořádali v sobotu 27. dubna u své zbrojnice „Slet
čarodějnic a stavění máje“. Na programu byly soutěže pro děti, zejména o nejkrásnější čarodějnici, skákací hrad, a bylo přichystáno bohaté občerstvení.
Dne 2. května byly při příležitosti osvobození města položeny věnce u památníků ve Studénce i v Butovicích.
Dne 5. května se v Nové Horce konala pouť.
„Rodinné odpoledne“ pořádalo Sdružení rodičů při ZŠ TGM v sobotu 1. června
na zahradě Dělnického domu.
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Poslední červnovou sobotu se téměř 80 sportovně založených účastníků
„Tour de aleje“, kterou pořádalo sdružení Arnika, vydalo na kolech do
CHKO Poodří. Zájemci o cyklojízdu si mohli vybrat ze 2 možností – junior trasy pro nejmenší a machr trasy pro zkušenější borce. V cíli čekaly na účastníky
drobné odměny za absolvování trasy, hry a úkoly pro děti, dílnička, vystoupení mažoretek, koncert i tombola. Výtěžek z akce pomohl Arnice a Českému
svazu ochránců přírody Studénka věnovat potřebnou péči starým stromům,
v jejichž dutinách nachází svůj příbytek ohrožený brouk páchník hnědý, nebo
výsadbě nových stromů na jinak nevyužitých plochách.
S Tanečním a swingovým orchestrem Bedřicha Pukovce jsme si mohli připomenout prvorepublikovou atmosféru, zatančit, zazpívat a zavzpomínat na
zlatou éru české operety ve čtvrtek 27. června v Dělnickém domě.
Tradiční „POLI veterán jízda historických vozidel Studénka 2019“ se uskutečnila 13. července na trase Studénka – Velké Albrechtice, kde na hřišti proběhla jízda zručnosti.
V areálu letního stadionu se 13. července opět po roce sešla fotbalová mužstva, aby poměřila své síly v turnaji „Streetcup Studénka 2019“.
„Anenská pouť“ se v Butovicích konala v sobotu 27. července.
Na koupališti se 3. srpna uskutečnil turnaj smíšených dvojic v plážovém volejbale.
Na zahradě Dělnického domu pořádali 23. srpna házenkáři „Krmášovou zábavu“.
Krmáš ve Studénce se v tomto roce slavil v neděli 25. srpna.
Dne 11. září si mohli zájemci o „Studéneckou pětku aneb Memoriál Jarka ‚Kida‘ Kuncka“ vybrat z 2 běžeckých tratí pro dospělé: pětky (5 km) a tuctu
(12 km), 2kilometrová trať byla určena dětem. Závodů se zúčastnilo asi
200 běžců.
V rámci akce „Mapa zdraví ČR – Za zdravé Novojičínsko“ mohli zájemci 19. listopadu na městském
úřadu vyzkoušet zdarma přístroj Tanita, který zjišťuje množství tuku v těle, břišní tuk, fyzickou kondici, svalovou hmotu, tělesnou vodu, mineralizaci
kostí, bazální metabolismus a tělesný věk.
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Pěvecký sbor Collegium Bonum zazpíval 6. prosince v modlitebně Církve československé husitské Českou mši vánoční.
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SPOLKOVÁ
ČINNOST
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Ve Studénce pracovalo v roce 2019 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 existoval.

AS Bizon Studénka
BMX Studénka
Oddíl má 55 členů, předsedou byl Petr Hurník. Licence UCI (Mezinárodní cyklistická unie) mělo 13 členů. Zájem o tento sport byl ve Studénce značný, základna ale nemohla být rozšířena z důvodu nedostatku trenérů. Dlouhodobým problémem bylo umístění bikrosové dráhy a její délka, která nebyla
v souladu s pravidly UCI. Probíhala jednání s majiteli pozemku, a to i ze strany města, bohužel tato jednání nevedla ke kladnému výsledku, neboť firma,
která pozemky vlastnila, si kladla nevhodné podmínky. Od listopadu se tréninková činnost přesunula do tělocvičny ZŠ Butovická a do kryté bikrosové
dráhy ve slovenských Šenkvicích.
V únoru byla Sabina Košárková oceněna hejtmanem Moravskoslezského kraje jako sportovec kraje za rok 2018 v kategorii mládež do 19 let.
Ve dnech 16. až 17. března startovala Sabina Košárková v halovém závodě v anglickém Manchesteru. Za účasti nejlepších bikrosařek Anglie obsadila v těchto 2 závodech kategorie Girls 14 dvě
1. místa.
První závody „Evropského poháru BMX“ se jely
v italské Veroně ve dnech 30. až 31. března. V naší
početnější výpravě skončila nejlépe Sabina Košárková, která v sobotu obsadila 2. místo, v neděli
všechny rozjížďky vyhrála a ve finále zvítězila.
Naši závodníci byli úspěšní také na „Mistrovství České republiky BMX“ v Brně
30. června. Nejlépe se umístili ve svých kategoriích Sabina Košárková
(1. místo, tj. mistryně ČR, a 3. místo) a Radek Košárek (3. místo).
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„Mistrovství Evropy BMX“ ve městě Valmiera v Lotyšsku se
konalo 12. až 14. července. V kategorii Boys 8 obsadil Adam
Peterek 4. místo a Sabina Košárková dvakrát 2. místo v kategorii Girls 14 a v kategorii Cruiser Girls 16. Stala se tak dvojnásobnou vicemistryní Evropy.
Našimi nejúspěšnějšími závodníky na „Mistrovství světa BMX“
v belgickém Heusden-Zolderu byli opět Adam Peterek (7. místo) a Sabina Košárková (2. a 3. místo), která se tím zároveň
stala vítězkou Evropského poháru.
Koncem prázdnin bodovali naši závodníci na „Intercupu“
v Hranicích. Nejlépe se umístili ve svých kategoriích
Adam Quarda (1. místo), Sabina Košárková (2. místo)
a Radek Milníček (1. místo).
Po posledním dvojzávodu „Moravské ligy BMX“ v Uničově byly vyhlášeny výsledky za celý seriál. V jednotlivých kategoriích se nejlépe umístil Adam Quarda (B 13/14) na 1. místě a Matěj Hurník (M 17+) také na 1. místě.
V září a říjnu se jel „Pohár Slovenska“, kterého se zúčastnil Tomáš Budzel
(B 11/12). Ve všech 3 závodech získal za velmi chladného a deštivého počasí
2. místo.

Český svaz chovatelů poštovních holubů,
ZO Studénka
Místní spolek měl na konci roku 10 členů, jeho předsedou byl Ing. Anton Solár. Stěžejním bodem činnosti je v období od konce dubna do konce září konání závodů, v podzimním období následují výstavy a četné schůzky týkající
se proběhlých závodů a výstav.
V roce 2019 členové absolvovali 19 závodů dospělých holubů a 5 závodů holoubat. Závody dospělých holubů se skládaly z 12 závodů tuzemských
(tj. dlouhých od 150 do 500 km) a 7 závodů zahraničních čili dlouhých (od
500 do 1 100 km) ze směru Německo, Holandsko, Belgie.
Na závody dospělých holubů spolek nasadil celkem 3 486 kusů poštovních
holubů, na kterých se podílelo 10 chovatelů, na závody holoubat 1 156 poštovních holubů od 9 chovatelů. Největší počet dospělých holubů nasadil cho- 75 -
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vatel Jiří Kulišťák (543 kusů dospělých holubů na 19 závodů) a Ing. Anton Solár (548 kusů dospělých holubů na 16 závodů). Výborných výsledků členové
dosahovali v závodech v rámci pásma Nový Jičín, např. Jiří Dubjuk, Marek
Skrbek a Jiří Kulišťák.
Závodů holoubat se zúčastnilo 9 chovatelů, z toho výborného výsledku dosáhl
Jiří Dubjuk, který obsadil z 50 závodících chovatelů 2. místo v rámci pásma
Nový Jičín.
Na základě dosažených výsledků celé sezony reprezentovali chovatelé spolek
Studénka na „Oblastní výstavě poštovních holubů“ v Krmelíně, kde spolek vystavil 7 poštovních holubů. Výborného výsledku dosáhl holub ročníku 2019
Jiřího Dubjuka, který skončil v kategorii STANDARD na 3. místě a rovněž jeho
holubice roku 2019 na 2. místě ve stejné kategorii.
Poslední akcí za rok 2019 byla tradiční výstava odchovu holoubat za rok
2019 ve spolkové klubovně, která se však uskutečnila až 8. ledna 2020.

Český rybářský svaz, místní organizace Studénka
Český svaz chovatelů, základní organizace
Studénka
V roce 2019 měl spolek 21 členů, z toho byli 2 čekatelé, a 5 čestných členů. Konaly se 3 členské schůze a 10 výborových schůzí.
Jednatelem byl Ing. Petr Bartoník.
Jednodenní „Místní výstava králíků, drůbeže a holubů“ se konala 9. února ve
středisku u nádraží. Zúčastnilo se jí 46 vystavovatelů se 150 ks králíků, 45 ks
drůbeže a 69 ks holubů. Součástí byl i všemi oblíbený králičí hop.
Dne 27. dubna proběhla v Loučce u Nového Jičína okresní konference Českého svazu chovatelů. Základní organizace Studénka obsadila 1. místo v okresní
soutěži mezi základními organizacemi za rok 2018. V soutěži králíků získala
5. místo, v soutěži drůbeže 1. místo a v soutěži holubů 2. místo.
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V červnu se chovatelé prezentovali na „Dni města Studénky“ a v září na akci
„Zemědělství v Poodří“ v Bartošovicích.
Dvoudenní „Výstava králíků, holubů a drobného zvířectva“ proběhla ve dnech 9. a 10. listopadu v chovatelském středisku u nádraží. Svá zvířata zde vystavilo 85 chovatelů, z toho bylo 7 mladých chovatelů.
Bylo přihlášeno 301 ks králíků (44 druhů a barevných rázů), 272 ks drůbeže (60 druhů a barevných
rázů) a 109 ks holubů (22 druhů a barevných rázů). Organizátoři delegovali
10 odborných posuzovatelů, kteří profesně zhodnotili a posoudili kvality jednotlivých vystavených zvířat. Na výstavu během těchto dvou dnů zavítalo asi
450 návštěvníků. Zpestřením výstavy byla ukázka králičího hopu. Novinkou
byl koutek pro děti, které si chtěly vybarvit svého králíka či slepičku.

Český svaz ochránců přírody Studénka
Předsedkyní byla Ing. Eva Urbancová. Práci spolku řídil
výbor, který se scházel jednou týdně ve spolkové klubovně v zámku.
V roce 2019 byl spolek aktivní. Do ochranářské práce zapojil nejen členy, ale i dobrovolníky z řad skautů, hasičů,
místních obyvatel a dětí. Ti společně vysadili zhruba
550 stromů v individuálních výsadbách, z toho 386 v partnerství s Arnikou. Vybudovali 3 nové informační panely populární „Volské
stezky“. Zajímavá byla návštěva u kolegů na Slovensku a účast na
semináři „Prolomit sucho“ o zadržování vody v krajině. Proběhlo
i několik tradičních poznávacích akcí jako jarní hory, otevřené
sklepy a podzimní hory.
Projekt na záchranu brouka páchníka pokračoval druhým rokem. Během roku 2019 bylo v rámci projektu vysazeno 363 dubů a hrušní a ořezáno 18 dubů a vrb. Do sázecích akcí se zapojilo 112 dobrovolníků z řad veřejnosti.
Od roku 2018 členové realizovali projekt „Koryta“ – projekt na výsadbu a následnou péči o extenzivní ovocný sad. V jarních měsících byla po narušení
povrchu oseta část plochy regionální travní směsí, následně probíhal opakovaný řez zbytku starých ovocných stromů, které v lokalitě zbyly z původního
sadu. Po celou sezonu se v sadu pásly ovce valašky.
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Dalším realizovaným projektem byla výsadba remízů
v CHKO Poodří. V rámci tohoto projektu bylo vysazeno
více než 5 000 dřevin na 5 lokalitách v CHKO Poodří.
Spolek kontroloval a řídil postup prací tak, aby byly
v souladu s projektem a nastaveným harmonogramem.

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).

ČSZ CH.A.O.S. Studénka
V roce 2019 zálesáci registrovali 32 členů, z toho bylo
15 členů ve věku do 18 let. Náčelníkem byl Martin Gold.
Schůzky probíhaly každý týden v klubovně v bývalé škole
na Tovární ulici. Uskutečnilo se celkem 31 oddílových
schůzek a 1 tradiční speciální „Vánoční schůzka“. Středisko zorganizovalo nebo bylo účastníkem 10 vícedenních akcí.
Akce „Studénecký detektiv – případ Atlas“ proběhla 16. února. Účastníci měli
podle fotek dojít na určité místo, kde našli šifru, aby rozluštili poznámky
a mohli vydat zeměpisný atlas. V tomto měsíci členové také odjeli za zálesáky
do Ždánic. V březnu se konala akce „Průzkum pohraničí“ u náčelníka střediska v Pitárné nedaleko polských hranic. V dubnu se členové vypravili na předvelikonoční víkendovku do srubu na Ohradě a v květnu i v červnu jeli opět do
Ždánic. V červnu začaly přípravy na tradiční zálesácký pobyt. Ten vypukl na
přelomu června a července a měl téma „Zločinci Divokého západu“. Na přelomu listopadu a prosince si všichni mohli vyzkoušet hlavní role ve známých
televizních pořadech během víkendovky „Televize“. Tradiční „Vánoční schůzka“ byla spojena s promítáním zálesáckého pobytu.

Evropská letecká liga, z. s.
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FOTBAL STUDÉNKA, z. s.
Výkonný výbor pracoval ve složení: předseda Ing. Martin
Stachovič, jednatel Jan Kováč, pokladník Ing. Radovan Přikryl, člen výboru Stanislav Burian, Petr Brož, Lukáš Demel
a Filip Červenec. Pozici revizora spolku vykonával Radek
Korený.
Ve dnech 25. až 27. ledna absolvovalo družstvo
dorostu zimní soustředění v areálu Hotelu Kryštof
na Prostřední Bečvě. Zimní soustředění bylo zaměřeno na fyzickou kondici hráčů. Trenéři nezapomínali ani na hru, i když kvalitnímu fotbalu nepřál
zasněžený povrch.
V pátek 15. března odjeli hráči starší přípravky společně
se svými trenéry do Jeseníku nad Odrou, kde je čekaly
téměř 3 dny naplněné nejen fotbalem, ale i kondičním
cvičením. Rozvoj fotbalových dovedností probíhal na
travnatém hřišti nebo na hřišti s umělým povrchem u nedaleké školy. Večerní
tréninky zaměřené na posilování a strečink probíhaly v tělocvičně. Po náročném dni si mohli kluci odpočinout ve vířivce nebo si zahrát ping pong či některou z deskových her.
Dne 2. června se uskutečnil další
ročník fotbalového turnaje pro nejmenší fotbalisty a fotbalistky s ročníkem narození 2012 nebo mladší.
Turnaje se zúčastnilo 7 družstev, což
bylo téměř 70 dětí. Vyhrál tým Bílovce před Baníkem Ostrava a před hráči
Bartošovic. Domácí skončili na 7. místě.
V neděli 16. června se na stadionu konal již 7. ročník
turnaje pro mladší a starší přípravku, jehož se zúčastnilo
11 týmů. V kategorii mladší přípravky obhájili naši
chlapci prvenství, v kategorii starší přípravky vyhrál tým
Unie Hlubina, náš tým skončil 6.
Klub pořádal na fotbalovém stadionu 22. června už 5. ročník turnaje „Studénka City Cup 2019“. V konkurenci 5 týmů vyhrálo družstvo mužů nad 35 let.
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V druhé polovině července uspořádal klub opět „Letní
příměstské táborové soustředění“. Celý týden na děti
čekala spousta zábavy, výletů a sportovních dovedností.
Poslední den byl zakončen tradičním posezením
s rodiči a nocováním dětí ve stanu.
Na „Sportovně-náborovém dopoledni“ se v pátek 6. září sešly děti z mateřských škol a z 1. a 2. tříd základních škol, aby na 10 stanovištích plnily různé
úkoly.
Za účasti 8 týmů malých fotbalistů se 7. září
uskutečnil „Den s Baníčky“. Mezi utkáními byl
zajištěn doprovodný program s fotbalovou abecedou a setkání s legendami Baníku.
V podzimní části se družstvo dorostu vrátilo z opavského přeboru do soutěže
v našem okrese. Výjimečný výkon týmu starších žáků přinesl 10 výher v řadě,
tj. 1. místo v tabulce po polovině soutěže (skóre 50:4).
Tradiční štědrodenní „Vánoční bago“ se konalo v dopoledních hodinách na
fotbalovém hřišti. Ani v tomto roce nechybělo „Silvestrovské bago“.
Muži skončili v okresním přeboru v podzimní části sezony 2019/2020 na
12. místě, dorostenci v okresním přeboru na 2. místě, starší žáci v okresní
soutěži skupiny B na 1. místě, mladší žáci v okresní soutěži skupiny B na
4. místě, starší přípravka v okresním přeboru na 3. místě a mladší přípravka
v okresním přeboru na 4. místě. Veteráni obsadili v okresním přeboru 1. pozici.

HC Studénka, z. s.
V roce 2019 měl klub 315 členů, z toho bylo 165 mladších 18 let.
Hráči byli rozděleni do 3 oddílů – muži, starší žáci a mladší žáci.
Prezidentem klubu byl Martin Tomášek, jednatelem klubu Radek
Pobořil a sportovním manažerem Ing. Jiří Frais.
Naši hokejisté – muži ukončili sezonu 2018/2019 v semifinále, protože je 2x
porazil pozdější vítěz družstvo Českého Těšína. Starší žáci ukončili „Ligu starších žáků“ na 10. místě v základní části, v nadstavbové části skupiny B byli 9.
Mladší žáci byli po základní části ve své lize na 5. místě, v nadstavbové části
skupiny B obsadili 6. místo.
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Během dnů města proběhl na hřišti u školy TGM nábor dětí
do hokejového oddílu za účasti studéneckého odchovance
a hráče extraligy Vladimíra Svačiny.
V rámci celostátní akce „Týden hokeje“ přichystali 27. září ve Studénce
tzv. suchou variantu. Protože nebyla dokončena oprava zimního stadionu, děti si bez bruslí vyzkoušely některé hokejové aktivity, jako je třeba střelba na
branku nebo slalom mezi překážkami.
Slavnostní otevření zimního stadionu mělo 1. listopadu formu komentované
prohlídky. Z důvodů menších technických problémů se první mistrovský zápas proti Bohumínu hrál až 16. listopadu. Tento zápas sledovalo více než
700 diváků! Tomu předcházely dopolední tréninky a veřejné bruslení.
Druhou významnou akcí podzimu byla dodatečná oslava 70. výročí založení
hokejového klubu ve Studénce, která se konala 17. prosince v rámci mistrovského utkání s Novým Jičínem B. Před samotným utkáním proběhl slavnostní
ceremoniál, kdy byli oceněni bývalí hráči z let 1977 až 1978, kteří se nesmazatelně zapsali do historie klubu.

HC KES Studénka, z. s.
Klub vznikl roku 2009 a je součástí HC Studénka, z. s. Jedná se o klub, který
sdružuje tělesně postižené se zájmem o para hokej. Předsedou byl Mgr. Tomáš Mlčák.
V sezoně 2018/2019 se naši para hokejisté dostali do finále.
Ve finále prohráli se Zlínem 2:1 na zápasy, a obsadili tak
2. místo.
V sezoně 2019/2020 obsadili naši hráči 1. místo v tabulce a postoupili do
play off. V semifinále narazili na pětinásobného mistra ze Zlína, kterého tentokrát porazili poměrem 2:1 na zápasy a postoupili do finále „České para hokejové ligy“. Toto finále s týmem Pardubic se bude hrát na 2 vítězné zápasy
v březnu 2020.
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Horolezecký oddíl Studénka
Oddíl, který vedl Jakub Marek, měl 81 členů, z toho bylo
34 dospělých a 47 dětí. Předsedovi pomáhalo 5 dalších
instruktorů. Součástí oddílu byl dětský kroužek při
ZŠ Sjednocení, jehož členové se scházeli 2x týdně v tělocvičně této školy.
V průběhu roku členové trénovali ve skalních oblastech Štramberk, Kružberk,
Helfštýn, Rabštejn, Malý Rabštejn, Moravský kras, Žďárské vrchy, Adršpach,
Český ráj, Liščí kameny, na Slovensku v oblasti Súlov, Prečín, Belá a další.
Nepravidelně se konaly tréninky na boulderingové stěně v Ostravě-Vítkovicích v lezeckém centru Tendon Blok, na lezecké stěně Tendon Hlubina a Sareza v Ostravě, na lezecké stěně Flashwall v Olomouci nebo na lezecké stěně
Vertikon ve Zlíně a HUDY stěně v Brně.
Během roku oddíl zorganizoval několik soustředění. V únoru a říjnu se konalo soustředění v Malé Fatře v Chatě pod Chlebom, v červnu pravidelné soustředění ve Velkém Rabštejně v Jeseníkách. Součástí srpnového soustředění
v Adršpašsko-teplických skalách byla i účast na některých soutěžích, které
probíhaly v rámci Mezinárodního horolezeckého filmového festivalu. Posledním soustředěním byl říjnový lezecký outdoorový festival v Rabštejně
v Jeseníkách. Naši horolezci se také v červenci zúčastnili akce „Adršpach highline meeting – Mezinárodní setkání horolezců a slacklinerů“.

Junák – český skaut
Ve Studénce pracovaly 2 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
Minometná četa) a 4 družin děvčat (Pryskyřinky, Žabky, Termiti,
Knoflíci). V září se Knoflíci a Minometná četa spojili v jednu družinu. Členové
se scházeli každý týden ve skautské klubovně na staré faře.
„Skautské plesání“ 9. února začalo jako tradičně
odpoledne maškarním bálem pro děti. V soutěži
dětských masek zvítězily Pindruše, mezi velkými
Pat a Mat, kteří se starali i o program. Večer pak
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následoval společenský ples pro dospělé, který byl tentokrát ozvláštněn plněním bobříků.
O víkendu 5. až 7. dubna se sešli dobrovolní pátrači na
akci „Detektivní výprava“ a vydali se do vesnice Třemešná hledat ztraceného turistu. Obcházeli obyvatele
vesnice a snažili se zjistit informace, které by pomohly
turistu najít.
Okresní kolo „Svojsíkova závodu“ proběhlo 11. května
v Kopřivnici a ve Štramberku. Studénecká Knoflíková četa
skončila na 2. místě s postupem do krajského kola. Tam
svou kategorii v červnu vyhrála.
V sobotu 25. května navázaly oddíly ze Studénky a z Albrechtiček spolupráci
se skauty z Bravantic a zúčastnily se jejich hry, ve které bojovaly za založení
Československé republiky.
„Piškotismus“ s podtitulem „Místo činu“ začal hrou na stavbu
sousoší a poté se rozběhlo pátrání po ukradeném náhrdelníku.
Úkolem účastníků bylo rozklíčovat příběh, dotvořit scénu
svým výtvorem postaveným z piškotů a kompletní příběh z místa činu povyprávět ostatním.
Už 18. letní tábor proběhl v Nedašově od 27. července do 10. srpna. Jeho námět navazoval na celoroční motiv detektivních zápletek a dal by se nazvat
„Detektivní univerzita“. Od příjezdu až do dne odjezdu hledali frekventanti
podezřelého.
V září Knoflíková četa vyrazila bojovat o co nejlepší výsledky v celostátním kole „Svojsíkova závodu“. Celá
akce probíhala 4 dny, během kterých
byly schopnosti účastníků testovány
na mnoha úrovních. Ať už se jednalo o spaní ve stanu, vaření večeře na plynovém hořáku nebo testování různých znalostí a dovedností. Četa se bohužel
na stupně vítězů neprobojovala.
K podzimu patřila tradiční listopadová „Drakiáda“ a ke Štědrému dni roznášení Betlémského světla.
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Klub důchodců při ZO OS KOVO MSV Studénka
V roce 2019 měl klub 478 členů, jeho předsedkyní byla Dáša Šlachtová. Činnost řídila 14členná Rada klubu důchodců. V tomto roce důchodci zorganizovali 6 klubových večerů, 6 zájezdů do ostravských divadel, 4 poznávací zájezdy, z toho byl 1 jednodenní, 1 dvoudenní a 1 turistický. Zájemci využili
možnost pobytu v rekreačním středisku Klokočůvek a někteří členové byli
aktivní i v komisi Komunitního plánování sociálních služeb při MěÚ Studénka.
Každoroční setkání bývalých zaměstnanců vagonky s představiteli firmy,
města a odborů se uskutečnilo 22. května ve velkém sále Dělnického domu.
Zúčastnilo se ho 160 bývalých zaměstnanců.

Klub Stuart – klub malých forem
Na podzim roku 2017 založila skupina mladých lidí seskupení, které chtělo dělat kulturu zábavnou formou pro mladé a mladě uvažující lidi moderními dramatickými metodami, tj. stand-up, skeč, storytelling, autorské čtení, scénky, krátké divadelní hry, slam poetry výstupy. To vše chtěli
doprovázet hudbou místních muzikantů. Performeři zkoušeli v bývalé staré škole ve Studénce na ulici Družstevní a spolupracovali
s TV Odra a spolkem Morfé, který obnovuje Kryt. Vystupovali nejen ve
Studénce, ale také v Ostravě či Opavě. Hlavním organizátorem, autorem
i hercem byl Adam Poštolka.

Leteckomodelářský klub č. 260
Leteckomodelářský klub č. 260 sídlil ve Studénce
v tzv. Sladké díře. Jeho předsedou byl Radek Henzel a místopředsedou Bc. Vojtěch Skotnica.
V kategorii letadel se v roce 2019 nikdo ze členů žádné soutěže nezúčastnil.
V kategorii rádiem řízených modelů aut v měřítku 1 : 10
reprezentoval klub pouze Lukáš Gelnar. Se svým modelem
Ford Fiesta WRC se zúčastnil všech osmi závodů série „Moravia Cup“ v kategorii WRC 2. V této kategorii bylo přihlá-
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šeno 24 závodníků. Svou kategorii vyhrál s celkovým počtem 148 bodů
a v hlavní kategorii skončil na 9. místě.
Nikola Svobodová hostovala v žákovské kategorii rádiem řízených modelů
aut v měřítku 1 : 10 a zúčastňovala se halových závodů. V roce 2019 obsadila
v „Moravskoslezském poháru“ 5. místo.

Mateřské kruhy
Spolek Mateřské kruhy je spolkem rodičů,
který provozuje „Lesní klub Šakalík“. Jeho
koordinátorkou byla Mgr. Pavla Mrózková.
Své zázemí má klub ve Studénce na loukách
blízko myslivecké chaty. Tento prostor byl
vyčištěn, byla přivezena a opravena mobilní buňka, kde
vznikly krásné prostory pro děti.
Spolek pořádal 13. dubna úklidovou akci „Den Země 2019“. Účastníci uklízeli
ve Studénce kolem školy TGM, kolem Dělnického domu a zámku, kolem rybníků. Celkem nasbírali 21 pytlů odpadu o váze asi 500 kg. Po ukončení akce
následovalo opékání a program pro děti.
V nových prostorech na loukách v blízkosti myslivecké chaty se 18. května konal „Den pro rodinu 2019“.
Připraveny byly tvořící aktivity pro děti, divadlo i občerstvení.
Svůj první příměstský tábor navštěvovaly přihlášené
děti ve dnech 12. až 16. srpna. První den byl seznamovací a pak se točil kolem poznávání naší planety. Druhý
den měl téma vzduch a vzduchohrátky, další země jako
živel, voda a taky trochu ohně a pátek se týkal vesmíru.
Svatomartinská slavnost a lampionový průvod potěšil
začátkem listopadu asi 60 zájemců. Děti nejprve odpoledne tvořily bubáky a netopýry z listí, jakmile se setmělo, vyrazily s rozzářenými lampiony ven na vyznačenou
stezku.
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Od začátku adventu si děti i zájemci mohli prohlédnout
i „vyzkoušet“ vánoční betlém i jesličky. V pátek 20. prosince si děti vyměňovaly dárky, maminky cukroví, ochutnávaly se vánoční dobroty a zpívaly koledy.

Mažoretky Petra Studénka
Pod názvem Mažoretky Petra Studénka působily pod hlavičkou SAK Studénka, příspěvkové organizace, 4 soubory
ve školním roce 2018/2019 (Littlekadetky, Kadetky, Juniorky, Seniorky, celkem 30 děvčat) a 4 soubory ve školním
roce 2019/2020 (Littlekadetky, Kadetky, Juniorky, Seniorky, celkem 30 děvčat). Mažoretky byly registrovány v asociacích ČFMS a ČMTF.
Všechny soubory pracovaly s náčiním baton (hůlka), a to jak ve velkých formacích, tak v mini a sólo formacích. V soutěžní sezoně 2019 si mažoretky
připravily kolem 15 choreografií.
V roce 2019 se mažoretky zúčastňovaly nepostupových soutěží a vystoupení
na území celé České republiky.
Předposlední srpnový týden se do pražské haly Královka sjely mažoretky z celého světa, aby se zúčastnily boje o nejcennější světové tituly. Součástí
7. ročníku mistrovství světa byl i „Světový pohár“,
který byl určen pro začínající mažoretky. V nejmladší
věkové kategorii nás reprezentovaly Nikol Vojkůvková a Michaela Tobolová,
které obsadily 1., resp. 2. místo. Emily Krásová vystupovala nejprve v sólu
s jednou hůlkou a poté i se dvěma hůlkami a v obou disciplínách se stala mistryní světa.

Městský klub důchodců
Městský klub důchodců měl 18 členů, jeho předsedkyní byla Jaruška
Grosmanová. Členové se scházeli jednou týdně v klubovně domu s byty
zvláštního určení. Během těchto schůzek cvičili nebo hráli karty a deskové
hry. Také se scházeli při oslavách narozenin, MDŽ, Dne matek a Vánoc. V tomto roce se zúčastnili zájezdu do Kunína a do Bílovce.
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Morfé
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. V čele organizace stál Bc. Lukáš Zavadil a Bc. Renáta E. Orlíková.
Dne 4. května se konala akce „Jam v Krytu“.
Studénecká básnířka Marie Farná četla své básně v Krytu 23. května. Na kytaru ji doprovázel Rostislav Hessek.
V rámci doprovodného programu dne města vystoupilo
v sobotu 8. června v lesíku nad Krytem v rámci „POP-STU“ několik místních DJ’s, čepovalo se pivo a prodávaly burgery.
Unikátní nový dokument „Bitva o Ostravsko 1945“ se
promítal v Krytu v pondělí 17. června. Poté následovala
beseda s režisérem Jaroslavem Korytářem.
Promítání 15. prosince „Kraťasy v Krytu“ zahrnovalo 5 krátkých filmů,
z nichž snímek studéneckých autorů „Já, Kinský“ byl uveden v předpremiéře.

Motalinky
Myslivecké sdružení „Poodří Studénka“
Členové obhospodařovali honitbu o výměře 1 500 ha, jejíž část se nacházela
v chráněném území Poodří a kde platila odlišná pravidla pro hospodaření.
Větší část z celkové výměry připadala na pole a louky, nemalou část tvořily
vodní plochy a své místo zde měl i lužní les.
Myslivecké sdružení „Poodří Studénka“ mělo 15 členů, 2 čekatele a 1 adepta
myslivosti. Předsedou byl Pavel Haša st., mysliveckým hospodářem Ing. Marek Berkus.
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Podmínky pro život zvěře v roce 2019 byly celkem příznivé, špatný pro zvěř
byl nedostatek vody způsobený jednak malými srážkami a jednak opravami
4 studéneckých rybníků. Jako každý rok si myslivci stěžovali na chování lidí
v přírodě a rušení zvěře.
Myslivci se snažili o posílení populace volně žijící drobné zvěře tím, že se zabývali odchovem bažanta obecného a zajíce polního a jejich následným vypouštěním do přírody. Na nákup krmiva a na činnost vložili členové do fondu
45.000 Kč a odpracovali přes 4 000 hodin při zlepšování životního prostředí
pro zvěř, a to budováním a údržbou napajedel, opravami, budováním a pravidelným zásobováním krmných zařízení apod. V honitbě ulovili asi 20 ks srnčí
zvěře a 3 ks prasete divokého. Jedna ze srnčích trofejí byla oceněna na „Chovatelské přehlídce trofejí“ stříbrnou medailí. Myslivci se také věnovali odlovu
lišek, plašení a regulaci kormorána a volavky a pořádali společné hony.
Během „Mysliveckého odpoledne“ v květnu a v září jsme mohli ochutnat myslivecké speciality, vyzkoušet si střelbu a děti si mohly zasoutěžit. Tyto soutěže měly naučnou formu s mysliveckou tematikou.

Pionýrská skupina Butovická
Pionýrská skupina Butovická je organizace, která se celoročně
stará, aby děti různého věku měly smysluplnou mimoškolní
aktivitu. V roce 2019 registrovala 27 dětí a 11 dospělých. Statutárním zástupcem byl Miroslav Růžička.
Pionýrskou skupinu tvořily dva oddíly – Bengálské Berušky, v jejímž rámci fungovala kapela Below the Mark, a taneční skupina P.U.S.A. Ta byla rozdělena na dvě družiny –
starší a mladší děvčata. V průběhu roku ukončil činnost
oddíl Bengálských Berušek společně s kapelou Below the Mark. Od září začal
pracovat volnočasový klub Kamarád, do kterého měly přístup i neregistrované děti.
Pionýři pořádali letní tábor na základně Lipná u Potštátu v termínu od soboty
17. do neděle 25. srpna. Celým táborem se prolínala hra na téma „Škola superhrdinů“ (viz foto pod nadpisem „Spolková činnost“). S touto hrou se ještě
před táborem skupina zúčastnila soutěže „ZA ETAPOVKU KINN-BALL“ a byla
odměněna jedním ze dvou kinn-ballových míčů.
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První říjnový víkend stmelovali členové kolektiv na chatě v Beskydech. I přes
nepřízeň počasí stihli veškerý program, který si naplánovali.
V taneční skupině P.U.S.A. pracovala děvčata ve věku 7 až 15 let, trénovaly je Lucie
Cingelová a Kristýna Valášková. Děvčata
tancovala ve stylu discodance a showdance, vystupovala na společenských akcích a pravidelně se prezentovala na tanečních soutěžích, kde také sbírala nejvyšší umístění. Pro své členy zorganizovala např. turnaj v „Člověče, nezlob se“, malování na zeď, „Ponožkový den“,
„Vánoční pusinkování“.
V březnu v soutěži „O valašský klobúk 2019“ získala
děvčata 2. a 3. místo, v semifinále „MIA DANCE festivalu“
v Ostravě obsadila 2., 3. a dvě 4. místa. Sezonu
2018/2019 ukončila dvěma vítězstvími v soutěži „Dance
Freud“ v Příboře.
V neděli 24. listopadu se taneční skupina P.U.S.A. zúčastnila republikového finále „Pionýrského Sedmikvítku“ v tanci v Holešově. Děvčata získala dvě
1. místa a jedno 2. místo.

Raketové a míčové sporty
Sportovní oddíl se zaměřoval na trénování dětí (badmintonová školička)
a pořádání turnajů v badmintonu, které probíhaly ve sportovní hale
v Pustějově, neboť ve Studénce nebyly vhodné prostory. V roce 2019 uspořádal oddíl 12 sportovních akcí a na dalších sportovních akcích pořádaných
TJ Pustějov se podílel. Předsedou byl JUDr. Stanislav Vodný.
Oddíl uspořádal 14. září ve sportovní hale v Pustějově každoroční „Turnaj
Studeňáků ve čtyřhrách v badmintonu“, kterého se zúčastnilo celkem
24 hráčů. Podmínkou tohoto turnaje bylo, aby v každém hráčském páru byl
alespoň jeden občan města Studénky.
Dne 23. listopadu pořádal oddíl ve sportovní hale v Pustějově, v herně stolního tenisu TJ MSV Studénka a v nafukovací hale ve Studénce každoroční turnaj
o titul „Mistr raketových sportů pro rok 2019“ ve čtyřhrách v badmintonu,
stolním tenise a tenise, kterého se zúčastnilo celkem 24 hráčů.
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Každoroční „Mikulášský turnaj dětí“ a „Turnaj dětí a rodičů v badmintonu“
proběhl ve sportovní hale v Pustějově ve spolupráci s TJ Pustějov. Zúčastnilo
se ho 14 dětí a 11 párů dětí a rodičů. Na závěr přišel anděl se sladkostmi pro
děti.

Sbor dobrovolných hasičů Studénka-Butovice
SDH Studénka-Butovice sídlil v centrální hasičské zbrojnici na Butovické ulici.
Sbor sdružoval 66 členů, z toho 12 žen, 42 mužů a 12 mladých hasičů. Starostou byl Martin Šrámek. Činnost sboru řídil devítičlenný výbor, který se sešel
12x.
Akcemi zaplněný měsíc květen začal stavěním májky, následovalo okrskové
kolo v požárním sportu, které se uskutečnilo tentokrát v Albrechtičkách.
V hasičském areálu „Za Klečkou“ proběhl 12. května již 32. ročník tradičního
turnaje v kopané o „Putovní pohár starosty SDH“ a „Pohár starosty města“.
Zúčastnilo se ho 9 družstev. Vítězem se stal oddíl Slavoj Butovice.
Hasiči oslavili 22. června v areálu „Za Klečkou“ 140. výročí založení sboru
v Butovicích. Na oslavu přijely okolní sbory i profesionální hasiči, kteří předvedli ukázku výškové techniky a slaňování. Prezentovala se také městská policie, policejní kynologové se psy, mladí hasiči i hasiči z Butovic. Celé odpoledne byla v areálu vystavená stará i nová hasičská technika. Oslavy byly zakončeny večerní taneční zábavou.
V září se uskutečnila „Soutěž mladých hasičů“, která po několika slabších ročnících opět byla poznamenána vysokou účastí a která vyšla na jedničku.
Kroužek mladých hasičů navštěvovalo 15 dětí do 11 let a 1 dorostenec, který
nastoupil jako uchazeč o místo ve výjezdové jednotce. Mladí hasiči se
v minulém roce zúčastnili celkem 5 pohárových soutěží v požárním útoku,
1 závodu požární všestrannosti a 2 závodů „Jen nejtvrdší hasič přežije“. Pro
tuto sezonu byla vytvořena 2 družstva mladších žáků a kategorii dorost zastupoval jednotlivec. Nejlepšího výsledku bylo dosaženo při domácí soutěži,
kde se mladí hasiči umístili na 3. místě. Odměnou pro všechny členy byl víkendový pobyt na chatě v Ostravici, kde byla připravená celovíkendová soutěž zakončená stezkou odvahy. V září proběhl v hasičské zbrojnici v Butovicích den otevřených dveří pro děti ve věku 6 až 15 let.
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Sbor dobrovolných hasičů Studénka-město
SDH Studénka-město sídlil na Družstevní ulici, starostou byl Jiří Dostál. Výbor
spolku se scházel téměř každý čtvrtek a dle potřeby zajišťoval přípravu plánovaných akcí.
Hasiči pořádali v sobotu 27. dubna pálení čarodějnic a stavění máje. Kromě
zdobení máje probíhaly soutěže pro děti, soutěž o nejkrásnější čarodějnici
a ohňostroj.
Soutěžní družstvo mužů nad 35 let se zúčastnilo 1 soutěže, a to okrskového
kola, kde skončilo na 2. místě.
Po 16 letech se sboru podařilo založit kroužek mladých hasičů, který navštěvovalo asi 20 dětí do 6 do 13 let. Vedoucími byli Alena Dostálová a Rostislav
Bajtek. Děti se scházely venku, v hasičárně nebo v tělocvičně ZŠ FkT a osvojovaly si techniku požárního útoku, zdravovědu, umění vázání uzlů a jak se
chovat v případě nebezpečí a požáru.

Sbor dobrovolných hasičů Studénka-nádraží
V roce 2019 měl sbor 25 členů, z toho bylo 7 žen. Sbor řídil devítičlenný výbor, který se scházel jednou měsíčně a před každou akcí. Starostou byl Ivo Hotárek.
Družstvo mužů se zúčastnilo 4 soutěží požárních družstev v požárním sportu.
Např. v sobotu 3. června zahájilo sezonu v požárním sportu v disciplíně požární útok. Ve Výškovicích se umístilo na 3. místě. O týden později skončilo
v Jakubčovicích čtvrté.
Čtyřicátý ročník soutěže požárních družstev v požárním úroku družstev
„O putovní pohár starosty SDH Studénka-nádraží“ se uskutečnil v sobotu
21. července v areálu na Mlýnské. V nejatraktivnější disciplíně požárního
sportu – požárním útoku přijelo soutěžit 25 sedmičlenných družstev žen,
mužů a mužů nad 35 let. Naše družstvo mužů nad 35 let skončilo po zaváhání
na terči na 3. místě a družstvo mužů v kategorii PS 8 na 2. místě.
Petr Pupák pokračoval jako instruktor ve výchovně vzdělávacího programu
„Výchova dětí v oblasti požární ochrany a ochrany obyvatelstva“, který organizuje Hasičský záchranný sbor České republiky. Během roku navštívil základní školy společně se svými kolegy, hasiči z Butovic. Jejich činnost spočívá
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v působení v třídních kolektivech vybraných škol, kde dle předepsané metodiky a schématu výuky pracovali se skupinou dětí a seznamovali je
s problematikou požární a civilní ochrany.
Sbor se i nadále zúčastnil akce „Recyklujte s hasiči“.

SK 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, kde bylo ustájeno asi
60 zvířat. Zájem byl o kroužek jezdecký, o víkendové mini pony cluby a zookoutek (především pro handicapované děti) a o příměstské jezdecko-chovatelské tábory. Během letních prázdnin proběhlo 5 turnusů tohoto tábora a 8 turnusů příměstského tábora malý farmář.
Za účelem zkvalitnění služeb došlo k významným změnám ve fungování organizační struktury na Jarošově statku. Pro lepší možnost získávání financí
a snadnější spolupráci s dalšími zájmovými organizacemi byl založen sportovní klub SK Jarošův statek, z. s. Statut samostatného sportovního klubu
umožňoval i snadnější účast na výstavách a závodech. Předsedkyní byla
Ing. Svatava Vidoňová.
Během roku byly realizovány projekty na podporu environmentálního vzdělávání a na podporu agroturistiky. Díky nim se podařilo opravit zázemí pro
návštěvníky i pro zvířata (např. osetí 4hektarové pastviny, ohrady pro ovce
a kozy, nová podlaha ve stájích, automatické napáječky) a byly spuštěny nové
aktivity (přírodní zahrada, naučné stezky, zážitkové programy).
Dne 6. ledna pořádal spolek tradiční „Skok do nového roku“.
Všichni milovníci zvířat se mohli 6. března zúčastnit akce „Za zvířátky na Jarošův statek“. Děti si mohly vyzkoušet péči o zvířata a svézt se na ponících.
Součástí byly tvořivé dílničky a bohaté občerstvení.
„Vítání jara na Jarošově statku“ 23. března bylo akcí pro celou rodinu. Děti se
mohly svézt na ponících a vyzkoušet si péči o zvířátka. Zároveň bylo vybráno
jméno pro nově narozeného beránka.
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Mezinárodní den dětí se na statku slavil 1. června s podtitulem „Latino párty
na pláži“. Děti využily obří pískoviště, tvořivé dílničky a malování na obličej,
ale také lehátka pod slunečníkem. K tomu hrála originální latinská hudba, na
kterou si všichni mohli zatančit s mexickým tanečníkem.
„Den s tátou na Jarošově statku“ měl 13. června podpořit trávení společného
času dětí a tatínků. Byl pro ně nachystaný např. farmářský víceboj, lukostřelba, beach volejbal či questingová trasa.
V září proběhla reorganizace systému a metodiky výcviku jezdectví. Kromě
jezdecko-chovatelského kroužku tak vznikly 2 kroužky určené pro sportovní
přípravu dětí na soutěže. Děti byly rozděleny podle úrovně jezdeckých dovedností na mírně pokročilé a pokročilé.
Tradiční „Pony den Studénka“, jehož součástí bylo 5. kolo IV. ročníku „Moravského Show Pony Šampionátu“, proběhl 28. září na Jarošově statku. Celkem
se soutěží účastnilo 51 soutěžících na 34 ponících z 16 stájí a organizací
z celého Moravskoslezského kraje.

Skautský oddíl Bílí hadi
Členové oddílu se pravidelně scházeli v klubovně na Požárnické ulici, vůdkyní byla Mgr. Zuzana Nováková. Oddíl měl 4 dětské družiny (Cvrčci, Šedá šestka vlčat, Fialková šestka světlušek, Krocani) a družinu Vorvaňů, kterou tvořili dospělí.
Pololetní prázdniny strávili členové ve vesničce Pocheň
v Jeseníkách. Program víkendu byl inspirován osobností Josefa Rösslera-Ořovského, zakladatele českého vodního skautingu a průkopníka celé řady sportů. A tak i družiny hrály improvizovaný hokej, kolektivně „lyžovaly“ na prknech a celé 3 dny také plnily polárnické úkoly.
V rámci kulturní výpravy jeli skauti 9. března do Olomouce, kde si prohlédli
historické centrum a navštívili Pevnost poznání.
Pátý ročník kuchařské soutěže o „Řád skautské vařečky“
se odehrával za mimořádně krásného jarního počasí
23. března na osvědčeném místě v Oderských vrších. Tématem bylo uvaření polévky obsahující brambory. Kromě
výsledného jídla se hodnotilo ohniště, množství zápalek použitých
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k rozdělání ohně, škrábání brambor, dodržení časového limitu, spolupráce,
rozdělení úkolů a komunikace v týmu.
Výprava na oblíbenou Elišku u Fryštáku se uskutečnila od 24. do 26. května.
Součástí byl noční pochod na hrad Lukov.
„Tábor myší“ 13. až 27. července se opět odehrál na
novém místě, tentokrát v Rešicích u Moravského
Krumlova. I letos byla vynechána celotáborová hra,
přesto to neochudilo program, který byl i tak bohatý
– celodenní výlety, skautské zkoušky, rukodělné činnosti, poznávání přírody, soutěže a hry.
První výprava nového školního roku 6. září zahrnovala cestu do Bílovce, sbírání hub, návštěvu dřevěné rozhledny u Výškovic a celodenní hru.
Říjnové víkendové „Indiánské léto na Olšanských horách“
bylo hlavně zkouškou odolnosti vůči chladnému počasí. Většina programu se týkala znalostí a dovedností indiánů, ale
došlo i na procvičování skautských zákonů, pantomimu a poznávací hry.
„Výroční splaz na Kamence“ od 8. do 10. listopadu byl oslavou 23. výročí
vzniku Bílých hadů a připomenutím 30 let sametové revoluce.

Snooker Club Studénka
Snooker Club Studénka byl založen za účelem rozvoje biliárového sportu snooker. Oddíl měl 10 členů, z toho byli
2 čestní. Předsedou byl Jan Marek. Oddíl po celý rok zajišťoval konání veřejných turnajů a zápasy městské ligy.
Členové v roce 2019 vyhráli sérii moravských turnajů družstev „Moravia
Cup“ a také se probojovali do finále družstev „Mistrovství České republiky“,
a tím se kvalifikovali na „Mistrovství Evropy“. „Mistrovství Evropy“ dvojic se
konalo v Bělehradě a zúčastnili se ho odchovanci studéneckého snookeru Michal Brzica a Martin Cupal.
V tomto roce klub oslavil 10 let od svého založení. Na počest výročí pořádal
v říjnu dvoudenní turnaj pro 16 hráčů.
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Spolek žen Studénka
Předsedkyní byla Hana Smetanová.
V průběhu roku členky zorganizovaly 3 zájezdy (do Kroměříže, do Rožnova
a do Modré), 2x se sešly na bowlingu ve Studénce. V lednu připravovaly jednohubky na hasičský ples, v květnu smažily vaječinu a na dni města prodávaly koláčky. Dne 8. března členky oslavily MDŽ v kavárně Dělnického domu,
v červnu se konaly oslavy dne dětí na Dělnické zahradě. Zde také v srpnu
proběhlo ukončení léta. V říjnu oslavovalo 17 členek svá kulatá jubilea. Celý
rok byl ukončen v listopadu večírkem v kavárně Dělnického domu.
V neděli 24. března uspořádaly členky v Dělnickém domě „Dětský maškarní
rej“, kterého se zúčastnilo 120 dětí a 150 dospělých. Celým odpolednem
i soutěžemi provázel klaun Hopsalín. Bylo připraveno občerstvení a tombola.
Koncem března (25. až 27.) zorganizovaly členky „Burzu dětských věcí“ ve
velkém sále Dělnického domu. Podzimní burza proběhla od 23. do 25. září.

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. Oddíl tak pořádal výcvik psů běžně chovaných ve městě,
čímž významně přispíval na začleňování psů do společnosti.
Výcvikový prostor byl také využíván pro výcvik policejních psů Policie ČR
i MěP Studénka. Oddíl měl asi 50 členů, počet se v průběhu roku měnil. Jeho
předsedou byl Mgr. Petr Kozák. Hlavním tréninkových dnem byla neděle, kdy
dopoledne probíhal na Radaru výcvik poslušnosti a ovladatelnosti
a odpoledne výcvik agility, který organizovala Bc. Hana Burdová.
„Hurá na prázdniny – Kynologové dětem“ je tradiční akce pořádaná spolkem.
Dne 23. června si děti mohly na cvičáku zasoutěžit a přihlásit svého plyšového psa do soutěže krásy. Novinkou bylo otevřené dopoledne na cvičáku, kdy
zájemci mohli zhlédnout výcvik poslušnosti.
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Již 25. ročník mezinárodní kynologické soutěže civilních a ozbrojených složek státu „Obranářský speciál
SKP Ostrava“ pořádal klub ve dnech 11. a 12. října ve
svém areálu Radar. Tohoto ročníku se zúčastnilo
10 dospělých psů a 11 psů kategorie Junior Cup. V pátek večer se soutěžilo
v prvních 2 disciplínách, a to v nočním zadržení prchající osoby
a v zadržení osoby, která se chce střetu se psem vyhnout.
V sobotu během dne proběhla poslušnost a zároveň byl prováděn
revír v objektu a v terénu. Poté soutěž pokračovala blokem složeným z následujících disciplín: přepad při pochůzce, zadržení prchající osoby, zadržení s protiútokem, likvidace výtržnosti a blokace osoby. Prodejem 30korunových losů do tomboly pořadatelé letos získali
13.645 Kč, které jako každoročně předali Nadaci policistů a hasičů.

Sportovní klub Statek Nová Horka
Předsedkyní klubu byla Markéta Peichlová.
Družstvo mužů pod vedením trenéra Pavla Ballasche se v sezoně 2018/2019
umístilo v celkové tabulce IV. třídy OFS NJ na 8. místě s celkovým počtem
27 bodů. V podzimní části nového ročníku 2019/2020 klub doplnil kádr
o nové hráče. Úvod soutěže sice nebyl nejlepší, pak ale přišel zlom, 7 zápasů
v řadě hráči neprohráli a celkově se umístili na 6. místě s 20 body.
K 60. výročí vzniku města Studénky pořádal klub 4. května volejbalový turnaj.

Sportovní klub Studénka, z. s.
Národní házená se hraje ve Studénce od roku 1922.
V sezoně 2018/2019 i 2019/2020 působilo v klubu 5 ženských družstev (mladší žačky A, B, starší žačky, dorostenky, ženy B) a 4 mužská (mladší žáci, starší žáci, dorostenci,
muži A). Celkem měl klub asi 200 členů. V čele klubu stál
Petr Odchodnický.
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Od začátku ledna probíhaly kvalifikační
turnaje o postup na „Zimní halové
mistrovství ČR“. Do celostátního finále se
probojovaly mladší žákyně, mladší žáci,
starší žáči a dorostenci. Mladší žákyně skončily 3., „B“ družstvo obsadilo
6. místo. Všechna chlapecká družstva své turnaje vyhrála a mladší žáci, starší
žáci i dorostenci se stali zimními halovými mistry ČR pro rok 2019.
Ve dnech 4. až 5. května se ve Studénce konala „Mezizemská utkání mužů a žen v národní házené Morava –
Čechy“. V rámci hlavního programu došlo k vyhlášení
výsledků ankety ligových trenérů o národní házenkářku
a házenkáře za rok 2018. Vyhlašovali se také výsledky ankety o nejlepší hráčku a hráče 2. ligy za soutěžní rok 2017/2018.
Ve středu 8. května se na hřišti u Dělnického domu hrál „Losovací turnaj ve
volejbale“, který klub pořádal. Jednalo se už o 13. ročník. Turnaj byl určen pro
šestičlenná družstva mužů i žen nad 15 let.
Oddíl pořádal ve dnech 21. až 23. června „Mistrovství České republiky mladších žáků v národní házené“, které naši házenkáři vyhráli.
Naši házenkáři měli za sebou další úspěšnou sezonu 2018/2019. Mladší žačky se umístily na 3. místě v „Mistrovství ČR“ v Nezvěsticích, mladší žáci se stali mistry ČR, když vyhráli své mistrovství pořádané ve Studénce. Starší žačky
obsadily 4. místo v „Poháru ČR“ v Tymákově a starší žáci skončili na 2. místě
v „Mistrovství ČR“ v Božkově. Dorostenky se umístily na 4. místě v oblastním
přeboru. Ženy obsadily 3. místo ve II. lize sk. B a muži 9. místo v I. lize.

Sportovní rybářství
Svaz tělesně postižených v ČR, o. s., místní organizace Studénka
Předsedkyní byla Jaroslava Novosadová. Svaz uspořádal 15 akcí pro své členy
a 1 akci i pro veřejnost u příležitosti 50 let od založení organizace. Členové se
zúčastňovali sportovních aktivit (bowling, plavání), zorganizovali 2 zájezdy
(vyhlídková plavba Slezská Harta, termální koupaliště Velký Meder), setkávali se na večírcích a oslavách jubilantů.
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Tamburašský soubor Brač Studénka
Soubor vystupuje pod hlavičkou SAK Studénka, příspěvkové organizace. Vedl ho dirigent Petr Olbrecht, hrálo 17 hudebníků. Zpívali Martina Pituchová, Helena Olbrechtová, Jana Krestová, Lucie Schneidrová.
Začátkem dubna odcestovali tamburaši do Banja Luky v Bosně a Hercegovině,
kde odehráli koncert, na kterém hráli jen české skladby pouze na staré nástroje.
Jarní koncert odehráli tamburaši ve velkém sále Dělnického domu v pátek
18. května. Pro mnohé bylo překvapením, že se zaměřovali více na lidové,
filmové a muzikálové melodie. Koncert doprovodila výstava fotografií tamburašů z dřívějších dob.
Od 8. do 14. července se tamburaši zúčastnili soustředění v Černé Hoře, které
bylo ukončeno 2 koncerty.
Tradiční předvánoční koncert se konal 30. listopadu v Dělnickém domě.
Tamburaši hráli na staré i nové nástroje, čímž představují evropský unikát.

TJ MSV Studénka, z. s.
Badminton
Jóga
Judo
Nohejbal
SPV
Stolní tenis
Náplní oddílu byla dlouhodobá soutěž družstev, práce
s mládeží a propagace tohoto sportu. Mezi doplňkové aktivity
patřila účast na různých turnajích určených jak pro registrované, tak pro neregistrované sportovce či širokou veřejnost.
Předsedou oddílu byl Martin Vojtěšek, oddíl měl 16 členů.
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V sezoně 2018/2019 reprezentovaly Studénku 2 týmy. Tým A skončil
v okresním přeboru první třídy na 9. místě, tým B obsadil v okresním přeboru druhé třídy 12. pozici. Oddíl spolupracoval se školním klubem ZŠ Sjednocení.
Na jaře se konaly „Okresní přebory jednotlivců“, a to mládežnické kategorie
ve Frenštátě pod Radhoštěm a kategorie mužů a žen v Bílovci. Mládež se také
zúčastňovala regionálních a krajských bodovacích turnajů. Regionální bodovací turnaj mládeže okresu Nový Jičín pořádal náš oddíl v tělocvičně ZŠ Sjednocení, v něm naši stolní tenisté získali 4 medaile.
Dne 30. května se v ZŠ Sjednocení uskutečnil turnaj „O přeborníka ZŠ Sjednocení ve stolním tenisu“. Zúčastnilo se ho
30 neregistrovaných hráčů, rozdělených do 3 kategorií, ti
registrovaní působili ve funkcích rozhodčích a organizátorů. Vítězové byli
odměněni diplomy a věcnými cenami.
V sezoně 2019/2020 hrál A tým v okresním přeboru první třídy a B tým
v okresním přeboru druhé třídy.
Na podzim začíná ve Studénce seriál okresních bodovacích
turnajů pro mládež v rámci okresu Nový Jičín. Proto se
19. října do tělocvičny ZŠ Sjednocení dostavili kromě našich
hráčů také hráči z Bílovce, Frenštátu pod Radhoštěm, Kopřivnice, Nového Jičína a Příbora. Naši hráči 4x vystoupili na
stupně vítězů.
Druhý bodovací turnaj proběhl 16. listopadu v Novém Jičíně za účasti 63 hráčů. Studénku reprezentovali 4 chlapci, z nichž 2 stáli „na bedně“.

Šachy
Sport Tennis Club Příbor/Studénka
Volejbal
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POČASÍ
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Leden
Leden byl měsícem výkyvů. Nový rok jsme přivítali oteplením, ve dne bylo
5 °C. Dne 3. ledna přišlo ochlazení a začalo sněžit. Na Tři krále pršelo. Chladné
proudění přineslo citelné ochlazení, 7. ledna ráno klesla teplota na -12 °C, ve
dne svítilo sluníčko, ale silně foukalo. Následující den vydatně sněžilo. Druhá
dekáda byla stálejší, většinou se teploty pohybovaly v noci pod nulou a ve
dne nad nulou, někdy sněžilo, občas svítilo sluníčko. Třetí dekáda byla kvůli
severnímu proudění chladnější, noční teploty klesaly hluboko pod nulu a panovaly holomrazy (3 rána za sebou počínaje 21. lednem -10 °C, ve dne kolem
-5 °C). Zároveň panovaly špatné rozptylové podmínky. V pondělí 28. ledna
spadlo asi 15 cm sněhu. Po krátkém oteplení koncem měsíce klesly v noci
teploty na -10 °C, ve dne svítilo sluníčko.

Únor
Měsíc únor začal oteplením, v sobotu 2. února bylo odpoledne 13 °C. V noci
teploty neklesly pod nulu. Ale hned následující den se začalo ochlazovat,
v noci sněžilo. Do pondělního rána 4. února napadlo asi 15 cm sněhu. V noci
na 5. února klesla teplota na -11 °C. Pak se každý den o kousek oteplovalo, až
v neděli 10. února vystoupila teplota na 10 °C. V polovině února přišlo výrazné oteplení, mnohde padaly 30leté teplotní rekordy. U nás bylo v noci sice
mírně pod nulou, dny ale byly slunečné s teplotami nad 10 °C (v neděli
17. února 12 °C). Po dvoudenním ochlazení o víkendu 23. a 24. února (noční
teploty -8 °C, denní teploty 0 °C) se koncem měsíce opět oteplilo. Bylo slunečno a denní teploty 28. února vyšplhaly až na 15 °C.

Březen
Dne 1. března sice začalo ochlazování, zatáhlo se a pršelo, ale už 4. března vystoupila denní teplota na 18 °C. Velké výkyvy v teplotách jednotlivých dnů
potvrzuje i 1 °C ráno 6. března. V noci z neděle 10. března na pondělí
11. března foukal silný nárazový vítr, který lámal stromy. Celý následující týden bylo chladno. V neděli 17. března bylo jasno a odpolední teplota vystoupila na 20 °C. V tento den znamenala teplota nad 19 °C rekord na stanici Mošnov. Na Josefa byl ráno -1 °C, přes den sice sluníčko, ale také chladno (7 °C).
Dalším teplým slunečným dnem byla sobota 23. března s teplotou 18 °C a sobota 30. a neděle 31. března s teplotou 19 °C.
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Duben
Začátek měsíce přinesl typické dubnové počasí: v noci chladno (ráno 2. dubna
jen 0 °C), ve dne slunečno, teplo, ale větrno (5. dubna 21 °C). Naopak v sobotu
6. dubna celý den pršelo a bylo jen 11 °C. V dalším období se střídaly teplejší
dny s chladnějšími. Na začátku druhé dekády se teploty pohybovaly jen kolem 5 °C, v noci bylo těsně nad nulou. Před Velikonocemi v druhé polovině
měsíce se začalo oteplovat, v noci ale bylo stále chladno, jen těsně nad nulou.
Nejteplejším dnem byl Velký pátek 19. dubna, kdy denní teplota vystoupila
na 21 °C. Po krátkém ochlazení na 17 °C nás 25. dubna čekal první letošní den
s 25 °C. O den později bylo ještě o stupeň více. Konec měsíce přinesl ochlazení
a déšť, denní i noční teploty se pohybovaly kolem 10 °C. Večer 30. dubna přišlo krupobití (viz obrázek pod nadpisem „Počasí).

Květen
Květnové počasí bylo jako na houpačce, převládaly ale nižší teploty. Po čtvrtku 2. května se slunečným počasím a teplotou 20 °C následoval dvojí propad
teplot. Ledovým mužům předcházelo ochlazení začátkem měsíce. V neděli
5. května byly v noci jen 2 °C, ve dne pršelo a teplota vystoupila na 8 °C. Po
mírném oteplení přišli ledoví muži, kteří byli opravdu „ledoví“ a velmi deštiví.
Nejchladnějším ránem bylo ráno 14. května (4 °C), nejchladnějším dnem
15. květen (6 °C). V dalších dnech teploty stoupaly (neděle 19. května 23 °C),
ale každý den kvečeru pršelo. I konec měsíce byl teplotně jako na houpačce:
23. května odpoledne 12 °C, 26. května 24 °C, 29. května 14 °C. Celý květen
byl velmi deštivý.

Červen
Od začátku měsíce bylo jasno a každý den se trochu oteplovalo, 4. června dosáhly teploty 29 °C. Po mírném ochlazení na 25 °C, vystoupila teplota
10. června na 30 °C a 13. a 15. června na 33 °C. K tropickým nocím jsme se jen
přiblížili, ráno 13. června bylo 19 °C. Mírné ochlazení přišlo v druhé polovině
měsíce, bylo polojasno a teploty se pohybovaly kolem 25 °C. Poslední červnový týden přinesl opět tropy. V úterý 25. června bylo 32 °C, ve středu 26. června 33 °C. V noci teploty nepřekročily dvacítku, kromě rána 27. června, kdy
dosáhly 22 °C.
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Červenec
První červencový den ještě přinesl tropické teploty (34 °C) a odpolední bouřky, v dalších dnech ale následovalo mírné ochlazení, denní teploty stoupaly
k 25 °C. V sobotu 6. července bylo opět 30 °C. Druhý červencový týden zase
zaznamenal propad teplot a polojasno, denní teploty se pohybovaly kolem
20 °C (9. července jen 19 °C), noční kolem 10 °C (8. července ráno jen 8 °C).
Druhá polovina měsíce začala postupným oteplováním, až v neděli 21. července teplota vystoupala na tropických 31 °C, odpoledne přišly bouřky. Další
překročení třicítky přinesl čtvrtek 26. července (31 °C) a neděle 28. července
(32 °C). Noční teploty se pohybovaly kolem 15 °C. Koncem měsíce konečně
pršelo.

Srpen
Po prvních dvou teplých dnech přišlo mírné ochlazení na 23 °C. Do konce dekády teploty postupně stoupaly, až tropické třicítky dosáhly 10. srpna. Většinou bylo polojasno, občas se objevila přeháňka nebo bouřka, ale pršelo především v noci. Druhá dekáda opět začala mírným ochlazením, teploty se pohybovaly kolem 25 °C, bylo polojasno, občas pršelo. Nejvyšší teplota 30 °C byla v neděli 18. srpna. Poslední dekáda začala opět ochlazováním, ve středu
21. srpna bylo zataženo a 20 °C. Poté se teplota začala zvedat, až koncem měsíce 3x dosáhla 31 °C. Časté byly bouřky. Noční teploty se pohybovaly mezi
15 a 20 °C.

Září
Ještě v neděli 1. září vystoupila teplota na 31 °C, ale už první školní den přišlo
ochlazení na 18 °C, foukal studený vítr a pršelo. Klesly i noční teploty, v noci
na 4. září bylo jen 9 °C, ve dne se ale oteplilo a svítilo sluníčko. Závěr první
dekády byl chladný, denní i noční teploty se pohybovaly kolem 15 °C, bylo zataženo a vytrvale pršelo. Do poloviny měsíce se ještě oteplilo (v sobotu
14. září 24 °C) a svítilo sluníčko. Velmi chladnou noc jsme zaznamenali ze soboty na neděli 15. září, kdy teplota vystoupila jen na 6 °C. Po krátkém ochlazení na 18 °C začaly teploty opět stoupat a začátek poslední dekády přinesl
krásné babí léto, přestože noční teploty zůstávaly nízké. Závěr měsíce byl ale
zase chladný a pršelo.
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Říjen
První 2 říjnové dny byly ještě teplé, teploty dosáhly téměř 20 °C, pak ale došlo k prudkému poklesu. Denní teploty se pohybovaly kolem 10 °C (v neděli
6. října bylo jen 8 °C, ale svítilo sluníčko), v noci teplota postupně klesala.
V noci na pondělí 7. října přišly první letošní podzimní mrazy (-2 °C). Začátek
druhé dekády přinesl nádherné babí léto. Bylo slunečno, velmi teplo (v pondělí 14. října 22 °C). Noční teploty stoupaly nad 10 °C. Úterý 15. října překonalo svou teplotou 25 °C rekord na stanici Ostrava-Mošnov v šedesátiletém
měření. Středa 16. října s teplotou 16 °C byla nejchladnějším dnem tohoto
období. Další dny byly „jako přes kopírák“: teplo, slunečno, nejteplejší bylo
pondělí s teplotou 22 °C. Dalším chladným dnem byla opět středa 23. října
(13°C, v noci jen 4 °C), naproti tomu čtvrtek 24. října zaznamenal další rekord: 26 °C a obloha bez jediného mráčku. Ještě do neděle 27. října trvalo
pěkné podzimní počasí (do 20 °C), konec měsíce ale přinesl výrazné ochlazení. Nejchladnějším dnem byl 31. říjen: v noci 0 °C, ve dne 6 °C.

Listopad
Také začátkem tohoto měsíce pokračovalo ochlazení. Hned 1. listopadu klesla
ráno teplota na -4 °C. Celá první dekáda pak byla podobná, noční teploty kolem 5 °C, denní kolem 10 °C. Výjimkou byla neděle 3. listopadu, kdy teplota
vystoupila na 19 °C. Jasno se střídalo se zataženou oblohou a s deštěm. Vydařil se i víkend 16. a 17. listopadu. Krásné teplé slunečné počasí bylo už v pátek 15. listopadu (14 °C), ovšem v neděli 17. listopadu teplota stoupla až na
18 °C. Nadprůměrné teploty připomínající měsíc září trvaly až do konce listopadu (neděle 24. listopadu 15 °C, slunečno, ale foukal vítr). V noci na 25. listopadu klesla teplota na -1 °C.

Prosinec
Měsíc začal mrazivým ránem, když 1. prosince klesla teplota na -3 °C. Další
mrazivé ráno bylo 4. prosince (-6 °C). Denní teploty se pohybovaly do 5 °C, ve
čtvrtek 5. a v pátek 6. prosince foukal silný nárazový vítr. Koncem první dekády se oteplilo (8. prosince ve dne 9 °C, v noci na 9. prosince 3 °C). Druhá
dekáda začala velkým propadem teplot, ráno 11. prosince bylo -7 °C, ve dne
3 °C. Poté se postupně opět oteplovalo, v pátek 20. prosince bylo slunečno
a 16 °C. Také Štědrý den přinesl pěkné, ale „nevánoční“ počasí: 5 °C a sluníč- 104 -
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ko. Další snižování teplot skončilo 30. prosince, kdy teplota ráno klesla na
-5 °C. Denní teploty se pohybovaly těsně kolem nuly. Koncem roku často svítilo sluníčko.
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hokejový klub
hasičská zbrojnice
Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje
chráněná krajinná oblast
Korejská lidově demokratická republika
Komunistická strana Čech a Moravy
Kabelová televize Kopřivnice
místní akční plán II. obce s rozšířenou působností
Mezinárodní den žen
Městská policie Studénka
městský úřad
městská hromadná doprava
Moravskoslezská vagonka Studénka
mateřská škola
Severoatlantická aliance
Občanská demokratická strana
Ostravsko-karvinské doly
Obvodní oddělení Policie České republiky
Odvoz a zpracování odpadu Ostrava
pult centralizované ochrany
Rada města Studénky
Sbor dobrovolných hasičů
Sportovní klub Studénka
Sportovní klub policie
Svoboda a přímá demokracie
Střední škola ekonomicko-podnikatelská
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STS
TGM
TJ MSV
USA
VFP
ZO
ZMS
ZŠ
ZUŠ

strojně-technická stanice
Tomáš Garrigue Masaryk
Tělovýchovná jednota Moravskoslezské vagonky
Spojené státy americké
veřejná finanční podpora
základní organizace
Zastupitelstvo města Studénky
základní škola
základní umělecká škola
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PŘÍLOHY
Příloha č. 1
STUDÉNKA – ZPRAVODAJ MĚSTA, č. 1, leden 2019. Studénka: SAK Studénka,
příspěvková organizace, 2019, 20 s.
Příloha č. 2
STUDÉNKA – ZPRAVODAJ MĚSTA, č. 2, únor 2019. Studénka: SAK Studénka,
příspěvková organizace, 2019, 24 s.
Příloha č. 3
STUDÉNKA – ZPRAVODAJ MĚSTA, č. 3, březen 2019. Studénka: SAK Studénka, příspěvková organizace, 2019, 24 s.
Příloha č. 4
STUDÉNKA – ZPRAVODAJ MĚSTA, č. 4, duben 2019. Studénka: SAK Studénka,
příspěvková organizace, 2019, 24 s.
Příloha č. 5
STUDÉNKA – ZPRAVODAJ MĚSTA, č. 5, květen 2019. Studénka: SAK Studénka, příspěvková organizace, 2019, 24 s.
Příloha č. 6
STUDÉNKA – ZPRAVODAJ MĚSTA, č. 6, červen 2019. Studénka: SAK Studénka, příspěvková organizace, 2019, 24 s.
Příloha č. 7
STUDÉNKA – ZPRAVODAJ MĚSTA, č. 7/8, červenec/srpen 2019. Studénka:
SAK Studénka, příspěvková organizace, 2019, 24 s.
Příloha č. 8
STUDÉNKA – ZPRAVODAJ MĚSTA, č. 9, září 2019. Studénka: SAK Studénka,
příspěvková organizace, 2019, 24 s.
Příloha č. 9
STUDÉNKA – ZPRAVODAJ MĚSTA, č. 10, říjen 2019. Studénka: SAK Studénka,
příspěvková organizace, 2019, 24 s.
Příloha č. 10
STUDÉNKA – ZPRAVODAJ MĚSTA, č. 11, listopad 2019. Studénka: SAK Studénka, příspěvková organizace, 2019, 24 s.
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Příloha č. 11
STUDÉNKA – ZPRAVODAJ MĚSTA, č. 12, prosinec 2019. Studénka: SAK Studénka, příspěvková organizace, 2019, 24 s.
Příloha č. 12
FOTOGRAFIE „APOTHEKE“
Příloha č. 13
BROŽURA „FRANTIŠEK KARDINÁL TOMÁŠEK. VÝSTAVA V PROSTORECH
VAGONÁŘSKÉHO MUZEA NA ZÁMKU VE STUDÉNCE“. Studénka, 2019
Příloha č. 14
PLAKÁT „O ÚSKALÍ ŘEČOVÉHO VÝVOJE U DĚTÍ 0–6 LET“. Studénka: SAK Studénka, příspěvková organizace, 2019
Příloha č. 15
PLAKÁT „BESEDA SE SPISOVATELKOU ALENOU MORNŠTAJNOVOU“. Studénka: SAK Studénka, příspěvková organizace, 2019
Příloha č. 16
PLAKÁT „VINYASA JÓGA NA KOUPÁKU“. Studénka: SAK Studénka, příspěvková organizace, 2019
Příloha č. 17
PLAKÁT „TECHNICKÉ DĚDICTVÍ – VAGONKA & TATRA VE SVĚTĚ“. Studénka:
SAK Studénka, příspěvková organizace, 2019
Příloha č. 18
PLAKÁT „PIETA ZA 17. LISTOPAD“. Studénka: SAK Studénka, příspěvková
organizace, 2019
Příloha č. 19
PLAKÁT „KŘEST KNIHY A PEKELNÁ ŽELEZNICE“. Studénka: SAK Studénka,
příspěvková organizace, 2019
Příloha č. 20
PLAKÁT „VÁNOČNÍ KONCERT PĚVECKÉHO SBORU ONDRÁŠEK“. Studénka:
SAK Studénka, příspěvková organizace, 2019
Příloha č. 21
PLAKÁT „DEN ZEMĚ 2019“. Studénka: Spolek rodičů Mateřské kruhy, z. s.,
2019
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Příloha č. 22
PLAKÁT „ZPÁTKY DO ŠKOLY ANEB SLAVÍME 90 LET ŠKOLY“. Studénka:
ZŠ T. G. Masaryka Studénka, 2019
Příloha č. 23
PLAKÁT „MYSLIVECKÉ ODPOLEDNE“. Studénka: MS Poodří Studénka, 2019
Příloha č. 24
PLAKÁT „AUTORSKÉ ČTENÍ ZE SBÍRKY MARIE FARNÉ ‚LÁSKY ČERSTVÁ RÁNA‘“. Studénka: Morfé, 2019
Příloha č. 25
PLAKÁT „STUDÉNKA FEST 2019“. Studénka, 2019
Příloha č. 26
PLAKÁT „CIRKUS BUDE!“. Studénka, 2019
Příloha č. 27
PLAKÁT „OSLAVY 140. VÝROČÍ ZALOŽENÍ SBORU“. Studénka: SDH Studénka-Butovice, 2019
Příloha č. 28
PLAKÁT „TOUR DE ALEJE 2019“. Studénka: Arnika, 2019
Příloha č. 29
PLAKÁT „STREET CUP STUDÉNKA 19“. Studénka, 2019
Příloha č. 30
PLAKÁT „VELKÁ JÍZDA ZAČÍNÁ PRVNÍM KROKEM“. Studénka: HC Studénka,
2019
Příloha č. 31
PLAKÁT „VÝLOV SPORTOVNÍHO RYBNÍKA VE STUDÉNCE“. Studénka, 2019
Příloha č. 32
PLAKÁT „40. VÝROČÍ ZALOŽENÍ 1979–2019“. Studénka: Mateřská škola
Studénka, 2019
Příloha č. 33
PLAKÁT „BETLÉMSKÉ SVĚTLO“. Studénka: Junák – český skaut, 2019
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