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Letošní rok je již desátým rokem třetího tisíciletí, a tak je samozřejmě
důvodem pro zamyšlení, vzpomínání, ale také podnětem pro shromáždění
a zapsání nových událostí pro roky příští. Ráda bych tímto poděkovala všem,
kteří mi s kronikou pomáhali, ať už dodáním informací nebo fotografiemi.
Bez nich by tato kronika nemohla být objektivní a vypovídající naši
současnost.
V roce 2010 je také nutno zaznamenat 110. výročí založení místní továrny
na vagony, jejíž existence výrazným způsobem zasáhla do životů obyvatel
našeho města i okolních obcí. Důležitý je archeologický nález z pátého
tisíciletí před naším letopočtem, který přepsal prehistorii Studénky,
a o kterém se dočtete v kapitole 9. Dále je to 40. výročí založení chráněného
území Kotvice, obnova a vybudování nového dětského hřiště a parkoviště
na veřejném prostranství v blízkosti domu pokojného stáří – Domova sv. Anny,
na „butovické návsi“, zahájení výstavby kanalizace ve Studénce, ale také volby
do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky a Zastupitelstva města
Studénky (dále jen ZMS), běžný chod městského úřadu a jeho příspěvkových
organizací, sportovní a dětské organizace, spolky a dobrovolnické iniciativy
na území města. A další a další události.

Naše město můžeme najít prstem na mapě, jak jsme se učili ve škole
v minulém století, ale dnes také na internetu. A tak zjistíme, že v České
republice jsou hned 4 obce tohoto jména: Studénka, část městyse Štoky
v okrese Havlíčkův Brod, Studénka, část města Nová Paka v okrese Jičín,
Studénka, část obce Bakov nad Jizerou v okrese Mladá Boleslav a Studénka
v okrese Nový Jičín.
Naše Studénka je město v Moravskoslezském kraji v okrese Nový Jičín,
rozkládající se po obou stranách historické moravsko-slezské zemské
hranice. Je v současné době nejmladším městem okresu, vznik se datuje
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10. lednem 1959, kdy došlo ke sloučení Studénky a Butovic na slavnostním
zasedání Místního národního výboru v sále Dělnického domu ve Studénce.
Historicky je ale nutno si připomenout první písemnou zprávu o Studénce,
která pochází z roku 1436, ale ves existovala patrně již dříve a jejími
nejstaršími známými majiteli byli Čeněk z Tvorkova a Jan Třebíčský. Butovice
jsou poprvé připomínány v roce 1324 jako Bothenwald a název je patrně
odvozen od zakladatele vsi Bodo, česky Půta a tím i Butovice.
Rok s nulou na konci je vždy zajímavý. Je to důvod pro zamyšlení a porovnání
dostupných údajů – v tabulce jsem využila informace uveřejněné v březnu
2010 RSDr. Martinem Šmídou, vedoucím Vagonářského muzea a statistiky
obyvatel města Studénky. Svědčí o tom, že výstavbou sídliště se změnil nejen
výrazně stav obyvatel Studénky, ale změnila se i možnost bydlení
jednotlivých rodin.

Rok
1890
1900
1910
1920
1930
1938
1959
2009
2010

Studénka
1 832
2 090
2 314
2 675
3 383
3 505
2 850
3 049
3 029

Butovice
2 276
2 618
3 466
3 836
3 508
4 050
5 029
6 764
6 742

Nová Horka
neuvedeno
neuvedeno
neuvedeno
neuvedeno
neuvedeno
neuvedeno
neuvedeno
334
313

Celkem
4 108
4 708
5 780
6 511
6 891
7 555
7 879
10 147
10 121

Kde Studénku najdete? Zadejte v navigaci: Moravskoslezský kraj, okres Nový
Jičín. Katastrální výměra 31 km2, počet obyvatel 10 147, zeměpisná šířka
N49°43'27,79", zeměpisná délka E18°4'41,61", nadmořská výška 239 metrů.
Nebo se vydejte tradičněji vlakem Českých drah po trati 270, 279
a 325.
Našli jste nás ? Tak vítejte ve Studénce – městě přátel!
A tak mi dovolte pozvat k prohlídce a pokud Vás zaujme i k četbě kroniky
našeho města za rok 2010.
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1. POLITICKÝ A VEŘEJNÝ ŽIVOT MĚSTA
MĚSTO, VEDENÍ, KOMISE, VÝBORY, RADA MĚSTA,
ZASTUPITELSTVO MĚSTA

PŘEDSTAVITELÉ MĚSTA STUDÉNKY
Ve dnech 15. a 16. října proběhly volby do zastupitelstev obcí a občané
Studénky si zvolili nové zastupitele na další 4 roky. Pro toto období bylo
stanoveno a zvoleno 21 členů ZMS. Své posty z minulého období obhájilo
14 členů a 7 členů bylo nově zvoleno. Ke změnám došlo nejen ve vedení města,
ale i v Radě města Studénky.

Na snímku Martina Ruska jsou členové ZMS z roku 2006–2010 po ukončení
posledního zasedání v říjnu 2010.
První řada zleva: Ing. Josef Bělíček, Marie Miškaříková, Vlastik Dubjuk.
Druhá řada zleva: Ludmila Štegnerová, Bohumíra Šrámková, Karel Polák. Třetí
řada zleva: PhDr. Miroslav Havránek, Renáta Eleonora Orlíková, Helena
Wojdylová, Ing. Tomáš Grossmann, Lubomír Šobich. Čtvrtá řada zleva:
Ladislav Honusek, Ing. Lukáš Pomikálek, MUDr. Pavel Hanzelka, Petr Špůrek,
Ing. Rostislav Rochla a Ing. Pavel Mičkal. Chybějící: MUDr. Jiřina Vrajíková,
Ing. Petr Brož, Ing. Ivo Lazecký a Ing. Dušan Matýsek.
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NOVÍ ZASTUPITELÉ MĚSTA OD 11.11.2010

LADISLAV HONUSEK – STAROSTA MĚSTA
OBČANÉ PRO MĚSTO

Mgr. MILAN STILLER – MÍSTOSTAROSTA MĚSTA
DVACET JEDNA PRO STUDÉNKU

Ing. PETR BROŽ – ČLEN RADY MĚSTA
OBČANSKÁ DEMOKRATICKÁ STRANA

Ing. MIROSLAV FABIAN – ČLEN RADY MĚSTA
DVACET JEDNA PRO STUDÉNKU

6

Kronika města Studénky za rok 2010

Ing. DUŠAN MATÝSEK – ČLEN RADY MĚSTA
OBČANÉ PRO MĚSTO

Ing. LUKÁŠ POMIKÁLEK – ČLEN RADY MĚSTA
KŘESŤANSKÁ A DEMOKRATICKÁ UNIE ČESKOSLOVENSKÁ STRANA LIDOVÁ

MUDr. JIŘÍ STACH – ČLEN RADY MĚSTA
OBČANSKÁ DEMOKRATICKÁ STRANA

Ing. JOSEF BĚLÍČEK – ČLEN ZASTUPITELSTVA
KOMUNISTICKÁ STRANA ČECH A MORAVY
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MUDr. PAVEL HANZELKA – ČLEN ZASTUPITELSTVA
KŘESŤANSKÁ A DEMOKRATICKÁ UNIE –
ČESKOSLOVENSKÁ STRANA LIDOVÁ

PhDr. MIROSLAV HAVRÁNEK – ČLEN ZASTUPITELSTVA
KOMUNISTICKÁ STRANA ČECH A MORAVY

Ing. PAVEL MIČKAL – ČLEN ZASTUPITELSTVA
ČESKÁ STRANA SOCIÁLNĚ DEMOKRATICKÁ

LUDMILA PALATOVÁ – ČLENKA ZASTUPITELSTVA
TOP 09
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KAREL POLÁK – ČLEN ZASTUPITELSTVA
KOMUNISTICKÁ STRANA ČECH A MORAVY

LIBOR POLEHLA – ČLEN ZASTUPITELSTVA
DVACET JEDNA PRO STUDÉNKU

PAVEL RICHTER – ČLEN ZASTUPITELSTVA
ČESKÁ STRANA SOCIÁLNĚ DEMOKRATICKÁ

Ing. ROSTISLAV ROCHLA – ČLEN ZASTUPITELSTVA
OBČANSKÁ DEMOKRATICKÁ STRANA
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HANA ŠMUDLOVÁ – ČLENKA ZASTUPITELSTVA
OBČANÉ PRO MĚSTO

LUBOMÍR ŠOBICH – ČLEN ZASTUPITELSTVA
DVACET JEDNA PRO STUDÉNKU

BOHUMÍRA ŠRÁMKOVÁ – ČLENKA ZASTUPITELSTVA
KOMUNISTICKÁ STRANA ČECH A MORAVY

LUDMILA ŠTEGNEROVÁ – ČLENKA ZASTUPITELSTVA
KOMUNISTICKÁ STRANA ČECH A MORAVY
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HELENA WOJDYLOVÁ – ČLENKA ZASTUPITELSTVA
ČESKÁ STRANA SOCIÁLNĚ DEMOKRATICKÁ

VEDENÍ MĚSTA
Ladislav Honusek
starosta
PhDr. Miroslav Havránek
místostarosta do 11.11.2010
Mgr. Milan Stiller
místostarosta od 11.11.2010
Mgr. Jiří Moskala, MPA
tajemník městského úřadu

VEDOUCÍ ODBORŮ
Bc. Dagmar Auxtová, odbor vnitřních věcí
PhDr. Olga Svobodová, odbor školství, kultury a sociálních věcí
Jan Marák, odbor rozvoje města a investic
Ing. Miroslav Laník, odbor financí a rozpočtu
Ing. Radmila Nováková, odbor stavebního řádu a územního plánování
Ing. Jindřich Lev, odbor místního hospodářství a údržby majetku
Bc. Jana Mocová, odbor majetkoprávní – do 15.11.2010
JUDr. Petr Heinz Stanovský, pověřený řízením odboru majetkoprávního
do 31.12.2010
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KOMISE RADY MĚSTA
Nově zvolená Rada města Studénky zřídila pro roky 2010–2014 nové
iniciativní a poradní orgány – komise Rady města Studénky v tomto složení:
Bytová komise má 6 členů, z toho 4 zástupce občanů a 2 pracovníky
městského úřadu. Komise se schází 1x měsíčně a v případě nutnosti
projednání důležitých bodů i častěji. Pro další období byli zvoleni: Karel
Polák – předseda, členové Mária Blahetová, Blažena Jedličková, Renáta
Knoppová, Romana Neznalová a Ladislav Novák.
Komise požární ochrany města má 9 členů, z toho 7 zástupců občanů
a 2 pracovníky městského úřadu. Tato komise působí ve Studénce již déle
než 30 let a je důležitým prvkem pro koordinaci a plnění úkolů požární
ochrany, a to jak na úseku represe, tak i na úseku prevence. Zástupci občanů
jsou také zástupci všech organizací sborů dobrovolných hasičů působících
na území města. Do komise byli Radou města Studénky zvoleni: Ing. Jiří Klos
– předseda, členové Bc. Dagmar Auxtová, Pavel Foldyna, Miroslav Macháč,
Petr Sič, Jiří Henzel, Libor Šmíd, René Teichmann a Pavel Dostál.
Grantová komise má 6 členů, z toho 3 zástupce občanů a 3 pracovníky
městského úřadu nebo příspěvkových organizací města. Mgr. Milan Stiller
– předseda, členové Ing. Josef Bělíček, Jiří Cedidlo, Bc. Pavla Honová, Petr
Schneider a Ivetta Vavrošová.
Sportovní komise má 6 členů, kterými se stali občané navržení
sportovními organizacemi na území města a 1 zástupce Rady města Studénky.
Ing. Dušan Matýsek – předseda, členové Miroslav Rusek, Miroslav Schneider,
Libor Slavík, Ing. Michal Krumpoch a JUDr. Stanislav Vodný.
Povodňová komise má nyní 5 členů, Ladislav Honusek – předseda, členové
Mgr. Milan Stiller, Ing. Radmila Nováková, Petr Sič a Ing. Radim Silber.
Sbor pro občanské záležitosti má 5 členek, z toho 4 zástupkyně občanů
a 1 pracovnici městského úřadu. Magda Hošková – předsedkyně, členkami
jsou Mgr. Eva Neubauerová, Svatava Moskalová, Ludmila Štegnerová a Věra
Štěpánová.
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VÝBORY ZASTUPITELSTVA MĚSTA
Zastupitelstvo města Studénky na svém prvním zasedání 11.11.2010 zvolilo
pro roky 2010—2014 jako iniciativní a kontrolní orgány finanční a kontrolní
výbor. Vzhledem k tomu, že Osadní výbor byl v tomto složení zvolen v dubnu
roku 2007, ukončením jeho volebního období bude až rok 2011.
Finanční výbor – Helena Wojdylová – předsedkyně, Ing. Bc. Petr Havránek,
Ing. Svatava Neblová, Petr Odchodnický a Ing. Lubomír Vavroš.
Kontrolní výbor – Bohumíra Šrámková – předsedkyně, Ing. Radim Nebel, Jiří
Cedidlo, Blažena Šumná a Dalibor Tofel.
Osadní výbor Nová Horka – Ing. Karel Hradský – předseda, Jolana
Hudcová, Ing. Rostislav Rochla, Jaromír Veselka a Josef Zetek.

ZASTUPITELSTVO A RADA MĚSTA STUDÉNKY
Zastupitelstvo města se v roce 2010 sešlo celkem 9x a přijalo celkem 490
usnesení.
21členné zastupitelstvo pracovalo ve stejném složení od listopadu 2006
do listopadu 2010. Po komunálních volbách 15. a 16. října se vyměnila třetina
zastupitelů a po ustavujícím zasedání 11. listopadu 2010 se ujali nové funkce.
Usnesení ZMS jsou pravidelně zveřejňována na webových stránkách města
a ve zkrácené podobě i ve zpravodaji města.
Rada města se v roce 2010 sešla celkem 16x a přijala 539 usnesení.
Také 7 členů Rady města Studénky pracovalo v roce 2006-2010 ve stejném
složení. Změna nastala na ustavujícím zasedání ZMS 11. listopadu 2010.
V tomto orgánu došlo k výměně 5 členů. S usnesením z jednání se mohou
seznámit občané prostřednictvím webových stránek města a ve zkrácené
podobě ve zpravodaji města.

13

Kronika města Studénky za rok 2010

2. HOSPODAŘENÍ OBCE
Závěrečný účet hospodaření města za rok 2010 bude k dispozici po auditu
v měsíci květnu 2011. Z toho důvodu uvádím v této kapitole rozpočet
schválený Zastupitelstvem města Studénky včetně jeho čtyř úprav,
které byly provedeny v průběhu roku.

Příjmy celkem
Daňové příjmy
Nedaňové příjmy
Kapitálové příjmy
Přijaté dotace

Výdaje celkem

Schválený rozpočet
114.596.520
88.805.000
11.384.120
1.284.400

Upravený rozpočet
128.088.515
89.050.800
14.261.120
3.666.600
21.109.995

Schválený rozpočet
157.245.467

Upravený rozpočet
149.072.315

Údaje v tabulce jsou uváděny v Kč
Za poslední 4 roky (2007-2010) bylo podáno 47 žádostí o dotace z vyšších
orgánů, 24 žádostí bylo zamítnuto, 4 jsou zatím projednávány. Úspěšně bylo
schváleno 19 dotací ve výši 109.129.446 Kč. Z těch nejzajímavějších
uvádím:
Odkanalizování části Studénka
97.209.886
Výstavba sportovně-rekreačního areálu u zimního stadionu
1.499.211
Podpora výstavby technické infrastruktury
300.000
Projektová dokumentace na cyklostezku
172.000
Pracoviště Czech Point
48.349
Oprava požárního automobilu
1.000.000
Bus záliv a přechod u zimního stadionu
1.142.000
Informační tabule monitorování vozidel
119.000
Projekt Comenius Regio
630.000
Pořízení automobilu pro městskou policii
400.000
Opravy místních komunikací
5.000.000
Údaje v tabulce jsou uváděny v Kč
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Veřejná finanční podpora
Město Studénka podpořilo v jednotlivých grantových kategoriích 8 žadatelů
z řad organizací i jednotlivců ve výši 380.500 Kč. Nejvíce grantů (5) bylo
poskytnuto Základní umělecké škole J. A. Komenského Studénka. Částka
finanční podpory za tento rok je sice nižší než v roce 2009, o 49.500 Kč,
ale při stejném počtu žádajících subjektů se uskuteční na místo 40 akcí 45,
což je jev pozitivní. Nejvyšší částka byla poskytnuta Mgr. Tomáši Vrobelovi
na 11. ročník festivalu dobré muziky Kotvice 2010 ve výši 60.000 Kč.
Veřejná finanční podpora sportovní činnosti, dětí a mládeže, charitativní
a ostatních spolků na území města byla poskytnuta ve výši 9.840.583 Kč,
což je o 960.334 Kč méně než v roce 2009. Podpořeno bylo 24 organizací
(o 3 více než v roce 2009). Nejvyšší částka na činnost byla poskytnuta
ve výši 5.300.000 Kč Sportovním areálům Studénka s.r.o.
Investiční akce
Z větších investičních akcí uvádím přehledněji v tabulce provedené akce:
Výměna 200 kusů svítidel – distribuce ČEZ
Rekonstrukce veřejného osvětlení ulic Zahradní a Komenského
Místní komunikace – asfaltobetonový povrch
Herní prvky – zahrada Dělnického domu
Úprava butovické návsi – I. etapa
Výměna výtahu v domě s byty zvláštního určení (dříve DPS)
Rekonstrukce přechodu pro chodce u ZŠ TGM

1.321.000
328.000
5.000.000
172.305
4.458.628
955.900
1.074.227

Na přechodu pro chodce před základní
školou byly provedeny bezbariérové
úpravy chodníku a jeho nasvícení.
Dále pak bylo umístěno světelné
signalizační zařízení pro snadnější
přechod občanů přes komunikaci.
Perličkou tohoto přechodu pro chodce
jsou radary, které aktivují červený
signál při překročení povolené rychlosti
dopravních prostředků, a tak zklidňují dopravu v této lokalitě.
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„Butovická náves“ po rekonstrukci

Na fotografiích můžete vidět odpočinkovou zónu, dětské hřiště, parkoviště
pro 19 automobilů a také kontroverzní „betonové kvádry“, které mají zamezit
vjezdu automobilů do odpočinkové zóny. Dle mého názoru to je příšerná
kombinace žluté a černé – ale uvidíme za několik let – osvědčí-li
se funkčnost, nebo vyhrají ti, kteří kolem těchto betonů nemohou projet
ani s kočárkem ani na kole a stěžují si.
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Opravy a údržba majetku – veřejné osvětlení, oprava silnic, chodníků,
hřbitovy, dětská hřiště
Výměna svítidel byla provedena plošně na území Studénky, Butovic a Nové
Horky, vyměněno přes 200 ks svítidel. Cena 1.321.000 Kč.
Rekonstrukce veřejného osvětlení, svítidla byla přemístěna na sloupy ČEZ.
Délka rekonstruované trasy na ulici Zahradní a Komenského ve Studénce
je cca 1 200 m, cena 328.000 Kč.
V roce 2010 byly opraveny v hodnotě 5.000.000 Kč asfaltobetonové povrchy
místní komunikace ulic:
- část ul. Poštovní (od pekárny po ul. Arm. gen. L. Svobody)
- část ul. Budovatelské (od ul. Sjednocení po zatáčku u MŠ)
- ul. Sjednocení (od ul. Mírové po ul. Panskou)
- ul. R. Tomáška (od železničního přejezdu po vrátnici bývalé Vagónky).
Ve výši 467.000 Kč byly provedeny opravy chodníkových těles, které spočívaly
v předláždění, snižování obrub na bezbariérové nájezdy a úpravy obrub proti
povrchovým vodám na:
- ul. Sjednocení,
- ul. Poštovní,
- ul. A. Dvořáka.
V roce 2010 došlo k vybudování 2 kašen na hřbitově ve Studénce a 1 kašny
na hřbitově ve Studénce–Butovicích.
Herní prvky byly nainstalovány v areálu zahrady Dělnického domu,
cena 172.305 Kč. Kolotoč z ocelové
konstrukce s
dřevěnými sedáky
a dřevěnou podestou v přírodním
provedení,
dvoumístná
vahadlová
houpačka, celodřevěná čtyřboká věž
se skluzavkou a šplhací tyčí, dvě
dřevěné lavičky pro maminky. Hřiště
bylo zbudováno na žádost občanů
Studénky. Petici na jeho vybudování
podepsalo 410 osob.
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3. PRŮMYSL, ŽIVNOSTI, OBCHOD A SLUŽBY
Živnostenský úřad Bílovec, pod který spadá územně Studénka a Nová Horka,
vydává rozhodnutí o udělení koncese, pozastavení provozování živnosti a vedení
živnostenského rejstříku. Podle údajů, které mi byly tímto úřadem poskytnuty,
uvádím porovnání s uplynulým rokem.
Podnikatelé
2009
2010

Studénka
489
547

Butovice
1036
1145

Nová Horka
24
28

Celkem
1 549
1 720

Živnost volná
2009
2010

Studénka
368
396

Butovice
772
851

Nová Horka
13
17

Celkem
1 153
1 264

K rozšíření nabídky služeb pro občany došlo pouze v malé míře. Byla otevřena
nová prodejna potravin a drogistického zboží Hruška vedle domu pokojného
stáří - Domova sv. Anny. Tato prodejna
vznikla v prostorách bývalé diskotéky
EDEN (za uplynulé roky bylo mnoho
stížností na velkou hlučnost, zejména
v nočních hodinách) a věřím, že bude
i občany hodně využívaná. Na tomto
konci Butovic není již mnoho let
prodejna
s tímto
sortimentem,
a nedělní prodejní doba jistě nabídku
služeb vhodně doplňuje.
Dalšími prodejnami otevřenými v roce 2010 jsou:
Vinotéka SKKS, s.r.o. s nabídkou moravských vín se sídlem na náměstí
Republiky vedle kavárny Centrum,
Zlatnictví Petra Orlíková s výrobou, opravou a prodejem šperků, prodejem
hodin a hodinek na ulici Poštovní 772,
Značková prodejna 4 EVER přemístěná z prodejny na zimním stadionu na ulici
Poštovní 592, nabízející prodej a servis jízdních kol, půjčovnu a testcentrum,
Prodejna zahrádkářských potřeb na ulici Budovatelské (zimní stadion),
Textil Halle Studénka na ulici Poštovní 822 s prodejem textilu, smíšeného
zboží, obuvi, drogerie.
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Masáže Jana, nabízející masáže, odstranění celulitidy a formování postavy.
Provozovna je umístěna v centru města na ulici Beskydské.

Ostatní prodejny a prodejní místa se během roku rušily nebo stěhovaly
z centra Studénky do okolních částí, např. Vinotéka paní Šrotové, Cestovní
kancelář, Krby a kamna.
Snad k ještě lepší nabídce přispěje nová prodejna Tesca, která měla být
otevřena již v tomto roce, ale potýkala se s problémy stavebního povolení.
Nevýhodou je její stavba přímo pod okny budovy, ve které se nachází byty
zvláštního určení (dříve dům s pečovatelskou službou). Bohužel město
ani ZMS nemohlo tuto polohu prodejny ovlivnit. Její investor zakoupil
pozemky od soukromého majitele. I podle fotografií pořízených
v průběhu stavby v roce 2010 je zřejmé, že vzdálenost stavby je jen několik
metrů od budovy, kde bydlí pouze starší občané.
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4. ŠKOLSTVÍ
MATEŘSKÉ ŠKOLY, ZÁKLADNÍ ŠKOLY, UMĚLECKÉ
ŠKOLY A STŘEDNÍ ŠKOLA
Mateřská škola Studénka, Komenského 700, okres Nový Jičín
Mateřská škola Studénka má 4 odloučená pracoviště ve Studénce a 1 v Nové
Horce, zřizovatelem je město Studénka. Ve vedení nedošlo ke změnám –
ředitelkou je stejně jako v roce uplynulém Bc. Pavla Honová, zástupkyní
ředitelky paní Helena Schillerová.
Třídy
MŠ

Budovatelská

Butovická

Komenského

Nová Horka

Poštovní

R.Tomáška

Celkem

2009
50
28
62
14
2010
52
28
63
15
V tabulce jsou uvedeny počty dětí k datu 30.6.2010

103
106

32
25

289
289

V závěru roku 2010 proběhly oslavy 80 let, které uplynuly od založení
mateřské školy ve Studénce. Za grantové podpory města Studénky děti
a zaměstnanci MŠ Studénka, na ulici Komenského, připravili slavnostní pásmo
písniček, cvičení a dramatických ztvárnění,
které bylo motivováno tím, co děti nejvíce baví
– pohádkami. Veřejnost vystoupení shlédla
odpoledne 7. prosince 2010 ve velkém sále
Dělnického domu. Sál byl téměř zaplněn rodiči
a dalšími příbuznými, kteří se zájmem sledovali,
co vše jejich děti dokážou, jak se bravurně
orientují na velkém jevišti při zpěvu i pohybu.
Pořadem provázela paní Magda Hošková a její
dětští moderátoři Štěpánka Bobáková a Filip
Štegner, klavírní doprovod zpěváčkům poskytla
paní Jelena Ryšavá. Celé pásmo sledovali také
představitelé našeho města a bývalí i současní
zaměstnanci mateřské školy. Závěr vystoupení
přinesl překvapení samotným dětem, přišel jim za jejich výkony poděkovat
Mikuláš s čertem, a dokonce rozdali i nadílku. Záznam celého vystoupení bude
podkladovým materiálem pro filmový snímek o oslavách 80 let MŠ Studénka.

Po vystoupení dětí proběhlo v kavárně Dělnického domu setkání bývalých
i současných zaměstnanců s představiteli města Studénky, k dispozici byly
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kroniky mateřské školy od září 1930, kdy se začalo v MŠ Studénka poprvé
vyučovat.
Nechyběla ani fotografická dokumentace z historie mateřské školy,
která nejvíce zaujala především bývalé zaměstnance. Střípky z historie
pak poskytl všem almanach, vydaný u příležitosti oslav 80 let MŠ Studénka,
na který poskytlo finanční částku město Studénka.
V dalších dnech probíhaly v dopoledních hodinách v prostorách samotné
mateřské školy dny otevřených dveří, kde návštěvníci mohli shlédnout průřez
slavnostním vystoupením, vzdělávací činnosti dětí a výstavu výtvarných prací.
Své dovednosti zde prezentoval nejen výtvarný kroužek Klubíčko, který tvoří
pod vedením paní učitelky Aleny Dolenské, ale i všechny děti MŠ Studénka.

Ředitelé

Rok

Pěstounky a opatrovnice

Rok

Emil Ziffer

1930–1931

Štěpánka Seklová

1930–1931

Karel Bainar

1945–1947

Ludmila Bajnarová

1932–1939

Anna Bainarová

1948–1962

Anna Havlásková

1932–1939

Zdenka Krčmářová

1962–1977

Julie Kutáčová

1945–1947

Jaroslava Bartošová

1977–1991

Anna Honová

1954–1958

Pavla Honová

1991–dosud

Vlasta Princová

1977–1980

Zdroj: Almanach MŠ Studénka vydaný v prosinci 2010 k 80. výročí založení

Základní škola Studénka, Butovická 346, okres Nový Jičín
Na začátku roku 2010 navštěvovalo školu 256 žáků. Na prvním stupni bylo
133 žáků v šesti třídách a na druhém stupni 123 žáků v sedmi třídách.
Statistika školy uvádí, že naplněnost tříd prvního stupně byla 22,2 žáků
na třídu a na druhém stupni to bylo 17,6 žáků na třídu. V září 2010 usedlo
do školních lavic 25 prvňáčků v jedné třídě (v roce 2009 to byly dvě třídy
a počet nových žáků byl 44). Výuku a výchovu na škole zajišťovalo
23 pedagogických pracovníků, z toho 21 žen. Ve škole dále pracoval 1 externí
pedagog – jáhen, který zajišťoval výuku náboženství.
Během školního roku došlo k výměně ředitele školy, Mgr. Martina Krupu
zastupovala od března 2010 Mgr. Jana Rychtarová. Ta po úspěšném konkurzu
nastoupila do funkce ředitelky v květnu 2010. Zástupci města ve školské radě
byli stejně jako v roce 2009 zvoleni pan Vlastik Dubjuk a paní Helena
Wojdylová.
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Z úspěšných akcí pro žáky vybírám tři, které v ZŠ Butovické v tomto roce
proběhly:

Projektový den Mraveniště – 19. ledna 2010 předvedli pedagogové a žáci
1. stupně ukázku své práce pro veřejnost. Rodiče, ale i babičky, tetičky,
dědové a další zájemci měli možnost se zúčastnit nejen prohlídky prostor
a vybavení školy, ale také nahlédnout do konkrétních vyučovacích hodin
ve všech ročnících prvního stupně, diskutovat s vyučujícími. Do školy přišli
nejen rodiče současných žáků, ale i rodiče předškoláků ze Studénky – žáků
mateřských škol, budoucích prvňáčků. Předškoláci tak měli se svými rodiči
možnost poprvé si „sáhnout“ na školní lavici, vyzkoušet si „školu“ a jejich
rodiče měli možnost položit případné dotazy týkající se nastávajícího zápisu
do prvního ročníku, výuky a nabídky školy pro žáky prvního i druhého stupně.
Akce proběhla na škole už potřetí a rodiče i jejich děti po čase stráveném
ve škole odcházeli spokojeni.

Velikonoční odpoledne pro rodiče s dětmi – 29. března 2010 přivítali žáci
svátky jara netradičním způsobem. Třídy i chodby byly tematicky vyzdobeny
a na výzdobě se podíleli všichni žáci 1. stupně i školní družina. Odpoledne
proběhlo nejen pro děti, ale i pro rodiče. Každá třída si připravila pracovní
dílnu, kde se mohli zapojit rodiče i žáci a svoje „dílko“ si pak odnést domů.
V prvních třídách si děti mohly vyzkoušet vyrobit věci ze slaného těsta,
zdobení velikonočních věnečků a ubrouskovou techniku na květináčcích.
Druháci zase pracovali s papírem a vytvářeli papírové ozdoby k zavěšení
na jarní větvičky. Také se vžili do role ilustrátorů a kreslili své originální
velikonoční pohlednice. Žáci 3. a 5. ročníku dali síly dohromady a připravili
pracovní dílnu ke zdobení vajíček různými technikami. Děti se také naučily
plést pomlázky, a to díky dědečkovi jednoho z žáků 5. ročníku. Na závěr dílny
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proběhla soutěž o nejhezčí vajíčko. Návštěvníci této akce se mohli inspirovat
velikonoční výzdobou a přivítat tak jarní svátky i u sebe doma.

Butovická hvězdička 2010 – s tímto originálním projektem přicházejí
každoročně pedagogové prvního stupně ZŠ Butovická. Akce je určena dětem
základních škol ze Studénky a okolí, které mají zájem o výtvarnou výchovu
a zpěv. Soutěžící to nemají jednoduché, výtvarná část trvá 2 hodiny a téma
malby je každoročně jiné. Letos bylo zadání „ Naše Země má svátek“. Přesto
si s tím děti poradily a na fotografiích můžete vidět jejich zaujetí i výsledky
prací. V pěvecké části soutěže zase děti překonávaly trému a zpívaly
s mikrofonem. Výkony všech soutěžících byly pečlivě zhodnoceny odbornou
porotou složenou z pedagogických pracovníků. Tradiční účast 6 škol nejen
ze Studénky, ale i z okolí potvrzuje, že akce je užitečná a více i méně nadané
děti mají možnost vystoupit na veřejnosti.

23

Kronika města Studénky za rok 2010
Základní škola Studénka, Sjednocení 650, okres Nový Jičín
Ředitelem školy je od 1. srpna 2002 Mgr. Pavel Tisovský, zástupkyní ředitele
Mgr. Jana Mantheeová. Při škole pracuje od října 2010 devítičlenná školská
rada, která byla zvolena na období do srpna 2013. Za rodiče – Mgr. Jindřich
Foltas – předseda, Petr Šmudla a Marcela Homolková, za zřizovatele město
Studénka – Mgr. Miroslava
Halušková, Zdenka Fišerová a Mgr. Marie
Sauerová, za zaměstnance školy – Mgr. Dana Dvořáčková, Mgr. Jaromíra
Klosíková a Hynek Skarka. Kladně hodnocená je spolupráce SRPDŠ,
které se aktivně zapojuje do dění školy, zejména pomocí při akcích školy,
případně vlastními grantovými projekty a finančně zajišťuje mnohé akce.
Počet žáků k 30. červnu bylo 331, z toho na 1. stupni 177 v osmi třídách
a na 2. stupni 154 žáků v osmi třídách. Součástí školy je školní družina se třemi
odděleními a kapacitou 90 dětí. Počet pedagogických pracovníků je 25,
z toho 5 mužů (všichni na 2. stupni), což je pozitivní přínos. Průměrný věk
učitelského sboru byl 41,4 let. Do 1. ročníku bylo zapsáno 28 dětí,
z toho 8 dětí na doporučení pediatra nenastoupilo a 1 přestoupilo na jinou
školu. Do 1. třídy na začátku školního roku 2010/2011 nastoupilo 19 žáků.
Než půjdete do školy – se jmenoval školní projekt s grantovou podporou
města a se zaměřením na spolupráci
s MŠ Poštovní, předškoláky a jejich
rodiče. Jednou měsíčně učitelé školy
uspořádali akci pro rodiče s dětmi
např. pohybové hrátky v tělocvičně,
velikonoční odpoledne, slet čarodějnic,
beseda s logopedkou, akce „výpočetní
techniky se nebojíme“ a dalších. Cílem
projektu bylo seznámit děti se školou
a připravit je do 1. třídy tak,
aby se do školy těšily.
Krok za krokem k přírodě – v roce 2008 získala škola finanční podporu
na obnovu školní zahrady. Dřívější záhony a „nepropustná“ alej starých
ovocných stromů se za dva roky změnily na funkční místo pro výuku i volný
čas dětí. Udržování pozemku není jednoduché. Stále rostoucí tráva, údržba
starého plotu, zahradní nábytek a další místa si vyžadují hodně úsilí a peněz,
ale výsledek stojí za to. Krásná přírodní učebna je využívána nejen žáky
školy, ale i rodiči s malými dětmi z Rodinného centra a fotbalovým oddílem
pro benjamínky.
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Afrika kolem nás – v rámci evropského programu PARTNERSTVÍ
COMENIUS REGIO proběhlo dne 26. října 2010 na škole odpoledne
s africkou tematikou. Žáci předvedli svou zručnost a celou školu ozdobili
nádhernými obrázky zvířat, stěny byly pokryty listím. Škola se proměnila
v tropický prales a zábava mohla začít. Milým hostem byl pravý Afričan
z Pobřeží slonoviny, se kterým si zájemci mohli zahrát na africké djembe,
vyrobit si chrastítko, shlédnout taneční vystoupení a divadlo. Připraveny byly
i další zajímavosti – ochutnávka afrických čajů, výroba šperků, malování
na hedvábí nebo břidlici, výroba masek z papírových tácků, šplh na palmu,
lukostřelba nebo létání s modely letadel. Celý projekt byl doprovázen četbou
o Africe a besedami s cestovateli.
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Základní škola T. G. Masaryka, Studénka, 2. května 500,
okres Nový Jičín
V lednu 2010 navštěvovalo školu 261 žáků ve 12 třídách, z toho na 1. stupni
122 (5 tříd) a na 2. stupni 139 (7 tříd). Na začátku školního roku v září došlo
ke změnám: školu navštěvovalo 252 žáků v 11 třídách a z toho 26 žáků v třídě
první. Došlo k nárůstu počtu žáků ve školní družině, a tím i k otevření druhého
oddělení. Na místo 30 žáků se v září přihlásilo již 50.
Vedení školy se nezměnilo – ředitelkou je Mgr. Alena Dvorská a zástupcem
ředitele Mgr. Petr Krajča. Zástupkyně města Bc. Pavla Honová a Ing. Karla
Sekaninová pokračovaly v práci ve školské radě i v tomto roce.
Z množství akcí, které škola organizuje pro svoje žáky i veřejnost vybírám
tři – z toho dvě byly podpořeny grantem města Studénky:
Projekt Zpátky do školy – organizovaný k 20. výročí udělení čestného
názvu školy a 160. výročí narození
T. G. Masaryka. Projekt představoval
zapojení všech žáků školy do bádání
v historii a v přípravě kulturního
vystoupení. Někteří psali básně,
příběhy či jiné příspěvky do školního
almanachu nebo do něj přispěli
obrázkem. Jiní přinesli z domu školní
potřeby,
učebnice,
fotografie
a historické dokumenty, které se
staly výstavními exponáty v prostorách školy. Bylo velmi příjemné pozorovat
bývalé žáky školy, kteří ji opustili před desítkami let, jak vzpomínali,
ve které třídě se učili, kde seděli, kdo byl jejich spolužák či třídní učitel
a hlavně, jak je dnešní škola už na první pohled jiná, než ta jejich. Vyvrcholením
projektu byla v květnu 2010 pro širokou veřejnost, zejména pro absolventy
školy, výstava z historie a současnosti školy. Po ní následoval v Dělnickém domě
kulturní kaleidoskop složený z pěveckých, tanečních a dramatických čísel,
divákům se představilo 180 žáků všech věkových kategorií. Potlesk a uznání,
které se dostalo všem pořadatelům i účinkujícím, zároveň bylo oceněním
a poděkováním za několikaměsíční přípravu akce.
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Projekt Moje škola v našem městě – je určený předškolákům a jejich
rodičům od zápisu po nástup do školy a dále žákům 1. a 9. ročníků od září
do prosince 2010. V první fázi pracují žáci na osmi setkáních s budoucí
učitelkou, rodiče s výchovnou poradkyní. Seznámí se s koncepcí školy, školními
pravidly, učebním plánem, způsoby hodnocení a dalšími záležitostmi,
které souvisejí s nástupem dítěte do školy, či problémy, které by mohly nastat.
V druhé části již jde o patronát žáků 9. ročníku nad prvňáčky,
pod kterým se skrývá nejen společný týdenní pobyt ve škole v přírodě
na Horní Bečvě, mikulášská nadílka, předvánoční pohádkové odpoledne,
ale také každodenní setkávání se ve třídě, na chodbě či na školním dvoře
při trávení velkých přestávek.
Aukce žákovských obrazů v prosinci 2010 – již po třetí proběhla akce
pořádaná ve spolupráci se Sdružením rodičů, která představovala žáky školy
jako výtvarné umělce. Několik desítek děl bylo určeno k přímému prodeji
či k dražbě.
Zájem veřejnosti předčil očekávání pořadatelů a umožnil tak naplnit smysl
akce – získat vlastní činností dostatek prostředků na roční příspěvek
pro projekt Adopce na dálku, přes který škola adoptovala dívku z Ugandy.
Vánoční atmosféru navodilo vystoupení prvňáčků, kteří zpestřili program
básničkami, písněmi a koledou.
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Základní škola, Studénka, Tovární 386, příspěvková organizace
V lednu roku 2010 měla škola 52 žáků v šesti třídách a 8 pedagogických
pracovníků. Na začátku školního roku v září došlo k velkému úbytku žáků,
a v důsledku toho došlo i k snížení pedagogických pracovníků. Pracovaly
pouze 3 třídy pod vedením 5 pedagogických pracovníků. Vzděláváni byli žáci ZŠ
praktické i ZŠ speciální od 2. do 9. ročníku. Ve škole pracovala 1 asistentka
pedagoga a vychovatelka školní družiny. Ředitelkou školy byla i nadále
Mgr. Miroslava Halušková. Školní rada pracovala ve složení - předsedkyně paní
Marcela Kohutová, členové Ing. Karla Sekaninová, pan Pavel Moudrý, paní
Michaela Barfusová, Mgr. Dana Hýlová a PaedDr. Irena Wagnerová.
I přes nižší počet žáků škola nadále pokračovala ve vlastních projektech
i ve spolupráci s Městským kulturním střediskem ve Studénce.
Z akcí, které si oblíbili nejen žáci, ale i návštěvníci ze širokého okolí,
vybírám:
Základním projektem školy byla „Škola - základ života“, který probíhal
během kalendářního roku 2010 a byl podpořen grantem města Studénky.
Projekt vychází ze skutečnosti, že jakákoliv činnost ve škole by měla
podněcovat aktivitu a motivovat k poznávání neznámého a nového.
V podmínkách ZŠ Tovární je to pravda dvojnásobná, protože v případě většiny
docházejících žáků škola působí v této oblasti jako jediný článek. Projekt
obsahoval 3 součásti, a to:
sportovní: „Míček je děravý, přesto nás pobaví“
poznávací: „Kolem nekolem kolem Studénky“
přírodovědná: „Zvířata my máme rádi, jsou to naši kamarádi“.
Nezapomínalo se ani na rukodělnou činnost, a tak vznikl projekt „Pečeme si
pečeme, nakonec si smlsneme“. V rámci Dne města se v červnu žáci
zúčastnili se třemi výrobky soutěže „O nejoriginálnější dort“ s námětem
železnice. 1. místo bylo zaslouženou odměnou a vítězná cena 3.000 Kč byla
použita na dovybavení školní kuchyňky. Mezinárodními a národními projekty,
kterých se žáci školy účastní, jsou „Hrajeme si s pohádkami“ - zaměření
na hledání a nalézání nových cest rozvoje komunikace mentálně postižených
dětí, překonávání bariér a nové formy vyučování. Partnery jsou školy
podobného typu ze Slovenska, Maďarska, Slovinska a Polska. Projekt
je na 4 roky a škola získala částku 17.000 Eur. Nově škola požádala
Moravskoslezský kraj o dotaci na projekt „Veselá škola“ a získala
dne 14. prosince 2010 částku 246.000 Kč pro vybavení, ve kterém budou
schopny pracovat děti s různými druhy postižení. V rámci projektu
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Evropská unie - peníze školám získala škola 519.000 Kč na individualizaci
výuky, vybavení školy ICT technikou a na zpracování výukových programů.
Školní výlety - návštěva jarní Prahy a zámku Raduň - v měsíci květnu
škola využila nabídky Českých drah a zorganizovala poznávací zájezd do Prahy
pro žáky do 15 let. Protože přálo počasí, výlet si všichni užili. Prošli
nejznámější místa, prohlédli si historické památky a zbyl čas i na nákupy.
Dalším úspěšným výletem byla návštěva zámku Raduň a jezdeckého klubu
Mokré Lazce, který byl organizován pro všechny žáky školy.

Fotografie jsou pořízeny na hradním nádvoří Pražského hradu a zámku Raduň
u Opavy.
12. října 2010 proběhl 5. ročník akce - setkání mentálně a sluchově
postižených, které se zúčastnilo na dvě stovky návštěvníků ze 13 zařízení
okresu Nový Jičín a Ostravy. Společné setkání plné zpěvu, tance a překvapení
se v tomto roce nazýval „Studénecký kapřík
s Maximem“. Hlavním hostem akce byla skupina
Maxim Turbulenc, která svými známými
písničkami
roztleskala
všechny
přítomné.
Nechyběl ani další program: žonglér Křupíno,
taneční vystoupení ZUŠ J. A. Komenského
ze Studénky a mažoretky Petra. Jako každý rok prováděla celým programem
„Karolína“ v podání Ivetty Vavrošové. Během akce byla vyhodnocena soutěž
„O nejoriginálnějšího kapříka“ z exponátů připravenými účastníky. Odměnou
všem pořadatelům za naprosto ojedinělou akci byly rozesmáté tváře,
rozzářené oči, výkřiky a nadšení těch, pro které bylo setkání
připraveno.
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Střední škola ekonomicko-podnikatelská Studénka, o. p. s.
Na začátku se omlouvám čtenářům kroniky za rok 2009, kde jsem uvedla,
že škola vznikla v roce 1994 ve spolupráci s městem Studénka. Den vzniku,
jak mne upozornila paní ředitelka, byl 19. duben 1995.
A tak teprve rok 2010 je tím šestnáctým rokem, kdy Střední ekonomickopodnikatelská škola Studénka, o. p. s. (dále jen SŠEP) poskytuje možnost
studia zájemcům o vzdělání. Ředitelkou školy je již od jejího založení
PaedDr. Katarína Vrablová. Na škole pracuje také Správní a Dozorčí rada
složená z rodičů studentů.
Škola poskytuje úplné středoškolské vzdělání ukončené maturitní zkouškou
v oborech - Obchodní akademie (dále jen OA), OA se zaměřením na cestovní
ruch, OA se zaměřením na výpočetní techniku, Ekonomické lyceum a Podnikání.
Dále poskytuje dvouleté a tříleté nástavbové studium, které má podnikatelské
zaměření a je ukončeno maturitní zkouškou. Absolventi jsou připraveni
pro dráhu podnikatele, majitele firmy či společnosti. Své ekonomickoadministrativní znalosti využívají převážně v různých odvětvích průmyslu,
stavebnictví, dopravě, obchodu, službách a podobně.
V dubnu 2010 proběhly přijímací zkoušky pro školní rok 2010/2011:
Počet žáků
Do čtyřletých studijních oborů
Do dvouletého nástavbového studia
Do tříletého dálkového nást. oboru

Přihlášených
46
50
50

Počet žáků přijatých
46
27
30

Nelze vyjmenovat všechny školní a mimoškolní aktivity, a tak jenom stručně:
školní kola olympiád v českém, německém a anglickém jazyce a zeměpisu.
Reprezentace na okresních kolech, besedy se zástupci firem a bank,
adaptační dny pro žáky 1. ročníků, účast na odborných exkurzích
a veletrzích, Srdíčkové dny s výtěžkem věnovaným na nákup přístrojů
a vybavení dětských nemocnic, ekologické vycházky do okolí Studénky
a Štramberka, protidrogová prevence, sportovní akce, tradiční ples školy
a další a další. V neposlední řadě dlouholetá spolupráce se základními školami
ve Studénce za podpory grantového systému města.
Honba za pokladem aneb Poznáváme naše město - v pátek 7. května 2010
proběhl již druhý ročník soutěže pořádaný SŠEP pro žáky 8. tříd základních
škol ze Studénky. Pětičlenná družstva plnila během trasy okolím města osm
různých vědomostních a dovednostních disciplín jako je sport ve městě,
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historie města, zeměpis města a okolí, osobnosti města, puzzle - slož si
památku ze Studénky, CHKO Poodří, turistické zajímavosti, hod šiškou.
V průběhu trasy si žáci rovněž museli najít svůj „sladký“ poklad. Pořadateli
byli učitelé a žáci 2. a 3. A, kteří měli na starost nejen přípravu soutěže,
ale také dohlíželi na plnění jednotlivých disciplín. Pro nejlepší družstva byly
připraveny diplomy z dílny žáků 3. A a nechyběly ani hodnotné ceny.

Na fotografiích vidíte start závodu od SŠEP a závěrečné předávání diplomů
a cen těm nejúspěšnějším z rukou hlavního pořadatele Mgr. Radka Havránka.
Florbal 4FUN - v pondělí 28. června 2010 proběhl na zimním stadionu projekt
Florbal 4FUN pořádaný v rámci grantu města Studénky. Soutěž
pro osmi a devítičlenná družstva žáků základních škol ze Studénky a žáků
SŠEP, Sportovní utkání na zimním stadionu zorganizovali žáci 1. B a 2. A
SŠEP, pod vedením Ing. Romany Zimové a Jaroslava Ryšánka.
Soutěž se uskutečnila v dopoledních hodinách, roli rozhodčích převzali žáci
střední školy a zajišťovali rovněž hladký průběh soutěže jako pořadatelé.
Vítězná družstva získala nejen hlasité ovace od diváků, ale i krásné ceny.
Adaptační den 1. ročníku čtyřletého
studia - proběhl na zimním stadionu
dne 27. září 2010 pro studenty,
kteří jsou ve škole nováčky. Dopoledne
proběhlo ve sportovním duchu. Všichni
měli možnost si vyzkoušet posilovnu,
spinning (45 minut pečlivého šlapání
za vedení instruktorky), následoval
bowling a také zábavné hry v bazénu.
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5. KULTURNÍ A SPOLEČENSKÝ ŽIVOT
Městské kulturní středisko Studénka (dále jen MěKS) je již od roku 1997
příspěvkovou organizací města. MěKS se při své činnosti opírá jak o znalost
místní, moravské, české, ale i zahraniční kultury, tak o spolupráci s řadou
subjektů i jednotlivců a jejím cílem je zprostředkovat kulturu občanům
našeho města. Že je to vidět nejen ve Studénce, ale i v zahraničí,
vás přesvědčí následující řádky či stránky:
Mgr. Vladan Jílek
Ivetta Vavrošová
Alena Podstavková
Lukáš Zavadil
Petr Libosvár
Hana Bajnarová
Ludmila Goldová
Mgr. Dagmar Válková
RSDr. Martin Šmída

ředitel, statutární zástupce MěKS
zástupce ředitele, redaktor TV Odra,
dramaturg, pronájmy
předprodej, pokladna, účetní agenda
vedoucí studia TV Odra, internetové stránky MěKS
zpravodaj města, redaktor TV Odra
vedoucí knihovny
knihovnice
knihovnice
vedoucí Vagonářského muzea

Kultura – v roce 2010 uspořádalo MěKS 74 kulturních akcí (z toho 19 akcí
v klubu Peklo), kterých se zúčastnilo okolo 10 000 návštěvníků. Z kulturní
nabídky si mohl vybrat každý občan. Divadelní představení pro děti MŠ i ZŠ,
oblíbená jsou i pravidelná nedělní odpoledne pro celou rodinu, profesionální
divadla, ale velkým úspěchem byla i repríza inscenace „Baletky“ v podání
amatérského divadelního souboru 2x3 ze Studénky. MěKS zorganizovalo
mimo jiné i na podnět návštěvníků několik hudebních koncertů, z nichž
vybírám: Swingový orchestr Bedřicha Pukovce, Komorní orchestr Kopřivnice,
skupina Jablkoň, Tomáš Kočko se svým orchestrem, Český chlapecký sbor
z Hradce Králové, Jiří Zmožek, Děda Mládek Ilegal Band, Maxim Turbulenc,
Vánoční koncert a další.
Návštěvníky jsou kladně hodnoceny i vlastní pořady, mezi něž patří tradičně
novoroční koncert Tamburašského orchestru Brač Studénka, městský ples,
Balkánské dny kultury, Den města, festival elektronické hudby Mlýnice, Večer
plný módy, Karnevalové ukončení léta, rozsvícení vánočních stromů, Mikulášská
nadílka, Vánoční trhy s programem, Setkání u cimbálu. Z tohoto dlouhého
výčtu akcí je zcela zřetelná náročná práce zaměstnanců MěKS, ale také
rozmanitost nabídky – každý si může vybrat z akcí v souladu se svými zálibami.
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Akce, na něž nelze zapomenout, jsou 2 mezinárodní festivaly. Čtvrtého ročníku
Balkánských dnů kultury se zúčastnily dva tamburašské orchestry
z Chorvatska a Rakouska. Kromě Studénky vystoupily také v lázních Sanatoria
Klimkovice a ve Štramberku. Další mezinárodní akcí byl Festival dechových
orchestrů Jistebník – Studénka za účasti dechového orchestru z družebního
města Dabrowie Górniczej a 4 orchestrů z naší republiky.

Na přelomu obou prázdninových měsíců proběhl ve Studénce 3. ročník
Evropského mládežnického kampu, jehož pořadatelem se poprvé stalo město
Studénka. Přijelo 35 mladých muzikantů z Chorvatska, Slovinska, Srbska,
Černé Hory, Rakouska a 5 nejlepších evropských dirigentů. Desetidenního
soustředění se také zúčastnili někteří členové tamburašského orchestru
Brač. Kamp vyvrcholil veřejným koncertem na náměstí Republiky,
kterého se zúčastnilo přibližně 200 diváků.

Foto: náměstí Republiky – Evropský mládežnický kamp a Festival dechových
orchestrů s vystoupením mažoretek Petra
Zájmová činnost – v této oblasti může každoročně MěKS nabídnout vyžití
pro široké spektrum zájemců.
Kurz kalanetiky probíhal pro 46 cvičenek v ZŠ Butovická pod vedením Šárky
Klementové, a to 1x týdně. Zdravotní cvičení v Klubu zdraví probíhalo
2x týdně v zrcadlovém sále, uskutečnily se dva kurzy pod vedením Dagmar
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Bajnarové, účast 26 osob. Kurz orientálního tance pokračuje již několikátým
rokem. Tři kurzy navštěvované 15 tanečnicemi vedla Hana Bajnarová.
Mažoretky Petra navštěvuje 3x týdně 70 mažoretek. Na trénincích jsou
rozděleny do pěti souborů od dětí až po maminky (juniorky, seniorky,
kadetky A, kadetky B, maminky). Soubor seniorek začal spolupracovat
s Dechovým orchestrem mladých z Jistebníku, se kterým se zúčastnil
prestižního Mezinárodního festivalu dechových orchestrů a mažoretek
ve Štětí. Svou celoroční práci představily na samostatné přehlídce mažoretek
v Dělnickém domě za účasti 300 diváků. Choreografkou a vedoucí souborů
je Markéta Richtarová. Taneční skupina HABIBI se schází každé pondělí
v zrcadlovém sále a členky se zdokonalují pod vedením Hany Bajnarové
v orientálním tanci. Jejich vystoupení mohli shlédnout návštěvníci na akcích
ve Studénce, Štramberku, Kopřivnici a Kuníně. Divadelní soubor 2x3 v roce
2010 úspěšně reprízoval inscenaci Astrid Saalbachové „Baletky“ a hledá
na další roky nejen námět na novou divadelní hru, ale i další nadšence
pro amatérské divadlo. Vedoucí a režisérkou je Ivetta Vavrošová. V roce
2010 probíhal první taneční kurz pro manželské a spřátelené páry
pod vedením tanečního mistra Miroslava Gillara. Pět dvouhodinových lekcí
a jednu závěrečnou absolvovalo 25 párů. Pro velkou odezvu kurz pokračoval
a navštěvovalo jej 20 párů.
Předplatné do divadla – snad jenom pamětníci vědí, kdy bylo možno poprvé
zajet prostřednictvím Domu kultury ROH a nyní MěKS do ostravských divadel
na předplatné. Vedoucí těchto zájezdů je dlouhá léta paní Zdenka Fišerová.
Zájemci, kterých bylo v roce 2010 celkem 46 (plný autobus), využili nabídky
opery, operety, baletu i činohry ostravských divadel.
Zpravodaj města – byl v roce 2010 vydáván v nákladu 700 kusů. Od roku
2008 vychází v barevné podobě a každoročně mění svůj vzhled. Zájemcům
nabízím jeho prohlídku v příloze této kroniky. Pravidelně v něm vychází
stručné zápisy z jednání Rady města Studénky i Zastupitelstva města
Studénky. Občané se mohou pravidelně dozvědět zajímavosti z města a okolí,
informace z kultury, sportu, knihoven, muzea, činnosti organizací, škol apod.
Pravidelně jsou uveřejňovány i pozvánky a upoutávky na mnoho akcí v našem
městě. Oproti roku 2009 se zvýšily náklady za měsíční vydávání a výrazně se
snížil prodej jednotlivých čísel zpravodaje města.
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Náklady a výnosy:
2009
96.542
77.655
18.887

Celkové náklady na vydávání zpravodaje
Celkové výnosy (prodej zpravodaje, inzerce)
Rozdíl
Údaje v tabulce jsou uváděny v Kč
Srovnání prodeje zpravodaje v
2.
3.
4.
Měsíc 1.
651
664
606
451
2008
2009 594 552 537 520
2010 439 419 434 459

letech 2008–2010:
5.
6.
7.
8.

2010
102.926
54.523
48.402

9.

10.

11.

12.

604

534

479

458

511

570

503

598

513

518

518

468

527

477

471

402

413

430

356

396

404

396

401

388

Televizní studio Odra – rok 2010 byl z pohledu studia poměrně významný,
a to nejen kvůli kulatému desátému výročí vysílání (viz kapitola 9.),
ale také díky dalším událostem, úspěchům a přípravám na roky příští –
v novém kabátě. Od ledna TV Odra získala 3 nové moderátory – Kláru
Novotnou, Sabinu Hromkovou a Petra Hradského. Obsahem zpráv jsou i nadále
události z města, úzká je i spolupráce s vedením města, občany i dalšími
institucemi. V uplynulém roce nabídla TV Odra divákům pravidelný
zpravodajský týdeník celkem 43x. Odvysíláno bylo 341 reportáží, anket,
přes 1 000 aktuálních informací a dalších pořadů. Průměrná délka relace
je 14,5 minuty. Od měsíce září TV Odra uvedla i nový vizuál – znělku, jingly,
titulky a vzhled studiového pozadí. Tato základní verze bude postupně
rozvíjena a aktualizována v roce příštím. Ocenění TV Odra v mezinárodní
přehlídce tvorby lokálních televizí v Kopřivnici je podnětem k další práci –
na podzim získala v nejsledovanější kategorii „Zpravodajství“ výborné 2. místo
a dalším bylo 3. místo v kategorii „Kafka s úsměvem“, v níž rozhodovali diváci
a Čestné uznání za dokument „Povodně 2009“. Pro město Studénku připravuje
televizní studio pravidelné přenosy kabelové televize z jednání Zastupitelstva
města Studénky a v roce 2010 byl zpracován i krátký propagační snímek
„Studénka – město přátel“.
Městská knihovna – v roce 2010 došlo k výrazným změnám. Těsně
před začátkem roku (15.12.2009) nastoupila do funkce vedoucí paní Hana
Bajnarová a 1. 3. 2010 na pozici knihovnice Mgr. Dagmar Válková. Záměrem
nového pracovního týmu bylo vytvořit tzv. komunitní knihovnu. Základní
poslání knihovny (půjčování a zajišťování knih, periodik a ostatních
dokumentů) bylo rozšířeno o kulturní, výchovné a vzdělávací akce pro širokou
veřejnost. Aby se tento záměr mohl zrealizovat, bylo nutné upravit prostory
ve studovně. V lednu byl vytvořen nový počítačový kout pro veřejnost,
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všechny zastaralé počítače byly nahrazeny novými. Rovněž byl instalován
originální galerijní závěsný systém, a tak byla vytvořena výstavní část. Celý
prostor studovny byl upraven tak, aby zde mohly probíhat akce pro veřejnost.
Ty začaly hned v lednu a od počátku byly velmi pozitivně přijaty veřejností.
Pracovnice knihovny se snažily připravit takový program, aby si všichni mohli
vybrat. Každý měsíc byla instalovaná nová výstava, kde se střídaly různé styly
a techniky. Tím vznikl cyklus „Výstavy 2010“ a cyklus cestovatelských
a zeměpisných přednášek „Prstem po mapě 2010“. Pro seniory byl připraven
PC kurz, o který byl velký zájem. Na podzim byl zahájen cyklus přednášek
z českých dějin, který bude mít pro velký úspěch rovněž pokračování.
Své posluchače si našly večery hudby a poezie. Nejmenší zájem byl
o zdravotnické přednášky.

Od listopadu 2010 začala městská knihovna používat nový knihovnický
program Clavius, který mohla zakoupit díky úspěšnému projektu v rámci
programu Veřejné informační služby knihoven Ministerstva kultury ČR.
Na program Clavius získala 114.800 Kč a dalších 17.000 Kč na novou
PC stanici. Díky změně knihovnického softwaru tak bylo možné zkvalitnit
poskytované služby, a to nejen pro registrované uživatele knihovny. Jako
pravidelná návštěvnice mohu změny jenom doporučit, ostatně přiložená
tabulka mluví za vše.
Rok
2009
2010

Čtenáři
959
970

Návštěvníci
knihovny
7 888
8 968

Internet
1 225
2 284

Kulturní
akce
302
7 446

Vzdělávací
akce
495
1 109

Celkem
návštěvníci
9 910
19 807

Vagonářské muzeum – nachází se ve Studénce již od roku 1956 a sídlí
ve věžovité části nového zámku, kde expozice zabírá celkem tři poschodí.
Návštěvníci se mohou seznámit se způsobem dopravy od středověku
až po vznik nejstarších železničních tratí od první koněspřežné dráhy
po dnešní dobu.

36

Kronika města Studénky za rok 2010
V porovnání s rokem 2009 se snížila celková návštěvnost muzea o 2,4 %. Došlo
ale k přesunu v jednotlivých návštěvnických kategoriích. Zvýšil se počet
dospělých návštěvníků, naopak ubylo hromadných návštěv škol v období
školních výletů v měsíci červnu a ostatních hromadných zájezdů. Výraznější
pokles nastal u rodinných návštěv, vzrostl počet neplatících návštěvníků. Vyšší
návštěvnost byla zaznamenána u mateřských škol a nárůst ovlivnil především
organizovaný Den muzeí a galerií ČR a dobře zajištěný Den města, kdy v obou
případech měli všichni návštěvníci vstup zdarma. Z větších organizovaných
návštěv pak zbývá doplnit jen návštěvu hudebníků tamburašského Kempu.

Počet návštěvníků
Plné vstupné (dospělí)
Snížené vstupné
Rodinné vstupné
Neplatící návštěvníci
Badatelské návštěvy
Vstupné, služby, doplňkový prodej v Kč

2009

2010

4 743
1 449
1 237
1 048
1 009
15
114 035

4 631
1 615
948
696
1 372
12
106 637

Mimo zajištění řádného a bezproblémového fungování muzea v sezóně bych
chtěla upozornit na celoroční akce, a to výstavu fotografií o výrobním
programu vagonky, výstavu dosud nezveřejněných dokumentů, drobných
předmětů, fotografií továrního hasičského sboru. V souvislosti s vykradením
muzea a odcizením exponátů byla zadána výroba modelu náhradní lokomotivy,
rovněž se pokračovalo na stavbě nových vozů pro doplnění expozice.
Po nalezení a navrácení odcizených
exponátů zpět do muzea v měsíci
srpnu, byly zahájeny v
měsíci
listopadu práce na jejich renovaci.
vystaveny budou v průběhu roku 2011.
Jejich navrácení současně také
přispělo k větší propagaci muzea.
O jejich osud se zajímala média,
a
tak
byly
připraveny
články
a rozhovory pro Novojičínský deník,
Mladá Fronta DNES a deník Blesk. O krádeži pak proběhlo natáčení pro pořad
České televize „Ta naše povaha česká“ a v závěru roku byl ještě natočen
rozhovor pro Český rozhlas Ostrava s pořadem „Křížem krajem“. Nesmím
zapomenout na historii vagonky, kterou měsíčně uvádí vedoucí muzea
RSDr. Martin Šmída ve zpravodaji města.
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Stalo se již tradicí, že jedna červnová sobota je věnována festivalu dobré
muziky KOTVICE. Letošní již 11. ročník proběhl 19. června 2010 na zahradě
Hotýlku Antler. Výběr letošních kapel a hudebních stylů byl komponován tak,
aby si každý posluchač mohl najít to své. Místní kapely reprezentovalo
kopřivnické seskupení TatroSka,
z Ostravy přijela kapela Vladimír
Cirkus a skupina REST-IN-TEST,
tradiční
vystoupení
irských
muzikantů zajistilo folkové trio
LOWmountain. Dalším zahraničním
hostem byl španělský kytarista
Ruper Ordovika & Band a hlavními
hvězdami
festivalového
večera
Hradišťan s Jiřím Pavlicou a Alicí
Holubovou. Počasí konečně po letech přálo, a tak si mohli návštěvníci
vychutnat i závěr akce s fenomenálními košickými NO NAME a zpěvákem
Igorem Timkem. „Díky podpoře sponzorů a nadšeným divákům se tak dobrá
muzika ani u nás nedostane na seznam ohrožených druhů“ - cituji majitele
pořádající agentury Mgr. Tomáše Vrobela.
Folkový výprodej 2010 - 27. listopadu 2010 proběhl již 23. ročník Folkového
výprodeje ve Studénce. Po ukončení spolupráce s MěKS, v roce 2007,
byl
pořádán
folkový
výprodej
na různých místech. V tomto roce
to bylo v
kavárně Centrum
na náměstí Republiky. Po úmrtí
Ing. Miroslava Lukáše, který byl
hlavní hybnou silou a dramaturgem
celých 22 let, se ujala pořadatelství
parta
nadšenců
pod
vedením
Ing. Josefa Bělíčka a Marcela
Foltase. Jako první vystoupila skupina Drobky ze Studénky složená
z muzikantů, kteří s Miroslavem Lukášem hráli dlouhodobě a představili
skladby ze své minulé tvorby. Nechyběl ani dlouholetý účastník folkového
výprodeje Ruda Stančík, kopřivnická skupina Hluční sousedé, následoval blok
písniček Milana Rychtara a bluegrasová kapela Blues rey band z Ostravy. Jako
již v minulých letech opět diváci nejlépe ohodnotili skupinu Hluční sousedé,
která převzala cenu - keramického „Ptáka chřástala“. Díky grantu města
Studénky a nadšení organizátorů to jistě není poslední ročník.
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Zleva: Společné vystoupení na závěr folkového výprodeje, vítězové 23. ročníku
folkového výprodeje – skupina Hluční sousedé z Kopřivnice
Občanské sdružení Morfé – rok 2010 byl prvním rokem činnosti nového
sdružení (založeno 22. října 2009), které si vytyčilo za cíl představit místní
umělce a zpřístupnit občanům jejich tvorbu, a tím položit základ tradice
udržení místních uměleckých hodnot pro budoucí generace. Vznikl
tak projekt „Studénka ART 2010“ jako ucelené pásmo pěti kulturněvzdělávacích akcí zaměřené na aktivní zapojení občanů.
1. Soutěžní výstava fotografií, 2. Audiovizuální výstava, 3. Cesta za uměním,
4. Workshop GRAFFITI a 5. Filmová přehlídka. Z nich vybírám alespoň dvě.
První akcí výše uvedeného projektu bylo vydání CD s názvem MAMILURE
neboli MAlá MImořádně LUkrativní REkvizita. Disk obsahuje výběr z básní
studénecké básnířky Marie Farné a ilustrace jejího manžela Milana Farného.
Marie Farná začala psát poezii v roce 1992, psala o lásce, víře a také o své
vážné nemoci. Na slavnostního křtu se 15. dubna 2010 sešlo více než 30 lidí,
kteří měli možnost se ponořit do světa blouznění, lásky a všudypřítomných
našeptávačů. Druhou akcí, která proběhla 10. prosince, byla Výstava obrazů
Davida Hanzelky. V prostorách nevyužívaného bunkru z roku 1944 na ulici
Tovární představil studénecký umělec svou tvorbu s názvem Benozza.
Neútulné prostory se na tři hodiny proměnily v unikátní galerii a zároveň byly
i experimentem, kdy nikdo nevěděl, co s barvami udělá vlhké a chladné počasí.
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6. SPORTOVNÍ ZAŘÍZENÍ A AKTIVITY
Město Studénka podporuje každoročně sportovní občanské aktivity formou
veřejné finanční podpory (dále VFP) na činnost a údržbu sportovních areálů
a grantů na realizaci vlastních sportovních projektů:
Rok 2009
VFP
Granty
Celkem
Příjemce VFP
Sportovní areály s.r.o.
TJ MSV STUDÉNKA o.s.
HC Studénka o.s.
SK Studénka o.s.
SK Statek Nová Horka
BMX Studénka
Horolezecký oddíl
HC KES Studénka o.s.
Snooker Club Studénka, o. s.
Celkem 2010

Příjemce grantu
BMX Studénka
AS Bizon Studénka
Sportovní klub policie
SK Statek Nová Horka
SK Statek Nová Horka
TJ MSV STUDÉNKA o.s.

TJ MSV STUDÉNKA o.s.
TJ MSV STUDÉNKA o.s.
TJ MSV STUDÉNKA o.s.
Svaz tělesně postižených
Bohuslav Pastorek
Snooker Club Studénka, o.s.
Celkem

Rok 2010
8.097.000
92.850
8.189.850

Účel použití VFP
na činnost
na činnost a údržbu
areálu, pořízení výzbroje
na činnost a led. plochu
na činnost a údržbu
na činnost a údržbu
na činnost, výstavbu
přístřešku
na činnost
na činnost
na činnost

Projekt
Závody Moravské ligy
XIII. ročník Memoriálu
A. Bůžka v malé kopané
Obranářský speciál SKP
Turnaj ve volejbale
Memoriál A. Nazalaníka
43. ročník žákovského
turnaje v kopané
18. ročník memoriálu
O. Halusky
4. ročník turnaj žen
v badmintonu
1. ročník turnaj mužů
v badmintonu
4. ročník turnaj dvojic
v badmintonu
Sportovní hry
X. ročník turnaje
v nohejbalu
Pohár města Studénky

8.182.914
93.000
8.275.914
Poskytnutá částka v Kč
5.300.000
720.000
1.500.000
400.000
75.914
12.000
19.000
43.000
5.000
8.182.914

Poskytnutá částka v Kč
15.000
12.000
20.000
5.000
5.000
10.000

2.500
2.500
8.000
4.000
8.000
1.000
93.000
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BMX Studénka – ulice Tovární 360, Studénka – tradičně druhou
sobotu a neděli v květnu se pořádají závody Moravské ligy BMX na dráze
ve Studénce za přispění grantové podpory města Studénky. Ve dnech
8. a 9. května 2010 se do závodu přihlásilo 110 závodníků z celé České
republiky. Jezdci ze Studénky se na domácí trati ukázali v plném počtu
a téměř všichni se dostali až do finále a bojovali o první místa. V sobotu obsadil
1. místo Matěj Hurník, 2. místo Adam Veřmiřovský a 3. místo Filip Trubianský,
každý ve své kategorii. V neděli počasí nepřálo a pro vytrvalý déšť rozhodl
traťový komisař, že na místo 5 se pojedou pouze 3 rozjížďky. 1. místo opět
obsadil Matěj Hurník a 2. místo Adam Veřmiřovský a dostali krásnou
keramickou cenu z dílny B & T ze Studénky.

FOTBAL STUDÉNKA o.s. – Sjednocení 627, Studénka – pro fotbal nebo
chcete-li kopanou, byl rok 2010 ve Studénce průlomový. Od ledna fungoval
oddíl kopané ještě pod hlavičkou TJ MSV STUDÉNKA o.s., ale v hlavách členů
výboru
oddílu kopané již byl připravován plán na jeho osamostatnění.
V březnu bylo ustavující členskou schůzí založeno nové občanské sdružení
FOTBAL STUDÉNKA o.s. Výbor nového subjektu byl ve stejném složení
jako ve stávajícím oddílu kopané, tzn. Petr Mikyska –
předseda, Daniel Kula – jednatel a Jiří Švagera – pokladník.
Koncem května byl na členské schůzi doplněn výkonný výbor
o další dva členy: Michala Sekyru a Libora Slavíka. Během
měsíce června došlo mezi zástupci TJ MSV STUDÉNKA o.s.
a FOTBAL STUDÉNKA o.s. k dohodě o osamostatnění
fotbalového oddílu a současně i k převodu veškerých členských práv
a povinností na nový klub. Do nového soutěžního ročníku 2010–2011
se již přihlásil pouze nový klub, FOTBAL STUDÉNKA o.s. Na měsíc červenec
vyhlásilo vedení klubu soutěž na vytvoření nového loga. Z celkového počtu
99 došlých návrhů, byl počátkem srpna členy výkonného výboru a realizačních
týmů vybrán návrh, který zpracoval Martin Šenk. Po provedení grafické úpravy
bylo logo oficiálně představeno v závěru srpna. Počátkem měsíce října
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odstoupil z pozice předsedy Petr Mikyska a členové výboru se dohodli, že jeho
pozici bude do řádné členské schůze vykonávat Libor Slavík. Řádná členská
schůze se konala 19. listopadu 2010 v sále MěÚ ve Studénce. V průběhu schůze
Petr Mikyska odstoupil také z výkonného výboru a na jeho místo byl
přítomnými členy jednohlasně zvolen Karel Polák. Z rozhodnutí výkonného
výboru byl následně Libor Slavík potvrzen do funkce předsedy klubu.
Základním posláním nového klubu je aktivní a usilovná práce s mládeží, rozvoj
družstva žen a opětovné navázání na velmi úspěšnou fotbalovou historii
ve Studénce. Součástí plánů je zkvalitnění podmínek pro trénink,
a to vybudováním druhého travnatého hřiště, případně i minihřiště s umělou
trávou. Na konci roku 2010 bylo registrováno celkem 140 členů, z toho bylo
83 členů mladších 18 let.
První srpnovou neděli byl odehrán v pořadí již 43. ročník Žákovského turnaje,
který byl zároveň 18. ročníkem Memoriálu Oldřicha Halusky. Turnaj
s mezinárodní účastí si zahrálo celkem osm velmi kvalitních týmů a dle ohlasů
se jednalo o nejlépe organizovaný ročník tohoto turnaje za posledních několik
let. Výsledky turnaje: 1. Frýdek-Místek, 2. Hlučín, 3. Baník Ostrava,
4. Vítkovice, 5. Studénka, 6. Třinec, 7. Stará Bystrica, 8. Frenštát
pod Radhoštěm.

Žákovský turnaj – domácí Studénka

Muži před novou sezónou

Do nové sezóny 2010–2011 bylo přihlášeno celkem 6 týmů. Do okresního
přeboru týmy mladší a starší přípravky, dorost a vzhledem k nedostatku dětí
bohužel jen jedno družstvo žáků. Nově rodící se tým mužů musel začínat
až v nejnižší soutěži, kterou je IV. třída. Poprvé v historii zdejší kopané bylo
přihlášeno i družstvo žen, které hraje moravskoslezskou divizi. Stejně jako
v minulých letech bývalí hráči „Stará garda“ reprezentují na různých
turnajích. Jeden takový, v pořadí již 3. ročník „O putovní pohár starosty
města“, se uskutečnil v sobotu 2. října na zdejším travnatém hřišti. Nečekané
prvenství obsadili hráči ze sousedního Slovenska. Pořadí turnaje: 1. Stará
Bystrica, 2. Fulnek, 3. Spálov, 4. Studénka.
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HC Studénka o.s. – Budovatelská 770, Studénka – sedmičlenný výbor
zvolený v roce 2009 pokračoval beze změn pod vedením Ing. Michala
Krumpocha, prezidenta klubu i v tomto roce. V sezóně 2009–2010 startovala
všechna družstva tj. 2. a 3. třída, dorostenci, junioři a muži v krajských
soutěžích. Největším úspěchem bylo po 10 letech vítězství družstva mužů
s kapitánem Marcelem Kaňovským a posilou tří hráčů z Valašského Meziříčí.
Prvního místa muži A dosáhli pod trenérským vedením Oldřicha Lipnického,
Zdeňka Koželuhy a v play-off nastoupil na místo nemocného Oldřicha
Lipnického staronový trenér Stanislav Kacíř.

Horní řada zleva: David Čáň, Marek Homola, Daniel Mičulka, Miroslav Nikel,
Martin Varga, Jiří Horák, Miroslav Varga, Roman Ollé. Prostřední řada zleva:
Antonín Kaňovský – hospodář, Miroslav Škrobánek – hospodář, Jakub
Mikeska, Zdeněk Najman, Pavel Sikora, Lumír Bumbrlík, Josef Bolf, Adam
Urbanec, Jakub Jedlička, Martin Kabeláč, Martin Holanik, Radek Martínek
– kustod. Dolní řada zleva: David Válek, Miroslav Kovář, Stanislav Kacíř
– trenér, Roman Tomášek, Zdeněk Koželuha – vedoucí družstva, Marcel
Kaňovský, Radek Pobořil – jednatel klubu, Tomáš Dobřanský.
Škola bruslení, která byla založena v roce 2009 a jejími cíli bylo obsazení
kategorií žáků 1.–2. třídy, zapojení dívek do školy bruslení s možností
přechodu do školy krasobruslení, vytvoření speciálních tréninků pro hokejové
brankáře a především dlouhodobá práce s mládeží, splnila svůj úkol. Projevilo
se to především v soutěži 2. a hlavně 3. třídy, kdy hráči začínají hrát
se svými vrstevníky a byli schopni porazit i soupeře klubově zvučnějších jmen.
Dorost vedený trenérským týmem Mojmír Kotas, Milan Bobák a Petr Balcar,
svým třetím místem v soutěži předčil očekávání. Je to ale hlavně zásluha‚
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dřiny trenérského vedení, které z kluků vykřesalo i to, o čem ani sami
nevěděli, že v nich je. Pro další období jsou úkoly jasně vytyčeny
– konsolidace dorostu, zvýšení fyzické kondice a bruslení.
Junioři v této sezóně byli spíše zklamáním. Bohužel tým Studénky narazil
na skutečnost, že spousty prvoligových juniorů, poté co jejich domácí kluby
soutěž neobsadily, našli útočiště u jejich soupeřů.
Horolezecký oddíl Studénka – vedoucí oddílu je Ing. Andrea Hanzlíková
a o jeho oblíbenosti svědčí 44 zaregistrovaných členů, z nichž nejmladšímu
je 8 let. Tréninky probíhají na umělé stěně v ZŠ Sjednocení dvakrát týdně
(úterý a čtvrtek). Pro zdokonalení lezeckých dovedností se uskutečnilo v roce
2010 několik akcí: víkendy na Velkém Rabštejně, Helfštýně, Kružberku,
Štramberku a Adršpacšských skalách, pro mladší členy soustředění
na Velkém Javorníku a jednodenní výlety po Beskydech. Zajímavou akcí bylo
v lednu soustředění na Malé Fatře spojené s lyžováním, snowbordingem
a nechyběla ani možnost zkusit si sněžnice a skialpinistické lyže. Letos poprvé
vyjeli starší členové navštívit rakouské údolí Höllental, kde mimo překonávání
vícedélkových lezeckých cest (místy až 350 metrů) si vyzkoušeli pro většinu
z nás nový sport slacklining, což je takové novodobé provazochodectví.
Nechodí se klasicky po ocelovém laně, ale po nízkoprůtažném popruhu
z polypropylenu, který je natažený mezi dvěma stromy nebo sloupy. Jde o to,
že člověk zapojuje všechny svalové skupiny, a tím se snaží na „lajně“ překonat
určitou vzdálenost nebo předvést nějaký cvik nebo trik. Dále se také rozvíjí
koordinace svalů a rovnováha. Prostě adrenalin, a to k horolezectví patří.

Fotografie: trénink ve Štramberku a výjezd starších členů do Rakouska
Úspěšnými jsou mladší členové oddílu, kteří např. v rychlostním lezení
„Příborský zvon“ získali: Filip Kudla (15 let) 4. místo, Hedvika Pomikálková
(15 let) 6. místo a Filip Morys (15 let) 6. místo. V rámci Mezinárodního
horolezeckého filmového festivalu v Teplicích nad Metují získal ve velké
konkurenci Filip Kudla (15 let) 5. místo a Jakub Marek (23 let) 7. místo.
V podzimní soutěži „Příborský pavouk“ získala Hedvika Pomikálková (15 let)
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nádherné 2. místo, Adéla Martínková (9 let) 4. místo, Pavel Růčka (8 let)
4. místo, Filip Kudla (15 let) 4. místo a Matouš Káňa (9 let) 6. místo.
Snooker Club Studénka, o.s. – pořádal v tomto roce 5 snookerových
pohárů, sérii malých jednodenních turnajů s názvem Six red series Cups
a několik turnajů určených pro mládež. V březnu se podařilo založit
ve spolupráci s místní ZŠ Sjednocení volnočasový zájmový kroužek s názvem
Snooker Academy Junior. Kroužek navštěvovalo dvakrát týdně 6 dětí. Klubu
se povedlo vytvořit jako první organizaci v České republice zájmový kroužek
tohoto druhu. V roce 2010 došlo k výraznému navýšení členů, a to o 11,
z toho 6 juniorů a 5 dospělých (1 žena). Celkový počet členů ke konci roku
činil 21. Klubová herna je od založení stále na stejném místě, a to ve „staré
škole“ na ulici Družstevní.
Úspěchy jednotlivců: Cyril Perrette – 1. místo Six red series Cups
2009–2010, 1. místo Pohár Tří králů 2010, 1. místo Pohár Tomáše Holase 2010,
1. místo Pohár města Studénky 2010 a 1. místo Mikulášský pohár 2010. Iveta
Sutáková: 1. místo Velikonoční pohár 2010 a 2. místo Mikulášský pohár 2010.
Adam Buchlovský: (junior) 1. místojuniorská část Pohár města Studénky 2010.
Jan Marek: 2. místo Six red series Cups 2009–2010 a 2. místo Pohár města
Studénky 2010. Michal Staněk: 2. místo Pohár Tomáše Holase 2010, 2. místo:
mužská část Velikonoční pohár 2010. Martin Cupal: 2. místo Velikonoční Pohár
2010. Soňa Nováková: 2. místo ženská část Velikonoční pohár 2010.
Alexander Shpurek: 3. místo Six red series Cups 2009–2010.

Fotografie: Jan Marek se svými svěřenci z juniorské části Poháru města
Studénky 2010: 1. místo Adam Buchlovský, 2. místo Filip Belka a 3. místo
Patrik Horváth

Sportovní areály Studénka s.r.o., Budovatelská 770, Studénka – jejím
jediným společníkem je město Studénka. Společnost poskytuje sportovně
-rekreační služby, provozuje zimní stadion, krytý bazén, saunu, vířivou vanu,
bowling, fitcentrum, bar s posezením a ubytování. Od 1. ledna 2010 došlo
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ke změně na postu jednatele, kdy Mgr. Romana Mendrygala nahradil starosta
města Ladislav Honusek. Další jednatelé zůstali nezměněni. Pracovníci
společnosti navázali na úspěšné akce pro veřejnost z minulého roku:
příměstské tábory, akce Den pro ženu, mezinárodní turnaj ve sledge hokeji,
soustředění hokejových týmů, spinningové kroužky, spinningový maratón
Čertovská jízda, amatérská hokejová liga.

SLEDGE HOCKEY CUP STUDÉNKA 2010 – již 3. ročník tohoto turnaje
proběhl 2. až 4. září pod záštitou starosty města Studénky a hejtmana
Moravskoslezského kraje. Turnaje se zúčastnilo 6 družstev (reprezentace ČR,
výběr Moravy, Draci z Kolína, 2 družstva z Itálie a 1 družstvo z Německa).
Během celého turnaje byly k vidění vynikající výkony handicapovaných
sportovců. Pořadatelem turnaje byly Sportovní areály Studénka s.r.o.
a zakončení proběhlo v Dělnickém domě slavnostním vyhodnocením a předáním
ocenění nejlepším týmům i jednotlivcům. 1. místo v turnaji získalo mužstvo
reprezentace ČR.
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Sportovní klub Policie Ostrava – oddíl kynologie se sídlem ve Studénce
má svůj výcvikový areál na „Radaru“. Hlavním úkolem oddílu je napomáhání
při výcviku služebních psů Policie České republiky a městských policií, psů
využívaných ve sportovní kynologii, výchova a výcvik psů běžně chovaných
ve městě. Rozhodnutí, že 17. ročník Obranářského speciálu se uskuteční nikoliv
na stadionu TJ, ale přímo na vlastní základně „Radar“, bylo dosti odvážné.
Členové oddílu ale přes letní měsíce dokázali nemožné – vybudovat pro hosty
a diváky zázemí – nové sprchové kouty pro lidi i psy, sociální zařízení, osvětlení,
odvod dešťové vody a mnoho dalších věcí. Díky tomu 10. a 11. září mohli
soutěžící i diváci zhlédnout další ročník Obranářského speciálu. Na start se
postavilo 23 psovodů, prověřili si vycvičenost svých služebních
nebo civilních psů. Začalo se již v pátek dvěma nočními disciplínami: zadržení
prchajícího pachatele a zadržení pachatele, který se dostal do prostoru,
ze kterého nemůže uniknout a snaží se vyhnout střetu se psem. Následující
den se museli psovodi se svými čtyřnohými parťáky vypořádat s dalšími šesti
disciplínami.
Největším lákadlem byla likvidace výtržnosti spočívající v napadení posádky
záchranné služby Nový Jičín ošetřujícího jednoho z „podnapilců“. Velké ovace
také sklidili hosté, kteří představili další kynologické odvětví „agility“, úkolem
psů je překonat dráhu plnou překážek v co nejkratším čase. Tradiční
je již tombola, jejíž výtěžek 5.712 Kč byl zaslán na konto nadace policistů
a hasičů, která se stará o rodiny policistů a hasičů, kteří zahynuli nebo byli
zraněni při výkonu služby.
Kynologický oddíl mimo pravidelného celoročního výcviku a zkoušek z výkonu
spolupracuje s organizacemi na území města a svými ukázkami z činnosti jsou
milým zpestřením akcí, a tím také šíří dobré jméno Policie ČR na veřejnosti.
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Sportovní klub Studénka o.s., 2. května 7, Studénka – výkonný výbor
pracuje dále ve složení Petr Odchodnický (předseda), Petra Malchárková
(místopředseda), Jiří Rusek, Petr Špůrek, Milan Stiller (jednatel), Zdeňka
Černá a Miroslav Rusek. Počet členů 256, z toho 65 do 18 let.
Sportovní klub měl v roce 2010 v mistrovských soutěžích: mladší žačky,
mladší žáky, starší žačky, starší žáky, dorostenky A, dorostenky B, ženy A,
ženy B a muže B, to bylo stejně jako v minulém roce 9 oddílů. Družstvo žen A
hrálo 1. ligu, muži 2. ligu a bojovali o návrat do 1. ligy.
Největšími úspěchy sezóny ukončené v roce 2010 je 2. místo Pohár ČR
v kategorii dorostenky a 2. místo Mistrovství ČR v národní házené v kategorii
mladších žáků.
Sportovní klub pořádá pravidelně každý rok v Dělnickém domě Sportovní ples,
který se těší velkému zájmu nejen u občanů Studénky. Nechyběla ani letos
bohatá tombola, oblíbená hudební skupina Flash a doprovodný program.
14. srpna 2010 proběhl na házenkářském hřišti tradiční Pouliční turnaj
v házené. Turnaje se účastnili aktivní hráči Sportovního klubu Studénka o.s.,
bývalí hráči, fanoušci a příznivci házené. Letošními vítězi se stal po velmi
kvalitních výkonech tým s názvem „Ulice 2. května“. Závěrečná fotografie
Mgr. Milana Stillera zaznamenala účastníky turnaje.

Každoroční oblíbenou akcí Sportovního klubu byl již 32. ročník
„Předsilvestrovského pochodu za zdravím“. Nabídnuté trasy 12 a 20 km
30. prosince 2010 využilo více než 200 účastníků. Zasněžená krajina lákala
účastníky k výletu, ale více než milá byla občerstvovací stanice v Petřvaldíku.
Každý vítěz – a to byl každý, kdo prošel plánovanou trasu a udělal tím hodně
pro své zdraví – obdržel účastnický list.
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TJ MSV STUDÉNKA o.s. – v březnu 2010 bylo založeno nové občanské
sdružení FOTBAL STUDÉNKA, o.s. a v červnu se osamostatnil oddíl kopané
včetně veškerých práv a povinností. V TJ MSV STUDÉNKA, o.s. tak zůstalo
9 oddílů a v nich 285 členů:
Badminton

Judo

Jóga

Rekreační
sporty

Stolní
tenis

Šachy

Volejbal

Skateboard

Tenis

31

42

14

95

32

12

18

14

27

Z úspěchů oddílů: stolní tenisté, družstvo A hráli 3. ligu, judo v turnajích
Moravskoslezského kraje získalo 2x 1. místo a 2x 2. místo v kategorii žáků,
šachysté se umístili na 6. místě v Krajském poháru šachů, badminton uspořádal
3. a 4. ročník turnaje smíšených družstev, 1. ročník turnaje mužů a 4. ročník
turnaje žen za velmi dobré účasti.
10. dubna 2010 se v nafukovací hale uskutečnil již 3. ročník turnaje
smíšených dvojic v badmintonu. Turnaj organizoval oddíl badmintonu
pod záštitou starosty města Ladislava Honuska, který byl jedním z rozhodčích.
Přihlášených 18 párů bylo rekordem a hrálo se celých 5 hodin. Celkovými vítězi
se stal pár Dagmar Cenknerová – Petr Očadlík, který ve finále porazil dvojici
Tomáš Honusek – Hana Vodná.
14. srpna 2010 proběhl již 13. ročník smíšených družstev ve volejbale.
Účast byla i mezinárodní, mimo sedmi družstev ze Studénky a okolí
se zúčastnila 2 družstva z Polska. Vítězem turnaje se stalo družstvo Brňáci,
které si ze Studénky odvezlo mimo finanční ceny i putovní pohár. Po úspěchu
z roku 2009 se opakovala i volejbalová tombola, a tak byli spokojeni i ti,
kteří v turnaji nevyhráli.
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7. SPOLKOVÁ ČINNOST
ZAJÍMAVOSTI Z JEDNOTLIVÝCH SPOLKŮ
Bílí hadi – je 43. skautský oddíl, který v roce 2010 oslavil již 14. výročí svého
založení. Oddíl vznikl v roce 1996 jako tříčlenný dětský klub inspirovaný
knihami Jaroslava Foglara. Prvními členy, a tím i zakladateli, byli Zuzana
Nováková, Gabriela Malíková a Tomáš Novák. Postupně se začali zajímat
o skauting a od září 2004 již fungovali jako 43. skautský oddíl. Činnost
je tradiční jako v jiných dětských organizacích – v roce 2010 to byly
pravidelné týdenní schůzky v klubovně, jednodenní i vícedenní výpravy nejen
do přírody, (bobování v Jeseníkách, výpravy na kolech, putování podél Moravice
od zříceniny Vikštejna u Vítkova k Hradci nad Moravicí, detektivní hra
dle vlastního scénáře „Loupež ve Vagonářském muzeu“, putování po Chřibech,
uklízení odpadků na naučné stezce Kotvice, zpívání koled klientkám (v Zámku
Nová Horka, p.o. apod. ) a samozřejmě tradiční letní tábor. Ten letošní byl opět
ve Sklenově a jeho námět byl Stavba Kanadské pacifické železnice. Součástí
tábora byla dvoudenní výprava do jeskyní Moravského krasu a jednodenní
do Žďáru nad Sázavou s návštěvou Muzea knihy a památky UNESCO kostela
na Zelené Hoře. Vedoucími oddílu jsou celých 14 let Zuzana Nováková
a Tomáš Novák.

Fotografie z nástupu vlajkonošů na tradičním dubnovém setkání na Ivančeně
pod Lysou horou a ze zahajovací schůzky (stříhání bonbónů)
Československý zálesák – svaz pro pobyt v přírodě – středisko CH.A.O.S.
Studénka – měl v roce 2010 36 let členů, z toho 16 z nich
do 18 let. Náčelnicí je nadále Eva Bartošová, zástupce Radim Silber a hospodář
Matěj Haluška. Během roku proběhl úspěšný nábor nových členů formou
prezentace činnosti oddílu na základních školách a přihlásilo se 7 nových
zálesáků do 15 let.
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Rok 2010 byl ve znamení oslav 20 let CH.A.O.S.u. Víkendového pobytu
na Ohradě se zúčastnili zakladatelé, bývalí i současní členové. Nechyběl
ani táborový oheň, vyprávění starých historek, kytary, zpěv a prohlížení
kronik. Během roku proběhlo 34 oddílových schůzek, 6 víkendových pobytů
(Severní pól, Podzimní setkání, Javorník, akce Jižní Morava, Vítání jara,
Oslavy 20 let Ch.A.O.S.), 5 fantasy akcí (Dračák, Dargorath, Les mocnosti,
Bitva pěti armád, Výcvikáč), 3 turistické akce (akce Chřiby, Slovensko tour
jarní a podzimní) a 1 promítání s doprovodným programem (Artuš).

13 jednodenních akcí: 4 brigády (úklid klubovny, sázení stromků, Den
Země, tvorba oplocenky), 3 pořádání her pro veřejnost (Den města, Ovocné
slavnosti, Pohádkový les), 3 jednodenní akce (Indiana Jones – poklad,
paintball
Lapač,
Kunín),
1
promítání
DVD
zálesácké
tvorby
(CH.A.O.S. 2008), 1 slavnostní schůzka (Vánoční schůzka) a 1 přednáška
(Indiana Jones).
Z nejvydařenějších akcí vybírám tradiční celorepublikový sraz v Pecce,
promítání DVD z akcí roku 2008, výlet na Javorník spojený se sáňkováním
a ověřováním zálesáckých dovedností v praxi, Slovensko-tour, brigáda ke Dni
Země atd.
.

Fotografie ze „Severního pólu“ – vysílání Morseovy abecedy

Fotografie z brigády ke Dni Země a víkendový pobyt na Slovensku
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Český svaz žen Studénka – organizace byla založena pravděpodobně v roce
1968 jako místní organizace ve Studénce, tzn., že již 43. rokem pracuje
bez přerušení. Ke konci roku 2010 bylo zaregistrováno 97 členek, převážně
v důchodovém věku. Předsedkyní je již druhým rokem paní Jarmila Tylečková.
Ve zprávě o činnosti jsem napočítala za uplynulý rok 17 akcí – z toho vybírám
Večírek k Mezinárodnímu dni žen, tradiční Maškarní rej pro děti s vystoupením
klauna Hopsalína, tomboly, návštěva divadelních představení v Dělnickém domě,
zájezd do Botanické zahrady v Brně, tradiční Dětský den na zahradě
Dělnického domu, Rozloučení s létem „Na Kmínku“, Odpoledne s jubilanty,
bowlingové utkání, Předvánoční večírek, účast na Módní přehlídce v Dělnickém
domě, výroba sněhuláčků a zvonečků pro zkrášlení domovů a samozřejmě dvě
nejnáročnější akce, kterými jsou Jarní a Podzimní burza ošacení. Burza je
organizována pravidelně od vzniku organizace a je kladně hodnocena všemi
návštěvníky. Využívá ji čím dál více maminek nejen ze Studénky,
ale i ze širokého okolí, mohou zde prodat nepotřebné oblečení nebo zakoupit
si jiné pro svoje ratolesti. Přestože akce tohoto typu jsou náročné
na organizaci i čas, nechává si organizace pouze 10% výtěžku a použije
ho na úhradu sálu a dalších nákladů.
Výbor se schází v počtu 13 členek každé první úterý v měsíci, plánuje
a hodnotí činnost organizace, v práci jim pomáhají i obětavé „okrskářky“
(pozvánky na akce jsou rozneseny osobně). Nezapomínají ani na jubilanty,
členky, které mají půlkulaté a kulaté výročí narození. Oslavenkyně nejen
dostanou kytičku jako blahopřání, ale i dobrou večeři, zákusek a mohou
společně strávit příjemnou chvilku, povídat si a zavzpomínat na uplynulé roky.

Fotografie z Dětského dne na Dělnické zahradě a Maškarní rej pro děti
Junák, svaz skautů a skautek ČR – na začátku roku 2010 byly
zaregistrovány stejně jako v minulých letech dva oddíly (chlapecký, dívčí)
s celkovým počtem 32 dětí a 17 dospělých. Družiny kluků i děvčat (Kobry,
Orlíci, Sluníčka, Pirátky i Šipky) se scházely pravidelně jedenkrát týdně
a nelze opominout krátkodobé jednodenní a víkendové výpravy, kde byly
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plněny úkoly celostátní hry „Pirátská flotila“. V červenci proběhl
čtrnáctidenní stanový tábor, tentokrát na novém tábořišti v Radíkově
u Hranic na Moravě. Pravidelnými akcemi je Tříkrálová sbírka – celostátní
akce pro Charitu Studénka, únorový maškarní bál, dubnový výstup
na Ivančenu – tradiční výstup pod Lysou horou, velice úspěšné celostátní
finále Pirátské flotily v Seči u Chrudimi za účasti nejlepších oddílů – vítězů
oblastních kol z celé republiky (Sluníčka 1. místo, Pirátky 1. místo a Orlíci
2. místo), jednodenní výprava Světlušek za kvetoucími kaštany a do obory
na Hukvaldech, vítání léta s přenocováním v Lubině, Svatováclavský den
v Albrechtičkách spojený s naučným závodem pro členy i nečleny, vzpomínkový
večer ke 100 letům založení skautingu ukončený slibovým ohněm a mnoho
dalších akcí. V průběhu roku probíhaly úpravy dvou kluboven na faře
ve Studénce s vydatnou pomocí členů oddílů a jejich rodičů. Přes tyto „bojové
podmínky“ nebo právě proto se kolektiv stmelil a je nutno poděkovat vedoucím
i roverům za to, že si najdou volný čas, který obětují práci s dětmi.

Fotografie z celostátního finále v Seči a letního tábora v Rudíkově 2010
Pionýrská skupina Butovická – ve skupině došlo v roce 2010 k několika
změnám. Skupinovým vedoucím, a tím i statutárním zástupcem, byl zvolen pan
Petr Schneider. Oddíl Bengálské berušky se rozdělil na tři družiny, a to Akční
tým, Below The Mark a Dračí doupě. Vedením tohoto oddílu byl pověřen
Martin Schneider, jeho zástupci jsou Jakub Šoltys a Matěj Lienert. Akční tým
má již několik let zaběhlý systém, Ledová Praha, výlety do okolí města, závody
všeho druhu, hry v klubovně i na hřišti. Tradiční je účast na mezinárodní
turistické soutěži O pohár města Orlové kde získali 2. místo v kategorii
mládež. Kapela Below The Mark vznikla na přelomu měsíce září a října 2009
a v roce 2010 se dostala se svým stylem crossover do povědomí lidí nejen
v našem městě. První oficiální vystoupení bylo v klubu Peklo ve Studénce. Další
vystoupení následovala: Klub Bedrunka v Bohumíně, motorkářská akce s názvem
Motosekanice v Ostravě-Porubě.
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Dále vystupovali na akci Sedmikvítek v Kopřivnici jako speciální hosté této
akce a na projektu Ostrava music city 2010, po kterém následovalo nahrávání
dvou skladeb včetně videoklipu studiem
TdB records. Skupina hraje v neměnné
sestavě: Petr Hradský – zpěv, Martin
Schneider – bicí, Ondřej Dybal –
baskytara, Jiří Hradský – kytara, Jakub
Sikora – kytara. Dračí doupě je název
skupiny nadšenců RPG hry (Role playing
game-hry na hrdiny) a zároveň i hry,
které věnují hodně volného času. Hra je
založená na výpravnosti příběhu, fiktivních rolích, rozvíjí představivost,
komunikační schopnosti a logiku. Členové se schází téměř každý víkend večer
v klubovně na ulici Butovické. Většina z nich již hraje několik let, jeden člen
11,5 roku.
Čtyřlístek se schází již několikátým rokem pod vedením Adély Bočkayové,
v roce 2010 se stala její novou zástupkyní Kateřina Gebauerová.
Šestnáctičlenný oddíl se schází pravidelně v klubovně, členové se naučili
základy uzlování a vyzkoušeli si zajímavé výtvarné techniky. V únoru navštívili
na tři dny Prahu v rámci akce Pionýra „Ledová Praha“, ve spolupráci se
ZŠ Sjednocení se zúčastnili výtvarné dílny s velikonoční tématikou, v říjnu
předváděli malbu na hedvábí při akci „Afrika kolem nás“, na mezinárodní
soutěži „O pohár města Orlové“ získali krásné 1. místo v nejmladší kategorii
a ostatní družstva oddílu se umístila do 10. místa. V prosinci vyráběli dárečky
pro handicapované děti a uspořádali vánoční besídku pro rodiče.
P.U.S.A. je taneční skupina, která v tomto roce oslavila již 10. výročí
činnosti. Vedoucí a zároveň choreografkou je Mgr. Zuzana Šrámková. Členky
se každý týden schází na tréninku v klubovně a připravují se na vystoupení.
Těch bylo během roku několik: večírek k MDŽ KSČM, Hasičský ples, Dětský
den v Albrechtičkách, ples SŠEP Studénka, vystoupení v kulturním domě
v Bílovci. Tradičně se zúčastnily soutěže Lipenská hvězda v Lipníku
nad Bečvou, kde obsadily 3. místo v discodance a 1. místo v showdance,
v Příboře vyhrály 1. místo v discodance a 2. místo v showdance. Na pionýrském
Sedmikvítku v Kopřivnici to bylo 1. místo v obou kategoriích. Skupina P.U.S.A.
má vlastní webové stránky a pracuje nyní na jejich nové podobě.
Každoroční společnou akcí všech oddílů pionýrské skupiny je čtrnáctidenní
tábor. Ten letošní byl na táborové základně ve Velkých Karlovicích. Zúčastnilo
se ho 44 dětí a 16 táborových pracovníků, celotáborová hra byla na námět
Asterix a Obelix.
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Fotografie – zahajovací oheň a vedení tábora v době Asterixe a Obelixe
Sbor dobrovolných hasičů Studénka-město, ženy — tato organizace je
možná výjimkou v hasičských organizacích, ale svou úspěšností a hlavně elánem
patří na tyto stránky. V roce 2006 zahájily činnost ve Studénce a začátky
nebyly zrovna nejlehčí — neustále se střídaly členky týmu a na soutěže jich
bylo stále málo. Přesto rok 2010 byl již pátým rokem přípravy a soutěží
v požárním sportu a některé jejich výsledky se mohou srovnávat s výsledky
žen, které se účastní Moravské ligy (útok na terč s časem 19,684
s v Mistřovicích u Českého Těšína je toho důkazem). Nápad založit ženské
soutěžní družstvo patří Lukáši Pituchovi, poděkování za podporu a vedení
Liboru Malchárkovi a SDH Studénka. Děvčata, která se vystřídala za 5 let
v družstvu: Zuzana Holaňová, Petra Lukáčová, Věra Urbánková, Zuzana
Lukáčová, Veronika Teichmanová, Jana Krčmářová, Ivana Poláčková, Sabina
Kovalčíková, Kateřina Míšková, Petra Kovalčíková, Michaela Toflová, Alena
Dostálová a Gabriela Tomšů.
V roce 2010 se družstvo žen zúčastnilo 17 hasičských soutěží v blízkém
i vzdálenějším okolí a získalo tak díky své píli a elánu cenné trofeje: 2x pohár
za 1. místo, 2x za 2. místo, 2x za 3. místo, jednou obsadilo 5. místo.

Fotografie z přípravy na „suchu“ za Klečkou 18.8.2010 a vítězství děvčat
21.8.2010 v Pustějově
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Sbor dobrovolných hasičů Studénka, stanice na ul. Družstevní — jednotka
je zařazena do Integrovaného záchranného systému kraje. V roce 2010 měla
18 členů a 3 členové byli zde zařazeni z SDH Studénka–nádraží. Pověřeným
velitelem stanice je od roku 2006 Pavel Foldyna. Odborná způsobilost všech
členů je doplňována školením a výcvikem, které jsou směřovány k nácviku
řešení mimořádných událostí a jejich efektivnímu zdolávání. V tomto roce
probíhala pravidelná odborná příprava, výcvik na divoké vodě (Moravice),
výcvik na stojaté vodě (požární nádrž Studénka), výcvik s nornými stěnami,
dýchací technikou, kondiční, praktická a taktická cvičení (vyhledávání osob,
nacházející se ve sklepě, zkoušku suchovodu v sile do 12. patra apod).
Členové stanice Družstevní vyjeli v roce 2010 k 62 událostem, z toho bylo
5 požárů na území města Studénky a 9 požárů mimo toto území. Dále to byly
dopravní nehody, technické zásahy a pomoci a taktická cvičení. Protože
k takové činnosti patří i fyzická kondice, věnují se členové i sportovním
a kulturním aktivitám (ping–pongový turnaj, výlet do Štramberku,
silvestrovský pochod Poodřím a samozřejmě tradiční Hasičský ples
v Dělnickém domě). Každoroční soutěže v požárním útoku „Studeňácká
zatáčka“ se zúčastnilo celkem 27 družstev, vítězem se stalo družstvo mužů
z Petřvaldíku s časem 14,71 s a vítězkami družstvo žen také z Petřvaldíku
s časem 18,12 s.

Foto výjezdové skupiny – horní řada zleva: velitel Pavel Foldyna, Ladislav
Dostalík, Libor Malchárek, Petr Fabiánek, Jiří Holaň, Aleš Vlček, Pavel
Stanečka, Vítězslav Herman a Ivan Hlipala ml. Dolní řada zleva: Jiří Dostál,
Dušan Barvík, Jaroslav Kuncek, Marek Bainar, Petr Večeřa, Miroslav Macháč,
Lukáš Pitucha.
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Sbor dobrovolných hasičů Studénka-nádraží — starostou sboru
je Ivo Hotárek, náměstek starosty Petr Pupák a velitel Petr Sič. Družstvo sice
není zařazeno do systému nepřetržité pohotovosti a nevyjíždí v prvním výjezdu
a ke všem událostem, přesto členové zasahovali u 23 událostí na území města
a u 1 požáru v Sedlnicích. Mimo to byli členové společně s hasiči z Butovic
a města v květnu pomáhat občanům obce Vrbice s odstraňováním následků
povodně. Došlo i k méně obvyklým zásahům jako např. vyproštění modelu
vrtulníku z koruny stromu nebo k záchraně vlaštovky, která uvízla na plášti
vodojemu na ul. Tovární.
Členové této jednotky SDH se v roce 2010 stali spoluzakladateli
Novojičínské ligy hasičských pohárových soutěží, společně s hasiči
z Libhoště, Závišic a Hukovic, což je otevřený seriál soutěží požárních
družstev mužů a žen okresu Nový Jičín. Družstva se zúčastnila celkem
11 soutěží, na nichž obsadila jednou první a čtvrté, dvakrát druhé, šesté
a osmé místo a dvakrát se podařilo členům družstva svůj pokus nedokončit.
Dva členové Petr Kovalik a Ivan
Hlipala ml. se zúčastnili jedné
z nejtěžších
požárních
soutěží
„Železný hasič“ v Dolním Benešově
a umístili se na pěkném 9. místě.
Mimo
výše
uvedené
soutěže
požárních družstev členové v rámci
tělesné přípravy společně navštívili
krytý bazén v Kopřivnici, vyzkoušeli
si bowling ve sportovním centru
Studénka. V současnosti je zařazeno do společné jednotky 14 členů, z toho
6 členů se podílí na zabezpečování pohotovosti hasičských zbrojnicích
Butovická a Družstevní. Zbylí členové jsou pak připraveni vyjet k zásahu jako
další síly v případě vyhlášeni poplachu.
Jednotka SDH nádraží nezapomíná ani na prevenci a v roce 2010 dva členové
Jiří Henzel a Petr Pupák pokračovali jako instruktoři ve výchovně
vzdělávacím programu „Výchova dětí v oblasti požární ochrany a ochrany
obyvatelstva“, který organizuje Hasičský záchranný sbor České republiky.
Během roku několikrát navštívili ZŠ Butovická a ZŠ Albrechtičky. Jejich
preventivní činnost spočívá v působení v třídních kolektivech základních škol
a seznamování dětí s problematikou požární a civilní ochrany.
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8. POČASÍ A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
REKAPITULACE
A OKOLÍ

POČASÍ,

VLIVY

NA

STUDÉNKU

Počasí
Rok 2010 byl prohlášen dle Národního klimatického centra nejteplejším
od začátku měření na celé zeměkouli. Rozhodným obdobím je uznáván rok
1880 (kdy už bylo dostatek meteorologických stanic). Překonává tak dosud
rekordní rok 1998, byť jen o pouhou desetinu stupně. S tím se ztotožňuje
i Japonská meteorologická služba, NASA, Met Office ve Velké Británii,
v České republice Meteostat. A tak sledujme, jak to bylo v našem okolí.
Údaje v grafech jsou převzaty z portálu počasí Divoch.net.

LEDEN 2010

Začátek roku byl sice bez sněhu, ale v noci z 1. na 2. ledna začalo už drobně
sněžit. Více než 10 cm napadlo v noci z 8. na 9. ledna a koncem ledna již ležela
sněhová pokrývka ve výši kolem 30 cm. Tolik sněhu ve Studénce dlouho
nepamatujeme. Zaznamenala jsem i 5 arktických dnů (den, kdy maximální
denní teplota nepřesáhne –10 oC ), a to 23., 24., 25., 26. a 27. ledna. Podle
údajů pražského Meteopressu leželo v lednu na celém území republiky zhruba
3,4 miliardy kubických metrů sněhu, což by stačilo k naplnění Orlické
přehrady. Sluníčko se na obloze ukázalo pouze 16 hodin, a to je asi 40 %
dlouhodobého normálu, který je pro lednový měsíc 40 hodin.
Zvětšit obrázek
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ÚNOR 2010

„Letošní lednové a únorové počasí přepsalo meteorologické tabulky. Sněhu
je hodně a i v nížinách leží už 42 dlouhých dnů. Teploty klesají často hluboce
pod nulu a sluníčko se na obloze objevovalo jen sporadicky.“ Tato zpráva byla
zveřejněna Meteopressem dne 18. února. Po dvou dnech je všechno jinak.
20. února nastalo oteplení a sníh roztál. 21. února přichází tzv. blesková
povodeň, Odra se vylila na louky až k nádraží. 22. února se zprudka ochladilo,
voda zamrzla a v okolí nádraží a Odry se dalo bruslit, čehož mnoho nadšenců
také využilo.

BŘEZEN 2010

Měsíc březen byl z meteorologického hlediska zajímavý, přinesl mnohé zvraty
a překvapení. Zatímco v první polovině měsíce se přihlásila o slovo tuhá zima,
druhá polovina přinesla naopak vysoce nadprůměrné teploty a prudké tání.
Teploty v tomto měsíci přešly během několika dnů z -13 oC (8. března)
na +19 oC (26. března). Jak jsem zaznamenala přímo ve Studénce, začátek

59

Kronika města Studénky za rok 2010
března byl beze sněhu, ale v noci z 6. na 7. března nasněžilo asi 5 cm a sníh
se držel dva dny. Po 15. březnu nastalo velké oteplení, a tím i krásné jarní
počasí. Astronomické jaro začalo v sobotu 20. března přesně v 18:32 hodin.
Ten den slunce vychází přesně na východě a zapadá na západě, samozřejmě
za ideálních podmínek – v nadmořské výšce 0 metrů.

DUBEN 2010

Dubnové počasí nezklamalo, bylo aprílové a plné zvratů. Počasí se střídalo
jako na houpačce, naměřené teploty byly od -3 oC do +24 oC. Začátkem dubna
klesly teploty pod 0 oC, na Velikonoční pondělí 5. dubna se oteplilo a +15 oC
slibovalo konečně jaro. Naposledy zima ještě pohrozila 23. dubna, kdy teplota
klesla na -3 oC (jak uvedl pražský Meteopress – nejchladněji bylo na Jizerce,
kde bylo naměřeno –11 oC ), ale potom již nastalo definitivně teplé počasí.
30. duben byl nejteplejším dnem od začátku roku 2010.

KVĚTEN 2010
V měsíci květnu jsou nejsledovanějšími dny Pankráce, Serváce a Bonifáce.
Jsou pravidelně dávány do souvislosti s chladnými ranními teplotami pod nulou
a vžilo se pro ně označení “ledoví muži”. Náhlá ochlazení vždy budila u našich
předků mimořádnou pozornost a obavy o budoucí úrodu. Vpády studeného
vzduchu se totiž většinou dostavují už v plném rozvoji vegetace, a proto
nezřídka způsobují nemalé škody. Tuto skutečnost potvrzuje také množství
pranostik, z nichž vybírám: „Pankrác, Servác, Bonifác — studení bratři,
přinesou chladna, jak se patří“. „Pankráce, Serváce a Bonifáce bojí se všechny
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zahradnice“. Mrazíky v tomto roce nebyly, teploty se pohybovaly okolo +10 oC,
ale „ledoví muži“ se projevovali celkovým charakterem počasí, které bylo
nevlídné, zamračené a odpoledne se dostavovaly bouřky. Toto počasí
pokračovalo až do konce měsíce – pršelo, bouřky a přívalové deště ohrožovaly
Jižní Čechy, Plzeňsko, Vysočinu i Severní Moravu. Během června vyhlásil
městský úřad dvakrát stav pohotovosti i ve Studénce (viz strana 65 a 66).

ČERVEN 2010

Začátkem června přišla do Studénky další (v tomto roce již třetí) blesková
povodeň. V noci z 2. na 3. června vybřežil Studénecký i Butovický potok.
Ve dnech 9., 10. a 12. června stouply teploty na +30 oC. Astronomické léto
začalo 21. června ve 13 hodin 28 minut středoevropského času, kdy Slunce
vstoupilo do znamení Raka a nastal letní slunovrat. Meteorologické léto
nastalo již počátkem června, který je počítán mezi dny, kdy Slunce vstoupí
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do znamení Raka a nastane letní slunovrat. Léto je zároveň na severní
polokouli nejdelším ročním obdobím — trvá 93,7 dne.
ČERVENEC 2010

Celkem 9x překročila naměřená teplota v červenci +30 oC, a to ve dnech
12., 13., 14., 15., 16., 17,. 21., 22., a 23.července. 16. a 17. července bylo
naměřeno v Ostravě dokonce +34 oC. Průměrná měsíční teplota činila +20,2 oC.
Takže můžeme říci, že léto bylo jak se patří. Zvětšit ráz

SRPEN 2010

Teploty se pohybovaly stejně jako v měsíci srpnu nad dlouhodobým
průměrem. Svědčí o tom 13 dnů, v nichž teploty dosáhly 25 a více stupňů
Celsia.
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ZÁŘÍ 2010

Měsícem září začalo takzvané „babí léto“. V některých dnech sice pršelo,
ale teploty, jak vidíte na grafu, poklesly pouze 3x k nule, a to ještě v nočních
hodinách. Dne 23. září vyšlo slunce přesně na východě a zašlo přesně
na západě — takovýto ideální stav je nazýván podzimní rovnodenností. Tento
den, jen tak pro zajímavost, na severním pólu slunce zapadne a nastává
„polární noc“. Na opačném místě země na jižním pólu slunce vychází a začíná
„polární den“.

ŘÍJEN 2010

Podzim začal slunečnými dny, které byly od 9. října již doplněny nočními
mrazíky a jinovatkou. Teploty byly nad dlouhodobými průměry a ověřily se tak
předpovědi Meteopressu o teplejším počasí na našem území ve srovnání
s minulými lety.
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LISTOPAD 2010

Listopad byl oproti jiným letům teplým měsícem, o „Dušičkách“ na místo mlhy
a sychravého počasí byl krásný podzim. V noci na 25. listopadu se objevil
první sněhový poprašek, v noci z 27. na 28. listopadu konečně začalo sněžit
(dle údajů Meteopressu v Jizerských horách až -22 oC). V našem městě
a okolí napadl sníh až 30. listopadu, a to ve výši 10 cm.

PROSINEC 2010

1. prosince konečně sněží, a tak se můžeme těšit na „bílé vánoce“ – přes noc
napadlo 15 centimetrů. Ale optimismus a těšení na krásnou bílou přírodu nás
brzy přešel. V noci ze 7. na 8. prosinec přišla obleva, v noci mrzne a přes den
je nepříjemná ledovka. Jako naschvál pořadatelům začalo na tradiční vánoční
trhy 11. prosince ve Studénce sněžit a foukal silný vítr (pro zájemce jsou
v kapitole 9 uvedeny fotografie z této akce). Meteopress uvádí, že začátek
prosince byl nejchladnější za 40 let – já to tak sice nevidím, ale uvádím
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jejich celé prohlášení: „První prosincová dekáda byla oproti dlouhodobému
normálu posledních 40 let, který je –1 oC, chladnější o 6o C. V letošních
prvních deseti prosincových dnech byl průměr –7 oC. Podobný začátek
prosince, tedy studený a na srážky vydatný, byl roku 2001 a srovnatelný byl
rok 1969. To pak na Vánoce i v nížinách leželo kolem 30 centimetrů sněhu“,
uvedla mluvčí Meteopressu Dagmar Honsová. Dodala, že v prvních deseti
prosincových dnech proti dlouhodobému průměru padesáti let spadlo na území
ČR téměř 6x více srážek. „Pro první prosincovou dekádu je průměr srážek
35 milimetrů a letos spadlo 170 milimetrů“.

Životní prostředí
Automatická měřící stanice „na Čajově“ ve Studénce měří složky znečištění
NO2, CO2, O3 a PM10 (polétavý prach). V rámci ostravské aglomerace patří
Studénka do oblastí se zhoršenou kvalitou ovzduší. Je zde dlouhodobě
překračován limit pro tzv. polétavý prach (překročení v roce 2010 91x PM10).
Nejvyšší hodnota byla naměřena 25. ledna, a to 504,4 µg/m³, přičemž emisní
limit je 50 µg/m³ (tedy více než desetinásobné překročení). Souvislejší
období se zhoršenou kvalitou ovzduší uvádí měřící stanice v době
od 1. do 18. ledna, od 7. do 18. října a od 2. do 8. prosince 2010. Překročen byl
i roční imisní limit, který je 40µg/m³. V roce 2010 byla průměrná
koncentrace 43,8 µg/m³. Hodnoty ostatních měřených složek nepřekročily
stanovený limit.
V důsledku dlouhodobého rozlivu v květnu a červnu došlo v lokalitách nivy
Odry k masivnímu líhnutí komárů. Z toho důvodu proběhl v zastavěných
částech města, následně ve dvou vlnách, proti nim postřik.
V polovině května došlo po silném větru k vyvrácení několika desítek stromů
ve městě. Po dlouhodobých deštích se neudržely kořeny stromů v rozbředlé
půdě.
K vybřežení Odry došlo v roce 2010 celkem čtyřikrát. Jarní rozlití v důsledku
tání sněhu bylo od 20. února do 4. března, průběh nebyl nijak dramatický.
V jarních měsících v důsledku dlouhotrvajících dešťů došlo ke dvěma
bezprostředně po sobě následujícím rozlivům. V době od 14. do 30. května
2010 a od 2. do 6. června. Dle údajů Českého hydrometeorologickému ústavu
přesáhla tato povodeň úroveň 5leté vody. Koncem roku, v době,
kdy už to nikdo nečekal, došlo po krátkodobém oteplení k vybřežení Odry
ve dnech 8. a 9. prosince 2010.
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Na fotografiích je zachycen Butovický potok v červnu a Sedlnička
(před vléváním do Odry u splavu) po několika měsících. Síla vody je děsivá.

VYHLÁŠENÍ STAVU POHOTOVOSTI ! ! !
Vyhlášení stavu pohotovosti v části města Studénka podle § 78 písm. h) zákona č. 254/2001 Sb. o vodách
a o změně některých zákonů (vodní zákon) ve znění pozdějších předpisů
Povodňová komise města Studénky dnes, t. j. 17.05.2010 v 10:30 hod, vyhlásila II. stupeň povodňové
aktivity - stav pohotovosti pro část města Studénky - spodní část ulice Družstevní před tratí ČD, ve smyslu
ustanovení § 78 písm. h) zákona č. 254/2001 Sb. o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) ve znění
pozdějších předpisů
Vyhlášení stavu pohotovosti bylo telefonicky oznámeno Povodňové komisi města Bílovec.
Ve Studénce dne 17.05.2010 v 10:30hod.
Ladislav Honusek
starosta

10. března 2010 uplynulo 40 let od založení přírodní rezervace Kotvice.
Všichni milovníci přírody vědí přesně, kde Kotvici najít, a podle čeho byla
nazvána, ani nemusím připomínat. Rezervaci najdete v nadmořské výšce
220 metrů, tvoří ji mělký rybník a mokřady na jeho břehu. Z chráněných
druhů se zde vyskytuje kotvice plovoucí, kosatec žlutý, dále drobná
kapradinka nepukalka vzplývavá, významné jsou i pěkné porosty rákosu
a orobince širolistého, které s přilehlým lužním lesem poskytují vhodné
hnízdiště vodnímu ptactvu. Důvodem ochrany byla snaha o uchování rybníka
s bohatou květenou a přilehlých slepých říčních ramen Odry. V době založení,
v roce 1970, zaujímala rozlohu 60,56 hektarů, nyní je to již 105,48 hektarů.
Prvotní aktivita v roce 1969 je spojována se vznikem a nadšením místní
organizace TIS – Svaz pro ochranu přírody, na jehož činnost navázal po jeho
zrušení v roce 1979 Český svaz ochránců přírody.
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V roce 1983 byla otevřena naučná stezka Kotvice a měla
6 tématických zastavení. V roce 1997 byla tato lokalita
velkou povodní silně poškozena a svého vlastního
znovuotevření se dočkala na jaře roku 1999. Původní
informační cedule byly nahrazeny novými a přibyla ještě
nová tématická zastavení, v nichž stezka představuje
typická přírodní stanoviště.

Po čtyřiceti letech jenom přikládám foto – tak i tak je možné výročí oslavit.
Odbor stavebního řádu a územního plánování
Kontrolní prohlídky
Dohled na místních komunikacích
Rozhodnutí včetně usnesení
Souhlas s ohlášenou stavbou
Kolaudační rozhodnutí
Územní souhlas
Povolení dle zákona o pozemních
komunikacích

173
64
249
54
44
113
64

Stavební úřad povolil formou souhlasu 6 novostaveb rodinných domů na území
města Studénky.
V uvedeném roce byly v katastru Studénky a Butovic mj. povoleny tyto
stavby:
- nová infrastruktura v lokalitě „U lesa“
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- Ekocentrum Poodří (ve stávajícím objektu, původně kovárna v depu ČD)
- 28 garáží (soukromých) na ul. Poštovní
- fotovoltaická elektrárna
- rekonstrukce objektu MěÚ
- nástavba a rekonstrukce MŠ Poštovní
- širokosortimentní prodejna Tesco
- v části stávajícího objektu zdravotního střediska na ul. Butovická byla
povolena změna v užívání části stavby z rehabilitace na lékárnu
Některé z uvedených staveb nebyly dosud zrealizovány.
Kolaudovány a povoleny k užívání byly tyto stavby:
- VKV montážní hala s administrativní budovou na ul. Poštovní
- rekonstrukce výtahů v bytových domech
- mobilní betonárna (Zemspol)
- úprava „butovické návsi“ a přechodů pro chodce — nové veřejné osvětlení
- fotovoltaická elektrárna
- plynové kotelny v bytových domech
- širokosortimentní prodejna Tesco

Na úseku životního prostředí bylo vydáno 9 usnesení a 74 rozhodnutí:
Rozhodnutí kácení dřevin mimo les
Rozhodnutí o poplatcích (ovzduší)
Rozhodnutí o poplatcích
Rozhodnutí připojení na kanalizaci
Stavební povolení (studna)

54
2
2
15
1

Rozhodnutími bylo povoleno kácení 278 ks dřevin a 5 828 m2 keřů.
Za pokácené dřeviny byla uložena náhradní výsadba v rozsahu 361 ks dřevin.
Z podaných žádostí o kácení dřevin nebylo povoleno kácení 14 ks dřevin.
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Z evidence odpadů města za rok 2009 a 2010

rok 2009

Popelnice a kontejnery občanů

1 638 tun 1 607 tun

Tříděný sběr – sklo
Tříděný sběr – plasty
Tříděný sběr – papír
Oplocená stanoviště – velkoobjemový kontejner
Oplocená stanoviště – 70lt kontejner na bio odpad

rok 2010

85,3 tun

84,2 tun

100,5 tun

98,3 tun

68 tun

50,1 tun

91 kusů

135 kusů

51,9 tun

60,6 tun

Sběrný dvůr – Poštovní 772 – objemný odpad

165,5 tun 186,6 tun

Sběrný dvůr – Poštovní 772 – pneumatiky

15,24 tun

9,94 tun

26,2 tun

4,98 tun

Sběrný dvůr – Poštovní 772 – elektroodpad

Údaje v tabulce jsou převzaty od odboru místního hospodářství a údržby
majetku Studénka.
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9. ZAJÍMAVOSTI ZE ŽIVOTA MĚSTA
KALENDÁŘNĚ SESTAVENÉ UDÁLOSTI
Webové stránky města nabízí i zvukové záznamy – od začátku roku 2010
nabízejí „webovky“ nejen informace z městského úřadu, ale také zvukový
záznam hlášení místního rozhlasu. Informace se dostanou k většímu počtu
občanů než kdysi, a to i na vzdálenější místa Studénky, kde rozhlas není
zaveden nebo je v nepoužitelném stavu a jeho oprava by byla neekonomická.
Ve vestibulu Městského úřadu ve Studénce byl zřízen internet přístupný
zdarma veřejnosti a v přízemí budovy byla dále instalována obrazovka
k prezentaci informací pro návštěvníky městského úřadu. Ve snaze
o finanční úspory i šetření papíru byla pořízena skenovací linka na pracovišti
podatelny ke skenování a rozesílání došlé pošty pracovníkům úřadu.

________________________________________________________
Tříkrálová sbírka – desátý ročník této charitativní sbírky byl i přes
následky hospodářské krize a vysokou nezaměstnanost rekordní na celé
severní Moravě. Tři králové, navštěvující dům od domu, vybrali v okrese Nový
Jičín více než 3.211.000 Kč. Výtěžek půjde z větší části na záměry oblastních
charit (65 %), ale také na pomoc obětem zemětřesení na Haiti a lidem, kteří si
neumějí sami pomoci. Ve Studénce se zúčastnilo sbírky 77 skupinek koledníků
a jejich výtěžek překročil 401.000 Kč. Charita tyto peníze použije na nákup
a opravu kompenzačních zdravotnických pomůcek, novou metodu bazální
stimulace a humanitární pomoc.
_________________________________________________________
Regiontour 2010 – nejvýznamnější veletrh cestovního ruchu ve Střední
Evropě se konal ve dnech 14.–17. ledna 2010 v Brně. Expozice Studénky byla
již tradičně součástí stánku Moravského Kravařska a Regionu Poodří.
Návštěvníky nejvíce zajímaly nejen upomínkové předměty, ale i expozice
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a provoz Vagonářského muzea, cyklostezky a typy na výlety do okolí a blízká
přírodní rezervace Kotvice. Nechyběli ani pravidelní sběratelé pohlednic
a kalendáříků. Účelem výstavy bylo mimo jiné nalákat do naší oblasti nové
turisty, kteří mají zájem podívat se do našeho města i do jeho okolí.
_________________________________________________________
V noci z neděle 7. na pondělí 8. února 2010 bylo vykradeno Zdravotní
středisko na ulici Butovické. Zloději vnikli do budovy oknem v přízemí
a následně vylomili dveře od rehabilitačního zařízení a ordinací lékařů.
Odcizené částky nebyly velké, ale škoda na majetku byla přes 60.000 Kč.
Tato nemilá událost však nenarušila služby poskytované pacientům.
_________________________________________________________
9. února 2010 získal Městský úřad Studénka již v pořadí třetí významné
ocenění činnosti a funkčnosti v oblasti
kvality ve veřejné správě – ministr
Vnitra ČR Ing. Martin Pecina, MBA předal
v Táboře zástupcům úřadu města „Cenu
za kvalitu ve veřejné správě“ v kategorii
„Organizace zvyšující
kvalitu“ za rok
2009. Cílem vedení městského úřadu,
pracovního týmu pro podporu zvyšování
kvality a všech pracovníků úřadu našeho
města je i nadále zkvalitňovat svoji práci
a
zejména
pak
zvyšovat
kvalitu
poskytovaných služeb veřejnosti. První
ocenění získal úřad již za rok 2007, druhé
za rok 2008.
_________________________________________________________
10. února 2010 oslavilo studio TV Odra 10 let od prvního vysílání –
začátky nebyly lehké, ale třem zakladatelům nechybělo nadšení a elán dělat
něco nového. Ivetta Vavrošová, Karel Huvar a Renáta Eleonora Orlíková,
to jsou jména, která byla hlavní hybnou silou založení nového obrazového
televizního vysílání ve Studénce. Studio TV Odra se stalo součástí Městského
kulturního střediska Studénka, a protože nebylo jednoduché získat vlastní
licenci, vysílalo se ve spolupráci s televizí Beskyd, která zapůjčila i kameru.
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Teprve později se rozjela spolupráce
s kopřivnickou kabelovou televizí KTK.
Přes počáteční problémy se zařízením,
místem vysílání a získáním finančních
prostředků si tato televize, a tím i její
pracovníci, získali v okolí respekt.
Svědčí o tom nejen sledovanost ve městě
i okolí, ale také 1. místo v kopřivnické
soutěži „Kafka„ kategorie „Zpravodajství“
a Čestné uznání v kategorii „Publicistika“.
_________________________________________________________
Duben 2010 – v rámci personální práce městský úřad využil efektivně dotací
Úřadu práce v Novém Jičíně ze státního rozpočtu (15 %) i evropských fondů
(85 %) k úhradě mzdových prostředků pro pracovníky na veřejně prospěšných
pracích. Od dubna do konce listopadu bylo využito 14 pracovních míst,
náklady byly vyčísleny na 1.015.200 Kč. Pracovníci veřejně prospěšných prací
zajišťovali údržbu města, úklid veřejné zeleně a pomocné práce. V našem
městě rovněž vykonávali obecně prospěšné práce občané jako výkon trestu
na základě nařízení soudů. V roce 2010 se jednalo celkem o 10 občanů.
_________________________________________________________
Archeologické nálezy z mladší doby kamenné – v dubnu 2010 provedla
skupina studentů Slezské univerzity Opava pod vedením Mgr. Aleše Knápka
z novojičínského muzea archeologické sondy na zahradě ve Studénce.
Vše vlastně začalo v roce 2007, kdy si majitel chtěl zasadit na zahradě
stromy a při hloubení jámy narazil na tmavou půdu a úlomky nádob.
Protože majitelem byl Mgr. Ivan Bartoš, původním povoláním učitel, oznámil
nález Muzeu Novojičínska a objev byl zdokumentován. Přivolaní archeologové
zde pak ke svému překvapení našli velmi zachovalé zbytky osady z doby 5 tisíc
let před naším letopočtem. Bylo provedeno celkem 22 sond a půda postupně
vydala jedenáct objektů, které se dají přímo přiřadit k sídlišti. K nejcennějším
nálezům patřila zdobená keramika, podle které se dá určit i období – stáří
7 tisíc let. Přepsali se tak dějiny Studénky. Doposud se tvrdilo, že Poodřím lidé
pouze procházeli a v kraji byl téměř souvislý prales z listnatých stromů – dnes
na základě archeologických výzkumů je možno potvrdit, že se tu určitá část
na krátkou dobu usídlila. K dalším vzácným nálezům patří také pazourky
a závažíčko ke tkalcovskému stavu, ukazující na to, že při pobytu na území
Studénky lidé provozovali i některá další řemesla. Podařilo se odebrat vzorky

72

Kronika města Studénky za rok 2010
půdy, která by měla být 7 tisíc let stará a z ní odborníci provedou rozbor pylů,
skladbu rostlin a stromů.

_______________________________________________________________________________

Prvomájové odpoledne – první květnový den se již tradičně slaví jako Svátek
práce. Nejinak tomu bylo na náměstí Republiky ve Studénce, kde si mohli
návštěvníci poslechnout dechovou hudbu Děrničanku, zhlédnout vystoupení
mažoretek z MěKS Studénka – nejmladších, kadetek i maminek pod vedením
Markéty Richtarové, s ukázkami bojového umění vystoupil oddíl Cobra
pod vedením Tomáše Chudy a následoval výcvik služebních i neslužebních psů
členů Kynologického klubu Policie ČR ze Studénky. Zajištěno bylo občerstvení
s posezením, prodej sladkostí, hraček, bižuterie, balonky, cukrová vata,
skákací hrad – prostě všechno, co ve slavnostním májovém odpoledni nesmí
chybět. Krásné počasí a návštěva více než 500 dětí i dospělých byla krásným
poděkováním pořadatelům z Městského výboru KSČM Studénka.
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_________________________________________________________
Pietní akty u pomníků – řada měst si v květnových dnech připomněla 65 let
od konce druhé světové války. V Butovicích tento den připadá již na 30. dubna
a ve Studénce na 2. května. Věnce k pomníkům v obou částech města položil
starosta města Ladislav Honusek a místostarosta PhDr. Miroslav Havránek
za účasti občanské veřejnosti.

_________________________________________________________
Balkánské dny kultury – ve dnech 7.–9. května 2010 se konal již 4. ročník
mezinárodního hudebního festivalu, který našemu regionu přiblížil balkánskou
kulturu. Pravidelnými účastníky těchto dnů kultury jsou tamburašské soubory
z Chorvatska a Rakouska, naše město je zastoupeno Tamburašským orchestrem
Brač Studénka. V letošním roce se uskutečnil galavečer v Dělnickém domě,
další vystoupení proběhla v lázních Sanatoria Klimkovice a ve Štramberku.
Pořadatelé z MěKS Studénka doplnili program vystoupením mažoretek.
Účastníci festivalu si prohlédli Vagonářské muzeum, Kopřivnické automobilové
muzeum, lázně v Klimkovicích a historické město Štramberk.
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_________________________________________________________
Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR – se uskutečnily v pátek
28. a v sobotu 29. května 2010. Volební účast v porovnání s minulými volbami
klesla nejen v našem městě, ale v celé republice.
Volební účast ve Studénce:
Rok

Počet voličů celkem

1996
1998
2002
2006
2010

7 769
7 925
8 074
8 117
8 147

Počet voličů, kterým byly vydány
úřední obálky
6 190
5 905
4 649
4 860
4 671

% účasti
79,68
74,51
57,58
59,87
57,33

Volební výsledky ve Studénce:
Pořadové
číslo

Strana, hnutí

1.
4.
5.
6.
9.
12.
13.
14.
15.
17.
20.

OBČANÉ.CZ
Věci veřejné
Konzervativní strana
KSČM
ČSSD
Moravané
Strana Práv Občanů Zemanovci
STOP
TOP 09
KDU-ČSL
Strana zelených

Počet
hlasů

19
552
0
669
1 299
11
178
1
443
230
93

Procento
hlasů

0,40
11,89
0,00
14,41
27,99
0,23
3,83
0,02
9,54
4,95
2,00

Umístění
Studénka

13
4
17
3
1
14
7
16
5
6
9
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21.
23.
24.
25.
26.

Suverenita - blok J. Bobošíkové
Česká pirátská strana
Dělnická strana sociální
spravedlnosti
Strana svobodných občanů
ODS

170
44
49

3,66
0,94
1,05

8
11
10

20
853
4 640

0,43
18,38
99,91

12
2

Do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR získalo mandát 22 poslanců a budou
zastupovat v letech 2010–2013 Moravskoslezský kraj: 3 Věci veřejné,
3 Komunistická strana Čech a Moravy, 8 Československá demokratická strana,
3 TOP 09 a 5 Občanská demokratická strana.
V souvislosti s volbami proběhla ve zpravodaji města anketa studentů
Vysoké školy báňské Ostrava Julie Papíkové a Martina Muchy, kteří se ptali
občanů Studénky: „Půjdete k volbám?“ Odpovědi jsou následující: Rudolf
Kundel, 67 let – „Samozřejmě, že chci jít k volbám. Chci změnit to,
co se děje v našem státě.“ Marie Farná, 52 let – „Jdu k volbám, protože
je to moje právo. A jen tím způsobem, že k volbám půjde co nejvíce lidí,
se dá něco změnit. Jako v pozitivním směru, co se týče ekonomiky a politiky
a všeho.“ Jana Badurová, 36 let – „Ještě jsem se nerozhodla, jestli půjdu
k volbám. Nemůžu se rozhodnout, kterou stranu bych měla volit. Moc se mi
ta politická scéna nelíbí.“ Martin Kuvál, 23 let – „K volbám nejdu, nebaví mě
politika ani tady ty věci.“ Sebastian Zofany, 23 let – „Určitě půjdu
k volbám, nesouhlasím s tím, co je tady za bor…. Všude samý zloděj, mafián,
korupce. Jsou to *****. Budu volit nějakou menší stranu s mladýma lidma, sice
si budou hrabat pod sebe, ale alespoň budou dělat něco pro všechny. A máme
problém, že v našem státě je převážně hodně starých lidí, kteří budou volit
strany jako ČSSD a komunisty. Lidé jsou hloupí. Měli bychom je vyházet,
defenestrovat nebo napíchat na kůly. To už tady nebylo skoro 400 let,
ale chtělo by to něco takového.“
Takže názory jsou různé a teprve čas ukáže, jak se splní přání o změny
v politice ČR.
_________________________________________________________
23. dubna 2010 proběhlo v komorním prostředí obřadní síně v zámku
slavnostní vyhlášení „Úspěšných občanů města Studénky za rok 2009“
v kategorii: školství, kultura, sport, zvláštní ocenění a vyhlášení „Osobnosti
města Studénky 2010“.
Ocenění za práci ve školství obdržely: Mgr. Jana Hradská za úspěšnou
realizaci výuky anglického jazyka na ZŠ Butovické, paní Aranka Poštolková
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za celoživotní práci ve školství a paní Marie Šebíková za celoživotní práci
ve školství.
Ocenění za práci v kultuře obdržel pan Zdeněk Gellnar za vydání knihy
„Ryby a příroda“.
Ocenění za práci rozhodčího obdržel pan Jiří Gebauer.
Ocenění za dlouholetý přínos rozvoji hokeje ve Studénce pan Antonín
Kaňovský.
Ocenění za sportovní výsledky v oblasti ženské kopané slečna Eva
Rychtarová.
Ocenění za záchranu životů při povodních v roce 2009 pan Pavel Foldyna,
pan Jaroslav Kuncek a pan Miroslav Macháč.
Ocenění za 160 dárcovských odběrů krve pan Zdeněk Rožnovský.
Osobností města Studénky roku 2010 se stala paní Milena Zedníčková.

_________________________________________________________
12. června 2010 – oslavila Studénka již tradiční Den města na náměstí
Republiky. Program zahájil Tamburašský orchestr Brač Studénka, v průběhu
odpoledne vystoupily kopřivnická skupina Stanley´s Dixie Street Band, hudební
skupina Sága, Mažoretky Petra a zlatým hřebem byl Děda Mládek Ilegal Band.
Zájemci se mohli svézt vláčkem Steelinka od zimního stadionu se zastávkami
u Penny marketu a Dělnického domu. Již pravidelně proběhlo vyhlášení vítězů
soutěží O nejlahodnější domácí pálenku, O nejoriginálnější dort a literární
soutěž pro školy „Vlak a já“. Po celou dobu bylo pro návštěvníky zajištěno
příjemné posezení a stánkový prodej.
Neslavilo se pouze v centru města, ale doprovodný program byl v areálu SAS
u zimního stadionu – spinning, motorkářská show, výstava kol 4EVER, trojboj,
trampolína pro děti, psovodi, grilování. U restaurace Dělnický dům bylo
připraveno posezení na terase s programem a soutěžemi pro děti. Klub Peklo
připravil hudební večer, městská knihovna výstavu vítězných prací soutěže
„Vlak a já“ a výstavu obrázků malovaných na hedvábí. Po celý den bylo
otevřeno Vagonářské muzeum a návštěvníci mohli využít bezplatné prohlídky.
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_________________________________________________________
17. června 2010 získal Městský úřad Studénka zlato – další významné
ocenění získal v soutěži Úřad roku „ Půl na půl“ respekt novým příležitostem.
V minulém roce 2009 to bylo druhé místo – v letošním 2010 již první místo.
Cílem soutěže je monitorování toho,
zda na úřadech ve městech i obcích
existují jak pro zaměstnance,
tak i pro klienty městského úřadu
rovné příležitosti. Jde vlastně
o soubor opatření ze strany úřadu
vedoucí k tomu, aby existovaly
pro všechny sociální skupiny rovné
příležitosti. Že se práce v této
oblasti daří, je dobrou vizitkou
pracovníků našeho města.
_________________________________________________________
Červen 2010 – byla ukončena rekonstrukce investiční akce „Butovická náves
– úprava – 1. etapa“. Byla provedena úprava dvou lokalit, a to komunikace
ulice Na Vyhlídce spolu s ostrůvkem před budovou charity a zpevněné plochy
podél Butovického potoka. V rámci úprav bylo vybudováno parkoviště, dětské
hřiště s herními prvky a další plocha určená k relaxaci a odpočinku.
Fotografie této nově upravené „butovické návsi“ najdete v kapitole 2 této
kroniky (Investiční akce).
_________________________________________________________
Červen 2010 – byl zahájen projekt „Odkanalizování části Studénka I“. Cílem
projektu je zajištění sběru a likvidace odpadních vod z místní části Studénka
a snížení vstupu znečištění do vodních toků na území Chráněné krajinné
oblasti Poodří. Bude vybudována splašková kanalizace v délce cca 12,8 km
a čistička odpadních vod. Celkové náklady projektu jsou 163.742.302 Kč
a doba realizace červen 2010 – únor 2012. Na financování projektu přispívá
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městu Studénka Fond soudržnosti Evropské unie a Státní fond životního
prostředí.

_________________________________________________________
12. července 2010 – obdržela jednotka Sboru dobrovolných hasičů města
Studénky poděkování generálního ředitele Hasičského záchranného sboru
České republiky Poděkování za účast na záchranných pracích při povodních
v květnu a červnu 2010.

_________________________________________________________
26. července – 6. srpna 2010 mezinárodní kamp tamburašů – na přelomu
prázdninových
měsíců
proběhl
v našem
městě
3.
evropský
mládežnický tamburašský kamp. Desetidenní hudební soustředění pořádá
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každoročně Evropský tamburašský svaz, který sídlí v bosenské Banja Luce,
pro mladé tamburaše ve věku od 15 do 23 let. Celkem 50 účastníků se
zúčastnilo zdokonalování ve hře pod vedením zkušených dirigentů
z Chorvatska, Slovinska, Černé Hory, Srbska a Rakouska. Výuka probíhala
v prostorách ZŠ Sjednocení a tamburaši společně nacvičili celkem 16 skladeb.
Soustředění vyvrcholilo poslední den na náměstí Republiky veřejným
vystoupením.

________________________________________________________________

1. srpna 2010 – tímto dnem byla převedena pravomoc povolování staveb
studní pro nepodnikatelské účely včetně povolení odběru podzemních vod
z Městského úřadu Studénka na Odbor životního prostředí a územního
plánování Bílovec. Vodoprávním úřadem se tak nově stal pro katastrální území
Studénky, Butovic, Nové Horky, Pustějova a Albrechtiček úřad obce
rozšířenou působností.
________________________________________________________
Srpen 2010 – koncem tohoto měsíce se do Vagonářského muzea vrátily
modely vlaků, které před dvěma roky odnesli zloději. Bohužel ve velmi
poškozeném stavu – poškrábaný lak, zrezavělé a odlomené součástky,
pokřivené stěny vagónů. Vráceny byly všechny modely v měřítku 1:10 – parní
lokomotiva s tendrem a čtyřmi osobními vozy a tři vozy na uhlí v různém
provedení. Nejhodnotnější z nich je parní lokomotiva Olmütz, jejíž cena byla
vyčíslena na 175.000 Kč. V muzeu kradla pětičlenná skupina z Ostravska,
která se na modely specializovala. Na svědomí měla vloupání do modelářských
prodejen a železničních muzeí nejen u nás, ale i v Německu. Zloději během
svého působení napáchali škodu za více než 7.000.000 Kč.
Protože město mezitím uvolnilo finanční prostředky na výrobu nových vozů,
bude mít muzeum dvě sady modelů. Nově zhotovené modely budou sloužit
k výstavním účelů a prezentaci Vagonářského muzea na veřejnosti.
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_________________________________________________________
1. září 2010 – byla vydána informační brožura „Městský úřad Studénka
2010“. Cílem a smyslem vydání této brožury bylo sdělit občanům
informace o městském úřadu, které mohou potřebovat. Jsou to např. základní
údaje o činnosti, provozní doba úřadu i odloučených pracovišť, personální
složení, elektronická podatelna, služby Czech Pointu, ceny zboží a služeb
nabízených městem Studénkou, příjem a řešení stížností, orientační plánky
a v neposlední řadě získaná ocenění v letech 2007—2010. Brožury budou
postupně aktuálně doplňovány a v tištěné podobě poskytovány bezplatně
na všech pracovištích úřadu.
_________________________________________________________
Den otevřených dveří – 22. září 2010 byly otevřeny dveře nejen občanům
města, ale i dalším zájemcům, kteří měli možnost podívat se do zařízení,
kam jindy nemají běžně přístup. Otevřena mimo kanceláří a sálu městského
úřadu byla i jednací místnost rady města, prostory městského kulturního
střediska v Dělnickém domě, vysílací studio TV Odra, Vagonářské muzeum
a také zimní stadion a krytý bazén. Před městským úřadem byla přítomna
dvoučlenná hlídka městské policie, která zájemce, převážně z řad dětí,
seznámila s vybavením služebního vozu a výstrojí strážníků, například
s donucovacími prostředky. Pro děti byla připravena i předváděcí jízda
městem.

_________________________________________________________
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1. října 2010 – uplynulo na den přesně 120 let od doby, kdy byl na trati
mezi Studénkou a Bílovcem oficiálně zahájen provoz vlakové přepravy. Stejně
jako kdysi nastoupili do vlaku zástupci Studénky a Bílovce, ovšem s malou
změnou oproti minulosti. Do vlaku s nimi mohli nastoupit i ostatní cestující.
Důležitost této trati potvrzuje i to, že v roce 2009 byla průměrná denní
vytíženost 870 cestujících a je tím třetí nejvytíženější tratí v České
republice. Slavnostního aktu se za naše město zúčastnili starosta
a místostarosta Studénky. Z historie Českých drah se dočteme v kronikách,
že při stavbě bílovecké dráhy Studénka neprojevila zájem o zřízení zastávky.
Po sloučení s Butovicemi v roce 1959 vzniklo nedaleko sídliště, a tím i potřeba
občanů dostat se do Bílovce do škol, nemocnice i do zaměstnání. 29. května
1994 byla zprovozněna zastávka Studénka-město a slouží ke spokojenosti
uživatelů i nyní.

__________________________________________________________________
8. října 2010 – proběhlo první oficiální setkání všech partnerů projektu
Comenius Regio – „Mezinárodní umělecká multimediální akademie“ v Dabrowie
Górniczej. Projekt je určen pro přímé zapojení pedagogů a partnerských
školských zařízení. U městského kulturního střediska jako partnera jde
o výměnu multimediálních informací a zkušeností z praxe při organizování
kulturních akcí. Cílem projektu je zlepšení možností v oblasti školního
vzdělávání a rozvoj dlouhodobé systematické spolupráce mezi dvěma regiony.
Město Studénka ve spolupráci se Základní uměleckou školou J. A. Komenského,
Studénka, příspěvková organizace, Základní školou Studénka, Sjednocení 650,
okres Nový Jičín a Městským kulturním střediskem Studénka, příspěvková
organizace požádalo Dům zahraničních služeb, Národní agenturu pro evropské
vzdělávací programy (dále jen Národní agentura) o přidělení finančních
prostředků na realizaci projektu Partnerství Comenius Regio v rámci Programu
celoživotního učení. Projekt byl Národní agenturou schválen v celkové výši
25.742,50 EUR. Do projektu jsou zapojeny uvedené organizace za českou
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stranu a Urząd miejski Dąbrowa Górnicza, Zespół Szkól nrl im. Związku Orła
Białego, I Liceum Ogólnokształcące im Waleriana Łukasinskiego, II Liceum
Ogólnokształcące im. Stefana śeromskiego, MłodzieŜowy ośrodek pracy
twórczej, Miejska biblioteka publiczna im. H. Kołłątaja za polskou stranu.
Jedná se o instituce z města Dąbrowa Górnicza, s nimiž má město uzavřenou
dohodu o partnerských vztazích.
Na prvním pracovním setkání se partneři navzájem prostřednictvím
videozáznamů seznámili se základními informacemi týkajícími se obou měst,
zejména však z oblasti školství a kultury. Stanovili si základní úkoly a cíle
pro splnění společného projektu, rozvržení aktivit jednotlivých partnerů
a jejich podíl na pořádaných akcích. Projekt je připraven na 2 roky a občané
se s ním mohou seznámit na samostatných webových stránkách.

Pamětní fotografie všech partnerů Comenius Regio s oběma starosty měst
na zahájení projektu v Dabrowie Górniczej
_________________________________________________________
15.–16. října 2010 proběhly v našem městě volby do Zastupitelstva
města
Studénky
a
do
Senátu
Parlamentu
ČR.
V komunálních
volbách zvítězila Komunistická strana Čech a Moravy a získala 5 mandátů,
nejvíce hlasů voličů obdržel pan Lubomír Šobich – 899.
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Výsledky politických stran a hnutí:
Volební strana
1
2
3
4
5
6
7
8

KSČM
DVACET JEDNA PRO STUDÉNKU
ODS
ČSSD
OBČANÉ PRO MĚSTO
KDU–ČSL
TOP 09
ZA KVALITU ŽIVOTA

Počet hlasů

%

%

13 274
12 205
10 188
9 633
8 812
7 375
3 832
2 802
68 121

19,49
17,92
14,96
14,14
12,94
10,83
5,63
4,11
100,00

5
4
3
3
3
2
1
0
21

Výsledky kandidátů politických stran a hnutí:
Pořadí Jméno a příjmení
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

Šobich Lubomír
Polák Karel
Havránek Miroslav, PhDr.
Bělíček Josef, Ing.
Wojdylová Helena
Brož Petr, Ing.
Štegnerová Ludmila
Fabian Miroslav, Ing.
Stiller Milan, Mgr.
Šrámková Bohumíra
Polehla Libor
Honusek Ladislav
Hanzelka Pavel, MUDr.
Mičkal Pavel, Ing.
Stach Jiří, MUDr.
Rochla Rostislav, Ing.
Richter Pavel
Matýsek Dušan, Ing.
Palatová Ludmila
Pomikálek Lukáš, Ing.
Šmudlová Hana

Volební strana

Počet
hlasů

NK
KSČM
KSČM
KSČM
ČSSD
ODS
KSČM
NK
NK
KSČM
NK
„STAN“
KDU-ČSL
ČSSD
ODS
ODS
ČSSD
„STAN“
TOP 09
KDU-ČSL
„STAN“

899
874
849
769
740
731
725
709
702
696
692
692
687
636
622
587
570
556
546
523
512

Mandát po 6letém působení v Senátu Parlamentu ČR za obvod 67 – Nový
Jičín obhajoval Mgr. Milan Bureš kandidující za ODS. Mandát neobhájil
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a ve druhém kole zvítězil kandidát ČSSD Ing. Zdeněk Besta, starosta města
Zbyslavic. V prvním kole voleb se zúčastnilo 40,35 % osob (3 302 voličů)
a ve druhém pouze 18,38 % (1 669 voličů).
Výsledky hlasování ve Studénce:

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Kandidát

Volební strana

Krajčír Zdeněk
Hrabánek Antonín, Ing.
Besta Zdeněk, Ing.
Kuboš Karel, RSDr.
Strnadel Drahomír
Kobsa Miroslav, MUDr.
Kováčiková Sylva, Ing.
Šula Jaroslav, Ing.
Bureš Milan, Mgr.

SPOZ
Suverenita
ČSSD
KSČM
Nové Beskydy
TOP 09
Věci veřejné
KDU-ČSL
ODS

1. kolo

%

2. kolo

%

97
49
787
436
133
234
593
216
423

3,26
1,65
26,51
14,69
4,48
7,88
19,97
7,27
14,25

x
x
1 076
x
x
x
x
x
585

x
x
64,78
x
x
x
x
x
35,21

_________________________________________________________
25. listopadu 2010 – pokřtili zástupci Českých drah a Moravskoslezského
kraje dvě nové vlakové soupravy CityElefant. Jedna z nich byla pokřtěna
na nádraží ve Studénce za účasti starosty Ladislava Honuska a místostarosty
Mgr. Milana Stillera – jménem „Studénka“.
_________________________________________________________
11. prosince 2010 Vánoční trhy na náměstí Republiky – jsou pravidelným
setkáním a tak trochu i pozastavením v předvánočním shonu. Letošní počasí
sice návštěvníky nepotěšilo – sněžilo a byl mráz – ale i tak si návštěvníci
nejen nakoupili dárečky pro své blízké, ale také se zastavili u stánků s teplým
občerstvením.
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________________________________________________________
12. prosince 2010 – 110. výročí založení Vagonky ve Studénce – Počátek
výroby kolejových vozidel ve vagonce spadá do začátku minulého století.
V té době podnikatel Adolf Schustala založil akciovou společnost
„Staudenger Waggonfabrik A. G. (Studénecká továrna na vagony) se sídlem
v Butovicích u Studénky. Do firemního rejstříku Krajského soudu v Novém
Jičíně byla dle tehdy platných zákonů zapsána 12. prosince 1900,
a tím i oficiálně založena.

Foto: Montovna spodků vagonů (kolem roku 1905) a dvounápravový chladicí
vůz řady Gb na dopravu piva (1901)
Výroba prvního osobního vozu se datuje do roku 1902 (dvounápravový vůz
řady Ce), první tramvaj opustila podnik v roce 1905, první lokomotiva byla
z roku 1916, první motorový vůz vyjel z továrny v roce 1927 a v roce 1959
se studénecká továrna pochlubila první elektrickou jednotkou.
Za dobu své existence vyrobila továrna velké množství nejrůznějších vozidel
pro osobní i nákladní kolejovou dopravu i dalších výrobků. V průběhu času
prošla celou řadou výrobních, organizačních i vlastnických změn. Ty byly
završeny příchodem zahraničního majitele do společnosti ČKD VAGONKA
STUDÉNKA. Výroba osobních kolejových vozidel byla převedena do nové
společnosti se sídlem v Ostravě.
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Prosinec 2010 – v průběhu uplynulého roku Informační centrum připravilo
a vydalo pro návštěvníky několik novinek:
• brožurku „Historické památky a přírodní zajímavosti“
• skládanky, letáčky – Historie, Kulturní památky, Pověsti od nás,
Studénecký rodák František Tomášek, Naučné stezky ve Studénce,
Cyklotrasy v okolí Studénky, Ubytování, restaurace, kavárny, hostince,
Vagonářské muzeum, Aquaparky, koupaliště 2010/2011, Hrady, zámky,
muzea 2010, Zdravotní služby, Zdravotnictví Bílovec, Důležitá telefonní
čísla, Struktura Městského úřadu Studénka
• tematické expozice fotografií na chodbách městského úřadu
– Naučná stezka Kotvice 2009–2010 a Historie Studénky (erby).
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10. SOCIÁLNÍ SITUACE
V roce 2010, po dvou letech, je hospodářská krize již na ústupu ve světě,
a tím i v České republice. Přesto počet nezaměstnaných se snižuje
minimálně.
Nezaměstnanost (zdroj informací Úřad práce Nový Jičín)
Počet uchazečů o zaměstnání a míra nezaměstnanosti ve Studénce
Měsíc
Leden
Únor
Březen
Duben
Květen
Červen
Červenec
Srpen
Září
Říjen
Listopad
Prosinec

2009
Počet
468
513
551
582
602
619
636
633
611
601
604
649

2009
Procento
8,61
9,64
10,45
11,07
11,54
11,92
12,21
12,18
11,71
11,56
11,54
12,43

2010
Počet
673
669
651
609
596
575
599
587
543
526
537
587

2010
Procento
13,00
13,00
12,60
11,80
11,50
11,10
11,60
11,40
10,50
10,20
10,40
11,40

2010
Volná místa
6
4
6
23
11
18
13
17
18
21
20
18

Při porovnání měsíce ledna a prosince došlo během roku 2009 ke zvýšení
o 181 nezaměstnaných a v roce 2010 ke snížení o 86 nezaměstnaných. Volných
míst na území obce bylo 13 v roce 2009 a 18 v roce 2010.
Od ledna 2010 mohou lidé bez práce využít historicky první Příručku
nezaměstnaného. Poprvé ji vydalo Ministerstvo práce a sociálních věcí
v nákladu 100 000 kusů a je zdarma dostupná na všech úřadech práce v ČR.
Publikace podává informace, které by měl každý uchazeč o zaměstnání vědět,
jaké si připravit doklady při první návštěvě úřadu práce, jak postupovat
když mu doklady zaměstnavatel nevydá apod.
Evidence obyvatel (zdroj informací – odbor vnitřních věcí)
Rok
2009
2010

Stav
k 1. 1.
10 147
10 121

Narození

Úmrtí

Přihlášení

Odhlášení

99
130

99
111

134
128

160
184

Přírůstek
Úbytek
-26
-37

Sňatky

Rozvody

71
65

35
31

Stav
k 31.12.
10 121
10 084
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Místní část
Studénka
Butovice
Nová Horka
Celkem

Věk
% občanů

Celkem osob
3 029
6 742
313
10 084

Do 15 let
14,81

Muži
1 486
3 293
119
4 898

Od 15 do 62
64,85

Ženy
1 543
3 449
194
5 186

Od 62 a více
20,34

Průměrný věk
42,61
39,91
41,23
neuvedeno

Z toho nad 90
32 osob

Několik nej k datu 31. prosince 2010: – nejmladšími občánky jsou Tomáš
Orság
a
Patricie
Smutková,
nejstarší
občankou
je
Žofie
Grossová, nejčastější
jméno narozených dětí je Adam, Tomáš,
Karolína, Klára a Natálie, nejčastější mužské jméno je Jiří (304) a Petr
(282), nejčastější ženské jméno je Marie (259) a Jana (213), nejčastější
příjmení je Dostál – Dostálová (79) a Holaň – Holaňová (77).
Sociální dávky (zdroj informací – odbor školství, kultury a sociálních věcí)
Míra nezaměstnanosti ovlivnila i počet žadatelů o dávky pomoci v hmotné
nouzi také ve Studénce. V uplynulém roce bylo vyplaceno cca 5.900.000 Kč
cca 160 rodinám. Od dubna 2010 přistoupil městský úřad k výplatě dávek
pomoci v hmotné nouzi formou poukázek. Tyto jsou vypláceny v hodnotě 50 Kč
a jsou uplatnitelné v široké nabídce spotřebitelské sítě. Např. ve Studénce:
Penny Market, Tesco, Elta Market, Hruška nebo Coop. Způsob výplaty
by měl zabránit zneužívání sociálních dávek a za poukázku je možné nakoupit
veškeré zboží ve vybraných prodejnách mimo alkoholu a cigaret, nemůže
na ni být vrácena hotovost.
V roce 2010 opět zasáhly město Studénku povodně. Odbor sociálních věcí
Městského úřadu Studénka vypomohl v naléhavých případech dvěma rodinám
dávkou pomoci v hmotné nouzi, a to na překlenutí momentální finanční tísně
při živelní pohromě.
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Komunitní plánování – jednou z priorit roku 2010 bylo zajištění řešení
krizových situací seniorů, kteří jsou z důvodu věku, zdravotního stavu nebo
z jiných důvodů vystaveni nebezpečí zhoršení zdravotního stavu, pádu apod.
Jedná se především o seniory, kteří žijí osaměle a v době ohrožení života nebo
zdraví mohou pouhým stisknutím tlačítka přivolat pomoc. Pomoc seniorům
je poskytována 24 hodin denně, 7 dní v týdnu, po celý kalendářní rok. Tlačítko
je napojeno na dispečink Městské policie Studénka. Dispečerka zjistí,
co se u klienta stalo a vyšle na místo strážníky městské policie.

První tlačítko bylo nainstalováno začátkem listopadu 2010.
V příštím roce se obě pracovní skupiny mino jiné zaměří na realizaci zřízení
denního stacionáře pro děti a mládež po ukončení povinné školní docházky
a pro seniory.
Dům pokojného stáří – Domov sv. Anny – 21. května 2005 byla slavnostně
otevřena budova pro 19 seniorů s nepřetržitým provozem, kteří jsou z důvodu
svého zdravotního stavu odkázáni na stálou pomoc druhé osoby a nemohou žít
sami ve vlastním domácím prostředí. Průměrný věk ubytovaných seniorů
je 81 let. Od otevření domu pokojného stáří bylo přijato 53 seniorů, z toho
20 mužů a 33 žen. O stálém zájmu o využívání poskytovaných sociálních služeb
svědčí i 165 žádostí a potvrzuje se tak i potřebnost zařízení. Během 5letého
provozu došlo v budově k řadě změn a úprav, vyplývajících z běžného chodu
a snahy zlepšit a zpříjemnit seniorům prostředí. V prostorách zimní zahrady
vznikla pěkná kavárna pro obyvatele domova, dovybavily se pokoje, chodby
a sklepy o další úložné prostory, v prádelně ke 4 pračkám přibyly i 2 sušičky
prádla a mandl. Celá budova je bezbariérová a díky Nadaci OKD (396.000 Kč)
byla instalována schodišťová sedačka na vnitřním točitém schodišti budovy.
Počet pracovníků poskytujících seniorům přímou péči je 10, z toho 4 zdravotní
sestry, zajišťující stálou odbornou zdravotní péči. Do zařízení docházejí
pravidelně i dobrovolníci z řad studentů středních, vyšších a vysokých škol.
Při oslavách a besídkách k různým příležitostem nechybí ani kulturní
vystoupení žáků místních základních škol.
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Charita Studénka – v roce 2010 zaměstnávala 22 pracovníků,
kteří poskytují 3 registrované sociální služby – pečovatelská služba, domov pro
seniory a azylové ubytování. Mimo ně poskytuje jako nestátní zdravotnické
zařízení zdravotní péči v domácnostech, má zřízenou půjčovnu kompenzačních
a zdravotnických pomůcek, v rámci humanitárního střediska provozuje
charitní šatník a zapojuje se každoročně do celostátní Tříkrálové sbírky.
Pečovatelská služba byla poskytnuta 127 klientům, počet pečovatelských
úkonů bylo 16 564. Dům pokojného stáří – Domov sv. Anny má kapacitu
19 klientů, v roce bylo přijato 8 nových klientů, 8 zemřelo. Byt pro matky
v tísni během roku poskytl azylové ubytování 2 maminkám s celkem 3 dětmi.
Domácí zdravotní péče poskytla odbornou zdravotní péči 114 nemocným,
u kterých bylo vykonáno 3 352 návštěv. V půjčovně pomůcek bylo zapůjčeno
130 nemocným 172 pomůcek. Služeb charitního šatníku využilo cca 500
potřebných. V Tříkrálové sbírce 2010 bylo vykoledováno 401.414 Kč
(zúčastnilo se jí 77 skupinek ve 14 obcích), z toho na projekty Charity
Studénka bylo 264.271 Kč. Tato částka byla rozdělena do tří oblastí:
– na nákup a opravy zdravotnických a kompenzačních pomůcek 236.058 Kč,
– péče formou bazální stimulace 8.213 Kč,
– humanitární pomoc Haiti po zemětřesení 20.000 Kč.
Město Studénka je poskytovatelem terénní
pečovatelské služby,
která je poskytována v domácnostech uživatelů služby v domě s byty zvláštního
určení na ulici Budovatelská 779 ve Studénce. Služby jsou hrazeny
dle schváleného ceníku a jejich výše je stanovena zákonem. Za poskytované
služby bylo v roce 2010 odvedeno do pokladny města 220.000 Kč,
což je o cca 45.000 Kč více než v roce 2009.
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Transformace Zámku Nová Horka, příspěvková organizace — 2010–2012
Zámek v Nové Horce má bohatou historii. První podložené zprávy pocházejí
z roku 1374 a až do století sedmnáctého, kdy se majiteli stala německá
rodina Vetterů von der Lilie, se držitelé původního statku často střídali.
V osmnáctém století majitelé přestavěli sídlo z tvrze na barokní zámek a jeho
okolí zvelebili. Přistavěli zámeckou kapli, založili nové rybníky. Po požáru roku
1865 byly provedeny další úpravy, z této doby pochází dnešní podoba zámku.
Rodině Vetterů patřil zámek až do roku 1945, kdy byl zkonfiskován
na základě dekretů prezidenta Beneše a stal se majetkem státu.
Od roku 1948 začal zámek sloužit sociálním účelům. Nejprve zde byly
umisťovány postižené děti, později byl zřízen domov důchodců. Ústav
spravovala Česká katolická charita, jako personál zde byly řádové sestry
sv. Františka, později byly vystřídány sestrami řádu Sv. kříže. Budova byla
postupně opravována. Do sociálního zařízení byly přijímány duševně postižené
ženy a od roku 1964 byl nařízením Krajského národního výboru v Ostravě
domov důchodců změněn na ústav sociální péče. S účinností od 29. června
2007 se ústav sociální péče pro mentálně postižené ženy s celoročním
pobytem přejmenoval na Zámek Nová Horka, p.o.
V roce 2010 došlo k zásadním změnám a bude k nim docházet i v letech
příštích. Klientky budou přestěhovány do lepších prostor, poskytovány jim
budou takové služby, jaké potřebují a jaké vyžaduje jejich zdravotní stav.
Zároveň budou zapojeny do veřejného života. První stěhování proběhlo
1. října 2010 do zrekonstruovaného objektu na ulici Slovanské v Novém Jičíně
a v příštích letech budou následovat další do Kopřivnice a Sedlnice.

Historie – Nová Horka

Současnost – Nový Jičín
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11. BEZPEČNOSTNÍ SITUACE
Městská policie – byla založena v roce 1992 a k datu 31. prosince 2010 měla
16 zaměstnanců, z toho 12 strážníků včetně velitele a 4 dispečerky. Tato
situace umožňovala sestavovat dvoučlenné denní hlídky a dle potřeby
posilovat hlídky při kulturních a sportovních akcích, v nočních hodinách
a o víkendech. Jeden strážník sloužil také jako psovod. Velitelem městské
policie je od roku 2009 Jan Pesničák.
V průběhu roku 2009 strážníci řešili 3 188 událostí (v minulém roce 3 259),
přičemž 644 řešených případů vzniklo na základě oznámení občanů,
což je 20,2 % (v minulém roce 29 %). Během roku strážníci prováděli zvýšenou
kontrolní činnost diskotéky „Černá perla“ na náměstí Republiky, zaměřenou
především na rušení nočního klidu a veřejný pořádek, odchytili 52 psů,
kteří se pohybovali bez dozoru majitele, bylo odstraněno 9 vraků, odevzdáno
20 nalezených věcí buď majiteli nebo na příslušný odbor městského úřadu.
Dále se strážníci ve spolupráci s Policií ČR zúčastnili kontrolních akcí
zaměřených na prodej a prodávání alkoholu, dopravně-bezpečnostních akcí,
zajišťování veřejného pořádku při konání kulturních a sportovních akcí
a při průjezdu rizikových vlaků, zejména s fotbalovými fanoušky.
V září 2010 byl uveden v činnost městský kamerový dohlížecí systém,
který slouží jako prevence ke zvýšení ochrany bezpečnosti občanů, ochrany
života, zdraví a majetku atd. V listopadu 2010 byla ve spolupráci s odborem
školství, kultury a sociálních věcí zavedena služba pro osaměle žijící
a zdravotně znevýhodněné seniory našeho města, tzv. tísňová linka. Koncem
roku byla pořízena videokamera k pořizování obrazových záznamů o průběhu
zákroku či úkonů strážníků.
Přijatá oznámení občanů 2005–2010
Rok
2005
2006
Oznámení
821
804
Měsíční průměr
68,4
67

2007
849
70,8

2008
995
82,9

2009
926
77,2

Události dle jednotlivých okrsků
* není započítáno 365 událostí, vedených jako kontrolní úkol
Název okrsku
2006
2007
2008
2009
Studénka
353
346
376
417
Nádraží – Nová Horka
311
307
277
372
Sídliště
2 107
2 050
1 985
2 207
Butovice
338
330
382
263

2010
644
53,7

2010
224
324
1 898*
211
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Policie České republiky – na území působnosti Obvodního oddělení Studénka
(Albrechtičky, Bartošovice, Nová Horka, Studénka a Pustějov) bylo v roce
2010 zjištěno 241 trestných činů a z toho objasněno 123. Tím se Studénka
zařadila v okrese Nový Jičín na 4. místo za Bílovcem, Fulnekem a Novým
Jičínem z celkově 8 obvodních oddělení.
Největší podíl na trestné činnosti má majetková, a to 137 deliktů. Výrazný
nárůst byl zaznamenán u násilné kriminality, kdy v roce 2009 bylo zjištěno
19 činů a v roce 2010 44 činů. V roce 2010 byl zaznamenán jeden trestný čin
vraždy ve stádiu pokusu, a to ze silvestrovské noci 2009/2010. Pachatel
daného skutku byl zadržen bezprostředně po činu. Soudem mu byl uložen
výjimečný trest odnětí svobody. V obvodě došlo v uplynulém roce 2010
k 28 dopravním nehodám, a pokud to porovnáme s rokem 2009, došlo
k navýšení o 4 nehody. Celková majetková škoda vzniklá při dopravních
nehodách činí 1.520.900 Kč. Nejčastější příčinou dopravních nehod bylo
zavinění způsobem a rychlostí jízdy. Nehody byly způsobeny v 1 případě
chodcem a v ostatních 27 řidiči. Přesto je potěšující, že počtem dopravních
nehod jsme v okrese na posledním, a tím i nejlepším místě.
V průběhu roku 2010 byli policisté zdejšího útvaru Policie ČR nasazeni
ve 27 bezpečnostních akcích k zajištění veřejného pořádku, zúčastnili
se 36 akcí vyhlášených k zajištění veřejného pořádku při přepravě sportovních
fanoušků po železnici. Dále bylo ze strany vedení obvodního oddělení
vyhlášeno 12 bezpečnostních akcí k zajištění veřejného pořádku při akcích
místního významu.
Trestná činnost v roce 2010
Lokalita
Trestné činy
Albrechtičky
17
Bartošovice
3
Nová Horka
2
Pustějov
6
Studénka
213
Celkem
241

Objasnění
4
0
2
3
114
123

V souvislosti s trestnou činností bylo evidováno 281 poškozených – obětí
trestné činnosti, z toho byla 8 osobám způsobena újma na zdraví. Celková
škoda způsobená trestnou činností v roce 2010 činila 8.101.600 Kč, z čehož
byly zajištěny hodnoty ve výši 229.100 Kč.
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Jednotka sboru dobrovolných hasičů města Studénky – v roce 2010
zasahovali členové u 65 událostí, které vznikly na území našeho města.
Pro srovnání s rokem 2009 to je o 22 událostí více. Z uvedených 65 událostí
byly 4 požáry, což je o 5 požárů méně než v roce 2009, dále pak
52 technických pomocí, 2 úniky ropných produktů, 3 dopravní nehody
a 3 ostatní pomoci. Nově byla společná jednotka oficiálně předurčena
k zásahům u dopravních nehod a u úniku nebezpečných látek.
Největší počet událostí, ke kterým museli hasiči vyjet, způsobily v tomto roce
květnové a červnové povodně. Naštěstí tyto povodně nezasáhly naše město
takovou silou jako některé jiné obce. Kromě jednoho zatopeného bytu,
několika zatopených sklepů, studní a znečištěných komunikací nedošlo
k větším škodám. Všechny další události, které vznikly na území našeho města
a u kterých zasahovali hasiči, byly malého rozsahu a nezpůsobily větší škody.
K největším škodám došlo pouze u dopravních nehod, u kterých byli i vážně
zraněni někteří účastníci. Při jednotlivých událostech a při výjezdech
k nim nedošlo k žádnému zranění ani usmrcení člena jednotky.

Fotografie oceněných členů SDH za záchranu života při povodních 2009
v obci Kunín a Jeseník nad Odrou zleva: Pavel Foldyna, Jaroslav Kuncek,
Miroslav Macháč – duben 2010 Studénka
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12. JMENNÝ REJSTŘÍK
Auxtová, Dagmar

11, 12

Fabiánek, Petr

56

Badurová, Jana

76

Farná, Marie

39, 76

Bainar, Marek

56

Farný, Milan

39

Bajnarová, Dagmar

34

Fišerová, Zdenka

24, 34

Bajnarová, Hana

32, 34, 35

Foglar, Jaroslav

50

Bajnarová, Ludmila

21

Foldyna, Pavel

12, 56, 77, 95

Balcar, Petr

43

Foltas, Jindřich

24

Barfusová, Michaela

28

Foltas, Marcel

38

Bartoš, Ivan

72

Gebauer, Jiří

77

Bartošová, Eva

50

Gebauerová, Kateřina

54

Barvík, Dušan

56

Gellnar, Zdeněk

77

Belka, Filip

45

Gillar, Miroslav

34

Bělíček, Josef

5, 7, 12, 38, 84

Goldová, Ludmila

32

Besta, Zdeněk

85

Grossová, Žofie

89

Blahetová, Mária

12

Grossmann, Tomáš

5

Bobák, Milan

43

Haluska, Oldřich

40, 42

Bobáková, Štěpánka

20

Haluška, Matěj

50

Bočkayová, Adéla

54

Halušková, Miroslava

24, 28

Bolf, Josef

43

Hanzelka, David

39

Brož, Petr

5, 6, 84

Hanzelka, Pavel

5, 8, 84

Buchlovský, Adam

45

Hanzlíková, Andrea

44

Bumbrlík, Lumír

43

Havlásková, Anna

21

Bureš, Milan

84

Havránek, Miroslav

5, 8, 11, 74, 84

Bůžek, Antonín

40

Havránek, Petr

13

Cedidlo, Jiří

12, 13

Havránek, Radek

31

Cenknerová, Dagmar

49

Henzel, Jiří

12, 57

Cupal, Martin

45

Herman, Vítězslav

56

Čáň, David

43

Hlipala, Ivan

56, 57

Čeněk z Tvorkova

4

Holaň, Jiří

56

Černá, Zdeňka

48

Holanik, Martin

43

Dobřanský, Tomáš

43

Holaňová, Zuzana

55

Dolenská, Alena

21

Holas, Tomáš

45

Dostál, Jiří

56

Holubová, Alice

38

Dostál, Pavel

12

Homola, Marek

43

Dostalík, Ladislav

56

Homolková, Marcela

24

Dostálová, Alena

55

Honová, Anna

21

Dubjuk, Vlastik

5, 21

Honová, Pavla

12, 20, 26

Dvorská, Alena

26

Honsová, Dagmar

65

Dvořáčková, Dagmar

24

Honusek, Ladislav

Dybal, Ondřej

54

46, 49, 66, 74,

Fabian, Miroslav

6, 84

84, 85

1, 5, 6, 11, 12,
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Honusek, Tomáš

49

Kudla, Filip

44, 45

Horváth, Patrik

45

Kula, Daniel

41

Hošková, Magda

12, 20

Kuncek, Jaroslav

56, 77, 95

Hotárek, Ivo

57

Kundel, Rudolf

76

Hrabánek, Antonín

85

Kutáčová, Julie

21

Hradská, Jana

76

Kuvál, Martin

76

Hradský, Jiří

54

Laník, Miroslav

11

Hradský, Karel

13

Lazecký, Ivo

5

Hradský, Petr

35, 54

Lev, Jindřich

11

Hromková, Sabina

35

Libosvár, Petr

32

Hudcová, Jolana

13

Lienert, Matěj

53

Hurník, Matěj

41

Lipnický, Oldřich

43

Huvar, Karel

71

Lukáčová, Petra

55

Hýlová, Dana

28

Lukáčová, Zuzana

55

Chuda, Tomáš

73

Lukáš, Miroslav

38

Jedlička, Jakub

43

Macháč, Miroslav

12, 56, 77, 95

Jedličková, Blažena

12

Malíková, Gabriela

50

Jílek, Vladan

32

Malchárek, Libor

55, 56

Kabeláč, Martin

43

Malchárková, Petra

48

Kacíř, Stanislav

43

Mantheeová, Jana

24

Káňa, Matouš

45

Marák, Jan

11

Kaňovský, Antonín

43, 77

Marek, Jakub

44

Kaňovský, Marcel

43

Marek, Jan

45

Klementová, Šárka

33

Martínek, Radek

43

Klos, Jiří

12

Martínková, Adéla

45

Klosíková, Jaromíra

24

Matýsek, Dušan

5, 7, 12, 84

Knápek, Aleš

71

Mendrygal, Roman

46

Knoppová, Renáta

12

Mičkal, Pavel

5, 8, 84

Kobsa, Miroslav

85

Mičulka, Daniel

43

Kočko, Tomáš

32

Mikeska, Jakub

43

Kohutová, Marcela

28

Mikyska, Petr

41, 42

Kotas, Mojmír

43

Miškaříková, Marie

5

Kováčiková, Sylva

85

Míšková, Kateřina

55

Kovalčíková, Petra

55

Mocová, Jana

11

Kovalčíková, Sabina

55

Morys, Filip

44

Kovalik, Petr

57

Moskala, Jiří

11

Kovář, Miroslav

43

Moskalová, Svatava

12

Koželuha, Zdeněk

43

Moudrý, Pavel

28

Krajča, Petr

26

Mucha, Martin

76

Krajčír, Zdeněk

85

Najman, Zdeněk

43

Krčmářová, Jana

55

Nazalaník, Antonín

40

Krumpoch, Michal

12, 43

Nebel, Radim

13

Krupa, Martin

21

Neblová, Svatava

13

Kuboš, Karel

85

Neubauerová, Eva

12

Neznalová, Romana

12

Ryšavá, Jelena

20
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Nikel, Miroslav

43

Saalbachová, Astrid

34

Novák, Ladislav

12

Sauerová, Marie

24

Novák, Tomáš

50

Sekaninová, Karla

26, 28

Nováková, Radmila

11, 12

Seklová, Štěpánka

21

Nováková, Soňa

45

Sekyra, Michal

41

Nováková, Zuzana

50

Shpurek, Alexander

45

Novotná, Klára

35

Schillerová, Helena

20

Očadlík, Petr

49

Schneider, Miroslav

12

Odchodnický, Petr

13, 48

Schneider, Petr

12, 53

Ollé, Roman

43

Schneider, Martin

53, 54

Orlíková, Petra

18

Schustala, Adolf

86

Orlíková, Renáta Eleonora

5, 71

Sič, Petr

12, 57

Orság, Tomáš

89

Sikora, Jakub

54

Palatová, Ludmila

8, 84

Sikora, Pavel

43

Papíková, Julie

76

Silber, Radim

12, 50

Pavlica, Jiří

38

Skarka, Hynek

24

Pecina, Martin

71

Slavík, Libor

12, 41, 42

Perrette, Cyril

45

Smutková, Patricie

89

Pesničák, Jan

93

Sutáková, Iveta

45

Pitucha, Lukáš

55, 56

Stach, Jiří

7, 84

Pobořil, Radek

43

Stančík, Rudolf

38

Podstavková, Alena

32

Stanečka, Pavel

56

Poláčková, Ivana

55

Staněk, Michal

45

Polák, Karel

5, 9, 12, 42, 84

Stanovský, Heinz Petr

11

Polehla, Libor

9, 84

Stiller, Milan

6, 11, 12, 48, 84, 85

Pomikálek, Lukáš

5, 7, 84

Strnadel, Drahomír

85

Pomikálková, Hedvika

44

Svobodová, Olga

11

Poštolková, Aranka

76

Šebíková, Marie

77

Princová, Vlasta

21

Šenk, Martin

41

Pukovec, Bedřich

32

Škrobánek, Miroslav

43

Pupák, Petr

57

Šmíd, Libor

12

Richtarová, Markéta

34, 73

Šmída, Martin

4, 32, 37

Richter, Pavel

9, 84

Šmudla, Petr

24

Rochla, Rostislav

5, 9, 13, 84

Šmudlová, Hana

10, 84,

Rožnovský, Zdeněk

77

Šobich, Lubomír

5, 10, 83, 84

Rusek, Jiří

48

Šoltys, Jakub

53

Rusek, Martin

5

Špůrek, Petr

5, 48

Rusek, Miroslav

12, 48

Šrámková, Bohumíra

1, 5, 10, 13, 84

Růčka, Pavel

45

Šrámková, Zuzana

54

Rychtar, Milan

38

Štegner, Filip

20

Rychtarová, Eva

77

Štegnerová, Ludmila

5, 10, 12, 84

Rychtarová, Jana

21

Štěpánová, Věra

12

Ryšánek, Jaroslav

31

Šula, Jaroslav

85

Šumná, Blažena

13

Vavroš, Lubomír

13

Švagera, Jiří

41

Vavrošová, Ivetta

12, 29, 32, 34, 71
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Teichmann, René

12

Večeřa, Petr

56

Teichmanová, Veronika

55

Veselka, Jaromír

13

Timko, Igor

38

Veřmiřovský, Adam

41

Tisovský, Pavel

24

Vlček, Aleš

56

Tofel, Dalibor

13

Vodná, Hana

49

Toflová, Michaela

55

Vodný, Stanislav

12

Tomášek, Roman

43

Vrablová, Katarína

30

Tomášek, František

87

Vrajíková, Jiřina

5

Tomšů, Gabriela

55

Vrobel, Tomáš

15, 38

Trubianský, Filip

41

Wagnerová, Irena

28

Třebíčský, Jan

4

Wojdylová, Helena

5, 11, 13, 21, 84

Tylečková, Jarmila

52

Zavadil, Lukáš

32

Urbanec, Adam

43

Zedníčková, Milena

77

Urbánková, Věra

55

Zetek, Josef

13

Válek, David

43

Zimová, Romana

Válková, Dagmar

32, 35

Zmožek, Jiří

31
32

Varga, Martin

43

Zofany, Sebastian

76

Varga, Miroslav

43
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13. SEZNAM OBRAZOVÝCH PŘÍLOH
Str.

Zdroj/foto

3 Mědirytina továrny v Butovicích z roku 1906

web VLAKY.NET

5 Členové zastupitelstva za rok 2006–2010

Martin Rusek

6 Ladislav Honusek – starosta města
6 Mgr. Milan Stiller — místostarosta města

web MěÚ
web MěÚ

6 Ing. Petr Brož – člen rady města

web MěÚ

6 Ing. Miroslav Fabián – člen rady města

web MěÚ

7 Ing. Dušan Matýsek – člen rady města

web MěÚ

7 Ing. Lukáš Pomikálek – člen rady města

web MěÚ

7 MUDr. Jiří Stach – člen rady města

web MěÚ

7 Ing. Josef Bělíček – člen zastupitelstva

web MěÚ

8 MUDr. Pavel Hanzelka – člen zastupitelstva

web MěÚ

8 PhDr. Miroslav Havránek - člen zastupitelstva

web MěÚ

8 Ing. Pavel Mičkal –člen zastupitelstva

web MěÚ

9 Karel Polák – člen zastupitelstva

web MěÚ

9 Libor Polehla – člen zastupitelstva

web MěÚ

9 Pavel Richter – člen zastupitelstva

web MěÚ

9 Ing. Rostislav Rochla – člen zastupitelstva

web MěÚ

10 Hana Šmudlová – členka zastupitelstva
10 Lubomír Šobich – člen zastupitelstva

Hana Šmudlová
web MěÚ

10 Bohumíra Šrámková – členka zastupitelstva

web MěÚ

10 Ludmila Štegnerová – členka zastupitelstva

web MěÚ

11 Helena Wojdylová – členka zastupitelstva

web MěÚ

15 První semafor ve Studénce před ZŠ TGM
16 „Butovická náves“ po rekonstrukci

archiv MěÚ
archiv MěÚ

16 „Butovická náves“ po rekonstrukci

archiv MěÚ

16 „Butovická náves“ po rekonstrukci

archiv MěÚ

16 „Butovická náves“ po rekonstrukci

archiv MěÚ

16 „Butovická náves“ po rekonstrukci

archiv MěÚ

16 „Butovická náves“ po rekonstrukci

archiv MěÚ

17 Nové dětské hřiště na Dělnické zahradě

archiv MěÚ

18 Prodejna Hruška na „butovické návsi“

Bohumíra Šrámková

19 Nová značková prodejna 4 EVER

firma 4 EVER

19 Nová provozovna Masáže Jana

firma Masáže Jana

19 Nová prodejna Textil Halle

firma Textil Halle

19 Stavba prodejny Tesco

Bohumíra Šrámková

19 Stavba prodejny Tesco

Bohumíra Šrámková

20 Pozvánka na oslavy 80. výročí MŠ Komenského

MŠ Studénka

22 Projektový den Mraveniště - ZŠ Butovická

web školy

22 Projektový den Mraveniště – ZŠ Butovická

web školy

23 Velikonoční odpoledne – ZŠ Butovická

web školy

23 Velikonoční odpoledne – ZŠ Butovická

web školy

23 Butovická hvězdička 2010 – ZŠ Butovická

web školy

23 Butovická hvězdička 2010 – ZŠ Butovická

web školy

24 Než půjdete do školy – ZŠ Sjednocení

web školy

25 Školní zahrada – ZŠ Sjednocení

web školy
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25

Afrika kolem nás – ZŠ Sjednocení

web školy

25

Afrika kolem nás – ZŠ Sjednocení

web školy

26

Pozvánka na akci Zpátky do školy – ZŠ TGM

ZŠ TGM Studénka

27

Zpátky do školy – ZŠ TGM

web školy

27

Zpátky do školy – ZŠ TGM

web školy

27

Aukce žákovských obrazů – ZŠ TGM

web školy

27

Aukce žákovských obrazů – ZŠ TGM

web školy

29

Školní výlet Praha – ZŠ Tovární

web školy

29

Školní výlet Raduň – ZŠ Tovární

web školy

29

Studénecký kapřík – logo

web školy

31

Poznáváme naše město – SŠEP

web školy

31

Poznáváme naše město – SŠEP

web školy

31

Adaptační den – SŠEP

web školy

33

Pozvánka na IV. Balkánské dny kultury

MěKS Studénka

33

Evropský mládežnický kamp

archiv MěKS

33

Festival dechových hudeb s vystoupením mažoretek

archiv MěKS

36

Beseda z cyklu "Prstem po mapě" - Kongo

web MěKS

37

Modelová dráha ve Vagonářském muzeu

web MěKS

38

Pozvánka na festival Kotvice

Tomáš Vrobel

38

Pozvánka na Folkový výprodej

Jiří Vratislav

39

Folkový výprodej – závěrečná písnička

Oldřich Krumpoch

39

Folkový výprodej - vítězná skupina Hluční sousedé

Oldřich Krumpoch

41

Závody Moravské ligy BMX ve Studénce

web BMX

41

Závody Moravské ligy BMX ve Studénce

web BMX

41

Nové logo Fotbal Studénka

web Fotbal Studénka

42

43. ročník Žákovského turnaje

web Fotbal Studénka

42

Družstvo mužů před novou sezónou – fotbal

web Fotbal Studénka

43

Vítězové Krajské hokejové ligy 2009–2010

web HC Studénka

44

Trénink horolezeckého oddílu – Štramberk

web oddílu

44

Překonávání vícedélkových lezeckých cest Rakousko

web oddílu

45

Pohár města Studénky 2010 ve snookeru

web Snooker Clubu

45

Logo Snooker Clubu Studénka

web Snooker Clubu

46

Účastníci Čertovské jízdy – spinning

web SAS

46

Spinning

web SAS

46

3. ročník Sledge hockey cup – mužstvo Studénky

web HC Studénka

46

3. ročník Sledge hockey cup – vyhlášení vítězů

web HC Studénka

47

Obranářský speciál Studénka – zadržení pachatele

web sportovního klubu

47

Obranářský speciál Studénka – základna "Radar"

web sportovního klubu

48

Účastníci Pouličního turnaje v házené 2010

web sportovního klubu

49

Účastnické listy Silvestrovského pochodu Poodřím

SK Studénka

49

Účastníci Silvestrovského pochodu Poodřím

Petr Schneider

50

Bílí hadi – nástup vlajkonošů Ivančena

web oddílu

50

Bílí hadi – zahajovací schůzka

web oddílu

51

Zálesáci – vysílání Morseovy abecedy ze "Severního pólu"

web oddílu

51

Zálesáci – brigáda Den Země

web oddílu

51

Zálesáci – víkendový pobyt Slovensko

web oddílu
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52

Český svaz žen – Dětský den na Dělnické zahradě

Hana Smetanová

52

Český svaz žen – Maškarní rej pro děti

Hana Smetanová

53

Junák – celostátní finále v Seči

web oddílu

53

Junák – letní tábor v Radíkově

web oddílu

54

PS Butovická – skupina Below the Mark

web PS Butovická

55

PS Butovická – zahajovací oheň tábor Velké Karlovice

Bohumíra Šrámková

55

PS Butovická – vedení tábora v době Asterixe a Obelixe

Bohumíra Šrámková

55

SDH ženy – příprava na závody

web SDH

55

SDH ženy – vítězství v Pustějově

web SDH

56

SDH Družstevní – společné foto členů

web SDH

57

SDH Nádražní – historie hasičské zbrojnice

web SDH

58-64

Graf vývoje teploty leden–prosinec 2010

web Divoch

66

Butovický potok při povodni v červnu 2010

Miroslava Dostálová

66

Sedlnička po povodních v říjnu 2010

Bohumíra Šrámková

66

Vyhlášení stavu pohotovosti v květnu 2010

web MěÚ

67

Kotvice plovoucí

web Poodří

67

Orientační tabule naučné stezky Kotvice

Bohumíra Šrámková

67

Orientační tabule naučné stezky Kotvice

Bohumíra Šrámková

70

Veřejný internet v přízemí úřadu

archiv MěÚ

70

Informační monitor pro návštěvníky úřadu

archiv MěÚ

71

Cena za kvalitu ve veřejné správě za rok 2009

archiv MěÚ

72

TV Odra – natáčení na náměstí Republiky

Moravskoslezský deník

73

Archeologické práce – Studénka

Moravskoslezský deník

73

Archeologické práce – Studénka

Moravskoslezský deník

73

Archeologické práce – Studénka

Moravskoslezský deník

73

Archeologické práce – Studénka

Moravskoslezský deník

74

Prvomájové odpoledne 2010

Bohumíra Šrámková

74

Prvomájové odpoledne 2010

Bohumíra Šrámková

74

Pietní akt Studénka

Bohumíra Šrámková

74

Pietní akt Butovice

Bohumíra Šrámková

75

Balkánské dny kultury na náměstí Republiky

archiv MěKS

75

Balkánské dny kultury na náměstí Republiky

archiv MěKS

77

Osobnost města Studénky 2010 – Milena Zedníčková

archiv MěÚ

77

Vyhlášení "Úspěšných občanů města Studénky za rok 2009"

archiv MěÚ

78

Den města – vláček Steelinka

archiv MěKS

78

Den města – vystoupení Mažoretek Petra

Markéta Richtarová

78

Ocenění Městského úřadu

archiv MěÚ

79

Kanalizace Studénka

web MěÚ

79

Poděkování jednotce SDH – povodně 2010

web MěÚ

80

Evropský mládežnický kamp – vystoupení na náměstí Republiky

archiv MěKS

80

Evropský mládežnický kamp – vystoupení na náměstí Republiky

archiv MěKS

81

Vrácený model – parní lokomotiva Olmütz – Vagonářské muzeum Mladá Fronta DNES

81

Vrácený model – vůz na uhlí – Vagonářské muzeum

81

Vrácený model – vůz na uhlí – Vagonářské muzeum

Mladá Fronta DNES

81

Den otevřených dveří – kancelář místostarosty

archiv MěÚ

81

Den otevřených dveří – hlídkový vůz Městské policie

archiv MěÚ

82

120 let trati Studénka – Bílovec – foto ze Studénky

archiv MěÚ

82

120 let trati Studénka – Bílovec – foto z Bílovce

archiv MěÚ

83

Propagace Studénka

web MěÚ

Mladá Fronta DNES
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83
83

Propagace Dabrowie Górniczej
Pamětní fotografie partnerů Comenius Regio - zahájení
projektu

web MěÚ
web MěÚ

85

Vánoční trhy na náměstí Republiky

Bohumíra Šrámková

85

Vánoční trhy na náměstí Republiky

Bohumíra Šrámková

86

Vánoční trhy na náměstí Republiky

Bohumíra Šrámková

86

Vánoční trhy na náměstí Republiky

Bohumíra Šrámková

86

110 let vagonářské výroby – montovna spodků vagonů

web VLAKY.NET

86

110 let vagonářské výroby – chladicí vůz na dopravu piva

web VLAKY.NET

87

Informační centrum – přízemí úřadu

archiv MěÚ

87

Informační centrum – tématická výstavka v mezipatře úřadu

archiv MěÚ

89

Poukázka Ticket Service – dávka v hmotné nouzi 50 Kč

MěÚ Studénka

90

Tlačítko pro přivolání pomoci

MěÚ Studénka

91

Domov sv. Anny – klientky při slavnostním posezení

web Charita

91

Domov sv. Anny – návštěva dětí s programem

web Charita

92

Zámek Nová Horka

web Zámek Nová Horka

92

Nový Jičín, Slovanská ulice – přemístění do nových prostor

web Zámek Nová Horka

95

Ocenění členů SDH – Za záchranu života při povodních 2009

web SDH Družstevní
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14. PŘÍLOHY
1. Noviny, časopisy – Novojičínský deník, Právo, Region
Mladší žačky SK Studénka v národní …
TV Odra oslavila kulatiny
Hokejová Studénka slaví, vybojovala …
Dorostenky SK Studénka vybojovaly …
Změny dodavatele tepla se lidé …
Vzpomněli dva roky od neštěstí
Brožura má informovat občany
Starostou Studénky byl zvolen opět …
120 let oslavila trať mezi Studénkou …

– Novojičínský
– Novojičínský
– Novojičínský
– Novojičínský
– Novojičínský
– Region
– Novojičínský
– Novojičínský
– Novojičínský

deník
deník
deník
deník
deník
deník
deník
deník

2. Komunální volby 15.–16. října 2010
Hlasovací lístek pro volby do zastupitelstva města
8 x 21 kandidátů
Top 09
Občanská demokratická strana
Dvacet jedna pro Studénku
Česká strana sociálně demokratická
Komunistická strana Čech a Moravy
Za kvalitu života
Křesťanská a demokratická unie – Československá strana lidová
Občané pro město
3. Pozvánky na akce
Den otevřených dvěří – Město Studénka, MěKS a SAS
Výroční akce Welness studio Daniela
Prvomájové odpoledne 2010
Škola bruslení – otevření 2. ročníku
Beseda z cyklu Prstem po mapě – Antarktida
Výstava fotografií Krajina ticha
Výstava panenek v dobových kostýmech podle literárních postav
Turnaj žen ve dvouhře badmintonu
Enkaustika a paličkovaná krajka
Křest CD básní Marie Farné
Křest knihy básní Anny Škulavíkové
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4. Informační materiály Informačního centra a městského úřadu
Kultura, zábava, sport
Naučná stezka Kotvice
Městský úřad Studénka 2010
Hrady, zámky a muzea 2010
Aquaparky a kryté bazény zima 2010/2011
Kam s odpadem ve Studénce 2010
5. Informační materiály Městského kulturního střediska Studénka
Přehled kulturních a společenských akcí – leden 2010
Přehled kulturních a společenských akcí – duben 2010
Přehled kulturních a společenských akcí – květen 2010

6. Zpravodaje města Studénky
Leden 2010
Únor 2010
Březen 2010
Duben 2010
Květen 2010
Červen 2010
Červenec 2010
Srpen 2010
Září 2010
Říjen 2010
Listopad 2010
Prosinec 2010
7. Zajímavosti
Česká pošta skončila po 160 letech posílání telegramů, poslední byly doručeny
31. března 2010. V přílohách vzory poštovních telegramů.
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Pro zpracování kronikářského zápisu byly použity následující prameny:
•

osobní jednání se zainteresovanými institucemi (městský úřad, městské
kulturní středisko, základní a mateřské školy, tělovýchovná zařízení, spolky,
organizace a firmy na území města) včetně písemných materiálů
a fotografií vzniklých z jejich činnosti

•

usnesení Rady města Studénky a Zastupitelstva města Studénky v roce
2010

•

celostátní denní tisk Právo, Moravskoslezský a Novojičínský deník, Region,
Zpravodaj města, informační letáčky a pohlednice Informačního centra
Studénka

•

vlastní záznamy z akcí a osobních setkání s občany města a okolí Studénky

•

vlastní záznamy o počasí, denní měření ze stanice Mošnov a měsíční grafy
vývoje počasí Mošnov z portálu divoch.cz

Kronika obsahuje 106 stran zápisu a přílohy dle bodu 14 uložené na CD.
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