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Rok 2006 byl čtvrtým rokem volebního období samosprávných orgánů města
Studénky stanoveného na roky 2002 – 2006. Proběhly nejen volby do Parlamentu
České republiky, ale i volby komunální s významnou změnou i na radnici města
Studénky. V rámci moravskoslezského regionu a státu se staly následující
události.
Leden:
V Praze byl zastřelen kontroversní podnikatel František Mrázek. Vrah je stále
na útěku. V Beskydech zabila lavina mladého muže.
Únor:
Kateřina Neumannová získala zlatou medaili na olympijských hrách v Turíně.
Nastala sněhová kalamita, bortily se domy a střechy.
Březen:
Povodně na řece Dyji, Moravě, Labi a Ohři si vyžádaly devět lidských životů.
Na návštěvu našeho kraje přijíždí prezident Václav Klaus.
Duben: Porodné se v Česku zvýšilo na dvojnásobek, na 17 500 korun.
V českotěšínském kostele se přiotrávili lidé při Mši svaté.
Květen:
V Evropě vznikl nový stát. Černá Hora si v referendu zvolila nezávislost. Byla
podepsána smlouva s korejskou firmou Hyundai o stavbě továrny v Nošovicích.
Červen:
Volby skončily patem. Vyhrála ODS, ale ne tak jasně, aby mohla sestavit vládu.
V našem kraji si sociální demokraté udrželi největší přízeň voličů.
Červenec:
Policie získala nový bič na řidiče – bodový systém. Silnice se staly
bezpečnějšími. Americká společnost prodala kopřivnickou Tatru.
Srpen:
Britové zabránili teroristům zničit letadla letící z Evropy do USA. Karvinsko
vylekaly otřesy, zranění byli čtyři horníci.
Září:
Po letech vleklých sporů byl vrácen chrám Sv. Víta na Pražském hradě církvi.
V Havířově byl zastřelen náměstek primátorky Balšán.
Říjen:
Totalitní severokorejský režim otestoval svou jadernou zbraň. V komunálních
volbách vyhrála ODS.
Listopad:
Irácký tribunál odsoudil bývalého diktátora Saddáma Husajna k trestu smrti.
Města a obce zvolily na čtyři roky nové starosty a vedení.
Prosinec:
Byl odhalen „zdravotní bratr“, který zabíjel pacienty nemocnice v Havlíčkově
Brodě. Letiště v Mošnově nese jméno Leoše Janáčka.

2

I. ČINNOST ORGÁNŮ MĚSTA,
ZASTUPITELSTVA A RADY MĚSTA
A. MĚSTO – RADNICE
Představitelé Města Studénky do 7. listopadu 2006 :
Rada města Studénky( dále RMS):
Lubomír Šobich – starosta
Ing. Lukáš Pomikálek – místostarosta
Vlastik Dubjuk
Ing. Miroslav Fabian
Mgr. Marie Sauerová
Ing. Karla Sekaninová
MUDr. Jiřina Vrajíková
Zastupitelstvo města Studénky (dále ZMS):
Jarmila Böhmová, Ing. Josef Bělíček, Vlastik Dubjuk, Ing. Miroslav Fabian, Jan
Gajdůšek, Miloslav Grohmann, Mgr. Radek Havránek, Přemek Hill, Petr Špůrek,
Magda Hošková, Květoslava Matulová, Ludmila Palatová, Ing. Pavel Mičkal,
Karel Polák, Ing. Lukáš Pomikálek, Mgr. Marie Bauerová, Ing.Karla Sekaninová,
Lubomír Šobich, Bohumíra Šrámková, MUDr. Jiřina Vrajíková, Helena
Wojdylová
Výbory ZMS:
Finanční výbor ZMS:
Ing. Josef Bělíček - předseda
Ing. Svatava Neblová
Ing. Anna Šikulová

Ing. Karel Michný
Romana Neznalová

Kontrolní výbor ZMS:
Přemek Hill - předseda
Ing. Radim Nebel
Blažena Šumná

Petr Zikan
Dalibor Tofel
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Představitelé města Studénky po 7. listopadu 2006
Rada města Studénky
Ladislav Honusek ( SNK-OPM ) – starosta města
PhDr. Miroslav Havránek ( KSČM ) – místostarosta
Ing. Josef Bělíček ( KSČM )
Vlastik Dubjuk ( SNK - ED )
Ing.Dušan Matýsek ( SNK- OPM )
Ing. Pavel Mičkal (ČSSD )
Helena Wojdylová ( ČSSD )
Zastupitelstvo města Studénky
Ladislav Honusek, PhDr. Miroslav Havránek, Ing. Josef Bělíček, Ing. Petr Brož
(ODS ), Vlastik Dubjuk, Ing.Tomáš Grosman (ODS), MUDr. Pavel Hanzelka
(KDU – ČSL), Ing. Ivo Lazecký (ODS), Ing.Dušan Matýsek, Ing. Pavel Mičkal,
Marie Miškaříková (ČSSD), Renáta Novotná (ODS), Karel Polák (KSČM),
Ing. Lukáš Pomikálek (KDU-ČSL), Ing. Rostislav Rochla (ODS), Lubomír
Šobich (ODS), Petr Špůrek (ODS), Bohumíra Šrámková (KSČM), Ludmila
Štegnerová (KSČM), MUDr. Jiřina Vrajíková (KDU-ČSL), Helena Wojdylová
(ČSSD).
Výbory Zastupitelstva města
Finanční výbor ZM
Helena Wojdylová - předsedkyně, Ing.Ivo Lazecký, Ing.Svatava Neblová,
Romana Neznalová, Ing. Anna Šikulová
Kontrolní výbor ZM
Lubomír Šobich - předseda, Ing. Radim Nebel, Blažena Šumná, Dalibor Tofel,
MUDr. Jiřina Vrajíková
Osadní výbor ZM
Ing. Karel Hradský - předseda, Jolana Hudcová, Jaromír Veselka
Komise Rady města
Komise požární ochrany města
Ing Jiří Klos - předseda, Pavel Dostál, Milan Fabiánek, Pavel Foldyna, Jiří
Henzel, Helga Krajčová, David Restl, Petr Sič, René Teichmann.
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Sportovní komise
Miroslav Rusek - předseda, Josef Czinege, Jan Gola, Antonín Kaňovský, Petr
Kozák, Soňa Ondřejková, Karel Polák, Věra Šobichová, Martin Zajac
Grantová komise
Vlastik Dubjuk - předseda Ing. Josef Bělíček, Marie Miškaříková, Renáta
Novotná, Ladislav Honusek
Bytová komise
Karel Polák – předseda, Blažena Jedličková, Ladislav Novák, Romana
Neznalová, Renáta Knoppová
Komise DPS
MUDr. Miroslava Jiříčková – předsedkyně, MUDr. Naďa Volná, Mária
Blahetová
Sbor pro občanské záležitosti města Studénky
Magda Hošková - předsedkyně, Dagmar Binarová, Dagmar Brožová, Zlata
Davidová, Alena Dolanská, Jarmila Dostálová, Anna Fabianová, Mgr. Eva
Hošková, Mgr. Radek Jaborský, Marie Kašpárková, Edita Kocourková, Marta
Kolenčíková, Petr Kunc, Mgr. Petra Macečková, Lenka Macháčková, Eliška
Máchová, Vilma Novosadová, Jiřina Reichlová, Marie Pluhařová, Vlastimil
Prouza, Libuše Proudová, Jaroslava Raskovská, Gabriela Starcerová, Alena
Šajtarová
Zastupitelstvo města se v roce 2006 sešlo celkem na jedenácti zasedáních,
z toho na šesti řádných a pěti mimořádných, přijalo celkem 269 konkrétních
usnesení.
Rada města uskutečnila během hodnoceného období celkem 24 schůzí
a přijala 522 usnesení. Rada standartně plnila úkoly hospodaření podle
schváleného rozpočtu zastupitelstvem, funkci zřizovatele základních škol,
mateřské školy
a Městského kulturního střediska Studénka, příspěvkové organizace.
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B. MĚSTSKÝ ÚŘAD
Sídlo Městského úřadu Studénka (MěÚ):
Nám. Republiky č.p. 762
Úřední hodiny:
Pondělí:
8.00 – 11.30, 12.30 – 17.00 hodin
Úterý:
neúřední den
Středa:
8.00 – 11.30, 12.30 – 17.00 hodin
Čtvrtek:
neúřední den
Pátek:
neúřední den
Tajemnice:
Ing. Kateřina Huvarová
Sekretariát:
Marie Novotná –
Růžena Vandlíková –

sekretariát starosty
sekretariát tajemnice MěÚ

Odbory a jejich obsazení:
Odbor vnitřních věcí (VV), vedoucí odboru Helga Krajčová – stížnost volby,
petice - počet prac. 8
Anna Fabianová –
Svatava Moskalová –
Miloslava Maturová –
Libuše Šimončičová –
Petr Sič –
Irena Glogarová –
Marcela Šajtarová –
Ing. Karel Štencel –

matriční úřad, ověřování státního občanství
matriční úřad, ověřování, rejstřík trestů,
pro občanské záležitosti
evidence obyvatel
občanské průkazy, cestovní doklady
civilní obrana, požární ochrana
podatelna, pronájem sálu MěÚ, úřední desky
telefonní ústředna,doprava MěÚ, městský rozhlas
právce počítačové sítě

sbor

Odbor školství, kultury a sociálních věcí (ŠKSV), vedoucí odboru
Bc. Dagmar Bradová, počet pracovníků 8
Marcela Vrobelová –
školství, kultura, sport
Mária Blahetová –
DPS – sociální zabezpečení důchodců
Miluše Nečasová –
sociální zabezpečení G-L
PhDr.Olga Svobodová – péče o rodinu a děti
Martina Kohutová, DiS – sociální zabezpečení A-F
Marcela Kohutová –
sociální zabezpečení M-S
Lucie Zajíčková a Zuzana Marková – Informační centrum
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Odbor rozvoje města a investic (RMI), vedoucí odboru Ing. Ivo Bolek, počet
pracovníků 3
Jan Marák –
příprava a realizace investic
Ing. David Vícha –
příprava a realizace investic
Ing. Stanislav Lichnovský – program rozvoje města
Odbor místního hospodářství a údržby majetku (MHÚM), vedoucí odboru
Ing. Josef Rychtárik, počet pracovníků 7 včetně dvoučlenné pracovní
skupiny
Ing. Alois Blažek –
Ing. Eva Ďuláková –
RADAR
Bc.Dagmar Auxtová –

údržba komunikací, dopravní značení, veřejné osvětlení
mobiliář, útulek pro psy, veřejná zeleň, skládka

hřbitovy, výherní hrací přístroje, městská hromadná
doprava, obecní poplatky, odpadové hospodářství
Hana Plebanová –
údržba nemovitého majetku města
Jana Horáková a Milena Tichavská – technická správa a údržba domovního
bytového fondu (SDBF) na odloučeném pracovišti, Butovická 17
Leopold Tobola a Jiří Sadílek – pracovní skupina

Odbor financí a rozpočtu (FaR), vedoucí odboru Jana Petrošová, počet
pracovníků 7
Jitka Šostá –
kontrolorka
Ing. Eva Elešová –
personální agenda, mzdy
Vilma Novosadová –
evidence a pojištění majetku
Pavlína Šindlerová –
výdaje města, účetní závěrky
Ing. Gabriela Teglová – účetnictví SDBF
Lenka Schönwalderová – pokladna, fakturace, bankovní účty
Věra Sečaná –
příjmy města, úvěry poskytnuté městem
Odbor stavebního řádu a územního plánování (SŘÚP), vedoucí odboru
Ing.Radmila Nováková, počet pracovníků 5
Gabriela Klosová –
Karla Kotoučková –
Alena Poštolková –
Marcela Tillová –
Ing. Radim Silber –

územní rozhodnutí, stavební povolení
územní stavební řízení, územní projektová dokumentace
ohlášení drobných staveb, silniční hospodářství
územní rozhodnutí, stavební povolení
ochrana přírody a krajiny, ovzduší, zemědělský půdní
fond, vodní hospodářství

Odbor majetkoprávní (MP), vedoucí odboru Bc. Jana Mocová, počet prac. 7
JUDr. František Mareček – právník, stížnosti
Ing. Jarmila Nováková – prodej bytů, restituce, SVJ
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Hana Poláková –
Jana Čermáková –
Hana Trvalová –
Renáta Knoppová –
Eva Matějková –

majetkové převody, zahrádky
administrativa
sekretariát komise pro přestupky
nebytové prostory RK MIVA
registr smluv, vymáhání pohledávek, pronájmy

Městská policie, velitel Dalibor Klement, počet zaměstnanců zařazených
do městské policie byl k datu 31. 12. 2006 – 15, z toho je 11 strážníků včetně
velitele a 4 dispečerek.

Volby
Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR
Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky vyhlásil
prezident republiky dne 8. února 2006 svým rozhodnutím ze dne 30. ledna 2006
publikovaným ve Sbírce zákonů pod č. 31/2006 Sb.
Volby se konaly na území České republiky ve dvou dnech, v pátek
dne 2. června 2006 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu dne 3. června 2006
od 8.00 hodin do 14. hodin.
Voličem pro volby do Poslanecké sněmovny je státní občan České
republiky, který alespoň druhý den voleb dosáhl věku nejméně 18 let.
Ve městě Studénce se voleb mohlo zúčastnit a zapsáno bylo 8 117 voličů
a vydáno 4 860 volebních obálek. Účast ve volbách byla 59,87 % s 4 815
platnými hlasy.
Výsledky voleb do Poslanecké sněmovny ve Studénce :
1. ČSSD: 37,10 % ( 1 799 hlasů )
2. ODS: 29,15 % ( 1 404 )
3. KSČM 14,29 % ( 721 )
4. KDU-ČSL : 7,47 % ( 360 )
5. SZ : 5,71 % ( 275 )
6. SNK ED : 1,68 % (81 )
7. ND : 0,72 % ( 35 )
8. PaS : 0,60 % ( 29 )
9. Nez : 0,56 % ( 27 )
10. SZR : 0,37 % (18 ), 11. US – DEU : 0,24 % ( 12 ), 12. KPČR :
0,20 % ( 10 ), 13. M : 0,18 % ( 9 ), 14. – 15. HELAX : 0,16 %
( 8 ), 16. BSP : 0,14 % ( 7 ), 17. PB : 0,12 % (6 ), 18. SRŠ : 0,10
% ( 5 ), 19. KČ : 0,02 % ( 1 )
Pro orientaci jsou uvedeny názvy volebních stran volených ve Studénce:
ČSSD – Česká strana sociálně demokratická, ODS – Občanská
demokratická strana, KSČM – Komunistická strana Čech a Moravy, KDU-ČSL
– Křesťanská a demokratická unie-Česká strana lidová, SZ – Strana zelených,
SNK ED – Evropští demokraté, ND – Nezávislí demokraté (předseda
V. Železný), PaS – Právo a spravedlnost, Nez – Nezávislí, SZR – Strana
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zdravého rozumu, US-DEU – Unie svobody-demokratická unie, KPČR – Koalice
pro Českou republiku, M – Moravané, HELAX – Ostrava se baví,
BSP – Balbínova poetická strana, PB – Pravý blok, SRŠ – Strana rovnost šancí,
KČ – Koruna česká.
Pořadí stran na Novojičínsku
bylo na prvních pěti místech shodné
s pořadím stran ve Studénce, stejně tak tomu bylo i v Moravskoslezském kraji.
V rámci České republiky však vyhrála ODS s 35,38 % hlasů před ČSSD s 32,32
%, KSČM 12,81 %, KDU-ČSL 7,22 % a Stranou zelených 6,29 % hlasů. Volby
sice vyhrála ODS, ale po přepočtení hlasů na mandáty měla s koaličními partnery
KDU-ČSL a SZ přesně tolik křesel v Poslanecké sněmovně jako jejich odpůrci
ČSSD a KSČM a to 100 : 100.
Komunální volby
Ve dnech 20. a 21. 10 2006 proběhly na celém území ČR Komunální volby
do Zastupitelstev měst a obcí. Ve Studénce se z celkového počtu oprávněných
voličů dostavilo k volbám 3 468 a volební účast byla 42,08 %.
Ve volbách zvítězila ODS s 29,51 % hlasů s počtem mandátů
v Zastupitelstvu města 7, před KSČM s 23,41 % s počtem mandátů 5, KDU-ČSL
14,06 % s počtem mandátů 3, ČSSD 12,77 % s počtem mandátů 3, SNK- Občané
pro město 11,88 % s počtem mandátů 2 a SNK-ED 7,53 % s počtem mandátů 1.
Volby proběhly v okrscích Základní škola TGM, Klubovna hasičů, Hotel
Vagónka, Charita, Základní škola Sjednocení, Dům s pečovatelskou službou,
Městský úřad a v Klubovně Nová Horka.
Zastupitelstvo města Studénky se sešlo na své ustavující schůzi
dne 7. listopadu 2006 od 17.00 hodin. Jednání proběhlo ve velmi bouřlivé
atmosféře ve velkém sále Dělnického domu za účasti nejen všech nově zvolených
zastupitelů, ale i široké veřejnosti. Rozvášnění občané dávali ve svých
prohlášeních velmi hlasitě najevo jaké vedení města si přejí. Členové
zastupitelstva se rozdělili na dvě opoziční strany. Jednu stranu tvořili zastupitelé
z řad KSČM, ČSSD, SNK-občané pro město a SNK- Evropští demokraté v počtu
11 hlasů a druhou pak ODS s KDU-ČSL s počtem hlasů 10. I když komunální
volby ve městě vyhráli přesvědčivě zastánci ODS, přesto byli se svým koaličním
partnerem přehlasováni a po hlasování přešli do opozice.
Vzrušená
diskuse
proběhla
na
adresu
Vlastika
Dubjuka,
který v komunálních volbách sice neuspěl, ale díky vzdání se mandátu
Mgr. Radka Jaborského se přesto dostal do Zastupitelstva města Studénky
a později i do Rady města, když post uvažovaného druhého místostarosty byl
na tomto jednáním zrušen. Pan Jan Gajdůšek v prohlášení, co by mluvčí
volebního sdružení
SNK-Evropští demokraté, kritizoval jeho podporu vítězné
koalici
bez předchozího projednání se členy volebního sdružení
SNK-ED.
Na jednání rovněž velmi emotivně vystoupil občan města Studénky
Ing. Pavel Lazecký, co by listopadový student z roku 1989, s vyjádřením obav
ze zrady polistopadových ideálů před volbou orgánů města.
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Zastupitelstvo města tak stanovilo počet dlouhodobě uvolněných členů
na dva, místo původně uvažovaných tří. Do funkce starosty zvolilo Ladislava
Honuska ze SNK-Občané pro město a do funkce místostarosty PhDr. Miroslava
Havránka (KSČM). Do funkce dalších členů rady města byli zvoleni Ing. Josef
Bělíček (KSČM), Vlastik Dubjuk (SNK-ED), Ing. Dušan Matýsek (SNK-OPM),
Ing. Pavel Mičkal (ČSSD) a Helena Wojdylová (ČSSD). Do funkce předsedy
finančního výboru zastupitelstva města zvolilo Helenu Wojdylovou a do funkce
dalších členů finančního výboru Ing. Iva Lazeckého, Ing. Annu Šikulovou,
Ing. Svatavu Neblovou a Romanu Neznalovou. Do funkce předsedy kontrolního
výboru zastupitelstva zvolilo Lubomíra Šobicha a další členy Ing. Radima Nebla,
Blaženu Šumnou, Dalibora Tofela a MUDr. Jiřinu Vrajíkovou.
Na závěr tohoto bouřlivého a emocionálního jednání vyjádřilo nové vedení
města ústy nově zvoleného starosty poděkování bývalému vedení města za práci
ve prospěch občanů města Studénky.
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II. HOSPODAŘENÍ MĚSTA
Bilance příjmů, výdajů a financování k 31.12. 2006 (v tis. Kč)
Příjmy celkem za období 1 - 12 měsíc roku 2006 jsou 148 834,1 Kč,
což je 100,7 % vůči upravenému rozpočtu na rok 2006.
Výdaje celkem za totéž období jsou 139 219 Kč, což představuje 88,2 %
upraveného rozpočtu.
Hospodaření se v roce 2006 do doby schválení rozpočtu řídilo
rozpočtovým provizoriem, jehož pravidla schválilo Zastupitelstvo města
Studénky usnesením 415/24/05 dne 6.12.2005, a poté dle rozpočtu města,
schváleným ZMS dne 21.2.2006 usnesením č. 425/26/06. V průběhu roku byl
rozpočet rozhodnutím ZMS čtyřikrát upravován rozpočtovým opatřením,
a to ve dnech 11.4.2006 usnesením
č. 470/27/06, 20.6.2006 usnesením č. 491/29/06, 12.9.2006 usnesením
č. 513/32/06 a 12.12.2006 usnesením č. 24/02/06.
Významné hospodářské události popisovaného roku ve městě Studénce:
Zastupitelstvo
města
rozhodlo
svým
usnesením
č.421/24/05
ze dne
6.12. 2005 o prodeji 89 bytů v tzv.III. vlně privatizace. Faktický
prodej těchto bytů byl v převážné míře realizován počátkem roku 2006.
Proces související s převzetím agendy správy domovního a bytového
fondu, trvající již od roku 2002, nebyl ani v roce 2006 dokončen a je řešen právní
cestou.
Zastupitelstvo města rozhodlo dne 31.8.2006 svým usnesením
č.496(M)/31/06 o převodu obchodního podílu společnosti Sportovní areály
Studénka s.r.o. do vlastnictví města Studénky a v této věci rozhodlo uzavřít mezi
městem Studénka
a společností Městské inženýrské sítě a.s.
a)
b)
c)
d)

Prohlášení o úplnosti,
Dohodu o úpravě některých vzájemných kontaktů,
Smlouvu o převodu obchodního podílu,
Dohodu o splnění závazku.

Kupní cena za převod obchodního podílu činila 4. 950. 000,- Kč a účinnost
převodu nastala ke dni 1.10.2006.
V závěru čtyřletého volebního období je možno kronikářsky rekapitulovat
hospodaření města nejen v závěrečném roce 2006, ale v kostce i za období let
2002 až 2006. Rozpočet města byl schodkový a vždy krytý finančními prostředky
z předcházejících let, bez nutnosti potřeby z cizích zdrojů. V letech 2003 a 2005
skončilo hospodaření s přebytkem. Zadlužení města k datu 31.8.2006 bylo
3,26%, což bylo pod doporučenou mezní hranici 30%.
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Město získalo v tomto popisovaném období cizí zdroje v rámci dotací
na investiční akce a projektovou dokumentaci v následujících aktivitách:
Kanalizace Butovice II. etapa ……………… . . 11 600 000 Kč
Sportovně ubytovací komplex ………………… 18 000 000 Kč
Využití areálu zámku – PD (proj. dok.) …………. 400 000 Kč
Chodník na Bravantském kopci …………………..600 000 Kč
Odkanalizování Studénky I. ……………………....420 000 Kč
Hala pro míčové hry – PD ………………………...490 000 Kč
Varovací systém ( sirény ) ………………………...125 000 Kč
Řešení dopravní obslužnosti na nádraží ČD – PD ...150 000 Kč
Regenerace areálu bývalé Vagónky – PD ………...500 000 Kč
Zateplení Dělnického domu …………………….4 000 000 Kč
Městský informační systém …………………….…575 000 Kč
Plynofikace Dělnického domu ……………….…1 275 000 Kč
Komunikace a chodník ke sportovně
ubytovacímu komplexu ……………………………800 000 Kč
Výstavba 72 bytových jednotek na ulici
Sjednocení …………………………………….. 45 365 000 Kč
Kanalizace části Studénky a výstavba nové
čističky odpadních vod ……………………….. .71 000 000 Kč
Celkem získané dotace ……………………….153 300 000 Kč
Kromě dvou posledních akcí byly ve všech ostatních případech dotační
prostředky využity k realizaci.
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III. OPRAVY A ÚDRŽBA TECHNICKÉ
INFRASTRUKTURY
Opravy a údržba zařízení a inženýrských sítí v majetku města v roce 2006
1. oblast – zimní údržba a očista města Studénky (provoz)
Zimní a letní údržbu místních komunikací včetně chodníků a ostatních
ploch odbor MHÚM v r. 2006 zajišťoval prostřednictvím dodavatelské firmy
MISS a.s. dle operačního plánu a tří stupňů důležitostí. Jedná se o 40,493 km
místních komunikací, 25,076 km chodníků, 28 187 m2 ostatních ploch,
19 autobusových zastávek včetně 1 železniční, zastávky. K uvedené očistě je
nutno zahrnout
i vysypávání a likvidaci odpadků odvozem na skládku a to u 149 ks
odpadkových košů ve Studénce 1, Butovicích a místní části Nová Horka.
K zimní údržbě a očistě města Studénky patří čištění dešťových výpustí,
kterých je na území města Studénky celkem 603 kusů a jejichž čištění
je prováděno 2 x ročně. Toho času zajišťováno taktéž prostřednictvím společnosti
MISS a.s., Studénka včetně havarijních i běžných oprav.
Název akce - provoz
1

Roční
čerpání v
Kč

Místní komunikace (očista města, zimní údržba, čištění
3 066 393
dešťových vpustí)

2. oblast – oprava a provoz veřejného osvětlení města Studénky (provoz)
Provoz a opravu veřejného osvětlení v r. 2006 odbor MHÚM zajišťoval
prostřednictvím dodavatelské firmy TOKR Kramář (1. pol. r. 2006) a Energetika,
a.s. Vítkovice. Tato oblast je velmi náročná z titulu četnosti drobných oprav,
které jsou většinou způsobeny zastaralým zařízením, povětrnostními
podmínkami, ale i vandalismem některých občanů, kteří zařízení rozbíjejí nebo
zcizí. Za občasné spolupráce Městské policie a občanů města Studénky se
odboru MHÚM daří 1 112 světelných bodů ve Studénce, Butovicích a Nové
Horce udržet v dobrém a bezpečném provozu.
Odbor MHÚM v r. 2006 připravil firmě T-MAPY Ostrava, katastrální
mapy obsahující stávající síť veřejného osvětlení včetně udržovaných odběrných
míst a světelných bodů, dle kterých byla zpracována pasportizace celé sítě
veřejného osvětlení na území města Studénky, čímž se stala velikým přínosem
pro údržbu celé sítě veřejného osvětlení na území Studénky. Pomocí této
pasportizace byla správcem VO zpracovaná studie návrhu obnovy a rozvoje sítě
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veřejného osvětlení města Studénky, dle které lze připravit plán na obnovu
a rekonstrukci celého systému veřejného osvětlení.
Roční
čerpání v
Kč

Název akce provoz
1 Veřejné osvětlení - 1 095 světelných bodů

1 859 874

3. oblast – místní komunikace města Studénky (údržba)
V průběhu roku 2006 odbor MHÚM zajistil podle přidělených finančních
prostředků na komunikacích drobné i rozsáhlejší opravy. Mezi rozsáhlejší
opravy patří např.:
Roční
čerpání v
Kč

Název akce - údržba

1

Oprava místních komunikací recyklátem např. ul. R Tomáška na území
2
města Studénky v Butovicích o ploše 994 m

4 Oprava výtluků ve Studénce, Butovicích i Nové Horce (1. a 2. etapa)

376 106

553 988

4. oblast – chodníky a ostatní záležitosti místních komunikace
Dle přidělených finančních prostředků na chodníková tělesa a ostatní
záležitosti místních komunikací odbor MHÚM zajistil v r. 2006 taktéž drobné
i rozsáhlejší opravy. Mezi rozsáhlejší patří např.:
Roční
čerpání v
Kč

Název akce - údržba

1

Oprava chodníkového tělesa u Bří Sládečků ve Studénce 1
2
ploše 154 m

2 Oprava mostů a lávek, které byly ve velmi špatném stavu

3

207 005

495 372
2

Oprava chodníkového tělesa ul. A. Dvořáka o ploše 93 m vč. ostatní
plochy pro požární techniku
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o

99 647

5. oblast – dopravní značení na území města Studénky (údržba)
Dopravní značení, úzce souvisí s komunikacemi, které odbor MHÚM
zajišťuje ve spolupráci s Dopravním inspektorátem Policie České republiky
a prostřednictvím vybraných realizačních firem.
Na území města Studénky v r. 2006 odbor MHÚM zajistil ve 2 etapách
vybudování nového a obnovu stávajícího dopravního značení (1. etapa – 18 ks
nových, 161 ks stávajících, 2.etapa 16 ks nových a 30 ks stávajících) v celkové
fin. částce 569 065,- Kč. Zajistil obnovu vodorovného dopravního značení všech
přechodů pro chodce (barvou Sinokryl) firmou DZ SATES Valašské Meziříčí
s.r.o. Opravou přechodů pro chodce odbor MHÚM zajistil především jako
každoročně bezpečnost chodců. (Fin. náklady 48 114,- Kč) V současné době
udržuje 650 DZ (dopravních značení). Celkové finanční náklady vynaložené
na obnovu a opravu DZ v r. 2006 činily 659 948,- Kč.
Roční
čerpání v
Kč

Název akce - údržba
1 Dopravní značení

659 948

6. oblast – veřejné osvětlení na území města Studénky (údržba)
V tomto r. 2006 odbor MHÚM zajistil vybudování 16-ti ks nových
svítidel na ul. Budovatelské, kterými se mnohonásobně zvýšila kvalita
osvětlení, především na chodníkovém tělese podél MK Budovatelské. (Fin.
náklady činily 333 200,- Kč).
Celkové fin. náklady na běžnou opravu systému veřejného osvětlení včetně
oprav způsobených vandalismem v r. 2006 činily 624 321,- Kč.
Roční
čerpání v
Kč

Název akce - údržba
1 Veřejné osvětlení

624 321

7. oblast – kanalizace města Studénky (údržba)
V současné době odbor MHÚM zajišťuje opravu havarijních i běžných
oprav 25,1 km jednotné kanalizace vyústěné do místních vodotečí –
Studéneckého, Butovického potoka a v Nové Horce do Sedlničky včetně
kanalizace napojené na ČOV.
Dle zpracovaného kanalizačního řádu, prostřednictvím firmy
Vodoprojekta Ostrava, jehož finanční náklady činily 35,7 tis. Kč, byly
Vodoprávním úřadem v Bílovci schváleny podmínky i pravidla k vypouštění vod
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do kanalizační sítě pro veřejnou potřebu v majetku města Studénky. Tento
upravuje právní vztahy mezi správcem kanalizace a uživateli, respektive chrání
před:
- ohrožením jejího provozu, včetně ohrožení provozu objektu na kanalizaci
pro veřejnou potřebu
- ohrožením kvality vod ve vodních tocích a kvality podzemních vod
- zhoršováním pracovních podmínek pracovníků zajišťujících její řádný provoz
s cílem zajistit maximální bezpečnost.
Fin. náklady na vlastní opravu kanalizace v r. 2006 činily 351 700,- Kč
Roční
čerpání v
Kč

Název akce - provoz
1 Kanalizace - provoz

351 700

Za uplynulé volební období bylo na údržbu a opravy majetku města
vydáno více jak 50 000 000Kč. K nejvýznamnější aktivitám v této oblasti
patří:
Opravy místních komunikací a chodníků recyklátem ……
1 700 000 Kč
Oprava schodiště a přístupového chodníku ke kostelu
sv. Bartoloměje …………………………………………………….
300 000 Kč
Oprava chodníku podél komunikace na ulici A. Dvořáka…..
200 000 Kč
Areál „U Klečky“, oprava objektu, nové oplocení ……………
500 000 Kč
Každoroční opravy výtluků na místních komunikacích …..
1 500 000 Kč
Obnova dopravního značení …………………………………
1 100 000 Kč
Nová fasáda, výměna oken v MŠ Budovatelská ………………..
66 000 Kč
Opravy podlah, odstranění vlhkosti, nové omítky a výměna
dveří na ZŠ Butovická ……………………………………………… 450 000 Kč
Oprava střechy na MŠ Butovická ………………………………...
66 000 Kč
Sanace omítek v šatnách, nátěry radiátorů, oprava schodů,
podlah ve třídách a chodbách aj. ……………………………….. 1 117 000 Kč
Sanační omítky šatnách, výměna podlahové krytiny, výměna
ležatých rozvodů v jídelně, malování a nová elektroinstalace
v šatnách………………………………………………………..
492 000 Kč
Nová fasáda vstupu na hřbitov a obřadní síně, oprava střechy
300 000 Kč
Oprava střechy zimního stadionu ……………………………....
350 000 Kč
Oprava komínů, nátěry radiátorů na ZŠ Tovární ………….…. 110 000 Kč
Úprava koncertního sálu a stavební úpravy WC na ZUŠ Butovice
……………………………………………………………………....
60 000 Kč
Oprava střechy budovy MěÚ ……………………………….…... 200 000 Kč
Nová elektroinstalace v budově čp. 3 v Nové Horce ( klubovna ) 50 000 Kč
Zateplení stropů, fasáda, oprava plotu, plynová topidla v
klubovně SDH Nádraží………………………………………
170 000 Kč
Oprava střechy na MŠ Komenského …………………………… 120 000 Kč
Úprava vjezdu do MŠ R. Tomáška ……………………………… 60 000 Kč
Podružné měření el. energie a vody, nátěr oken v DPS ………... 160 000 Kč
Stavební úpravy sociálního zařízení SDH Butovice ……………... 97 000 Kč
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Nátěr oken v Městské knihovně na ulici A.G.L. Svobody ……… 140 000 Kč
Oprava mostů a lávek ……………………………………………. 200 000 Kč
Celkové náklady na údržbu a opravy majetku města v období let
2002 až 2006 ……….……………………………………………..… 9 962 000 Kč
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IV. INVESTIČNÍ ROZVOJ MĚSTA
V průběhu let 2002 až 2006 byly realizovány následující investiční akce:
Kanalizace Butovice II. etapa včetně oprav komunikace ulice
Butovická, Malá strana a související dílčí komunikace ……
20 000 000 Kč
Výstavba sportovně ubytovacího komplexu …………….… 32 000 000 Kč
Chodník Bravantský kopec …………………………………
1 300 000 Kč
Montáž termoregulačních ventilů v bytech a nebytových
objektech města…………………………………………..
2 250 000 Kč
Dodávka a montáž nového odpařovacího kondenzátoru pro
chlazení na zimním stadionu ………………………………… 1 980 000 Kč
Rekonstrukce ulice Májové ……………………………......
3 798 000 Kč
Rekonstrukce ulice Polské ………………………………....
2 400 000 Kč
Vodovodní přípojka a hadicové rozvody vody v zahrádkářské
kolonii..…………………………………………………...…
200 000 Kč
Kanalizační přípojka pro ZŠ Butovická ……………...……… 500 000 Kč
Zateplení a plynofikace Dělnického domu a realizace
venkovního posezení..…………………………………….
10 000 000 Kč
Rekonstrukce komunikace Malá strana úsek
Dubjuk – K Jakobovi…………………………………….… 3 600 000 Kč
Točna autobusů v Nové Horce ……………………………… 400 000 Kč
Oprava chladicího kompresoru na zimním stadionu ……….. 430 000 Kč
Rekonstrukce kuchyně ZŠ TGM ………………….………… 490 000 Kč
Oprava ulice Jiráskova ……………………………………… 1 265 000 Kč
Plynofikace kotelny, nové rozvody a topná tělesa
MŠ Budovatelská………………………………………… … 900 000 Kč
Rekonstrukce elektroinstalací, hygienických zařízení a dalšího vybavení
základních a mateřských škol , zejména z titulu zákona o ochraně veřejného
zdraví……………………………………………………..… 12 000 000 Kč
Městský orientační systém …………………………………
990 000 Kč
Komunikace, parkoviště a chodník ke Sportovně ubytovacímu
komplexu…………………………………………………
1 200 000 Kč
Plynofikace vytápění MŠ Nová Horka ……………………..
96 000 Kč
Instalace hodin a označení MěÚ ……………………………
130 000 Kč
Investiční náklady za období 2002 až 2006 celkem ………..
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95 929 000 Kč

V. ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
Počasí v roce 2006
Leden
Přechod ze starého do nového roku byl provázen nočními teplotami
až -7°C, denními až -2°C a sníženou sjízdností silnic s tvorbou sněhových
jazyků.
V prvních lednových dnech v noci z 1.1. na 2.1. se oteplilo a sníh roztál.
V dalších dnech se teploty pohybovaly kolem 0°C až do čtvrtku 5.1.,
kdy se obloha zatáhla a začalo sněžit. BIO předpověď s vlivem počasí na lidské
zdraví byla na úrovni mezi stupni 2 až 3. Pak začaly noční teploty klesat
až do -10°C a od neděle 8.1. se vyjasnilo.
V posledním týdnu měsíce po občasném sněžení klesly noční teploty
dne 23.1. až na -18°C, postupně stoupaly až na -10°C, v noci až -2°C ve dne
v posledním dnu měsíce.
V noci ze dne 9.1. na 10.1. se zvýšila koncentrace polétavého prachu
kromě tradičního Ostravska a Karvinska i v jiných částech našeho kraje. Denní
limit prašného aerosolu v ovzduší je 50 mikrogramů na metr čtvereční
a v uvedenou dobu stoupl ve Studénce na hodnotu šestkrát vyšší.
Únor
Měsíc únor byl doprovázen silným sněžením a vznikem sněhových kalamit
v Moravskoslezském kraji. Ve městě Studénka sice k výrazným škodám nedošlo,
ale v okolí se bortily domy a střechy. Ve Frýdku-Místku se zřítila část střechy
autosalonu a ve firmě Siemens Frenštát byli kvůli sněhu evakuování zaměstnanci.
Teplotně byl tento měsíc průměrný s teplotami v rozsahu od -15°C v noci
do +5°°C ve dne. Bio předpovědi se pohybovaly mezi druhým a třetím stupněm.
Po silném tání na konci měsíce došlo k rozvodnění Mlýnky a k zaplavení
okolních zahrad na ulici Mlýnské.
Březen
Počasí bylo nadále v oblasti průměrných teplot od -5°C do +5°C
s občasným sněžením. 12. 3. se po deštích a tání na horním toku Odry tato
rozvodnila včetně Mlýnky a zaplavila obvyklé území. Ve dnech 21. a 22. 3. byl
zaznamenán velký pokles ozonu v atmosféře na hodnotu -31%.
Ke konci měsíce se oteplilo a začalo pršet, což způsobilo opět rozvodnění
Odry a Mlýnky. Posledního dne měsíce se situace na řekách v Moravskoslezském
kraji uklidňovala, povodňová situace na jiných místech České republiky
se naopak zhoršila. Stupeň ohrožení byl dne 30.3. vyhlášen v obcích a městech
na řece Dyji na Jižní Moravě, kde začala voda přetékat přes korunu hráze
Vranovské přehrady.
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Duben
Při poměrně teplém počasí se sněhová pokrývka zcela vytratila. V první
polovině měsíce bylo oblačno s občasnými přeháňkami. 6. dubna znovu sněžilo,
ale sníh se následující den ztratil. Velikonoční svátky proběhly za teplého a mírně
srážkového počasí. Denní i noční teploty stoupaly, ale v závěru měsíce
se ochladilo a začalo pršet, což způsobilo opětné rozvodnění Mlýnky.
Květen
Začalo skutečné jarní počasí s rozvodněnou Mlýnkou. V první dekádě bylo
jasné až polojasné počasí s nočními teplotami v rozmezí 5 až 10°C a denními
od 13 do 21°C. V sobotu dne 13. 5. se spustil déšť a proběhla první jarní bouřka.
Denní teplota stoupla až na 25°C. V závěru měsíce bylo polojasno až jasno
s občasným silným nárazovým větrem, zejména v neděli dne 21. 5.
Červen
V měsíci červnu vydatně pršelo. V první dekádě bylo chladno a nevlídně.
7. června se po 17. hodině spustil prudký a přívalový déšť. Naštěstí netrval
dlouho. Občasné přeháňky a i déletrvající i vydatné deště trvaly do 23. června.
Po tomto datu bylo jasno až polojasno s poměrně vysokými teplotami
až úmornými vedry. Konec měsíce byl už zase deštivý a 30. června po celý den
pršelo.
Červenec
Po nadměrných teplotách v uplynulém měsíci docházelo v srpnu k poklesu
teplot. Od 3.8 začalo pršet a nastal zlom v počasí – začalo období dešťů
doprovázené místy silnými nárazovými větry. BIO předpověď byla již pro
obyvatelstvo příznivější a stupeň ohrožení byl mezi hodnotami 1 a 2. Na konci
měsíce před zahájením školního roku bylo slunečně a hezky.
Září
Pěkné počasí pokračovalo. V noci ze 7.9. na 8.9. proběhlo částečné
zatmění měsíce a následující noc začalo vydatně pršet a nastal zlom v počasí
doprovázený ranními mlhami a začátkem „Babího léta“. Podmínky pro život byly
příznivější, což signalizovala i BIO předpověď po celý měsíc o hodnotě
1 – mírná zátěž.
Říjen
Charakter počasí se ani v říjnu nezměnil. Nastal příjemný podzim
s citelným chladem ráno i večer. Noční teplota klesla na 0 stupňů Celsia a denní
se pohybovala v rozmezí 15 až 20 stupňů Celsia. Ke konci měsíce po dešti
a silných nárazových větrech došlo k ochlazení.
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Listopad
Občasné dešťové přeháňky se dne 3.11. změnily v přeháňky sněhové.
V noci sněžilo a ráno byla námraza, která do jisté míry ohrozila i provoz
na silnicích. Denní i noční teploty poklesly a obloha byla většinou oblačná
až zatažená s občasným deštěm a mrholením. Jen ojediněle bylo polojasno.
Prosinec
Obloha byla stále zatažená až oblačná , což bylo doprovázeno dešťovými
přeháňkami a místy i silným nárazovým větrem. Změna nastala 12.12.,
kdy začalo sněžit od časného rána. V dalších dnech se nadále ochlazovalo
a foukal silný vítr. Krajina byla pod malou vrstvou sněhu a silnice s chodníky
pokryty ledovkou, zejména v neděli dne 17.12. V době od 18.12. do 20.12. bylo
zataženo se sněhovými přeháňkami. Pak se sněhové přeháňky změnily
v mrholení a v mlhy. Sníh roztál.
Na Štědrý večer byla ráno mlha a pak zataženo až oblačno. Na Hod Boží vánoční
a svátek Svatého Štěpána mrholilo, po vyjasnění bylo mrazivo a chladno.
V noci 28. 12. napadlo asi 5 cm sněhu a na Silvestra bylo mrznoucí náledí.
Průběh minimálních a maximálních měsíčních teplot ve °C
Měsíc

Min. noční T

Max. noční T

Min. denní T

Leden
Únor

-18, dne 23.1.
-15, 6.2.

-11, dne 23.1
-6, 5.2.- 6.2.

Březen
Duben

-6, 7.3. a
14.3.
-6, 7.4.

-1, dne 2.1.
0, 15.2. 21.2.
8, 27.3.

Květen

5, 1.5.

Červen
Červenec

4, 2.6.
11,16.7.–
17.7.
10, 27.8-29.8.
a 23.8. –
24.8.
4, 11.9.

Srpen
Září

11,27.4 –
28.4.
12, 17.5.
18, 26.6.
18, 22.7.25.7.
29, 18.8.

-1, 6.3.,12.13.3.
6, 5.4.-6.4.
13, 1.5. a
30.5.
14, 1.6. – 2.6.
23, 15.7.16.7.
17, 29.8.30.8.

Max.
denní T
3, dne 2.1
5, 18. –
21.2
12, 27.3.
20, 25.4 a
27.4.
26, 22.5.
33, 26.6.
24, 17.7.
29, 18.8.19.8.

19, 8.9.

27, 15.9.

7, 30.10.

24, 2.10.

Listopad

0, 17.10.18.10.
-5, 4.11.

14, 8.9 a
16.9.
13, 3.10
8, 15.11.

1, 2.11. a
3.11.

Prosinec

-4, 30.12.

6, 6.12.

1, 27.12.

15,
15.11.a16.
11.
12, 8.12.

Říjen
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Likvidace odpadů ve městě v roce 2006
Důležitou oblastí kvality životního prostředí ve městě je oblast likvidace
odpadů. Ve Studénce provádí tuto činnost firma OZO Ostrava s.r.o.
Z popelnic a kontejnerů občanů bylo vyvezeno v roce 2006 2 140 tun
směsného komunálního odpadu a bylo odloženo do kontejnerů na tříděný sběr
51 tun skla a 40 tun plastů. O tom, že je prospěšné odpady třídit svědčí i to,
že město Studénka obdrželo od společnosti EKO-KOM a.s. odměnu za tuto
činnost ve výši 216 595 Kč.
Autorizovaná společnost EKO-KOM a.s. vznikla za účelem podpory
zpětného odběru obalů z výrobků. Vytvořil se tak celostátní systém, do kterého
výrobci a dovozci finančně přispívají za obaly uvedené na trh nebo do oběhu.
Ze získaných prostředků vyplácí firma městům a obcím na základě uzavřených
smluv paušální odměnu za zajišťování zpětného odběru vytříděných odpadů
(především plastů, skla a papíru) podle počtu obyvatel, a odměnu za zajišťování
recyklace podle celkového množství, které obec sebrala, vytřídila a předala
k recyklaci. Výsledná odměna snižuje náklady na likvidaci odpadů a tím
motivuje města, obce i občany k třídění odpadu.
Z oplocených stanovišť velkoobjemových kontejnerů (sběrných dvorků)
bylo odvezeno 112 kontejnerů (5 nebo 7 m3) ze zahrad a zahrádek. Při „železné
sobotě „ bylo ve spolupráci se studenty SEPŠ (Střední ekonomicko-podnikatelská
škola) odvezeno 9,84 tun železa a 2,44 tuny papíru. Při sobotních svozech
objemného a nebezpečného odpadu bylo odvezeno 469 m3 odpadů, ke kterým
patřily objemné odpady, lednice a elektro zboží, palivo-dřevo, papír, textil aj.,
pneumatiky, železo a nebezpečný odpad (barvy, oleje, akumulátory aj.).
Z černých skládek bylo vyvezeno na skládku ASOMPO a.s. do Životic u Nového
Jičína 6 kontejnerů o obsahu 5 m3 odpadu.
Firma OZO Ostrava s.r.o. má v pronájmu sběrný dvůr na ulici Poštovní
a odtud bylo vyvezeno celkem 133 kontejnerů o obsahu 10 m3 (90x objemný
odpad, 7x pneu, 18x palivo a 18x elektroodpad).
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VI. ŠKOLSTVÍ
Základní škola T.G.Masaryka ve Studénce
Ředitelkou školy je Mgr. Alena Dvorská, zástupcem Mgr. Petr Krajča
a výchovnou poradkyní Mgr. Naděžda Šoukalová. Škola se nachází na ulici
2. května číslo 500 a elokované pracoviště (dříve Obecná škola) na ulici
Družstevní č.88. Je vyučováno ve 14. třídách a celkový počet žáků v roce 2006
byl 316, průměrný počet žáků na třídu 22,57, přepočtený počet učitelů 19,55
a počet žáku na učitele 16,16. Základní školu ukončilo ve školním roce
2005/2006 celkem 39 žáků, 38 z nich je absolventy 9. ročníku, jeden žák vychází
z 8. ročníku. 90 % z nich bylo v přijímacím řízení přijato na zvolené studijní
a učební obory již v prvním kole, zbývajících 10 % v kole druhém. Ve srovnání
s předcházejícím obdobím přetrvává zájem žáků o studijní obory, zejména
o studium na gymnáziích a na středních odborných školách, naopak poklesl
zájem o učební obory bez maturity. Šest žáků 5. ročníku bylo přijato na osmileté
gymnázium v Bílovci.
V únoru 2006 se k zápisu dostavilo celkem 19 dětí, z toho letos poprvé
přišlo 15. Rodičům po skončení zápisu byly podány ředitelkou školy souhrnné
informace o škole včetně projektu Nanečisto, individuální informace o dětech
učitelkami 1. stupně. Na základě žádosti rodičů a doporučení pedagogickopsychologické poradny Nový Jičín i pediatrů byla čtyřem dětem rozhodnutím
ředitelky školy odročena školní docházka. Jedna žákyně zapsána v jiné škole
požádala v průběhu školního roku o přestup. Do první třídy nastoupilo v září
2006 16 žáků.
V průběhu školního roku se objevovaly mezi žáky různé drobné přestupky
proti školnímu řádu, které byly okamžitě řešeny třídními učiteli. Druhý stupeň
z chování byl udělen v prvním pololetí jednomu žákovi 1. stupně za krádež
ve škole a dvěma žákům 2. stupně za ublížení spolužákovi a opakované
nevhodné chování i po udělení výchovných opatření. Ve 2. pololetí byla udělena
snížená známka z chování jednomu žákovi 7. ročníku znovu za opakované
nevhodné chování i po udělení výchovných opatření.
Ve školním roce 2005/2006 bylo tedy pro výuku v obou budovách školy
k dispozici 23 učeben, z nich bylo 6 odborných (pracovna fyziky a chemie,
pracovních činností, cvičná kuchyně, informační centrum složené z literární
pracovny a počítačové učebny, jazyková učebna) a 4 poloodborné (pracovna
hudební výchovy, výtvarné výchovy, přírodopisu, zeměpisu). Škola dále
využívala v hlavní budově tělocvičnu, na elokovaném pracovišti cvičební sál,
u obou budov školní pozemky. Školní družině sloužily obě učebny v přístavbě,
při ranním provozu učebna v budově 88. Školní klub využíval jednotlivé
místnosti podle zaměření kroužků a náplně nepravidelných akcí, nejčastěji šlo
o tělocvičnu a pracovnu výpočetní techniky.
K největšímu posílení došlo ve vybavení počítačové pracovny nábytkem,
výpočetní technikou i výukovým softwarem. V průběhu celého školního roku byl
realizován projekt Pět P - proces využití počítačové techniky a programu
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v propojených přírodních vědách, z jehož přidělených finančních prostředků byla
rozšířena počítačová síť do celé budovy. Je k dispozici pro výuku
přes notebooky, které mají zatím k dispozici učitelé přírodopisu a zeměpisu.
V průběhu roku se podařilo pořídit další kopírku do hlavní budovy, obnovit
žákovský nábytek v jedné kmenové třídě a úložné prostory v jedné učebně.
Průběžně byl doplňován fond jednotlivých sbírek o audiovizuální techniku i další
potřebné pomůcky. Přesto většina pomůcek zastarává, protože přidělené finanční
prostředky nepostačují k jeho pravidelné obnově.
Nadále je k dispozici všem žáků i pracovníkům školy napojení na Internet,
které je využíváno při výuce i pro osobní potřebu jednotlivců.

Výuka
Třída
1.
2.
3.
4.A
4.B
5.

Třídní učitel
Mgr. Oldřiška Dostálová
Mgr. Stanislava Figallová
Mgr. Zuzana Šrámková
Mgr. Eva Kubálková
Mgr. Eva Skokanová
Věra Ondrová

6.A
6.B
7.
8.A
8.B
9.A
9.B

Ing. Ludmila Tomášková
Mgr. Pavlína Konečná
Mgr. Milan Stiller
Mgr. Miroslava Tomanová
Alena Chybová
Mgr. Vladimíra Peštálová
Mgr. Radmila Kyselá

Ostatní vyučující
Mgr. Naděžda Šoukalová, Mgr. Martina Štěpánová, Mgr. Zdeňka Hradská,
Mgr. Vladimíra Figallová, Dana Bartolotti – vychovatelka školní družiny
a školního klubu.
Stručná historie školy
O vzniku školy a prvních učitelích nemáme zprávy. Pravděpodobně byla
založena současně s farou. Zprávu o takové škole máme z roku 1650,
kdy majitelka panství fulneckého a studéneckého Alžběta Dembinská
podporovala školu fulneckou a studéneckou. Zmínka o škole pod farou
u rybníčku v č. 96 je ve farní kronice z roku 1714. Učil v ní Pavel Herda, který
zemřel téhož roku ve věku 66 let. Škola byla dřevěná, měla pouze jednu učebnu,
malá okna. Školní docházka nebyla povinná, proto zde bylo pouze málo dětí.
V roce 1809
za učitelování Tomáše Vavroše byla dřevěnice zbořena
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a na stejném místě vystavěna škola zděná. V této škole se vyučovalo až do roku
1886, kdy byla postavena nová jednopatrová obecná škola s více třídami.

Základní kámen nové školy byl položen 21. 5. 1885 za velké slavnosti,
na které byli přítomni členové obecního výboru, místní školní rady, učitelský
sbor s žáky a velké množství občanů. Svěcení vykonal místní děkan p. Arnošt
Skurský. 1. dubna 1886 bylo započato se stavbou nové školy. 16.srpna 1886 byla
provedena kolaudace školní budovy. Nová budova měla 4 velké učebny s bytem
pro řídícího a 2 byty pro svobodné učitele. 29. srpna 1886 na slavnost
sv. Bartoloměje se konalo slavnostní otevření a svěcení školy. Největší podíl
na této úspěšné akci měl tehdejší nadučitel Vilém Kresta. Vyučování v nové
školní budově bylo zahájeno 31.srpna 1886. V roce 1903 byla škola šestitřídní.
Ve škole se učilo čtyřem předmětům - čtení, psaní, počtům a náboženství. Školní
povinnost trvala od 6 do 12 let. V roce 1913 se začalo uvažovat o zřízení
měšťanské školy. První světová válka zmařila plány a otázka stavby měšťanské
školy se řešila až po jejím skončení. Měšťanská škola byla zařizována postupně
od roku 1919 za prvního ředitele Pazourka a od roku 1922 za ředitele Emila
Ziffra. Se stavbou školy se započalo v květnu 1927. Všechny práce byly
skončeny na podzim 1927.
Základní škola ve Studénce na ulici Sjednocení
Základní škola byla otevřena 1. září 1964. Do právní subjektivity vstoupila
1. ledna 2001 (IČO 60609371). Telefon 556 400 782, e-mail
zs.sjednoceni@applet.cz, http//zssjednoceni.kyklop.cz. Při škole je zřízena
na základě školského zákona devítičlenná školská rada se svými legislativními
pravomocemi. Zároveň při škole pracuje občanské sdružení SRPDŠ,
které se aktivně zapojuje do dění školy a finančně zajišťuje mnohé akce.
Základní škola byla ve školním roce 2005/2006 organizována jako 18-ti
třídní úplná základní škola s 1. – 9. ročníkem. Na prvém stupni zahájilo školní
rok 233 dětí v deseti třídách, na druhém stupni 179 dětí v osmi třídách. Celkový
pokles dětí se postupně zastavuje na prvém stupni a mírně pokračuje odchodem
početně silnějších ročníků druhého stupně. Školu navštěvuje několik dětí
z okolních obcí.
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Vzdělávacím programem prvého stupně je Obecná škola č.j. 12 035/97-20,
na druhém stupni se postupuje podle vzdělávacího programu Základní škola
č.j. 16 847/96-2. V devátém ročníku je zřízena jedna třída s rozšířenou výukou
matematiky a přírodovědných předmětů (RVM). Součástí školy je školní družina
(ŠD) se třemi odděleními, jejichž kapacita je 90 dětí. ŠD má každodenní provoz
od 6.00 do 16.00 hodin. Pro žáky, kteří nenavštěvují ŠD, je zřízen školní klub
se zájmovými kroužky.
Stavební komplex školy se nachází uprostřed sídlištní zástavby. Škola
se skládá ze dvou kmenových budov, ve kterých jsou třídy, odborné učebny
a tělocvičny. V malé budově v areálu je umístěna školní jídelna a další oddělení
ŠD. V těsné blízkosti budov je rozlehlá školní zahrada a dvůr. Od září 2005
je jejich součástí jednoduché zatravněné hřiště, které splňuje potřeby tělocviku,
školní družiny a sportovních kroužků školního klubu. Současně je ve stejném
areálu zřízena sezónní venkovní třída. Nedaleko se nachází letní a zimní stadión,
jejichž prostory jsou pravidelně využívány k různým školním i mimoškolním
činnostem. Žáci mají možnost navštěvovat pravidelné kurzy plavání pro žáky
I. stupně na místním krytém bazénu. Plaveckou výuku zajišťuje Plavecká škola
Skokan z Kopřivnice.
Změny oproti předcházejícímu školnímu roku (2004/2005):
Celkový počet žáků klesl o 24, celkový počet tříd klesl o jednu na 18
sloučením tří šestých tříd do dvou sedmých.
Počet tříd s rozšířenou výukou matematiky klesl na 1, od roku 2006/2007
přejde škola plně na jinou formu rozvoje nadání jednotlivců.
Podle metodického pokynu MSMT a v souladu s koncepcí školy byla
navýšena jedna hodina týdně učebního plánu žákům 6. ročníku posílením
výuky přírodopisu.
Učitelé
Celkem vyučovalo 29 pedagogických pracovníků, z toho 24 učitelů na plný
úvazek. 28% pedagogického sboru tvoří muži. Celkový přepočtený počet
pedagogických pracovníků je 24,81 úvazků.
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Věkové rozložení (plné úvazky, stav k 30.6.2006):
do 30 roků: 4, z toho 1 muž
31 – 35 let: 1
36 – 40 let: 5, z toho 3 muži
41 – 45 let: 4, z toho 1 muž
46 – 50 let: 4
50 – 55 let: 4, z toho 1 muž
55 – 60 let: 2, z toho 1 muž
Průměrný věk učitelského sboru byl 42,4 let.
Pět učitelů pracovalo na zkrácený úvazek (3 vychovatelky a dva pracující
učitelé – důchodci). Z přilehlých obcí dojíždí pět pedagogů (z Bílovce a okolí).
I nadále zůstávají dvě vyučující na mateřské dovolené.
Změny:
Oproti předcházejícímu školnímu roku se snížila potřeba pedagogů z důvodu
snížení celkového počtu tříd ve škole a tedy úbytkem počtu vyučovaných
hodin.
Od září 2005 nastoupila kvalifikovaná vyučující II. Stupně - aprobace
ČJ – Vv.
Vychovatelky ŠD:
Situace ve školní družině je dlouhodobě stabilizovaná. Ve třech odděleních
ŠD i nadále pracovaly tři odborně a pedagogicky způsobilé vychovatelky
s celkovým úvazkem 2,55. Jejich průměrný věk je 42 let. I v tomto roce měly
kumulovaný úvazek na místa učitelů při výuce s převahou výchovného
charakteru (hudební výchova, tělesná výchova).
Očekávaný vývoj:
V souvislosti s přesunem snížení počtu žáků na starší ročníky (II. stupeň)
se počty dětí ve školní družině nemění
Ve čtvrtek 2. února 2006 proběhl na škole zápis dětí do 1. tříd.
Osvědčenou formou pracovních dílen provázely asistentky v podobě „Jara,
Léta, Podzimu a Zimy“.
V nich děti přednášely, poznávaly zvířata, květiny, barvy, geometrické
tvary, kreslily postavu a překreslovaly zimní obrázek. Na konci procházky byly
odměněny keramickým dárečkem. Celý zápis měl doplňující diagnostický
význam, byl formálním a společenským završením přestupu dětí k začátku
povinné školní docházky.
Po zvládnutí úkolů převzaly malý keramický dáreček a zamlsaly
si ve školní cukrárně. Celému průběhu zápisu byly přítomny pozvané učitelky
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MŠ a pracovnice pedagogicko-psychologické poradny Nový Jičín,
která poskytovala rodičům potřebné informace a konzultovala na místě
pochybnosti rodičů směrem ke schopnostem dětí.
Počty odkladů a další okolnosti (např. stěhování rodičů, změny výběru škol
apod.) komplikují zjistit přesný počet prvňáčků dříve než na začátku nového
školního roku. K zápisu přišlo celkem o 18 dětí méně než loni, přesto budou
otevřeny dvě první třídy s nadprůměrným počtem žáků. Vysoký stav je způsoben
snížením počtu odkladů nástupu povinné školní docházky na 13,8% (loni 25%).
Stav ke 4. září 2006:
Zapsaných dětí
Nepřišli k zápisu
Uskutečněných odkladů
Počet přeřazených do 2. ročníku
Přestup na jinou školu
Počet žáků, kteří nastoupili 4. září
Z toho opakující

58 (z toho 17 loňských odkladů)
1 (pravděpodobná změna školy)
8 (doporučení pediatra i PPP)
1
1
51
2

Přijímací řízení na SŠ:
Ve školním roce 2005/2006 bylo odevzdáno celkem 53 přihlášek na SŠ,
SOU a víceletá gymnázia (9. ročník – 47 ž., 8. ročník – 1 ž. a 5. ročník – 5 ž.).
Z celkového počtu 53 přijatých uchazečů nastoupí ve školním roce
2006/2007 k maturitním oborům 79,25% žáků, což je nárůst o 3%. V učebních
oborech bez maturity jsou zastoupeny zejména obory – nástrojář, elektrikář,
automechanik, kuchař, kadeřník, ošetřovatel, fotograf.
V letošním roce si žáci vybrali mnohem rozmanitější studijní a učební
obory, než v jiných letech. Zaměřili se více na odborné směry.
Celkový počet žáků, kteří odcházejí na víceletá gymnázia se stabilně
pohybuje do 10% žáků 5. ročníku.
V rámci přípravy na volbu nového povolání byly realizovány tradiční akce
pro žáky 8. a 9. ročníku:
Návštěva GEMMY (přehlídka SŠ)
Návštěva informačního a poradenského střediska při Úřadu práce v Novém
Jičíně
Osobní pohovory s výchovným poradcem (posouzení předpokladů
a možností žáka), v letošním roce jich využilo 12 rodičů během
konzultačních hodin. Krátké konzultace během třídních schůzek využívala
většina rodičů žáků 9.tříd.
Pravidelná příprava žáků na přijímací zkoušky, zapojení do testování SCIO
a CERMAT pro 9. ročník
Zavedení volitelného předmětu „Svět práce“ v 8. ročníku
Umožnění testování osobnostních předpokladů a zájmů žáků 8. ročníků
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V prvním kole přijímacího řízení nebylo přijato pouze 6 žáků. Všichni
se však uplatnili v druhém kole přijímacího řízení. Ředitelem školy
je od 1.8.2002 Mgr. Pavel Tisovský.
Pedagogové současní:
Bobák David od roku 2000, Bočkayová Olga 1991, Dámková Hana 1999,
Dreslerová Jitka 1998, Foltasová Věra 2001, Holinková Hana 1980, Horáková
Alena 1988, Hradská Jana 2005, Jaborský Radek 1994, Klapetková Vilma 1986,
Klosíková Jaromíra 1988, Koláčková Sylva 2003, Kolbábková Šárka 1985,
Konečná Svatava 1979, Kubíčková Martina 1993, Mantheeová Jana 1990,
Martinů Markéta 1999, Myšková Milena 1986, Novák Kamil 1993, Pavlíková
Šárka 1986, Pivoda Jaromír 1971, Pochylová Eva 1964, Rafaj Radovan 2004,
Sauer Vladimír 1995, Šindlová Marcela 1990, Štufková Světlana 1990, Válková
Helena 1971, Varhaníčková Květoslava 1964, Mgr. Pavel Tisovský
Pedagogové současní a minulí (viz Příloha č. 3):
Základní škola Butovická
Základní škola Butovická zaměstnávala pro výuku svých 279 žáků, v roce
2006, 24 pedagogů, kteří vyučovali ve 13 třídách v budově na ulici Butovická
346. K výuce všech předmětů je využíváno 6 odborných učeben, školní dvůr,
zahrada a hřiště a jako první ve Studénce i moderní interaktivní tabule. Jsou
vyučovány tři cizí jazyky – angličtina, ruština a němčina. Celoročně probíhá
výuka hudební výchovy v 6. a 7. ročníku ve spolupráci se ZUŠ Musicale. Škola
využila grantu města na pořádání akce „Butovické hry“ a vítězové již mají
za sebou návštěvu lanového centra v Ostravě a exkurzi žáků na Kunínský zámek
v rámci mezipředmětového projektu dějepisu, přírodopisu a výtvarné výchovy.
Volný čas tráví žáci ve školní družině nebo ve školním klubu. V rámci těchto
součástí školy probíhají tradiční kroužky a to sportovní (florbal, fotbal, pohybové
hry), turistický kroužek, prakticky zaměřený kroužek dovedných rukou,
počítačový kroužek a pro všechny žáky školní informační centrum – učebnu
výpočetní techniky a školní knihovnu v nových prostorách a s mnoha novými
publikacemi jak z oblasti vzdělávání, tak i beletrie pro děti. Novinkou jsou
kroužky určené zejména dívkám – kroužek aerobiku a volejbalu, pro všechny pak
kroužky stolního tenisu a praktický kroužek vaření.
Školní klub nabízí všem žákům a jejich rodičům každý měsíc výjezdy
za kulturou. Nová je i spolupráce s TJ Studénka, kdy TJ využívá pod záštitou
školního klubu tělocvičny školy pro přípravu žáků svého fotbalového oddílu
ze spádové oblasti školy a celého města. Zázemí našel i oddíl stolního tenisu.
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UČITELSKÝ SBOR
Šťastný je člověk, kterého varuje cizí chyba. J. A. Komenský

Seznam ped. prac.
Ing. Tomášková
Ludmila
Fabiánová Drahomíra
Mgr. Henzelová
Vladimíra
Horváthová Aranka
Mgr. Hradská
Ladislava
Mgr. Hromková Darja
Mgr. Jedličková
Kamila
Mgr. Kováčová
Marcela
Ing. Krainová Lenka
Mgr. Krupa Martin
Mgr. Mičkalová Alena
Mgr. Myšková Alena
Mgr. Neubauer Jan
Mgr. Neuwirthová
Anna
Mgr. Pavlíková
Monika
Mgr. Pivodová
Ludmila
Mgr. Stanečková
Věra
Mgr. Mlejnková Petra
Mgr. Školová Jitka
Mgr. Hradská Jana
Mgr. Böhmová Radka
Kašubová Eva
Kostelníková Petra
Magerová Michaela
Mgr. Foltas Jindřich

Tř. uč.

Vyuč. předměty

8B
ŠD

M (6.,7A,7B,8B), Fy(6.), Pč(7A,7B), RV(6.)
vychovatelka ŠD

5.tř.

Fy (8a,8B,9A,9B,9C), Inf (5.,6.)
JČ, M, Vl, Pří, Tv, Pč (5.), TV (4.), VPÚ

1.tř.

7B
8A
ředitel ZŠ
9B,
výchovný
poradce
3.
6.

Aj (9A,9B,9C)
vše mimo TV
Vv (4.,5.,6.,7A,B,8A,B,9A,B,C), Pč (4.), IT
(7AB,8AB,9ABC)
Čj (7B,9B,C), D (7A,B), Rov (8A,B,9A,C)
M (8A,B,C),Fy (7A,B), ET (8A,8B), Pří (4.)
Pp (8A,B,9A), SPP (9A), Z (9C)
Pč (9A,B,C), Rj (7AB,8AB,9AB), Nj (9AB), TVd
(9A,9BC), RoV(9B)
vše
OV (6.,7A,B,8A,B,9A,B,C),TVch
(6.,7AB,8AB,9A,9BC), NTV
(7AB,8AB,9ABC)
HV (6.,7A,B,8A,B)

4.

Aj (4.,5.,7A), Čj(4.), M(4.), Vl(4.)
Z (6.,7A,B,8A,B,9A,B)

9C
7A

asistent
ped., ŠD

CH (8A,B,9A,B), Pč (6.), Pp (6.,7A,B,9B,C)
Čj (6.,8A,B), Aj (5.,6.)
Čj (7A,9A), D (6.,8A,B,9A,B,C), Rov (7A)
Aj (4.,6.,7B,8A,B)
TVd (1.,6,7AB,8AB)
vychovatelka ŠD
Aj (7A), Nj (8AB), Rov (7B)
HV (9A,B,C,4.,5.)
náboženství
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Základní škola Tovární ve Studénce
Základní škola sídlí na ulici Tovární ve Studénce. Je příspěvkovou
organizací s právní subjektivitou a jejím zřizovatelem je Krajský úřad
Moravskoslezského kraje. Ředitelkou školy je Mgr. Miroslava Halušková,
zástupcem PaedDr. Jiří Holaň.
Pracovní personál školy
Pedagogičtí pracovníci:
Berousková Alena, Mgr. Dvořáková Milena, Paeddr.. Holaň Jiří,
Mgr. Hýlová Dana, Mgr. Jarošová Marcela, Mgr. Kolarczyková Jana, Richter
René, Mgr. Rozsypalová Pavla, PaedDr. Wagnerová Irena.
Vychovatelka školní družiny je Vratislavová Iva.
Správní zaměstnanci jsou Božena Hirschová – školnice, Eva Plánková
– uklízečka, Daniela Petrovičová – účetní a Zdeňka Schindlerová.
Ve školním roce 2005/2006 se změnil název školy ze Zvláštní školy
na Základní školu a třídy byly obsazeny následně:
Třída

Ročník

PT

Počet

Třídní učitel

6

Alena Berousková

I.

1.+3.

5+2

Mgr. Dana Hýlová

II.

2+PT

3+3

Mgr. Pavla Rozsypalová

III.

4

11

Mgr. Milena Dvořáková

IV.

5.

8

Mgr. Jana Kolarczyková

V.

6.

11

PaedDr. Irena Wagnerová

VI.

7.

10

René Richter

VII.

8.+9.

9+2

PaedDr. Jiří Holaň

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Celkem

70

24. dubna 2006 byla spuštěna prezentace školy na webové stránce
s možností rozsáhlejší dostupnosti informací o jejich aktivitách.
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Historie školy
Škola byla zřízena 1. září 1954 v části Butovice. Řízením školy byla
pověřena paní Vlasta Štěpánová, která do té doby působila v brněnském ústavu
pro nevidomé. Začalo se vyučovat pouze v odpoledních hodinách v jedné
místnosti osmileté střední školy v Butovicích. Vzhledem k tomu, že odpolední
vyučování nebylo v souladu s platným nařízením a pro děti bylo velmi
namáhavé, přidělil tehdejší MNV škole společenskou místnost hasičské
zbrojnice, ve které se začalo vyučovat 15.11.1954. V budově, která byla škole
původně určena, se uvolnila místnost přestěhováním poradny pro matky a děti
a škola se zde nastěhovala 2.4.1955. Místnost měla rozměry 4,80 x 4,80 m.
V kuchyni byla zřízena pracovna pro pracovní výchovu. Během letních prázdnin
byly v budově uvolněny další místnosti. Jedna byla upravena pro chlapeckou
pracovnu. Během měsíců července a srpna 1957 byla upravena školní zahrada.
Počet žáků školy neustále rostl a prostory již nevyhovovaly. V roce 1959
bylo tedy škole přislíbeno přidělení upravené budovy MNV v Butovicích. Oprava
budovy však nebyla k zahájení školního roku provedena. Nebyla uskutečněna ani
v průběhu školního roku. Škola se tedy stěhovala do nové budovy až v září 1960,
kdy se ještě s opravami pokračovalo.V budově však i po rekonstrukci chyběla
tělocvična. Školní pozemek byl v blízkosti budovy, svou rozlohou však
nevyhovoval požadavkům.
V budově se časem začaly objevovat hygienické závady. Opět bylo žádáno
o přidělení nového objektu. Po otevření ZŠ na ulici Sjednocení byly uvolněny
některé učebny základní školy na ulici Butovické. Tyto byly přiděleny zvláštní
škole, která se nastěhovala 15.10.1965. Velké místnosti byly přepaženy, čímž
vzniklo potřebné množství učeben. Školní pozemek byl v blízkosti školy, dílnu,
tělocvičnu a kuchyň používaly obě školy společně. Spolupráce obou byla velmi
dobrá.
Počet žáků ZŠ se zvyšoval a to si vyžádalo otevření nových tříd. Opět
se uvažovalo o vhodném objektu pro zvláštní školu. Tento se našel v roce 1985
v budově 1. české menšinové školy (1926) na ulici Tovární. V této budově
se však škola znovu dělila o prostor s elokovanými třídami ZŠ Sjednocení.
Spolupráce obou škol však byla výborná. Některé učebny v suterénu však
nesplňovaly hygienické požadavky a muselo se přikročit k dalšímu řešení.
Důvodem navíc byla i skutečnost, že zřizovatelem ZvŠ byl od roku 1991 Školský
úřad Nový Jičín a zřizovatelem ZŠ Město Studénka. Situace se vyřešila od září
1993, kdy se třídy ZŠ přestěhovaly do budovy MŠ na ulici Arm. gen.
L. Svobody, která však musela být v rekordním čase stavebně upravena.
Zvláštní škola ve Studénce tak získala po 39 letech své existence
samostatnou budovu.
Základní umělecká škola ve Studénce
Základní umělecká škola ve Studénce je příspěvkovou organizací
se sídlem na ulici Butovické 376. Odloučená pracoviště má v Albrechtičkách,
Bartošovicích, Jistebníku, ve Studénce na ulici Pánské 229 dvě učebny v Novém
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zámku a ve Studénce na ulici Arm. gen. L. Svobody 760. Zřizovatelem školy je
Moravskoslezský kraj, jehož je příspěvkovou organizací. Ředitelem školy je
PaedDr. Zdeněk Novák od roku 2002 a zástupkyní statutárního orgánu pak Ing.
Nataša Hradská, ekonomka ZUŠ. Protože minulé kroniky nevěnovaly
dostatečnou pozornost této škole, zápis je obsáhlejší.
Charakteristika školy
Hlavním účelem ZUŠ je vzdělávání žáků základních a středních škol
v uměleckých oborech. Škola poskytuje toto vzdělání v oboru hudebním,
tanečním, výtvarném i literárně-dramatickém. Řada dětí pak pokračuje ve studiu
učebních i studijních oborů na středních a vysokých školách uměleckého
zaměření. Škola organizuje přípravné studium a základní studium I. a II. stupně.
Studium na ZUŠ je dobrou přípravou žáků na život ve světě plném umění. Účast
na soutěžích a pořádání veřejných vystoupení a výstav jim pomůže vytvořit si
zdravé sebevědomí. Výuka dětí a mladých lidí na ZUŠ směřuje k využití jejich
schopností, další rozvíjení a obohacení o nové poznatky, které sami mohou
využít ve svém profesionálním i soukromém životě. Je statisticky dokázáno,
že děti, které absolvovaly ZUŠ, se téměř nikdy nestanou problémovými jedinci
a nepodílejí se na rostoucí kriminalitě. Naopak jejich budoucí život je mnohem
bohatší a úspěšnější. Jejich osobnost se vyvíjí harmonicky a pozitivně.
Nepříznivé situaci snižování počtu dětí a žáků ZŠ a SŠ v tomto regionu čelí
škola inovací práce, nabízením nových předmětů, které se zde neučily.
V popisovaném roce byli získáni dva noví učitelé k výuce hry na klavír
a na kytaru. Možnost výběru více učitelů na jeden hudební nástroj pomůže
žákům, kteří si chtějí vybrat učitele, jehož výuka jim lépe vyhovuje. To, že je to
dobrý tah pro zvýšení zájmu žáků o výuku na ZUŠ, dokazuje vývoj stavu žáků
za poslední léta. Podařilo se zlomit sestupnou tendenci a letos byl zaznamenán
výrazný nárůst žáků ZUŠ. Nejvíce se to projevuje v Hudebním oboru, kde bylo
zlepšeno vybavení nástroji.

33

ZUŠ Studénka

celkem

TO

VO

HO

Školní rok 20002001

358

50

91

203

Školní rok 20012002

343

61

75

207

Školní rok 20022003

340

75

69

196

Školní rok 20032004

341

69

70

202

Školní rok 20042005

360

56

91

213

Školní rok 20052006

376

65

90

227

Ve školním roce 2005-2006 bylo vyučováno jen ve třech oborech hudebním, výtvarném a tanečním. Literárně-dramatický obor se již 3. rok
nepodařilo naplnit zájemci tak, aby se opět mohl otevřít. Je to způsobeno tím,
že Městské kulturní středisko Studénka provozuje Divadelní kroužek, do něhož
chodí bývalí žáci ZUŠ. Totéž se stalo i s tanečním oborem - řada žáků,
kteří bydlí v okolí Městského kulturního střediska ve Studénce, chodí nyní
do tanečního kroužku při MěKS.
Tabulka i Graf ukazují, že nejvíce žáků má hudební obor, výtvarný obor
tvoří čtvrtinu celkového počtu žáků ZUŠ, a nejmenší je stále taneční obor.
34

Pedagogičtí pracovníci
Z 22 učitelů je 15 na hlavní pracovní poměr, 1 důchodkyně a 6 na vedlejší
pracovní poměr. Všichni jsou však interní zaměstnanci. Tři učitelé nemají
pedagogické vzdělání. Stálý kádr je velmi zodpovědný, absence a nemocnost
se téměř nevyskytují. Z toho 2 učitelky mají mateřskou dovolenou, důchodkyně
byla v 2. pololetí na dlouhodobé nemocenské.
Pedagogický sbor ZUŠ Studénka

Ředitel školy
PaedDr. Zdeněk Novák

Učitelé hudebního oboru

Mgr. Andrej Capovský, Petr Habernal, Xenie Hélová, Naděžda Borodová,
Mgr. Jana Nádvorníková, Ing. Danuše Němcová, Jelena Ryšavá, Bc. Jakub
Říčan, Zdeněk Vlk, Lubomíra Vlková, Mgr. Martin Maléř, Lenka Jenešová,
Svatava Pargačová, Pavel Náhončík, Dušan Hyvnar, Iva Šikulová
Učitelé výtvarného oboru

Janis Masmanidis, Niki Klazarová
Učitelé tanečního oboru

Gabriela Kmentová, Nulita Brožková
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Tabulka soutěží ZUŠ
OBOR

Počet

Úroveň

Umístění

Hra na
zobcovou
flétnu

1

okresní
kolo

3. místo

Hra na
příčnou
flétnu

2

okresní
kolo

2 × 2.
místo

Hra na
lesní roh

2

okresní
kolo

1. a 2.
místo

Hra na
bicí
nástroje

1

okresní
kolo

1. místo

4

okresní
kolo

1. a 2.
místo a 2
× 3.
místo

Sólový
zpěv

Komorní
zpěv

4

okresní
kolo

2. a 3.
místo

Hra na
bicí
nástroje

1

krajské
kolo

3. místo

Hra na
lesní roh

1

krajské
kolo

1. místo

okresní
kolo

1. místo

Výtvarný
obor soutěž
Fantazie
2006

4

Tereza Maléřová navíc získala zvláštní ocenění poroty za interpretaci
ve hře na žesťové nástroje.
V letošním školním roce byla zlepšena prezentace na internetu.
Aktualizace webových stránek je vždy po každé akci, takže si každý může přečíst
o akci někdy i druhý den. Většina článků je doplňována o galerii obrázků.
Granty "Města Studénky"
1
2
3
4
5

Výtvarná tvorba na zahradě ZUŠ
Výtvarné zpracování krás Povodí Odry
Keramické milíře a zahradní slavnosti
Batikujeme voskovou technikou na textil
Poznáváme Evropu a svět ve výtvarném
umění
6
Koncerty profesionálních umělců
7
Smart Music Studio
8
Rozšiřování vzájemných mezinárodních
kontaktů
Celkem

2 000 Kč
5 000 Kč
7 000 Kč
2 800 Kč
27 000 Kč
22 000 Kč
20 000 Kč
10 000 Kč
95 800 Kč

36

Z jedenácti podaných Grantů Města Studénka 2006 jich bylo schváleno 8.
Grant "Kraje"
V letošním školním roce jsme pokračovali v realizaci projektu "Karaoke
pro školy a širokou veřejnost", na který jsme dostali z Kraje 20.000 Kč.
Na různých školách, kde nás pozvou, pořádáme atraktivní Karaokešou. Nejvíce
využívá této možnosti Střední škola pro hendikepovanou mládež na Pokorného
ulici v Ostravě-Porubě. Přestože grant už vlastně skončil, v práci pokračujeme
dál, protože zájem je stále velký a dětem i pedagogům se pořad líbí.
Grant Evropské unie – SOCRATES
V pátek 6.1.2006 navštívila školu delegace z družebního města Dąbrowy
Górniczej z Polska. Účastníci se dohodli na spolupráci s tamním "střediskem
tvořivé práce mládeže"- MOPT (obdoba našich Domů dětí a mládeže). Děti obou
organizací se budou účastnit společných akcí.

Na obrázku je záběr ze setkání starostů partnerských měst a ředitelky
MOPTu, který je partnerem ZUŠ:
Mezinárodní spolupráce v rámci Evropské Unie nese první ovoce.
Přihláška do projektu Comenius 1 byla zaregistrována ke dni 14.2.2006 pod
číslem CA1-06-139 na Národní agentuře SOCRATES v Praze. Do projektu jsou
zapojeni partneři z Polska, Německa, Švédska a Rumunska. Pravděpodobně
nejsnadnější spolupráce bude - vzhledem ke krátké vzdálenosti s polským MOPT
v Dąbrowie Górniczej.
Přehled akcí za školní rok 2005-2006
17.1. se konalo školní kolo soutěží ZUŠ - nominováno bylo 24 žáků.
Zajímavé spojení Hudební nauky s biologií: Děti na Zámku si velmi
oblíbily písničku "Tygr v Paříži" a tak si přinesly své plyšové hračky, aby se jim
ještě lépe zpívalo. Bylo to hodně roztomilé. Pak se pochlubily, že s touto písní
obsadily na svých ZŠ v pěvecké soutěži některá z medailových umístění.
9.3. měl svou okresní přehlídku taneční obor zde ve Studénce v Dělnickém
domě, kde byly zastoupeny všechny ZUŠ okresu Nový Jičín. Naše taneční
oddělení získalo ocenění poroty za "Lyrický námět vystoupení na hudbu
Y. Chryssomalise: Souznění."
14.3. v 16 hodin se v sále ZUŠ konal koncert žáků houslové třídy paní
učitelky Davidové ze ZUŠ v Ostravě-Porubě. To, že naše volba spolupráce
s tímto vynikajícím kolektivem mladých umělců (byli u nás už po páté)
je správná, dokázali tím, že obsadili první místo v celostátní soutěži ZUŠ.
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1.4. proběhla v prostoru VO ZUŠ aukce archivních prací žáků VO
a VELIKONOČNÍ JARMARK, kde děti VO udělali pro širokou veřejnost
ukázku lidových řemesel se zpěvem velikonočních koled.
26.4. Jarní koncert žáků v sále ZUŠ.
10.5. koncert ŠUBA DUBA bandu ze ZUŠ Frýdek -Místek.
20.5. V rámci tradiční akce "Otvírání povodí Odry" v Bartošovicích ukázky VO ZUŠ: malba na hedvábí, pletení košíků, drobná plastika.
26.5. Absolventský koncert žáků HO
29.5.- 3.6. - Výstava absolventských prací ve VO.
25. 5. 2006 Okresní přehlídka FANTAZIE 2006 Výtvarného oboru ZŠ
a ZUŠ v Muzeu Fojtství v Kopřivnici. Ze ZUŠ Studénka získala 1. cenu
Kalocsányiová Anna, absolventka výtvarného oboru ZUŠ.
3.6. Výtvarné zpracování krás Povodí Odry a Batikujeme - na VO ZUŠ
6.6. Výtvarná tvorba na zahradě ZUŠ
10.6. Karaoke Šou na náměstí Republiky ke Dni města.
13.6. Výchovný koncert pro děti MŠ a ZŠ města Studénky.
21.6. - Den hudby -na Náměstí republiky ve Studénce, náš host: ŠUBA
DUBA BAND ze ZUŠ Frýdek-Místek
22.6. Koncert "Děti země tančí" Tanečního oddělení naší ZUŠ
v Dělnickém domě.
27.6. "Zahradní slavnosti a keramické milíře" na zahradě ZUŠ: Atrakce
pro děti, KARAOKE - zpívání s doprovodem, vystoupení všech souborů ZUŠ.
Výtvarný obor tradičně předvádí koksový, papírový a zakuřovaný keramický
milíř. Ve večerních hodinách byl zapálen velký táborák se zpěvy při kytaře
a s opékáním párků, občerstvení zdarma (párek s hořčicí a kečupem + chleba
+ nápoje po celý den) dostali všichni přítomní, asi 200 dětí a jejich rodiče.
Pro všechny školy, třídní kolektivy a přátele zpěvu jsme po celý rok
nabízeli možnost uspořádání KARAOKE ŠOU - zpívání na mikrofon
s doprovodem z playbacku a s textem, který běží na obrazovce. Je to prakticky
totéž, co bylo v televizi jako CARUSO ŠOU. Vše zdarma buďto na škole, kde si
nás pozvali, nebo na ZUŠ ve Studénce.
Ve dnech 26.9. – 1.10. 2006 pořádala škola zájezd do Paříže spojený
s výstavou prací žáků v prostorách gymnázia v centru Paříže. Tato cesta
se uskutečnila v rámci výuky výtvarného oboru ZUŠ za podpory grantu města
Po celý školní rok probíhaly již tradičně každé druhé úterý dopoledne akce
"Zpívání v Ústavu sociální péče v Nové Horce". Průměrně se jich zúčastňovalo
asi 30 chovanek ústavu. V letním období probíhalo zpívání u táboráku.
Soukromá hudební škola MUSICALE, v.o.s. na ulici Poštovní 659
Soukromá základní umělecká škola je ministerstvem školství, mládeže
a tělovýchovy samostatně zařazena do sítě škol v České republice. Školu založili
manželé Sniehottovi s právní formou podnikání - veřejnou obchodní společnost.
Kapacita školy je 150 žáků. Škola provozuje hudební obor a vyučuje na tyto
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hudební nástroje: klavír, keyboard, zobcová a příčná flétna, trubka, lesní roh,
kytara, klarinet, saxofon, bicí nástroje a sborový zpěv.
Z koncepce soukromé hudební školy Musicale vyplývá, že jde o školu
s inovativními záměry a tvořivou pedagogikou. Za poměrně krátkou dobu své
existence ve Studénce obohatili svými veřejnými akcemi kulturní život města
(vánoční koncerty, festivaly dětské tvorby, hudební klub “Spirála”, soubor
“Studénečtí pištci”, dětský pěvecký sbor Studeňáček). Pro své žáky uskutečnila
netradiční projekty výuky jako např. Hudební dny - nová forma výuky hudební
teorie, pěvecké soustředění, hudební čajovnu, dětský muzikál. Netradiční je také
forma klasifikace a výuka dětí předškolního věku. Ve škole vyučuje celkem
10 učitelů, v převážné většině absolventů konzervatoře či akademie muzických
umění
a vysokých hudebních škol. Škola každoročně připravuje své žáky
na hudební soutěže okresní a krajské úrovně, rovněž připravuje absolventy
na přijímací zkoušky na konzervatoře či jiné školy s hudebním zaměřením.
Škola je organizována v Asociaci soukromých základních uměleckých škol
v České republice. V hodnocení České školní inspekce byla hodnocena jako
škola nadprůměrná.
Poslední květnový týden se mladí muzikanti pěveckého sboru Studeňáček
a školního orchestru Musicale-band poprvé zúčastnili zahraničního zájezdu
do Itálie. Účinkovali na tamějších hudebních slavnostech. Městečko, které je
hostilo, se nachází asi 30 km od Padovy v kraji Emilia – Romagna. Jedná se
o přímořské letovisko, které každoročně vítá hudební soubory z celé Evropy
a v posledních letech zvláště z České republiky.
První dva dny pršelo a třetí den hudebníci, mezi zkoušením skladeb,
navštívili nejstarší evropskou republiku uprostřed italského území – San Marino,
které je vzdáleno 30 km západně od Rimini rozprostírající se na svazích hory
Monte Titano. Tato republika má svoji mincovnu, fotbalové reprezentační
mužstvo a dokonce i tisícičlennou armádu. Údajně ji založil sv. Marin,
poustevník, žijící ve 4. století, jenž byl nucen uprchnout před císařem
Diocletianem, který pronásledoval křesťany.
Ve čtvrtek se koncertovalo ve starobylém městě Cervia společně
s folklorním souborem ZUŠ Mariánské lázně. Byl předveden téměř hodinový
program, sestavený převážně z jazzových standartů Duka Elinghtona, Jiřího
Schelingera a Anety Langerové. Sbor sklidil velký potlesk za Hymnu o svobodě
Oskara Oetersona.
Zájezd hudební školy byl dotován městem Studénka, firmou
Pars Komponenty, s.r.o. a MSV Studénka, s.r.o.
Posláním hudebního oboru ZUŠ MUSICALE je poskytnout žákům,
kteří projevili potřebné předpoklady a zájem o studium hudby, základy
odborného vzdělání a vychovávat z nich zaujaté hudebníky, kteří by se dovedli
ve svém životě uplatnit jako amatéři, nebo budoucí profesionálové.
Zobcová flétna (vyučující: Jan Sniehotta a Dušan Šurman). Zobcová flétna
je vhodný hudební nástroj pro elementární nástrojové vyučování dětí, je to
výborný přípravný nástroj pro všechny dechové nástroje dřevěné, tak i nástroje
žesťové.
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Žáci při vyučování hry na zobcovou flétnu získávají schopnost naučit se správně
dýchat a frázovat, zakrývat dírky a nasazovat tón jazykem.Velkou výhodou
zobcové flétny je, že se může s vyučováním dětí začít již ve věku 5-6 let.
Trubka, pozoun, lesní roh (vyučující: Marek Hrubý). Trubka je jedním
z nejčastěji používaných dechových žesťových nástrojů. Uplatňuje se v hudbě
různých stylů a žánrů jako nástroj orchestrální,komorní i sólový. Do 1. ročníku
I. stupně jsou přijímáni hudebně a fyzicky přiměřeně vyspělí žáci zpravidla
ve věku 10 let.
Klavír a keyboard (vyučující: JanaSniehottová). Klavír patří
k nejrozšířenějším hudebním nástrojům. Uplatňuje se jako nástroj sólový
i doprovodný ke všem ostatním hudebním nástrojům a zpěvu i v komorní,
symfonické, taneční, estrádní i jazzové hudbě a to ve sféře profesionální
i amatérské. Do 1. ročníku I. stupně jsou přijímáni hudebně a fyzicky přiměřeně
vyspělí žáci zpravidla ve věku 10 let.
Klasická kytara (vyučující: Jakub Jalůvka). Kytara patří k oblíbeným
hudebním nástrojům. Svoje uplatnění nachází ve sféře sólové tak i doprovodné.
K výuce klasické kytary jsou přijímáni žáci zpravidla ve věku 10 let.
Bicí nástroje (vyučující: Radek Šlachta). S rostoucím zájmem dnešní
mladé generace o současné umění, především o hudbu, narůstá počet zájemců
o studium hry na bicí nástroje. Pro svou mnohotvárnost, rozmanitost a všestranné
využívání bicích nástrojů se stává studium hry na tyto nástroje samostatným
předmětem s náročným studijním programem.
Klarinet, saxofon (vyučující: Dušan Šurman)
Od Bacha k Nevadovi
Ve středu 8. listopadu pořádala soukromá ZUŠ Musicale klavírní koncert
dětí na kterém zazněly skladby J.S.Bacha, W.A. Mozarta a C. Burgmullera a také
romantické miniatury soudobých skladatelů Georgie Nevady, Catherine Roklin
či japonské skladatelky Naoko Ikeda. Učinkovali žáci : Tereza Křižáková, Jana
Kokořová, Pavel Berger, Elizabeth Marie Dawsonová, Vendula Foltasová,
Martina Drbalová, Lenka Havlátová, Václav Ostrožník, Barbora Pilařová,
Barbora Hoňková, Barbora Chovancová, Lucie Cetanová a Helena Olbrechtová.
Střední škola ekonomicko-podnikatelská Studénka, o.p.s.
Škola vznikla ve spolupráci s městem Studénka, kde působí již dvanáctý
školní rok. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy udělilo této škole statut
v rámci Vysoké školy podnikání, a.s. v Novém Jičíně, státní souhlas působit jako
vysoká škola s akreditací pro bakalářský studijní program Ekonomika
a management, studijní obor Podnikání, dne 29. května 2000 a to denní
a kombinovanou formu studia. V roce 2001 získala škola akreditaci pro dva nové
studijní obory denního studia Informatika a internet a Podnikání a management
v obchodu. V roce 2002 rozšířila škola studijní nabídku a obor Podnikání
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a management v životním prostředí. V roce 2006 navštěvovalo školu 250
studentů.
Ředitelkou školy je PaedDr. Katarína Vrablová a její zástupkyní Ing. Karla
Sekaninová. Ve tříčlenné správní radě této obecně prospěšné společnosti (o.p.s.)
je předsedkyní Mgr. Miroslava Halušková, která je současně i předsedkyní Rady
školy. Předsedkyní rovněž tříčlenné dozorčí rady je Anna Škulavíková. Rada
školy je šestičlenná včetně její předsedkyně.
Učitelé interní:
Mgr. Marcela Bittnerová, Ing. Karla Dubná, Mgr. Radek Havránek,
Mgr. Martina Nitková, Ing. Libor Jedlička, Mgr. Jana Mikulenková, Ing.Šárka
Klepáčková, Ing. Monika Kochová, Mgr. Kamil Štencel, Jaroslav Ryšánek,
Ing. Karla Sekaninová, Mgr. Pavel Vrabl, PaedDr. Katarína Vrablová, Bc. Athina
Tsitsiroudi, Mgr. Dagmar Válková, Mgr. Marcela Nosková, Ing. Romana Zimová
Učitelé externí :
PaedDr. Eva Blagojevičová, Ing. Jarmila Rýdlová Ph.Dr., Mgr. Dagmar
Fišerová, JUDr. Karla Návedlová, Mgr. Pavel Loskot, Ing. Svatava Neblová
Formy studia:
Denní a dálkové studium.
Denní čtyřleté obory jsou zaměřeny na cestovní ruch, výpočetní techniku
a ekonomické lyceum a dálkový tříletý obor na podnikání.
Absolventi školy v roce 2006:
Třída 4.A – třídní profesor Mgr. Pavel Vrabl:
Ambruzová Hana, Bartoňová Petra, Benešová Barbora, Buráň Daniel,
Dámek Ondřej, Dědík Michal, Horňáková Monika, Dostálová Adéla, Fiurášková
Kareřina, Fojtů Kateřina, Hanzelková Tereza, Haluška Matěj, Hrušovská Lucie,
Janečka Lukáš, Karlíková Petra, Lazebníčková Kristýna, Mikešová Petra, Melnar
Jonáš, Nohavica Jakub, Nováčková Lenka, Pichoňská Veronika, Škrobánková
Zuzana, Tillová Lucie, Tvarůžek Radek, Wessely Michal.
Třída 4.B – třídní profesorka Ing. Monika Kochová:
Adámková Jana, Bittner Martin, Bugošová Renáta, Dostálová Žaneta,
Jachniková Lenka, Károlyi Daniel, Lechová Tereza, Masnicová Zuzana,
Poláčková Ivana, Šapošnikova Valérie, Šarköziová Lucie, Urbánková Věra.
Třída 2.C – třídní profesor Jaroslav Ryšanek:
Čalová Jana, Grešová Lucie, Herbingerová Markéta, Návarová Kateřina,
Charvátová Jana, Kotisová Sylvie, Krbcová Martina, Libosvár Petr, Malý
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Miroslav, Neuschl Ondřej, Ondřejová Lenka, Opavský Jiří, Perger Adam,
Pikulíková Veronika, Pustějovská Iva, Rampasová Lenka, Říman Zdeněk,
Samuhelová Darina, Skříčková Jana, Slavíková Adéla, Ščibravý Michael,
Teplárek Zdeněk, Vavrečka Petr.
Třída 3.D – třídní profesorka PaedDr. Eva Blagojevičová:
Baďura Bronislav, Berky Michal, Brezoňáková Lucie, Dvorovčíková
Magda, Fišar Lumír, Gebauer Aleš, Holub Tomáš, Martinásek Petr, Matějka Jiří,
Měch Jiří, Melecká Renáta, Míčková Zuzana, Musilová Vlasta, Nevrlá Marcela,
Ondrech Jaromír, Paloušková Irena, Poláková Jitka, Perger Zbyněk, Polachová
Šárka, Pospěch Martin, Poštulka Marcel, Sedláček Vladimír, Sikorová Lenka,
Staňková Ivana, Valeček Jiří, Zikmundová Lada, Zmidlochová Adéla, Žemla
Václav, Žurková Jana.
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VII. SPORTOVNÍ, KULTURNÍ
A SPOLEČENSKÝ ŽIVOT
Granty města Studénky na rok 2006
V souladu se směrnicí o poskytování veřejné finanční podpory z rozpočtu
města, vyhlásilo město dvě kola výběrového řízení na poskytnutí grantů pro rok
2006.
Žádost podalo celkem 28 žadatelů na 61 projektů v celkovém objemu
1 017 340 Kč. Do 1. kola se přihlásilo 20 žadatelů se 48 projekty a ve druhém
kole 8 žadatelů se 13 projekty. Předložené žádosti projednala grantová komise
s přihlédnutím k plnění všech podmínek uvedených ve směrnici a předložila
ke schválení orgánům města. Bylo rozhodnuto poskytnout granty v celkové výši
807 450 Kč takto:
I. kolo:
Sportovnímu klubu Malé kopané Nová Horka na akce:
Turnaj ve volejbale ve výši 4 000 Kč a Zimní turnaj v malé kopané
ve výši 7 000 Kč.
Klubu futsalu AS Bizon Studénka na akce:
IX. ročník memoriálu A. Bůžka v malé kopané ve výši 7 000 Kč
a
III. ročník Bizon cupu v malé kopané ve výši 5 800 Kč.
Tělovýchovné jednotě Vagónka Studénka na akce:
Turnaj ve volejbale ve výši 7 000 Kč a 39. ročník žákovského turnaje
a 14. ročník memoriálu O. Halusky v kopané ve výši 19 000 Kč.
Sportovnímu klubu Studénka, oddílu národní házené na akce:
Pouliční turnaj v národní házené ve výši 3 000 Kč, Finále Poháru ČR
dorostenců v národní házené ve výši 10 000 Kč a XXV. tradiční
předsilvestrovský pochod Poodřím ve výši 3 500 Kč.
Jockey klubu Studénka na akci Mezinárodní hokejový turnaj ve výši
3 000 Kč.
Automotoklubu BMX Studénka na akci. 5. závod Moravské ligy BMX
2006 ve výši 24 000 Kč.
Sdružení rodičů při Základní škole T. G. Masaryka na akci Dětské
odpoledne ve výši 15 000 Kč.
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Základní škole T. G. Masaryka na akce:
Škola pro děti, děti pro školu ve výši 20 000 Kč, Těšíme se do školy
aneb nanečisto potřetí ve výši 9 000 Kč, Pojďme si skočit do písku ve výši
18 000 Kč a Krajina mého domova ve výši 19 000 Kč.
Základní škole Butovická na akce:
Butovické hry ve výši 5 600 Kč, Studénecká laťka ve výši 1 700 Kč
a Butovická hvězdička ve výši 2 500 Kč.
Základní škole Sjednocení na akce :
Aprílové radovánky ve výši 11 000 Kč, Toulky za rosničkou
a vzácnými stromy ve Studénce ve výši 15 000 Kč, Pánská sídla v Poodří II
ve výši 9 000 Kč, Studénecká křídla ve výši 14 000 Kč, Pohyb je moje droga II
ve výši 17 000 Kč, Škola da Vinciovská ve výši 21 000 Kč a Čisté město
ve výši 3 800 Kč.
Mateřské škole Studénka na akce :
50 let MŠ Budovatelská 580 ve výši 12 000 Kč, Velikonoční a vánoční
nápadník ve výši 4 200 Kč, Předškolka ve výši 18 000 Kč.
Základní umělecké škole Studénka na akce :
Batikujeme voskovou technikou na textil ve výši 2 800 Kč, Keramické
milíře a zahradní slavnosti ve výši 7 000 Kč, koncerty profesionálních
umělců ve výši 22 000 Kč, Poznáváme Evropu a svět ve výtvarném umění
ve výši 27 000 Kč, SmartMusic studio ve výši 20 000 Kč, Výtvarná tvorba
na zahradě ZUŠ ve výši 2 000 Kč a Výtvarné zpracování krás povodí Odry
ve výši 5 000 Kč.
Střední škole ekonomicko-podnikatelské Studénka, o.p.s. na akci
Olympijské hry s úsměvem ve výši 6 800 Kč.
Klubu všestrannosti při Základní škole Bartošovice na akci Dětský den
ve výši 6 700 Kč.
Modelářskému klubu SMČR VLKOVY BUTY Studénka na akci
Mistrovství republiky žáků v plastikovém modelářství ve výši 44 000 Kč.
Českému svazu žen, základní organizaci Studénka 1 na akci Dětský
maškarní ples ve výši 5 500 Kč.
Místní organizaci zdravotně postižených Studénka na akci Sportovní hry
ve výši 5 500 Kč.
Českému svazu chovatelů, základní organizaci ve Studénce na akce:
Výroční výstava králíků, drůbeže a holubů ve výši 10 000 Kč a Místní
výstava králíků, drůbeže a holubů ve výši 5 000 Kč.
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Mgr. Milanu Stillerovi na akci Studénecký sedmiboj ve výši 10 500 Kč.
Mgr. Tomáši Vrábelovi na akci KOTVICE 2006 ve výši 130 000 Kč.
II. kolo:
Soukromé základní umělecké škole Musicale, v.o.s. Studénka na akci
Vystupování dětského pěveckého sboru a orchestru – Itálie ve výši 45 000 Kč.
Sportovním areálům Studénka, s.r.o. na akci II. ročník sletu
horkovzdušných balónů ve Studénce ve výši 47 000 Kč.
Sboru dobrovolných hasičů Studénka – nádraží na akci Soutěž požárních
družstev v požárním útoku O pohár starosty SDH ve výši 3 500 Kč.
Liboru Polehlovi – POLI Studénka na akci II. ročník srazu historických
vozidel ve výši 13 000 Kč.
Základní umělecké škole Studénka na akci Rozšiřování vzájemných
mezinárodních kontaktů ve výši 10 000 Kč.
Sboru dobrovolných hasičů Studénka – Butovice na akce :
Zakončení léta ve výši 6 000 Kč, 19. ročník fotbalového turnaje ve výši
7 350 Kč, Pohárová soutěž mladých hasičů v požárním útoku ve výši 4 000
Kč a Kácení máje ve výši 3 400 Kč.
Klubu futsalu AS Bizon Studénka na akce :
Vánoční turnaj v malé kopané – 3. ročník ve výši 3 400 Kč a Vánoční
turnaj žáků v malé kopané ve výši 7 800 Kč.Československému zálesáku –
středisku CHAOS Studénka na akci Kupecká stezka ve výši 8 000 Kč.
Městské kulturní středisko Studénka
Městské kulturní středisko Studénka, p. o., sídlí na ulici 2. května č. 7
ve Studénce a je příspěvkovou organizací města od 1.9.1997.
V roce 2006 bylo v organizaci zaměstnáno 11 interních zaměstnanců.
Od září 2006 byl prodloužen pracovní úvazek pracovnici zajišťující objednávky
a vyúčtování zboží (z původních 30 hodin týdně na 35 hodin týdně) na místo
pracovníka, který tuto činnost zajišťoval v předcházející části roku. Tento
pracovník rozvázal pracovní poměr na vlastní žádost. Nahradil jej pracovník
nový, který byl přijat jako specialista videozáznamu. Ostatní úvazky zůstaly
oproti předcházejícímu roku nezměněny. Pro rok 2006 byl příspěvkové
organizaci Městské kulturní středisko Studénka určen zřizovatelem příspěvek
na činnost organizace ve výši 6 630 900,00 Kč.
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Zaměstnanci.
Renáta Novotná – ředitelka, Ivetta Vavrošová - zástupkyně ředitelky,
RSDr. Martin Šmída - vedoucí muzea, Eva Tomanová - vedoucí knihoven,
Ludmila Goldová – knihovnice, Alena Podstavková - produkční, programový
a kulturně výchovný pracovník, Karel Huvar - specialista videozáznamu, Lukáš
Zavadil - specialista videozáznamu (ukončení prac. poměru 31.8.), Petr Libosvár
- specialista videozáznamu (nástup 1. 9. 2006).
Na zkrácené úvazky pracují Hana Bajnarová (37,5 hodin týdně) –
knihovnice, Lucie Langerová (30 hodin týdně) - produkční, programový
a kulturně výchovný pracovník (změna od 1. 10. 2006 - 35 hodin týdně) a Zdeňka
Velčovská (30 hodin týdně) uklízečka, zřízenec v kulturním domě.
Městské kulturní středisko Studénka bylo zřízeno především jako
organizace, která připravuje kulturní programy pro všechny věkové skupiny
občanů Studénky, do 31. srpna 2006 provozovalo kino Tatra, zajišťuje provoz
dvou knihoven
ve městě, kabelové televize TV Odra a Vagonářského muzea, zajišťuje
zpracování a distribuci měsíčníku Zpravodaj města Studénky a výlepovou službu
(výlep plakátů na 13 plochách ve městě za úplatu dle platného ceníku).
V roce 2006 nadále ve své činnosti pokračovalo studio DRAmaTIKA
a soubor „2x3“, kurzy kalanetiky, kurzy orientálních tanců a jógy a úspěšný rok
má za sebou Tamburašský soubor Brač Richarda Gelnara. Klub Peklo v loňském
roce získal novou podobu a pravidelná návštěvnost hostů na akcích je důkazem
kvality klubových pořadů.
Dělnický dům
Prostory v prvním patře (vchod zezadu) využívá organizace jako kanceláře
(bývalý domovníkův byt), je zde umístěna kancelář dispečerů a sklad. Další
prostor je využíván pro jazykové kurzy (2 dny v týdnu pro 4 kurzy) a společně
s konferenční místností také k pronajímání pro malé soukromé oslavy, pracovní
setkání a podobně. Poslední místnost v těchto prostorách je poskytnuta
ke zkouškám začínající studénecké kapele.
K dalšímu pronájmu se nabízí: velký a zrcadlový sál, přísálí, klubovna.
Klub Peklo je nabízen k soukromým a společenským setkáním, pořádání kurzů
apod. pouze s obsluhou. Restaurace, kavárna, kulečníková místnost a vstupní
místnost (bývalá pokladna) je dlouhodobě pronajata L. Polehlovi.
Pronájmy prostor v Dělnickém domě jsou pro MěKS největším zdrojem
příjmů (509 596 Kč, v roce 2005 to bylo zhruba 460 000 Kč).
Šatnu nad jevištěm využívá Tamburašský soubor Brač k pravidelným
zkouškám (zdarma), příležitostně je prostor využíván k placenému pronájmu
a při větších akcích (plesy a podobně) jako šatna pro účinkující.
Studio DRAmaTIka využívá jednou týdně jeviště k divadelním zkouškám,
většina zkoušek dětského souboru probíhá na zrcadlovém sále, podle domluvy
potom na jevišti (obvykle v době, kdy soubor chystá představení).
Taneční studio využívá 2x týdně zrcadlový sál k výuce orientálního tance.
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Velký sál a přísálí je většinu roku využíváno k pronájmům za účelem
prodeje zboží od různých firem.
SK národní házená využívá bezplatně prostory se vstupem od hřiště.
Bezplatně v Dělnickém domě působí na základě rozhodnutí rady města Svaz
tělesně postižených a Svaz důchodců ZO OS KOVO.
Opravy v Dělnickém domě
Nejrozsáhlejší opravou v budově byla plynofikace a celková rekonstrukce
kotelny, včetně výměny radiátorů a rozvodů. Došlo také k rozvětvení topného
systému tak, aby byly vytápěny prostory dle potřeby. Vytápění je rozčleněno tak,
aby SK národní házená a L. Polehla měli vytápění „vlastní“, a náklady
na vytápění celé budovy nejsou k tíži organizace MěKS.
Další poměrně velkou a viditelnou opravou je renovace a celková
rekonstrukce dělících dveří (mezi sálem a přísálím) včetně příslušného obložení.
Za zmínku stojí dovybavení jeviště novými sufitami a šálami.
Zrekonstruováno bylo sociální zařízení v kancelářích MěKS, včetně
odpadů. Odpady byly zrenovovány také v šatnách nad jevištěm, opravován byl
rovněž výtah pro zásobování.
V průběhu roku byly opravovány stoly a židle, byla prováděna průběžná
údržba sociálního zařízení a další drobné opravy majetku včetně motorového
vozidla.
V Klubu Peklo byla zahájena v závěru loňského roku renovace stropu
a vymalování stěn.
Kino
V roce 2006 bylo od ledna do června nabídnuto divákům celkem 43
filmových titulů, z toho bylo odehráno 28 představení (ostatní nebyla odehrána
z důvodu, že žádný divák nedošel). Filmy navštívilo celkem 551 platících diváků,
přičemž průměrné vstupné na jeden film činilo 64 Kč. Celková tržba za toto
období činí 35 341 Kč. Program kina byl na kvalitní úrovni a filmové tituly se
odebíraly od 7 distribučních společností (Bioscop, Bontonfilm, Cinermart,
Falcon, SPI, Warner Bros a Intersonic). Jedno představení bylo odehráno v rámci
Dne dětí zdarma, školám byly nabídnuty v loňském roce dva filmové tituly.
Dvakrát bylo kino pronajato k agenturním kulturním pořadům pro základní
školy.
V rámci klesající návštěvnosti, špatného stavebně-technického stavu
budovy a dalších důvodů, které byly předloženy k projednání radě města, bylo
následně jednomyslným rozhodnutím zastupitelstva města k 31. 8. 2006 zrušeno
další provozování kina TATRA .
Poslední dvě filmová představení se odehrála jako „rozloučení se starým
kinem“ 24. srpna 2006 a navštívilo je okolo 500 diváků.
Ředitelka Renáta Novotná, na základě komplexního rozboru efektivity
kina, předložila na počátku roku 2006 městu Studénka následující návrh řešení
provozu kina :
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Na podzim roku 2005 byl zpracován a městu předložen materiál „Rozbor
činnosti Městského kulturního střediska Studénka, p.o.“, ve kterém byla navržena
možná varianta zachování kina ve městě (kino přebudovat na menší, moderní).
Za další tři měsíce se situace v kině natolik vyhrotila a změnila, že v současné
době navrhuji zamyslet se nad zachováním kina ve Studénce. Tržby oproti
minulému roku klesly o dvě třetiny (na pouhých 47 tisíc korun za celý rok
a diváků ubylo o 1437!). Když vezmu v úvahu, že je doba multikin, doba, kdy si
lidé „stahují“ filmy z internetu, mají vysoké nároky na úroveň vnitřního
vybavení, přičtu k tomu nedostupnost našeho kina, špatný technický stav budovy,
vysoké režijní náklady na vytápění (zhruba 140 tisíc korun ročně), a také mzdové
náklady zaměstnanců kina, kteří musí být připraveni na diváky i přesto, že jsou
tam častokrát úplně zbytečně, protože lidé nepřijdou, je nad míru nutné se
rozhodnout, co dál. Alternativním řešením, jak se vyhnout zrušení kina
ve Studénce je, najít jiný vhodný a menší, lépe dostupný prostor.
Pro doplnění, v dalších materiálech, které byly předloženy zastupitelům
jako důvod ke zrušení či zachování kina, byly navrženy dva prostory, kde by
mohlo být kino zbudováno – areál SAS s.r.o. (současná diskotéka Helax) nebo
přísálí v Dělnickém domě.
Provoz kina v roce 2006
Počet titulů
Počet diváků
Průměr diváků na jedno představení
Počet představení pro školy
Počet představení zdarma

43
551
18
2
4

Knihovny
Městská knihovna ve Studénce má dvě půjčovní místa. V centru města,
ta plní funkci “hlavní knihovny“, a v okrajové části v budově zámku. V knihovně
v centru města na ulici Arm. gen. L. Svobody, jsou zaměstnány dvě knihovnice
(vedoucí knihovny + 1), v knihovně zámku pracuje jedna knihovnice na zkrácený
úvazek 37,5 týdně.
Zdravotně postiženým je „hlavní knihovna“ dostupná pouze v přízemí.
V prvním patře, kde je zřízen přístup na internet a naučná literatura
(encyklopedie), není zřízen bezbariérový přístup. Potřeby těmto občanům jsou
zajištěny individuálně. Potřebná naučná literatura jim je předložena dle
požadavků a případný zájem o internetové připojení je poskytnut v přízemí na PC
knihovnic.
Knihovna v zámku nemá bezbariérový přístup, invalidní občan by musel
zdolat 3 schůdky při vstupu (a jeden přímo ve vchodu do zámku). V této
knihovně bude nutno vybudovat nové osvětlení. Jinak je zde nabízen výstavní
prostor pro výstavy obrazů a fotografií.
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Obě knihovny mají nepatrně rozdílný knihovní fond, který se tvoří
na základě požadavků a složení čtenářů. V roce 2000 se podařila získat dotace
ve výši 150 000 Kč z programu rozvoje knihoven v ČR - VISK. Získaná dotace
byla základem pro vybavování knihoven počítačovou sítí a knihovnickým
programem LANIUS, který nabízí rozšířené služby dnešní moderní knihovny.
Od roku 2001 byly knihovny vybaveny dalšími PC do současného počtu 7
ks (5 PC je v hlavní knihovně, 2 v zámku). Základem pro další vybavování
počítači byla získaná dotace ve výši 100 000 z MK ČR na zřízení a poskytování
připojení k Internetu pro čtenáře a návštěvníky knihovny.V roce 2005 byla opět
úspěšně podána žádost na získání dotace z programu VISK3 na dokončení
systému (59 000 Kč). Samotná realizace proběhla v březnu 2006.
V roce 2006 bylo v obou knihovnách ve městě evidováno 1 039
čtenářů (v roce 2005 – 1 084), 9 656 návštěvníků (v roce 2005 - 9 704),
57 230 výpůjček (v roce 2005 - 56 542).
Byly pořízeny knihy v celkové hodnotě cca 134 tis. Kč
(v roce 2005 - 170 tis. Kč), což obohatilo knihovní fond o 1 021 svazků
(v roce 2005 - 1 118 svazků). Celkový počet svazků v obou knihovnách
je 34 255. Časopisů bylo zakoupeno za celkovou částku 24 tis. Kč.
V obou knihovnách po celý rok probíhají besedy pro školy a družiny
(v roce 2006 proběhlo celkem 29 besed). V loňském roce proběhla beseda
se spisovatelkou Simonou Monyovou a křtila se zde kniha pro děti od studénecké
rodačky Ivy Hoňkové. V loňském roce byla navázána spolupráce s mateřskou
školou v rámci pořádání besed pro předškoláky.
Pravidelně jsou opravovány knihy, v loňském roce to bylo 1 320 svazků.
Meziknihovní výpůjční službu využilo sedm čtenářů.
Statistické údaje o knihovně v roce 2006.

nákup knih
Kč - nákup knih
Kč - nákup
časopisů
vyřazené knihy
celkem knih
opravených
knih
počet výpůjček
počet čtenářů
počet návštěv
besedy pro
čtenáře

KN L. Svobody
680 ks
87 532 Kč
12 000 Kč
251 ks
20 382 ks
1 320 ks
44 568 ks
818
7 563
25

KN zámek
341 ks
46 502 Kč
12 000 Kč

Celkem
1 021 ks
134 034 Kč
24 000 Kč

33 ks
13 873 ks
535 ks

284 ks
34 255 ks
1 855 ks

12 662 ks
221
2 093
4

57 230 ks
1 039
9 656
29

Vagonářské muzeum
V roce 2006 se oproti roku 2005 zvýšila návštěvnost o 28%. Příčinou je
lepší informovanost veřejnosti o samotné existenci muzea zapojením se
49

do programu Czech Tourism a nabídkovým článkům v celostátních i krajských
novinách. Dosud nelze vyhodnotit přispění filmové pozvánky ČT a jejího pořadu
„Toulavá kamera“. V televizi její vysílání proběhlo v závěru roku, v době, kdy
bylo již muzeum pro veřejnost uzavřeno.
Od počátku roku 2006 se pracovalo na obsahu a prezentaci webových
stránek pro informační kiosek, umístěný v 1. poschodí Vagonářského muzea.
Zkušební provoz byl spuštěn ke konci měsíce dubna a v měsíci květnu byl kiosek
předán do užívání veřejnosti.
Ve spolupráci s Televizí Odra byly digitalizovány historické filmové
dokumenty o výrobě letadel ve Vagónce Studénka a další dokumenty z provozu
na železnici v nejbližším okolí. Všechny takto vzniklé materiály byly
zakomponovány do obsahu informačního kiosku a jsou k dispozici
návštěvníkům. Mimo to se tak podařilo tyto dokumenty archivovat.
V 6. sále (1. poschodí – sál modelové dráhy) byla doplněna expozice
o dokumentaci a pozvánku k prohlídce přírodní rezervace Kotvice. V tomto sále
byla demontována část panelů, kde byl původně umístěn televizor
a videorekordér, po převodu historických filmů do digitální podoby a jejich
umístění do kiosku, ztratila tato část expozice smysl.
V průběhu celého roku se průběžně zpracovávaly do digitální podoby
fotografie výrobků Vagónky, fotografie města, podle toho, jak se je daří získat
z řad veřejnosti, případně z vlastních zdrojů. Práce budou pokračovat i v roce
2007.
V prosinci 2005 byly zahájeny práce spojené s kontrolou uložených
skleněných negativů a jejich převodem do digitální podoby. Hlavním motivem
pro rozhodnutí byla potřeba zachovat obrazové informace v co nejvyšší kvalitě.
V průběhu roku 2006 se podařilo převést do digitální podoby necelých 1 200
negativů v plné verzi, tzn. vysoce objemové verzi souborů – originály. Z nich
se následně zpracovaly v PC fotografie s rozměry 20x30, 18x24 a 10x15 cm,
v různých grafických formátech. Pro tuto chvíli je archivováno necelých 1 200
negativů, v celkovém počtu snímků asi 8 400. Zbývá zpracovat asi 370 negativů
(asi 2 590 snímků). Pravděpodobně se celé zpracování stihne do května roku
2007.
Před zahájením sezóny byly svépomocí vyrobeny a doplněny směrové
informační tabule v křižovatce ulic Pánská – 2. května.
Dosud se nepodařilo vyřešit zatékání dešťové vody do sklepních prostor
muzea při silných deštích. Po několikerém posouzení ze strany pracovníků MěÚ
se zatím došlo k závěru, že se jedná o technologickou chybu odvodu
povrchových vod špatně skloněným trativodem, ke které došlo při stavebních
úpravách zámku v roce 2002. Ze strany MěKS došlo stavebními úpravami
alespoň k zajištění nuceného intenzivního odvětrávání, což postačuje k rychlému
vysušení vody z podlahy, ale neřeší to samotný problém.
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Provoz Vagonářského muzea v roce 2006:
Celkový počet návštěvníků
Dospělí
Děti, důchodci, ZTP
Rodinné vstupné
Neplatící návštěvníci
Badatelské návštěvy

5 215
1 503
1 979
828
905
16

Studio TV Odra.
Studio Odra zajišťuje textové a obrazové vysílání kabelové televize
Studénka v pravidelných týdenních premiérách. V průběhu roku dále pokračovala
spolupráce s konzultantem České televize.
Za největší úspěch loňského roku je možno považovat třetí místo
v kategorii zpravodajství na mezinárodní přehlídce kabelových televizí Kafka
2006 v konkurenci dvaceti osmi televizí z Čech, Moravy, Slovenska. Po loňském
úspěchu, kdy jsme ve stejné konkurenci získali čestné uznání za dokument
„Krátký průjezd současnou Studénkou“ a předcházejících pochvalných uznáních
je zřejmé, že kvalita vysílání ve Studénce roste. TV Odra nadále spolupracuje
s KTK Kopřivnice.
Studio v roce 2006 pořídilo techniku, která pomohla zkvalitnit vysílání.
Bylo zakoupeno dálkové bezdrátové spojení pro dvě kamery a mikroporty.
Po pořízení plátna a projektoru v roce 2005 je stále častěji tato technika
využívána pro potřeby studia a kulturních akcí, což napomáhá profesionálnímu
náhledu na práci studia.
V popisovaném roce studio odvysílalo 359 reportáží ve 43 vysílacích
týdnech. Byly vyrobeny krátké dokumenty z akcí, na zakázku byly zpracovány
svatby, TV Odra se podílelo na výrobě klipů pro hudební skupinu „Jednoduše“,
reklamního spotu na zakázku a zvukové nahrávky pro prezentaci akcí Klubu
Pekla pro média.
Klub Peklo
Klub Peklo za poslední rok rozšířil pestrost akcí, jsou tady pořádány
hudební večery, výstavy, projekce, živé koncerty a od září je pravidelně otevřeno
také každou středu. Mimo to je klub využíván pro všechny další kulturní akce
pořádané MěKS. Pestrou nabídkou jednotlivých akcí si klub našel pevné místo
na kulturním poli ve městě i za jeho hranicemi, o čemž svědčí také zájem
ze strany médií (rozhovory v rádiích, novinách). Klub Peklo je rovněž nabízen
k pronájmu – obsluha je zajištěna ze strany MěKS. Podrobnosti o akcích klubu
Peklo jsou uvedeny v příloze č. 1.
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Zpravodaj
V roce 2006 byl měsíčník vydáván v nákladu 900 ks 12x ročně.
Každoročně nepatrně mění svůj vzhled, všechna čísla jsou po ročnících
svazována. K zapůjčení jsou v obou knihovnách, v muzeu, dva svazky z každého
ročníku jsou uloženy v archívu MěKS.
Obsah měsíčníku je doplňován o vlastní články redaktora MěKS,
popřípadě zajímavostmi vyhledanými z Internetu. Od roku 2005 jsou všechna
čísla uváděna na webových stránkách MěKS.
Tamburašský soubor Brač R. Gelnara
Městské kulturní středisko Studénka poskytuje souboru zdarma prostor
(šatna nad jevištěm) k pravidelným zkouškám. V roce 2002 zde byla souboru
vybudována šatna, která je využívána k uskladnění nástrojů, not. MěKS souboru
zajišťuje smluvní podmínky pro koncertní vystoupení ve Studénce i mimo město,
poskytuje zázemí a hradí veškeré náklady souboru. V úzké spolupráci s vedením
souboru řeší a finančně kryje potřeby souboru. Vedení MěKS se pravidelně
schází se zástupci souboru.
V roce 2004 byl vydán první CD nosič souboru v nákladu 500 kusů. Nosič
je průřezem repertoáru tamburašů. V loňském roce byl vydán druhý CD nosič
„Světové melodie“, který vedle ředitelky MěKS a dirigenta souboru pokřtil
dlouholetý dirigent a hráč Milan Gelnar.
V průběhu roku 2006 byly hrazeny opravy nástrojů a byly nakoupeny
struny. V létě soubor přijal pozvání do Slovinska na Mezinárodní festival
tamburašské hudby. Při té příležitosti zprostředkovalo MěKS koncert
v Chorvatsku v Omiši na letních omišských slavnostech. Koncem léta se podařilo
od sponzorů získat částečnou úhradu nákladů (část si členové hradili sami)
na další zahraniční cestu, tentokrát do Makedonie. Dirigent souboru se na podzim
zúčastnil Mezinárodní konference tamburašských souborů v Banja Vručici,
kterou předtím v roce 2005 navštívila také ředitelka MěKS a měla zde možnost
vystoupit se svým projevem jako jediný zástupce za Českou republiku.
Soubor také navštívil Slovenskou republiku, přijal pozvání do Litvínova,
zúčastnil se řady lázeňských koncertů a připravil také tři koncerty pro studénecké
posluchače. Pro rok 2007 dostal soubor pozvání na festival do Banja Luki
(14. - 16. 4. 2007).
Taneční studio
Výuka tance pro děti byla ve druhém pololetí roku 2006 ukončena
pro klesající zájem z řad dětí. Úspěšně však pokračují kurzy orientálního tance.
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Studio DRAmaTIka
Studio DRAmaTIka je obecný název pro soubor dětí – „Koukej“
a dospělých „2 x 3“. Oba soubory navazují na 123. výročí založení amatérského
divadla ve Studénce (v roce 2008 to bude 125 let). Oba soubory působí
v Dělnickém domě jednou týdně, dospělý soubor na jevišti, dětský střídavě podle
potřeby buď na jevišti nebo v zrcadlovém sále.
Soubor „Koukej“
Soubor nadále rozvíjel práci s loutkou, do které byly děti zařazeny
individuálně podle zájmu.
Mimo klasickou divadelní výuku je jednotlivcům umožněna individuální
výuka. V loňském roce proběhl konkurz dětských herců pro nově připravovanou
hru, kterou bude režírovat ostravský herec a majitel divadla František Janeček.
Soubor se zúčastnil soutěžní přehlídky“ Pohárek“ s postupem do národní
přehlídky v Kralupech nad Vltavou, kde získal čestné uznání.
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Soubor „2x3“
Dospělý soubor „2 x 3“ se rozšířil o nové členy, současný počet je deset
herců. Soubor v závěru roku 2005 začal studovat epizodní hry (monology
a dialogy). S jedním z dialogů se zúčastnil přehlídky „Pohárek“ ve Frýdku
Místku, kde získal třetí místo. Dospělý soubor má několikaměsíční divadelní
pauzu a v současné době hledá pro své členy novou hru.
Kurzy
Již řadu let pořádá MěKS kurzy kalanetiky, které jsou mezi ženami velmi
oblíbené. Kalanetika probíhá dvakrát týdně ve dvou časech v tělocvičně Základní
školy na ulici Butovická pod vedením Šárky Klementové.
Třetím rokem vede Hana Bajnarová kurzy orientálních tanců,
které probíhají dvakrát týdně v zrcadlovém sále v Dělnickém domě.
Lektorka Lenka Kudláčková zahájila v letošním roce od 6.9. Kurs
flamenga, který obsahuje m.j. taneční průpravu klasického tance, rytmickou
průpravu a výuku flamengo prvků.
Pod vedením Dagmar Schalkové probíhají v zrcadlovém sále již třetím
rokem (od r. 2004) kurzy jógy. Výuka probíhá jednou týdně ve dvou časech,
pro zpestření jsou mezi hodiny jógy zařazovány relaxační a protistresové kurzy.
V bývalých kancelářích MěKS probíhaly jazykové kurzy – angličtina
(tři kurzy skupinové + dva individuální) a italština (jeden kurz). A také kurz
paličkované krajky (jednou týdně).
Kultura
V roce 2006 uspořádalo MěKS 97 kulturních akcí (v roce 2005 to bylo
81), kterých se zúčastnilo 11 244 návštěvníků.
Programová skladba je tvořena tak, aby si vybral z kulturní nabídky každý
z občanů Studénky. V rámci spolupráce se školami a mateřinkami je
připravována každoročně nabídka představení s možností výběru.
Z nejúspěšnějších kulturních akcí je možno připomenout především
X. Městský ples, kde se tradičně sjednávají významné osobnosti českého
šoubyznysu. V roce 2006 byl hvězdou večera Petr Kotvald. Dalšími významnými
událostmi byly akce pro postižené děti „Studénecký kapřík“ a již tradiční módní
přehlídka. Pro občany města Studénky se již staly oslavy „Den města“
vyhledávanou akcí, protože vždy přinesou něco nového a program je poskládán
tak, aby se v tento den pobavil každý. Studénecké kulturní léto si také již našlo
své příznivce a stalo se vyhledávanou a navštěvovanou akcí ve Studénce.
Nejúspěšnější akcí léta se tradičně stalo „Karnevalové ukončení léta“, kdy tuto
akci navštívil zhruba jeden tisíc lidí. Zdařilé byly také dva druhé ročníky
festivalů, „Studénka fest“ (methalový festival) a „Mlýnice“ (festival elektronické
hudby). Na obou festivalech vystoupili účinkující z ČR i zahraničí. Byl k vidění
doprovodný program jako malování na plátno, žonglování s ohněm a další
atrakce.
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Kulturní podzim byl zahájen IV. ročníkem Mezinárodního festivalu
dechových orchestrů Studénka – Jistebník, který MěKS pořádá ve spolupráci
s dechovým orchestrem z Jistebníka. Pozvání přijaly soubory z celé ČR,
Slovenska, Slovinska a Polska. V průběhu této náročné třídenní akce proběhly
dva koncerty mimo Studénku a celý jeden festivalový den v Jistebníku,
který se jako obec na této akci podílí finančně. Na galakoncert navázal přátelský
večer všech zúčastněných souborů a hostů. Jen pro připomenutí tradice
vzpomenu XVIII. ročník „Folkového výprodeje“, „Vánoční jarmark“, řadu
vánočních koncertů, kdy mezi již tradiční se řadí koncert pod širým nebem
během štědrovečerního odpoledne nebo „Vánoce v klubu“ (24. 12. ve 20 hodin)
a „Předsilvestr“ (30. 12.). Zdá se, že mezi tradiční akce se zařadilo „Rozsvěcení
vánočního stromu“. Každoročně MěKS připravuje několik akcí pro Ústav
pro mentálně postižené ženy v Nové Horce, z nichž nejvýznamnější je
„Mikulášská nadílka“. Podrobněji o kulturních akcích v příloze č.1.
Plesová sezóna ve Studénce.
Sportovní ples se konal v Dělnickém domě dne 14. ledna
Maškarní ples pro děti
-„21. ledna
X. městský ples
-„11. února
Hasičský ples
-„18. února
Maškarní ples – Svaz žen
-„5. března
Ples Základní školy Sjednocení
-„17. března
Pyžamový ples – házenkáři
-„18. března
Ukončení provozu Kina Tatra ve Studénce
Dne 24. srpna 2006 byl ukončen provoz Kina Tatra ve Studénce. Občané
města se loučili se stoletým kinem dvěma představeními. Zatímco na odpolední
dětské představení s animovaným filmem Auta bylo v hledišti plno, tak večerní
představení s filmem Román pro ženy jehož románové zpracování i scénář napsal
novodobý český spisovatel Michal Vieweg, bylo hlediště naplněno sotva
z poloviny. I tak mezi nimi byla většina ještě ani ne dvacetiletých. Pamětníků
zlaté éry Kina Tatra přišlo jen pár.
I když ze zastupitelů města, kteří schválili zrušení kina, přišel jen jeden,
přesto důvody zrušení provozu kina byly ekonomické s návazností na vleklý
nezájem občanů o tento druh filmové produkce. Příčinou nezájmu jsou i snahy
občanů uzavírat se do svého soukromí se svými novodobými technickými
prostředky, jakými jsou velká nabídka televizních programů z pozemních
i satelitních stanic, kabelová televize, analogové a digitální přehrávače zvuku
a obrazu.
Kino Tatra bylo provozováno pracovníky Městského kulturního střediska
a jeho poslední vedoucí byla Ivetta Vavrošová.
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Prezident Václav Klaus s chotí ve Studénce
Ve čtvrtek dne 30. března navštívil v odpoledních hodinách město
Studénku prezident Václav Klaus s chotí Livií. Na náměstí Republiky byl
přivítán spoustou občanů města.
Prezidenta s manželkou Livií a hejtmana kraje Evžena Tošenovského
přivítal starosta Lubomír Šobich. Poté prezident pomalu procházel zástupy lidí,
zdravil se s nimi a podával ruku. Na pódiu připomněl, že Studénku navštívil už
několikrát. Poprvé to podle jeho slov bylo už v květnu roku 1990 na jednom
z prvních
polistopadových
předvolebních
mítinků.
Ve
spojitosti
s nezaměstnaností zmínil situaci ve Vagónce a také ocenil počasí,
které se po třech dnech dešťů a záplav, doprovázejících jeho cestu krajem,
zlepšilo.
Hejtman Evžen Tošenovský shrnul prezidentovu návštěvu kraje slovy:
„Navštívili jsme třináct obcí a všude jsme se setkali s velmi přátelským přijetím“.
Následovaly otázky občanů. Klaus při té příležitosti připomněl,
že starostům všech navštívených obcí a měst oplatí pozvání 28. října, kdy je rád
přivítá na Hradě.
Kapelník swingového orchestru Bedřich Pukovec z Příbora se prezidenta
zeptal, zda je pravda, že v dětství zpíval ve sboru. Klaus to potvrdil a jeho žena
dodala, že právě tam se poprvé setkali, aniž by však o sobě věděli. Asi všechny
přítomné včetně prezidenta pobavila otázka, jaké má občanství a národnost.
Když prezident sdělil, že v obou případech české, odvětila tazatelka, že slyšela,
že má národnost ruskou.
Po předání pamětního listu města Studénky se prezident uchýlil
do vyhrazeného přístřešku, kde poskytoval autogramy. Po krátké návštěvě
radnice odcestoval i s doprovodem na mošnovské letiště a opustil kraj. Ještě
předtím však informoval, že se na severní Moravu brzy podívá – a to 27. května
do Příbora při příležitosti oslav 150. výročí narození Sigmunda Freuda.
Tamburaši z Vídně ve Studénce
V sobotu 13. května v 18 hodin začal v Dělnickém domě koncert nazvaný
Tamburáši ze Studénky a Vídně. Program vídeňáků tvořily skladby koncertní,
současné i lidové. Velkým překvapením pro obecenstvo byla směs lidovek
českých autorů, která byla odměněna bouřlivým potleskem. Závěrečná Hašlerova
Ta naše písnička česká zapůsobila na posluchače silně emotivně.
Naši Tamburáši představili publiku pár skladeb z nově připravovaného
CD, které natáčeli koncem dubna, a dvě skladby z chystaného programu
na zájezd do slovenských Šuran. Na závěr zahrály oba soubory společně polku
Josefa Táborského Švitorka.
Nejstarší a stále aktivní Tamburášský spolek ADRIA ve Vídni byl založen
3. května 1908 krajany, kteří se do Vídně přistěhovali z korunních zemí
monarchie Čech a Moravy. V letech 1939 – 1945 byl tento český spolek zakázán
a teprve v roce 1947 zase aktivován. Po druhé světové válce účinkovalo ve Vídni
sedm tamburášských orchestrů, které se až do konce šedesátých let podílely
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na velkých veřejných a společenských představeních a koncertech (Vídeňské
slavnostní týdny, Koncertní dům apod.). V dalších letech byla činnost většiny
spolků pro nedostatek nových členů zastavena, proto se mnoho aktivních
hudebníků připojilo do tamburášského spolku ADRIA. Přestože bývalý věhlasný
soubor tvoří dnes už jen čtyři hudebníci, jsou velice aktivní, na internetu si našli
stránky našich tamburášů a tím začala spolupráce mezi oběma soubory.
Den města
V sobotu 10. 6. proběhl na náměstí Republiky již po osmé „Den města“.
Oslavy města Studénky byly zahájeny ve 12 hodin žáky Základní umělecké
školy, kteří pro zájemce připravili hudební vystoupení Karaoke. Pak patřilo
jeviště dechovému orchestru Děrničanka z Děrného. Všechny, které zajímalo
s jakým programem nás v daleké Itálii na tamním festivalu reprezentovala škola
Musicale,
si přišli na své kolem 15. hodiny. Za studéneckými dětmi přijeli
klauni z Brna, kteří mimo jiné předvedli chůzi na chůdách a žonglování s míčky
a ohněm. Od 17. hodin se již náměstím řinula trošku tvrdší muzika v podání
studéneckých skupin Crashpoint, Slow penzion a The Squirm. Hostem podvečera
byla havířovská revivalová skupina Team, na kterou navázala funky kapela
Jednoduše z Fulneku. Největší podívanou bylo večerní představení skupiny
historického šermu s ohňovou a divadelní show „Aztékové – zrození ohně“.
Tečkou za pohodovým dnem byl krátký ohňostroj.
K oslavám Studénky již neodmyslitelně patří vyhlášení vítězů soutěže
„O nejlepší domácí pálenku“. V letošním roce rozhodla komise takto:
1. místo Zdeněk Martinů ( vyhrál CD přehrávač)
2. místo Zdeněk Havelka ( získal poukázku v hodnotě 2500 Kč na služby v SAS
s.r.o.)
3. místo Libor Šajtar ( z pódia odcházel s obrovským dárkovým košem v hodnotě
1500 Kč).
Den města byl zpestřen doprovodnými akcemi. Všichni zájemci mohli
navštívit během celého dopoledne obě knihovny, malou výstavu fotografií
z kulturních akcí ve vestibulu MěÚ nebo dětské představení v kině. Po celý den
bylo Vagonářské muzeum pro zájemce zdarma a probíhalo současně třídenní
Mistrovství republiky v plastikovém modelářství. Na náměstí pak proběhla
výstava domácího zvířectva Českého svazu chovatelů Studénka a oddíl skautů si
pro děti připravil soutěžní hru za sladké odměny.
Studénecký kapřík
V úterý dne 23. 5. se v Dělnickém domě konal 1. ročník kulturně
sportovního setkání mentálně a sluchově postižených jedinců s názvem
Studénecký kapřík. Akci pořádala Základní škola na ulici Tovární v čele
s ředitelkou Mgr. Miroslavou Haluškovou a MěKS Studénka, pro žáky
základních škol speciálních a klienty ústavů sociální péče.
V náplni setkání byl zpěv, shazování kuželek, navlékání vodnických perel
na čas a tanec.Vystoupila i zpěvačka Nikola Šobichová, kouzelník The Magic
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Sebastian a zatančily T.G. Matonky. Na začátku celého setkání se účastníci
s úspěchem pokusili vytvořit obrys 15. metrového kapříka. Účastnilo se 83 žáků
a klientů se svým doprovodem ze ZŠ speciální Fulnek, ZŠ speciální Frenštát p/R,
ZŠ Motýlek Kopřivnice, ZŠ pro sluchově postižené Ostrava – Poruba,
ZŠ speciální Studénka, ÚSP Kopretina Vlčovice a ÚSP Nová Horka.
Setkání bylo sponzorováno firmami: Ahold ČR-Ing. Zbyněk Kozub,
Semper corporation Studénka, Denas Studénka, Pekárna Fišer a synové, Sdružení
tělesně postižených Studénka, Ladislav Šmitke. Všichni účinkující vystoupili bez
nároku na honorář.
Tamburáši pokřtili své druhé CD
V pátek 13. října pokřtili Tamburáši nové CD. Role kmotra se ujal dřívější
dirigent orchestru, nyní stále aktivní hráč na třetí brač, pan Milan Gelnar.
Tamburášské hudbě zasvětil celý svůj život, v souboru působí 72 let.
Po slavnostní ceremonii zazněly všechny skladby tohoto CD a v průběhu
koncertu se vzpomínalo na akce letošního roku. Na křest byli pozváni všichni
sponzoři a zastupitelé města. Akce byla zpestřena velkoplošnou projekcí
fotografií zaměřené na budoucí kulturní spolupráci s balkánskou Evropou.
Sport
Sportovní areály Studénka, s. r. o.
Společnost provozuje na území Studénky městská sportovní zařízení:
zimní stadion, městské koupaliště a sportovní centrum, jehož součástí jsou bazén
(17 x 5 m), brouzdaliště, vířivá vana pro čtyři osoby, sauna, bowling(dvě dráhy)
a solárium. Spektrum nabízených služeb rovněž zahrnuje ubytování pro 35 osob
a možnost občerstvení ve sportovním centru.
Sídlo společnosti je na zimním stadiónu na ulici Budovatelská 770.
Jediným společníkem společnosti byla do 30.září společnost MISS, která se však
rozhodla společnost SAS prodat, nebo ukončit její činnost. Město Studénka
se rozhodlo společnost odkoupit a nadále provozovat sportovní zařízení
prostřednictvím této společnosti. K převodu obchodního podílu došlo k 1.říjnu
2006.
Ve vedení společnosti došlo v průběhu roku 2006 k několika změnám.
Původními jednateli byli Mgr. Roman Mendrygal za společnost MISS a Lubomír
Šobich za město. Ředitelem společnosti byl do realizace převodu Ing. Tomáš
Sluka. K datu 28.července odstoupil p.Šobich z funkce jednatele společnosti a byl
od 1.září nahrazen Ing. Josefem Bělíčkem. Na místo ředitele společnosti bylo
vypsáno výběrové řízení, na jehož základě byl do této funkce jmenován od 9.října
p. Ladislav Honusek, který se současně stal i třetím jednatelem společnosti.
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Městské koupaliště
Městské koupaliště ve Studénce bylo vybudováno v roce 1996. Nachází
se na kraji sídliště nedaleko vlakové zastávky na trase Studénka – Bílovec.
V areálu koupaliště se nachází bazén tvaru L, dětské brouzdaliště, hříště
na plážový volejbal, ruské kuželky, stůl na stolní tenis, koš na košíkovou
a k občerstvení jsou k disposici dva bufety.
Kapacita koupaliště je 1 800 návštěvníků. Osobní vozidla je možno
parkovat zdarma přímo u koupaliště. Pro jízdní kola je vyhrazen prostor mimo
koupaliště, přičemž si návštěvníci mohou kola vzít do areálu koupaliště
za poplatek 20 ,– Kč/kolo.
Provozní doba v tomto roce byla v květnu a červnu v Po-Ne 13:00
– 19:00 hodin a v měsících červenci až srpnu v Po až Ne 10:00 – 19:00 hodin.
Provozovatel si vyhradil změnu provozní doby v závislosti na klimatických
podmínkách.
Ceník:
Děti do 3 let celodenní vstupenka 8 Kč a slevněné (po 17:00 hod.) zdarma
Děti a mládež3-15 let
20 Kč
10 Kč
Mládež od 15ti let a dospělí
30 Kč
20 Kč
Občané nad 65 let
20 Kč
10 Kč
Občané se ZTP
20 Kč
zdarma
Letní stadion
Nachází se na ulici Sjednocení. Slouží fotbalovým družstvům
k pravidelným utkáním. Konají se zde různé sportovní soutěže škol, které jej
využívají i pro výuku tělovýchovy v letních měsících.
V areálu letního stadiónu se nachází fotbalové hříště, běžecký ovál,
doskočiště pro skok daleký, hříště na házenou s basketbalovými koši
a volejbalový areál se čtyřmi hříšti, z nichž jedno je volejbalový stadiónek
připomínající zašlou slávu studénecké odbíjené z 60. až 70. let minulého století.
Zimní stadion
Zimní stadión ve Studénce byl budován mnoho let. Poslední úpravy byly
provedeny v roce 1999, kdy byl jako sportovní komplex zkolaudován. Nachází
se v centru města na ulici Budovatelská a slouží jako sportoviště pro širokou
veřejnost a pro místní hokejový klub HC Studénka.
Sezóna je zpravidla od září do konce měsíce dubna následujícího roku.
Po tuto dobu se na ledové ploše vystřídá řada amatérských družstev a o víkendu
je organizováno veřejné bruslení. Při bruslení je otevřeno občerstvení s teplým
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čajem cukrovinkami. Děti do 15ti let platí 15,- Kč, mládež nad 15 let a dospělí
22,- Kč a doprovod 5,- Kč.
Ceny pronájmu ledové plochy se pro sezónu 2005/2006 pohybují
od 800 do 1600 Kč za hrací jednotku - 60 min.
Fitness
Posilovací a relaxační zařízení Makle Sport Fitness se nachází na ulici
Poštovní 823. Cena vstupného byla 35,- Kč a provozní doba
v Po až Pá 9:00 – 12:00, 14:00 – 20:00; So 9:00 – 12:00.
V červenci a srpnu byla provozní doba Po až Pá 9:00 – 11:00, 16:00
– 20:00; So 9:00 – 12:00.
Jezdectví
Jezdectví je provozováno v Jezdeckém klubu Studénka v Pánské ulici
v areálu bývalého statku u Nového zámku.V rámci této sportovní činnosti
se konají rekreační jízdy na koni na jízdárně nebo v terénu (dle schopnosti
zájemce), základní výcvik jezdců, výcvik soukromých koní dle požadavku
majitele, ustájení soukromých koní (možnost výběhu). Projížďka na koni
s doprovodem stojí zájemce 250,- Kč/hod. a pronájem jízdárny 200,- Kč/hod.
Tenis
Počátkem roku 2005 uzavřela společnost MSV Studénka, s. r. o. nájemní
smlouvu s TJ Vagónka Studénka na provozování tenisového areálu se třemi
tenisovými dvorci. Součástí nájemní smlouvy byla i rekonstrukce areálu
rozdělená do tří etap:
- zpracování projektu a vyřízení stavebního povolení.
- generální oprava dvorců a změna povrchu z antuky na umělou trávu včetně
plynofikace sociálního zařízení, vybudování šaten žen a mužů, rekonstrukce
klubovny.
- stavba nafukovací haly a nově zprovoznění dvou badminktonových kurtů.
Tenisové kurty jsou pokryty sportovním umělým trávníkem model
EDEL – PADLLE o tloušťce 15 mm pro rekreační a výkonnostní sport.
Tenisový klub MSV Studénka provozuje svou činnost v blízkosti Letního
stadiónu na třech tenisových kurtech a přilehlém sociálním zařízení s restaurací.
V zimě jsou tenisové kurty přikryty nafukovací halou.
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TENISOVÉ KURTY
(hodinová sazba za pronájem 1 kurtu v letní sezóně)
Pondělí – neděle :
7,30 - 22,00 hodin
100,- Kč
(hodinová sazba za pronájem 1 kurtu v zimní sezóně)
Pondělí – pátek :
12,00 - 16,00 hodin
280,- Kč
16,00 - 22,00 hodin
330,- Kč
Sobota – neděle :
7,30 - 22,00 hodin
320,- Kč
BADMINTONOVÉ DVORCE
(hodinová sazba za pronájem 1 dvorce v zimní sezóně)
Pondělí – pátek :
12,00 - 16,00 hodin
140,- Kč
16,00 - 22,00 hodin
160,- Kč
Sobota – neděle :
7,30 - 22,00 hodin
150,- Kč

Dráha BMX
Dráha BMX, která se nachází vedle městského koupaliště slouží především
dětem a mládeži. Vzhledem k parametrům dráhy zde probíhají celostátní
a mezinárodní soutěže pro licenční i nelicenční jezdce.
Sportovní rybolov
Sportovní rybolov zavedla firma Denas, s.r.o., se sídlem na Družstevní
246, na svém rybníku za sádkami. Cena za rybolov je 150,- Kč/5 hodin
s možností zapůjčení udice za 50,- Kč. Provozní doba je ve dnech středa
až neděle od 8.00 do 18.00 hodin.
Horolezectví
V tělocvičně Základní školy na ulici Sjednocení se nachází horolezecká
stěna, která je k dispozici i veřejnosti. Cena za její využití je 25,- Kč a provozní
doba v úterý 17.00 až 19.00 hodin a ve čtvrtek od 18.30 do 20.00 hodin.
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Činnost sportovních klubů a sdružení
Nejúspěšnější sportovec města Studénky za rok 2005
Dne 7. dubna 2006 bylo v Dělnickém domě vyhlášeno 19 sportovců
ze sedmi kategorií nejúspěšnějšími sportovci města za rok 2005.Vyhlášení
proběhlo pod patronací Městského kulturního střediska a Sportovní komise Rady
města Studénky.
Nejlepší sportovec města v kolektivním sportu v kategorii mládež:
1. místo – Rychtarová Eva – TJ Vagónka Studénka, oddíl kopané.
2. místo – Černá Kateřina – SK Studénka, národní házená.
3. místo – Matuškovičová Sabina – SK Studénka, národní házená.
3. místo – Lazecký Jan – HC Studénka, lední hokej.
Nejlepší sportovec města v kolektivním sportu v kategorii dospělí:
1. místo – Malchárková Petra – SK Studénka, národní házená.
2. místo – Kaňovský Marcel – HC Studénka, lední hokej.
3. místo – Havránková Simona – SK Studénka, národní házená.
Nejlepší sportovec města v individuálním sportu v kategorii mládež:
1. místo – Schybolová Markéta – TJ Vagónka Studénka, atletika.
2. místo – Říčková Daniela – Jezdecký klub Studénka, jezdectví.
3. místo – Martoš Ondřej – AMK BMX Studénka, bikros.
Nejlepší sportovec města v individuálním sportu v kategorii dospělí:
1. místo – Macháček Pavel – TJ Vagónka Studénka, stolní tenis.
2. místo – Schneider Jakub – AMK BMX Studénka, bikros.
Nejlepší družstvo:
1. místo – junioři – HC Studénka, lední hokej.
2. místo – dorostenky – SK Studénka, národní házená.
3. místo – benjamínci – TJ Vagónka Studénka, oddíl kopaná.
Nejlepší trenér, cvičitel, funkcionář:
1. místo - Maňák Zdeněk – TJ Vagónka Studénka, judo.
2. místo – Mikulová Hana – TJ Vagónka Studénka, SPV – aerobic.
3. místo – Bůžek Jaroslav – TJ Vagónka Studénka, oddíl kopaná.
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Síň slávy: Adamec Zdeněk – TJ Vagónka Studénka, atletika.
SK Studénka, oddíl národní házené
Na konci závodní sezóny 2005/2006 bylo dosaženo následujících
sportovních výsledků v soutěžích:
Mladší žačky : 1. místo v okresním přeboru (dále OP) a dosažení titulu Přeborník
Moravskoslezského kraje. Na Přeboru ČR se družstvo umístilo
na 6. místě ve své kategorii.
Starší žačky : 5. místo v OP
Dorostenky : 1. místo v OP a dosažení titulu Přeborník Moravskoslezského
kraje. Na Přeboru ČR se družstvo umístilo na 4. místě.
Ženy „B“ :
2. místo v OP
Ženy „A“ :
8. místo v I. lize národní házené ČR
Mladší žáci : 9. místo v OP
Dorostenci :
4. místo v OP a 5. místo ve finále Poháru ČR
Muži „B“ :
3. místo v OP
Muži „A“ :
7. místo v I. lize národní házené ČR
Popularita tohoto sportu ve Studénce je dokumentována největší
návštěvností zápasů v rámci I. ligy národní házené v ČR.
Rekonstrukce hříště národní házené u Dělnického domu
Zastupitelstvo města Studénky přijalo na svých zasedáních ve dnech
12.9. a 3.10. 2006 usnesení o realizaci stavebních prací na akci „Úprava povrchu
házenkářského hříště u Dělnického domu“. Dodavatelem díla byla vybrána firma
Swietelský s.r.o. České Budějovice. Za umělý povrch byl po prohlídce
a zkušenostech z několika hříšť na území ČR vybrán povrch POR PLASTIC
SW – vysokozátěžový a vodou nepropustný povrch pro vrcholné soutěže, který je
např. položen na atletickém stadiónu SSK Vítkovice a běhá se na něm Zlatá tretra
Evropy.
Před vlastním položením podkladové vrstvy a samotného umělého povrchu
bylo nutno provézt přípravné práce: velký úklid a čištění hříště, frézování
asfaltu, vyřezání, vybetonování a uložení odvodňovacích kanálků, každodenní
vysávání a zevrubné čištění hříště. Tyto práce prováděli zdarma členové SK
za účasti zástupců dodavatelské firmy. Bylo takto odpracováno 1920 hodin.
Kladení podkladové vrstvy a vlastního umělého povrchu a konečného
lajnování bylo zakončeno v pátek 13.10 2006.
Na umělém povrchu je nyní k dispozici jedno hříště na národní házenou,
dva tenisové kurty i pro volejbal a nohejbal. Výhledově se uvažují i čáry na hříště
pro streetball. Položením umělého povrchu dostali členové SK dárek
k oslavám 85. výročí založení národní házené ve Studénce v roce 2007.
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60 let činnosti fotbalového oddílu TJ Vagónka Studénka.
Fotbalový oddíl TJ Vagónka byl založen v červnu 1946 jako fotbalový
klub SK Butovice. Mezi zakladateli klubu byli Antonín Cihlář, Vojtěch Popek,
Josef Petrovič, Jan a František Silvarovi, Albin Švec a Erich Tyran. Klub SK
Butovice zahájil svou činnost na hříšti u řeky Odry v místě zvaném Sladká díra.
Později byl upraven terén v místě zvaném Na Kmínku, kde bylo zřízeno
fotbalové hříště a provizorní atletická dráha.
Mladý sportovní klub měl v soutěži jedno družstvo dospělých a s odstupem
času pak i B družstvo dospělých a jedno družstvo dorostu a mládeže do 14 let.
Činnost sportovního klubu řídil výbor ve složení: předseda Antonín Cihlář,
členové: Albin Švec, Vojtěch Popek, Jan Tůma a Jaroslav Šindler.
Stolní tenis – TJ Vagónka
Tým „A“ ve složení L. Pupák, J. Vyvial, M. Inderský, L. Inderský
a D. Horut se v divizní soutěži v sezóně roku 2005/2006 umístili na 8. místě
se ztrátou pouhých dvou bodů na čtvrtý tým soutěže, když byl v polovině soutěže
na 2. místě. Vážné zranění klíčového hráče Ladislava Pupáka způsobilo oslabení
ambicí týmu.
Tým „B“ hrající 1. třídu okresního přeboru se umístil na 3. místě. Oporou
týmu byl jeho kapitán Pavel Macháček, který se v úspěšnosti jednotlivců umístil
na 2. místě za což byl i oceněn titulem „Sportovec města Studénky“. Dalšími
členy družstva jsou: David Pupák, Martin Stanečka, Rostislav Ondřej a Pavel
Šenk.
Tým „C“ hrál 2. třídu okresního přeboru a umístil se na 3. místě. Svými
výsledky prokázal, že dlouhodobě patří k předním týmům v okrese Nový Jičín.
O sportovní kvalitě a vyrovnanosti svědčí i umístění hráčů JUDr. Stanislava
Vodného – 6. místo a Drahomíra Myšky – na 9. místě v první desítce soutěže.
Historickou událostí oddílu stolního tenisu ve Studénce bylo sportovní
vystoupení Daniela Horuta na mistrovství Evropy v Itálii v soutěži tělesně
postižených hráčů, kde obsadil v silné konkurenci 3. místo v soutěži jednotlivců
a 3. místo v soutěži družstev.
Dalším historickým mezníkem činnosti oddílu byl vstup první ženy Ing.
Hany Vodné do soutěže mužů v okresním přeboru 2. třídy. Tato hráčka se
v soutěži zabydlela a na okresním přeboru žen ve Fulneku obsadila 3. místo.
Prací s mládeží se v oddílu dlouhodobě zabývá nestor stolního tenisu
ve Studénce Ing. Vladimír Šajtar.
Hokejový klub Studénka – HC Studénka
Na jaře roku 2006 byl členskou základnou dne 19. dubna zvolen nový
výbor ve složení Šobich Lubomír – předseda, Mendrygal Roman – pokladník,
Richter Karel, Miroslav Pokorný a Tancer Jan - členové výboru.
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V průběhu sezóny byla klubem zabezpečena 1x týdně škola bruslení.
Jednotlivá družstva dosáhla v soutěžích krajského přeboru následujících
výsledků:
Žáci 4. – 5.třídy pod vedením trenéra Žídka a Kaňovského 2. místo
v krajském přeboru,
Žáci 6. – 7.třídy pod vedením trenérů Tancera a Richtra Miroslava 1. místo
v krajském přeboru,
Žáci 8. – 9. třídy pod vedením trenérů Bobáka a Chorobinského 3. místo
v krajském přeboru.
Junioři dosáhli pod vedením trenéra Lipnického 2. místo v krajském
přeboru a muži pod vedením trenéra Pokorného 5. místo v krajském přeboru.
V rámci hodnotící členské schůze byli vyhodnoceni a odměněni nejlepší
hráči: Pavel Tisovský a Patrik Vokáč – 4. - 5. třída, David Řezáč 6. - 7. třída,
Josef Malík 8. – 9. třída, Josef Bolf – junioři a Marcel Kaňovský – muži.
Studénecký atletický sedmiboj
V sobotu 6. května se od 15 hodin na letním stadionu ve Studénce konal
první ročník atletického sedmiboje. Přihlásilo se 13 závodníků, kteří byli
rozděleni do třech kategorií: ženy, muži do 35 let a muži nad 35 let. Soutěžilo se
v disciplinách: běh na 100 m, 60 m překážek, skok daleký, běh na 400m (ženy
200m), vrh koulí, běh mužů na 1500m a žen na 800m a skok vysoký.
První disciplinou byl běh na 100 m a po něm běh na 60 m přes pět
překážek. Tato technicky a rychlostně náročná disciplína se neobešla
bez škobrtnutí a pádů, ale všichni nakonec doběhli. Při skoku dalekém se ostře
zvedl vítr a ztížil podmínky k dobrým výkonům. Přesto bylo vidět několik skoků
přes pětimetrovou hranici. Hladká čtyřstovka pro muže a dvoustovka pro ženy
byla již velkou zátěží pro závodníky. Nejlepší muž dosáhl času 60,1 sekund. Vrh
koulí prověřil sílu a obratnost závodníků. Ženy vrhaly tříkilovou koulí a muži
čtyřkilovou a vrh za hranicí 13 metrů můžeme u mužů považovat za velmi
kvalitní. Předposlední disciplinou byl běh na 1 500m muži a 800m žen. Tady se
u závodníků objevovala únava, ale velkou vůlí a vzájemným povzbuzováním to
většina zvládla. Nakonec se všichni přemístili do blízké tělocvičny, aby sedmiboj
zakončili skokem vysokým. Většina závodníků se přenesla přes laťku ve výšce
130 cm. Nejlepším výkonem byla výška 160 cm.
Vítězové:
Ženy :
1. místo Karla Sekaninová
Muži do 35 let : 1. místo Pavel Stiller
Muži nad 35 let : 1. místo René Klein
Celé odpoledne šlo jak o body, tak o výdrž, vůli a pocit zvládnout celý
sedmiboj. Všem závodníkům se to povedlo. Tento první ročník se povedl i díky
finanční dotaci z grandu města Studénky a pořadatelé věří v začátek nové tradice.
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Pochod Poodřím
Před Silvestrem dne 30. prosince 2006 uspořádal již tradiční 28. pochod
Poodřím za zdravím Sportovní klub Studénka, oddíl národní házené. Pochodu se
zúčastnilo 210 chodců, běžců a cyklistů. Důvodem k nevídané účasti bylo mimo
jiné bylo také příjemné zimní počasí, které poslední sobotu před koncem roku
zvalo na procházku do přírody samo.
Každému z těch, kteří se odhodlali k pochodu, vypsali pořadatelé na startu
účastnický list. Ten pak všichni, kteří došli do cíle, dostali na památku. Většina
z lidí si vybralo kratší trasu, jen běžci běhají tu delší.
Kratší trasa vedla od sídla sportovního klubu v Dělnickém domě,
přes vlakové nádraží do Albrechtiček. Odtud pak kolem letiště do Petřvaldíku,
kde bylo pro turisty připraveno občerstvení. Z tohoto místa pak pokračovali buď
zpátky do Studénky, nebo si trasu prodloužili do Jistebníku. V kratší verzi ušli
účastníci asi dvanáct kilometrů a v té delší ještě o osm více. Hlavními pořadateli
byli Jiří Rusek a Zdeněk Havelka a nejmladším účastníkem byl pětiletý Adam
Hrstka a nejstarším třiasedmdesátiletý Milan Leja. Pochodu se již dlouhodobě
zúčastňuje i Ivo Tomášek, syn jednoho ze spoluzakladatelů pochodu
a významného sportovce města, zesnulého Radka Tomáška.
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VIII. SPOLKOVÁ ČINNOST
Základní organizace Českého svazu chovatelů Studénka ( ZOČSCH )
Na počátku roku 2006 měla ZOČSCH Studénka 41 členů všech věkových
skupin včetně tří mladých chovatelů a dvou čestných členů. Ke konci roku se
změnilo složení členstva tak, že počet členů se nezměnil, ale zvýšil se počet
mladých chovatelů na čtyři.
V organizaci jsou vedeny tři chovatelské odbornosti:
• odbornost králíků s garantem Drahomírem Glogarem
• odbornost drůbeže s garantkou Dankou Štefkovou
• odbornost holubů s garantem Tomášem Žákem
Jiří Štefka starší je členem výboru Okresní organizace ČSCH.
11. členný výbor ZO se scházel pravidelně každé první pondělí v měsíci.
Činnost výboru byla zaměřena na organizaci dvou výstav - okresní na podzim
a místní na jaře, zabezpečení činnosti organizace, zajištění krmiv a krmných
směsí pro chovy členů, organizaci brigádnické činnosti, organizaci řádného
ochranného očkování, dohled na řádnou registraci zvířat a na přípravu oslavy 100
let výročí založení organizace. V průběhu roku byly svolány 2 členské schůze
a jedna schůze výroční.
V prostorách chovatelského střediska se konala dne 23. března 2006
konference okresní organizace ČSCH a obě chovatelské výstavy. Jarní výstavy
ve dnech 18. – 19.2 2006 se zúčastnilo 441 platících návštěvníků a podzimní
ve dnech 11. – 12. 11. 2006 420 návštěvníků. Výstavy byly řádně povoleny, byl
zajištěn odborný veterinární dozor. Pobyt návštěvníků výstav byl zpříjemněn
nejen exponáty, ale i tombolou a chutným, již tradičním občerstvením. Zvláště
podzimní výstava patřila mezi zvlášť úspěšné v historii organizace množstvím
vystavených a prodaných zvířat.
Stálým pronajímatelem dolní části střediska je firma Cyklo-Plus,
což zavazuje pořadatele akcí k operativnímu úklidu po každé výstavě. Jídelna
a horní hala je pronajímána zájemcům k pořádání oslav a setkáním. Domovníkem
střediska a nájemcem tamního bytu je pan Jezerský, který odstraňuje drobné
závady na budově i tu, která se udála na jaře, kdy po silném větru došlo
k poškození střechy.
V roce 2006 byla provedena inventura pozemků ve vlastnictví ZO
a upřesnění hranic těchto pozemků podle pozemkových map Pozemkovým
úřadem Nový Jičín. Svazový pozemek o výměře 4,14 ha je pronajímán
společnosti ZEMSPOL Studénka se sídlem v Pustějově.
Chovatelé organizovaní v ZO obesílají jak místní, tak i okresní, oblastní
a speciální výstavy. V rámci hodnocení činnosti organizací v rámci bývalého
okresu Nový Jičín se ZO ČSCH Studénka umístila v roce 2006 na prvním místě.
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K tomuto úspěchu jistě přispěla i brigádnická činnost členů, zaměřená na údržbu
chovatelského střediska a výstavního inventáře ( výroba nových podlážek
a údržba výstavních klecí) a práce s mládeži, kdy mladá chovatelka Pavla
Štefková se zúčastnila soutěže mladých chovatelů a v okresní soutěži zvítězila
a v celorepublikovém kole uspěla na 5. místě.
Rok 2006 byl rokem oslav 100. výročí založení chovatelského spolku
ve Studénce. Slavnostní schůze se konala dne 13. května za účasti 33 členů ZO,
jejich rodinných příslušníků, 3 čestných hostů, 14 hostů z jiných ZO, starosty
města Studénky, 1 hosta z OV ČSCH Nový Jičín a 1 hosta z ÚV ČSCH Praha.
Účast starosty města Studénky obnovila důvěru členů ZO k podpoře jejich
činnosti, což se projevilo i ve spoluúčasti ZO při akci Den města Studénky
výstavkou několika chovaných plemen králíků, drůbeže a holubů zejména z řad
dětí.
Předsedou
základní
organizace
Studénka
je
Jan
Hudec,
který ve slavnostním projevu na oslavu 100 let organizovaného chovatelství
ve Studénce dne 13. května 2006 přednesl historii svazu.
Příloha č.2 : 100 let organizovaného chovatelství ve Studénce.
Modelářský klub Vlkovy buty
Ve dnech 10. a 11. června proběhlo v prostorách zimního stadionu
mistrovství České republiky žáků v plastikovém modelářství, který poprvé
uspořádal místní modelářský klub na základě konkursu pořádaném Modelářským
svazem ČR.
Návštěvníci mohli vidět válečná letadla, lodě, tanky a další vojenskou
techniku ve zmenšeném měřítku. Jedním z pořadatelů a současně i vedoucím
dětského modelářského klubu ve Studénce je Jan Kellner.
Porota měla za úkol vybrat vítěze dvou věkových skupin. Své umění
předvedli modeláři ve věku do dvanácti a patnácti let. V každé této skupině byli
navíc vyhlášení vítězové ve čtyřech kategoriích. Modelářský klub Vlkovy buty
reprezentoval Jan Kellner ml. Výsledky mistrovství nebyly zveřejněny.
Současně s mistrovstvím se konal také čtvrtý ročník Studéneckých křídel,
soutěže, které se mohli zúčastnit libovolní plastikoví modeláři z řad veřejnosti.
Byli mezi nimi i mladí modeláři z Rychvaldu.
Účastníci mistrovství nežili jen soutěžením. Pořadatelé jim zajistili výlet
na mošnovské letiště a k vojenským bunkrům v Darkovičkách. V hale zimního
stadionu jim pak po návratu předvedli členové 19. hraničářského pluku
z Napajedel bojovou ukázku spojenou s prohlídkou radiem řízených leteckých
modelů.
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Pravoslavná církev
Pravoslavná církev obce Studénka oznámila v měsíčníku Zpravodaj konání
bohoslužeb v neděli 17.9. a v sobotu 14.10. v 10.30 hodin v kapli Záštity přesvaté
Bohorodice na ulici Panská (vedle zámku). Zmínka o této církvi je
ve společenském vědomí nová a církev se řadí k dalším dvěma aktivním
církvím, římskokatolické a Československé církve husitské, o jejichž činnostech
bylo zmíněno v loňském zápisu kroniky.
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IX. SOCIÁLNÍ SITUACE
K datu 1. ledna 2006 bylo ve Studénce přihlášeno k trvalému pobytu
10 257 obyvatel. V průběhu roku došlo postupně k následujícím změnám:
K trvalému pobytu se přihlásilo 139 osob, narodilo se 104 dětí (59 chlapců
a 45 děvčat), odstěhovalo se 191 osob a zemřelo 87 občanů. Z tohoto výčtu je
zřejmé, že přibylo 243 občanů a ubylo 278, čili pokles o 35 osob a přetrvává
dlouhodobý trend poklesu počtu obyvatel města. K 1. lednu 2007 bylo v evidenci
obyvatel Městského úřadu 10 222 obyvatel. Během roku 2006 bylo uzavřeno
70 sňatků, zaznamenáno 47 rozvodů a 295 změn trvalého pobytu v rámci města
Studénky.
Vývoj nezaměstnanosti ve Studénce v roce 2006
Měsíc a počet uchazečů:
Leden - 708, Únor - 727, Březen - 722, Duben - 733, Květen - 714, Červen
- 678, Červenec - 686, Srpen - 674, Září - 654, Říjen - 634, Listopad - 595,
Prosinec - 605
Noví občánkové města Studénky
Sbor pro občanské záležitosti města Studénky dne 12.3. přivítal v obřadní
síni zámku ve Studénce nové občánky našeho města:
Davida Gořulu, Markétu Vaňkovou, Viktorii Bittnerovou, Miroslava
Horvátha, Daniela Ruckého, Nikolu Kýškovou, Martina Černého, Agátu
Hlobílkovou, Michaelu Dreslerovou, Tobiáše Hanzelku, Adama Přikryla,
Michala Hrachovinu, Filipa Marka, Bronislava Volného a Tomáše Sobka.
Dne 28. 5. byli přivítání občánci:
Vojtěcha a Julii Barošovy, Hanu Fišerovou, Sáru Hutovou, Dominika
Huvara, Adama Nováka, Michala Pocediše, Petru Bémovou, Ivu Heligmanovou,
Jana Landu, Michala Mayera, Petru Němcovou a Davida Volného.
Dne 10. 9. byli přivítání občánci:
Vít Kellner, Matěj Hanáček, Lukáš Iwoniak, Petr Slívka, Tatina
Škulavíková, Kateřina Zajíčková, Jakub Honus, Klára Bainarová, Štěpánka
Bobková, Daniel Demo, Zuzana Kramářová, Lukáš Gellnar, Soňa Šrubařová, Eva
Žárská, Karin Bittnerová, Vojtěch Pavlačík, Nella Říčná, Jindřich Urbanský,
Nela Malovcová, Adéla Pupáková a Venessa Heráková.
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Setkání s úspěšnými 2006
V úterý 17. října proběhla v sále Dělnického domu ve Studénce
společenská akce Setkání s úspěšnými. Byli oceněni pedagogové a žáci, pozváni
byli příbuzní a rodiče jejich rodiče a příbuzní, ředitelé škol a ostatní veřejnost.
Žáci obdrželi věcné dary a drobné propagační předměty města Studénky,
pedagogové pak ocenění v podobě finanční hotovosti, publikaci Studénka
a květiny. Ocenění 11 pedagogům a 68 žákům předali starosta, místostarosta,
členové Zastupitelstva města Studénky a vedoucí odboru s tajemnicí města.
V průběhu programu zazpívaly oceněné děti z Mateřské školy Studénka,
Základní umělecké školy Studénka a zatančila taneční skupina TG Matonky
ze Základní školy T .G. Masaryka. Program moderovala Ivetta Vavrošová.
Ocenění žáci:
Základní škola Sjednocení
Filip Surák – okresní vítěz sprinterského dvojboje v Novém Jičíně, úspěšný
řešitel okresního kola olympiády v anglickém jazyce (4. místo) a reprezentant
školy v lehkoatletických disciplínách a florbale.
Radim Dresler, Pavla Dreslerová, Alice Bumbalíková a Adam Urbánek
– 2. místo v okresním kole dopravní soutěže ve Frenštátě p/R – znalostní testy,
dovednosti na dopravním hříšti a znalosti při poskytování první pomoci .
Základní škola Butovická
Družstvo hráček ve vybíjené: Markéta Švedová, Hana Švedová, Adriana
Pavlovičová, Michala Rusnyaková, Sabina Gurková, Eva Rychtarová, Radka
Barnetová, Barbora Chovancová, Jana Pavlištíková, Barbora Bartošová Markéta
Maléřová za 1. místo v okresním kole finále v Kopřivnici a za 3. místo
v krajském kole soutěže v Ostravě.
Základní škola T.G. Masaryka
Lukáš Huvar za 2. místo v okresním kole zeměpisné olympiády
Kateřina Binarová za 3. místov okresní soutěži – literární soutěž na téma
„Požární ochrana mýma očima“
Matěj Kratochvil za 3. místo v okresní soutěži – výtvarná soutěž na téma
„Požární ochrana mýma očima“
Taneční skupina TG Matonky: Monika Dostálová, Aneta Kudelová, Veronika
Richterová, Martina Bendová, Blanka Benešová, Monika Večerková, Hana
Sanytráková, Eva Neubauerová a Eva Vrátná za 8. místo v celostátním kole
tanečních skupin
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Základní umělecká škola Studénka
Okresní kolo soutěže základních uměleckých škol (Nový Jičín)
Dechové a bicí nástroje:
Tereza Holinková za 3. místo ve hře na zobcovou flétnu
Veronika Kovaříková a Simona Nevařilová za 2. místo ve hře na příčnou flétnu
Markéta Maléřová a Filip Morys za 2. místo ve hře na lesní roh
Tereza Maléřová za 1. místo s postupem do krajského kola ve hře na lesní roh
a zvláštní ocenění poroty za interpretaci ve hře na žesťové nástroje. V krajském
kole na 1. místě.
Vojtěch Seidler za 1. místo s postupem do krajského kola ve hře na bicí.
V krajském kole pak umístění na 3. místě
Sólový a komorní zpěv:
Klára Macháčková, Lenka Halamová a komorní kvartet za 3. místo v okresním
kole soutěže ZUŠ
Kristýna Plebanová a komorní trio za 2. místo v okresním kole soutěže ZUŠ
Daniel Hochman za 1. místo v okresním kole soutěže ZUŠ s postupem
do krajského kola.
Okresní přehlídka „Fantazie 2006“ v Muzeu Fojtství v Kopřivnici
Výtvarný obor základních škol a základních uměleckých škol:
Anna Kolocsányiová za 1. místo v okresní přehlídce, absolventka výtvarného
oboru ZUŠ.
Střední škola ekonomicko – podnikatelská Studénka , o.p.s.
Ocenění žáci: Filip Soukeník, Šárka Wisurová, Kateřina Chalupová, Tereza
Důlková, Veronika Justová, Jana Macháčková, Jana Talečková, Kateřina
Chalupová, Michaela Bělunková, Václav Závada, Lucie Letáčková, Lukáš Měch,
Jiří Podhajský, Jakub Haluška, Jakub Lučan, Hana Ambruzová.
Základní škola Tovární
Ocenění žáci:
Andrea Bugyiová, Marie Libosvárová, Viktor Bugyi a Martin Weis, Vlastimil
Hrudík, Jakub Trochta.
Mateřská škola Studénka
Ocenění žáci:
Michal Vavroš, Michaela Sadílková a Sára Pocedičová.
Ocenění pedagogové:
Mgr. Věra Foltasová a Olga Bočkayová – ZŠ Sjednocení, Mgr. Jana Rychtarová
a Mgr. Jan Neubauer – ZŠ Butovická, Mgr. Oldřiška Dostálová a Mgr. Vladimíra
Peštálová – ZŠ TGM, Ing. Monika Kochová, Paeddr.. Katarina Vrablová,
Mgr. Pavel Vrabl, Mgr. Martina Nitková a Ing. Romana Zimová – Střední škola
ekonomicko-podnikatelská.
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Tříkrálová sbírka 2006
Tříkrálovou sbírku organizovala Charita Studénka ve dnech 2. – 15.1. 2006
na území své působnosti ve Studénce, Albrechtičkách a Pustějově. Dále pak
i mimo oblast své působnosti v Bartošovicích, Kateřinicích, Mošnově, Petřvaldu,
Trnávce, Slatině a Staré Vsi nad Ondřejnicí.
Do koledování se zapojilo 201 dětí a 67 dospělých a bylo vykoledováno
311 879 Kč. Z toho v Butovicích 72 909 Kč, ve Studénce 53 827, v Nové Horce
3 845 Kč a v Albrechtičkách 17 502 Kč. Rozdělení peněz na sociální účely bylo
následující:
35 % vybraných peněz směřovalo na pomoc lidem v nouzi, obětem
živelných katastrof u nás i v zahraničí.
65 % výtěžku sbírky zůstává Charitě Studénka na realizaci vlastního
projektu – zřízení půjčovny zdravotnických a kompenzačních pomůcek
pro nemocné občany z obcí ve kterých Charita organizovala Tříkrálovou sbírku.
Budou zakoupeny polohovací postele, invalidní vozíky, toaletní židle,
antidekubitní matrace a podložky, chodítka, jídelní stolky k postelím, kardiacká
křesla aj.
Půjčování pomůcek probíhá každý pracovní den od 7.00 do 15.30 hodin
prostřednictvím kontaktní osoby Martiny Kilnarové, která pracuje ve funkci
vedoucí komplexní péče.
Poplatky za půjčky podpůrných a kompenzačních pomůcek:
Název pomůcky

záloha (Kč) poplatek na den(Kč)

polohovací lůžko s hrazdou
antidekubitní matrace nafukovací
antidekubitní deka
mechanický vozík
chodítko pojízdné
chodítko čtyřbodové nepojízdné
vycházkové francouzké hole – pár
WC židle pojízdná
Glukometr
kardiacké křeslo pojízdné
aj.

1000
1000
200
500
500
300
50
500
1000
800
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15
10
1
3
1
1
1
3
5
3

X. BEZPEČNOSTNÍ SITUACE
Jednotka sboru dobrovolných hasičů města Studénky
Členové jednotky SDH zasahovali v roce 2006 celkem u 41 událostí,
z toho 29 událostí bylo na území města a zbytek pak mimo území města. V rámci
odborné přípravy se členové zúčastnili taktického cvičení integrovaného
záchranného systému zaměřeného na zásah u havárie letadla na letišti Ostrava
– Mošnov a ve spolupráci s Hasičským záchranným sborem Moravskoslezského
kraje připravili a provedli taktické cvičení zaměřené na likvidaci ekologické
havárie na vodním toku způsobené únikem nebezpečné látky.
Největší podíl na zásazích tvoří obecně zásahy při tzv. technické pomoci
(18) a zásahy u 16 požárů. Dále hasiči zasahovali u 3 dopravních nehod,
u jednoho zásahu na odstranění následků živelné pohromy – větrné smršti
a v jednom případě u úniku nebezpečné látky. V jednom případě byl jednotce
vyhlášen planý poplach.
Na území města Studénky bylo 8 požárů, 16 technických pomocí, jedna
živelná pohroma, jeden únik nebezpečné látky a dva zásahy u dopravních nehod.
Vybrané zásahy jednotky SDH města Studénky:
Dne 19.5.2006 ve 22:57 byla Operačním a informačním střediskem
Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje povolána jednotka SDH
k požáru pily v obci Stará Ves u Bílovce. Na místo vyjely tři cisternové
automobilové stříkačky a čtrnáct hasičů z hasičských stanic na ulici Butovické
a Družstevní. Rozsáhlý požár, kterým byla zcela zničená hala přířezovny
a kanceláře firmy, likvidovalo celkem sedm jednotek požární ochrany až do páté
hodiny ranní. Při zdolávání požáru se lehce zranil jeden ze zasahujících hasičů.
Dne 28.5. 2006 v neděli znovu zasahovala jednotka SDH města Studénky
při požáru velkokapacitního seníku v objektu bývalého zemědělského družstva
v obci Bravantice. Na místo se spolu s jednotkou SDH města Studénky dostavili
také profesionální hasiči ze stanice v Bílovci a Bravantic. K hašení a následnému
ochlazování střešní konstrukce byl dopraven ze stanice v Novém Jičíně
automobilový žebřík. Požár, při kterém byla vážně poškozená střecha objektu,
shořela veškerá uskladněná sláma, likvidovaly jednotky SDH téměř do půlnoci.
Kvůli silnému zakouření zasahovali hasiči na místě zásahu v dýchacích
přístrojích za umělého osvětlení. Příčina požáru není objasněna.
Dne 3.6.2006 v sobotu kolem 18 hodin došlo v bývalé ubytovně na ulici
Tovární ve Studénce ke vznícení postelové matrace a nahromaděných PET láhví
v jedné z nevyužívaných místností. Požár byl zlikvidován během několika minut
jednotkou SDH města Studénky, která se dostavila na místo s třemi zásahovými
automobily ze stanic na ulicích Butovické a Družstevní. Dobrovolné hasiče
ze Studénky posílila jednotka hasičského záchranného sboru ze stanice Bílovec.
Příčinou požáru byla zřejmě nedbalost nebo hra dětí. Ke škodě na objektu
nedošlo.
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Městská policie ve Studénce
Činnost, úkoly a poslání městské policie jsou stanoveny zákonem
č. 553/1991 Sb., O obecní policii. V rámci příslušných právních norem tak
městská policie zabezpečuje zejména místní záležitosti veřejného pořádku
a realizuje tyto úkoly:
Dohlíží na dodržování obecně závazných právních předpisů o ochraně
veřejného pořádku, přispívá k ochraně a bezpečnosti osob a majetku, dohlíží
na dodržování pravidel občanského soužití, přispívá k bezpečnosti a plynulosti
provozu na pozemních komunikacích, odhaluje přestupky a jiné správní delikty
a v zákonem stanoveném rozsahu ukládá a vybírá pokuty za přestupky,
odchytává toulavá a synatropní zvířata a zabezpečuje jejich umístění do útulku,
doručuje poštu pro potřeby úřadu a města Studénky, účastní se krizového řízení
města, přispívá k ochraně majetku ve vlastnictví města prostřednictvím pultu
centralizované ochrany a zajišťuje činnost v oblasti prevence kriminality.
Ve sledovaném období bylo zaznamenáno 3109 událostí, a to zejména
v oblastech: přijatá oznámení občanů, spolupráce s policii ČR, spolupráce
s přestupkovou komisí, odchyt psů, vraky, nálezy, skládky, trestné činy a první
pomoc.
V současné době má městská policie 15 zaměstnanců, z toho 11 strážníků
včetně velitele Dalibora Klementa. V nejzatíženějších oblastech v ulicích
A. Dvořáka, Tovární, Sjednocení a Butovické je vykonáváno vyšší procento
kontrolní, pochůzkové a hlídkové činnosti. Strážník M. Honěk slouží také jako
psovod, a to hlavně na nočních směnách a o víkendech.
V roce 2006 bylo také pořízeno nové služební vozidlo Škoda Roomster,
které je vybaveno zařízením GPS Recorder pro zjištění a přenos polohových
a provozních údajů a softwarem pro zobrazení těchto údajů na vyhodnocovacím
pracovišti. Občanům je k dispozici pevná linka, linka tísňového volání 156
a mobilní telefon a bylo instalováno nové záznamové zařízení REDAT
k telefonním linkám a radiostanicím, umožňující zaznamenávání přijatých
oznámení občanů.
Policejní případy vztahující se k městu Studénka
Loupežná přepadení
Loupežné přepadení si vymyslela devatenáctiletá dívka. K přepadení mělo
dojít 6. října kolem 23. hodiny na ulici Sjednocení u autobusové zastávky. Žena
uvedla, že k ní přistoupili dva pachatelé, jeden ji chytil za ruku a zatáhnul ji
do autobusové zastávky. Ke krku ji přiložil kovový předmět a požadoval
po ni vydání veškerých peněz. Policistům dívka dále řekla, že lupičům ze strachu
vyhověla a vydala jim 1500 korun. Později bylo zjištěno, že si slečna celou
záležitost vymyslela.
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Řidič autobusu řídil opilý
V polovině měsíce dubna zastavila policejní hlídka autobus na ulici
Budovatelské a kontrolovala řidiče testem na alkohol. Řidič linkového autobusu
měl v krvi 2,48 promile alkoholu. Není žádným tajemstvím, že na Novojičínsku
jezdí řada řidičů pod vlivem alkoholu, ale tento případ byl výjimečný.
Dálnice D47
Odlehčení dopravy ve městě Studénka pomůže zajisté vybudování dálnice
D47, která probíhá i v okrajových oblastech města.
Ředitelství silnic a dálnic ČR zprovozní významnou část dálnice D47
o rok dříve, než se původně plánovalo, i přes komplikace spojené s řadou
různých silničních a inženýrských přeložek či složitostí z hlediska vlastnických
práv. Celých 17 km dálnice bude otevřeno v roce 2007. Jedná se o průtah
Ostravou a trasu po Bohumín.
Urychlené dokončení úseků dálnice bude mít přínos i pro občany města
Studénky. Podle odhadů projede v roce 2010 na ostravském úseku dálnice přes
40 tisíc vozů denně. Kromě finančních nákladů si stavba vyžádala nasazení přes
deset tisíc pracovníků, kteří se po celou dobu na výstavbě podílejí. Dálnice D47
se po svém dokončení napojí na dálnici D1 a získá i stejné pojmenování.
Napojením na polskou dálnici se budou moci dostat řidiči až do polského
Gdaňsku. Celá dálnice D1 z Prahy k česko-polským hranicím bude měřit celkem
377 kilometrů.
V roce 2008 budou následovat úseky mezi Lipníkem nad Bečvou
a Ostravou. Celkové náklady na výstavbu dálnice D47 dosáhnou částka
57 miliard korun.
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XI. ŽIVNOSTENSKÉ PODNIKÁNÍ, OBCHOD
A SLUŽBY
Thrall Vagonka Studénka
V měsíci srpnu došlo ke změně zaměstnavatele pro přibližně třistapadesát
zaměstnanců Thrall Vagónky Studénka. Bývalý majitel, americká firma Trinity
Industrie, prodal všechny své evropské závody společnosti International Rallway
Systéme (IRS).
IRS je registrována v Luxemburku, sídlo má ve Švýcarsku a koupí závodu
ve Studénce, rumunském Aradu a provozy ve Švýcarsku, na Slovensku
a ve Velké Británii se stala největším evropským výrobcem nákladních
železničních vagónů. IRS očekává, že celkový obrat v letošním roce přesáhne
300 milionů eur s výrobní kapacitou asi 6000 vozů ročně. Prezident IRS je
Christian Burci, který sdělil, že se zlepší a zvýší dodávka nákladních vagónů na
evropský trh a předpokládá přemístění dopravy ze silnic na železnici.
K propouštění ve Vagónce nedojde, protože je závod plně vytížen a má dostatek
zakázek. Největší část bývalé Vagónky, 90 tisíc metrů čtverečních, si od Trinity
koupila v loňském roce firma AK 1324, podnikající v oblasti nerezových
a hutních materiálů a jejím jednatelem je Karel Chvostek.
Společnost MSV STUDÉNKA, s.r.o.
Společnost MSV Studénka, s. r. o. byla založena 13. října 2003 a sídlí
na ulici Tovární 342 ve Studénce. Majitelem společnosti je bývalý zaměstnanec
Moravskoslezské vagónky ve Studénce Ing. Radomír Surák.
Firma nabízí ve svém obchodním portfoliu díly kolejových vozidel, díly
důlních a zemních strojů, svařence do hmotnosti 1,5 tuny a drobné zámečnické
díly jak z dokumentace vlastní, tak i z dokumentace dodané.
MSV elektronika, s.r.o.
Sídlo firmy je na ulici Poštovní 662.
Společnost byla založena v roce 1997. Firma má dlouholeté zkušenosti
v oblasti vývoje HW a SW elektronických řídících systémů a jejich aplikacích
na kolejových vozidlech.
MSV elektronika se zaměřuje na výzkum, vývoj a výrobu vozidlových
počítačů a další elektroniky pro aplikace v dopravě a průmyslu včetně tvorby
programového vybavení.
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Hlavní aktivity firmy spočívají v :
projektování elektrické výzbroje a výstroje nových
a rekonstruovaných kolejových vozidel
návrh, vývoj a výroba řídících systémů trakčních
i netrakčních kolejových vozidel
návrh a výroba řídící elektronika pro subsystémy
kolejových vozidel (dveře, vodní hospodářství, WC, brzdy)
návrh a výroba elektronických komponent pro aplikace
na kolejových vozidlech i v průmyslu
návrh a výroba rozvaděčů
Vedení společnosti
Ing. Pavel Hanzelka, výzkum a vývoj
RNDr. Jan Hula, obchod
Ing. Vladimír Kubánek, výroba a nákup
Ing. Petr Svoboda, výkonný ředitel, vozidlové aplikace
Firma Denas, s.r.o., Družstevní 246
Firma Denas navazuje na dlouhodobou tradici rybnikářství v Regionu
Poodří. Při podzimních výlovech sklízejí zaměstnanci firmy plody své práce.
Jednatelem firmy je David Sirotek a vedoucím výroby Petr Vrbica. Na podzim
roku 2006 byly v časovém rozmezí od 4. října do 17. listopadu loveny rybníky
Vrážov, Fojtův, Kozák, Horní, Emauzský, Nadýmač, Kačák, Bažantula,
Bravantický dolní a prostřední, Travný, Okluk velký, Bravantický horní, Trněný,
Okluk malý, Kotvice, Nový, Bartošovický dolní a Bartošovický horní.
Obvyklý výlov rybníků probíhá tak, že zhruba desítka mužů oděných
v gumových kalhotách a pláštích se pohybuje v téměř vypuštěném rybníce
a ulovené ryby vhazuje do připravené loďky nebo do kádí. Na ty už čekají jejich
kolegové, kteří ryby váží a rozdělují podle velikostních skupin. Pak už se ryby
nakládají na nákladní auta a vozí se do sádek. Pak se třídí ryby na export,
na vánoční trh a část do rybářských revírů. Většina ryb jde však na vánoční trhy.
Poslední slavnostní výlov se konal ve dnech 16. 11. – 18. 11 v Bartošovicích.
Přestože letošní červenec byl natolik horký, že bylo nutno na některých
rybnících použít tzv. areátory, aby se ryby neudusily, společnost nezaznamenala
výrazné ztráty. Na příklad v Travném rybníku byli většinou kapři, amuři
a dokonce i štiky. Zájemci si mohli koupit rybu na místě výlovu k okamžité
spotřebě nebo pro uchování do Vánoc v mrazicím boxu.
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Železniční stanice Studénka
Historie města Studénky je úzce spjata s historií Českých drah a zejména
s železniční stanici Studénka. Přednosta železniční stanice Ing. Martin Monsport
poskytl informace o událostech dotýkajících se této lokality v roce 2006.
Nedlouho před zahájením roku 2006 a to dne 11.12. 2005 byly zahájeny
jízdy nových souprav PENDOLÍNO s naklápěcími vozovými skříněmi
a zavedením maximální rychlosti 160 km přes Studénku a na koridoru.
Byl zaznamenán nárůst nákladní přepravy uvedením do provozu úseku
Studénka – areál Čepro v Sedlnicích včetně napojení železniční vlečky
a zavedení přímého nákladního expresu mezi kontejnerovým překladištěm
v Mělníku a Kopřivnicí.
Rovněž byly zahájeny přípravné a projektové práce na vybudování nové
železniční trati , kterou bude odbočka na letiště Mošnov k odbavovací hale
včetně napojení vznikající průmyslové zóny.
První cestující by mohli mít možnost dopravit se na letiště vlakem nejdříve
na konci roku 2009. S nápadem rozšířit železniční napojení na letiště na trati
ze Studénky přes Sedlnice přišel krajský úřad. Na letišti by měly být dvě
zastávky – u průmyslové zóny, která bude sloužit především pro dopravu
zaměstnanců firem v průmyslové zóně, druhá poblíž odbavovací haly
pro cestující. Výstavba nové trati přijde asi na půl miliardy korun. Železniční
napojení by mělo být dlouhé tři kilometry a vlaky jezdit na jednokolejné trati
rychlostí nejvýše devadesát kilometrů v hodině. Už v roce 2010 by se na letiště
mělo dostat až 2900 lidí, v roce 2020 pak až 5700 cestujících denně.
V roce 2006 pokračovaly práce na zavedení dálkového řízení úseku hlavní
trati Přerov - Ostrava, Svinov z dispečerského pracoviště v Přerově.
Městská hromadná doprava ve Studénce
Počínaje datem 10. prosince došlo ke změnám v městské hromadné
dopravě, kdy vstoupil v platnost nový jízdní řád. Nejdůležitější změnou je
prodloužení stávající trasy. Linka nově vyjíždí ze stanice Studénka – Vagónka
vrátnice 2 a ne jako doposud od Dělnického domu. Novinkou je také víkendové
spojení s místní částí Nová Horka. Cestující navíc mohou využít měsíčních
jízdenek a uznávány jsou i časové jízdenky ODIS. Změny v časech příjezdů
a odjezdů autobusů jsou stanoveny tak, aby na zastávce Studénka – jesle,
v blízkosti nádraží, navazovaly na vlakovou dopravu.
Deratizace ve městě
V měsíci září a říjnu byla provedena deratizace za účelem vyhubení
potkanů převážně v kanalizaci města. Firma, která deratizaci provedla, využila
nejspolehlivější dosud známé prostředky proti hlodavcům, antikoagulanty.
Pouhých 2,5 gramů nástrahy s těmito přípravky stačí na zahubení potkana
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vážícího 0,25 kg. Smyslem plošné deratizace je hlavně ochrana lidského zdraví,
protože potkani přenášejí původce řady nebezpečných chorob, jakými jsou mor,
leptospiroza a salmoneloza. Potkani se množí velmi rychle a dospívají už
po třech měsících. Samice je březí tři týdny a vrhá až patnáct mláďat i sedmkrát
do roka. Deratizaci provádí město pravidelně již třetím rokem a prevence se
osvědčila. Počet potkanů i škod jimi způsobených se za tu dobu údajně znatelně
snížil.
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XII. KALENDÁRIUM
V přehledu událostí v Kalendáriu nejsou uvedeny akce MěKS. Ty jsou uvedeny
v Příloze č.1.
1.1.2006
1.1.
2. – 15.1.
6.1.
14. 1.
14.1.
1.2.
2.2.
11.2.
11.2.
14. – 15.2.
18. 2.
18. – 19.2.
26. 2.
5.3.
17.3.
18.3.
30.3.
7.4.
22.4.
1.5.
1.5.
13.5.
15. – 19.5.
26.5.
6.5 – 23.9.
3.6.
2.6. – 3.6.
10.6.
20.6.
1. 7.
14. – 15.7.
31.8. – 3.9.
9. – 10.9
29.9.
Říjen
13. 10.

Změna ceny vodného a stočného (21,62/12.39 Kč)
Zvýšení částek sociálního minima
Tříkrálová sbírka 2006
Uzavření dohody o partnerských vztazích mezi městy Studénka
a Dabrova Górnica z Polska
Den otevřených dveří na ZŠ T. G. Masaryka
Sportovní ples 2006, oddíl národní házené
Zápis do 1. třídy ZŠ T. G. Masaryka
Zápis do 1.třídy ZŠ Butovická a ZŠ Sjednocení
X. Městský ples
Vyhlášení vítězů soutěže „O nejlahodnější domácí víno“
Zvěřinové hody v restauraci Dělnický dům
Hasičský bál
Místní výstava králíků, holubů a drůbeže v chovatelském
středisku ve Studénce pořádal ČSCH
Změna jízdního řádu MHD ve Studénce
Dětský maškarní rej
Školský společenský ples
Pyžamový Disko ples
Návštěva prezidenta Václava Klause s chotí ve Studénce
Vyhlášení nejúspěšnějších sportovců města
Železná sobota a sběr papíru
Studénecký atletický sedmiboj
Vagonářské muzeum zahajuje sezónu
Oslava 100 let organizovaného chovatelství ve Studénce
Týden otevřených dveří v hudební škole Musicale
Oslava 50. výročí otevření budovy MŠ na ulici Budovatelské
Svoz objemného a nebezpečného odpadu o sobotách
Dětský den
Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR
Den města
Závěrečný účet města Studénky za rok 2005
Tamburáši opět v Šuranech
Tamburáši ve Slovinsku
Tamburáši v Makedonii
Mezinárodní festival dech. orchestrů Jistebník – Studénka
Butovické hry 2006
Vykácení aleje tují na hřbitově ve Studénce I
Nový povrh hříště na národní házenou ve Studénce I
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17.10
Setkání s úspěšnými 2006
20. – 21.10. Volby do Zastupitelstva města Studénky
1.9. – 31.10 Plošná deratizace města
11.11.–12.11 Výstava ke 100. výročí založení českého svazu chovatelů
4.12.
Mikulášské odpoledne v ZŠ T. G. Masaryka Studénka
10.12.
Změny v městské hromadné dopravě
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XIV. PŘÍLOHY
Příloha č.1

Akce MěKS a Klubu Peklo v roce 2006
LEDEN 2006
název akce
návštěvníků
1.
Maškarní ples pro děti s Heidi Janků
2.
Michal Nesvadba na hraní
3.
Ivan Hlas trio

1.
2.
3.
4.

datum
21. 1. 2006
25. 1. 2006
27. 1. 2006

PEKLO:
Novoroční videoprojekce
Živý koncert – SQWOTT
Maškarní ples
Živý koncert - CRASHPOINT

7. 1. 2006
14. 1. 2006
20. 1. 2006
28. 1. 2006

ÚNOR 2006
název akce
návštěvníků
1.
X. Městský ples
2.
Lenka Dusilová „Mezi světy“

datum

počet
289
159
16
464
25
45
40
72
182
celkem

646

počet

11. 2. 2006
17. 2. 2006

381
126
507

4. 2. 2006

32

PEKLO:
1.
2.
3.

ST.ART Výstava Radima Bejlovce
Rewind
Videoprofil

24. 2. 2006
25. 2. 2006

BŘEZEN 2006
název akce
návštěvníků
1.
SANATORIUM – K. Šíp, J. Náhlovský
2.
Swingový večer – B. Pukovec
3.
Klíče na neděli
4.
Den učitelů

1.
2.
3.

datum

PEKLO:
Jungletek
Turnaj ve fotbálku
Živý koncert – MINIMÁLNÍ TRVANLIVOST

85

62
12
106
celkem

613

počet

6. 3. 2006
15. 3. 2006
26. 3. 2006
31. 3. 2006

89
137
259
96
581

11. 3. 2006
18. 3. 2006
25. 3. 2006

65
62
44
171
celkem

752

DUBEN 2006
název akce
návštěvníků
1.
Divokým Kurdistánem - školy
2.
O Růžence – MŠ, školy
3.
Sportovec 2005
4.
Kamelot
5.
Iva Hoňková – výstava, beseda
6.
Večer plný módy

1.
2.

datum

PEKLO:
Limbo
Oersted živě

KVĚTEN 2006
název akce
návštěvníků
1.
Koncert Tamburašského souboru BRAČ
2.
Koncert MUSIKA OPAVIA
3.
Festival MIŠ MAŠ s Peterem Lipou
4.
Studénecký Kapřík
5.
Studénka fest
6.
Pohádkové dopoledne ke Dni dětí - „Ferda Mravenec
…“
- „Lakomec“

1.
2.
3.

PEKLO:
Živý koncert kapel
Komorní koncert
Rewind

1.
2.
3.
4.

3. 4. 2006
7. 4. 2006
7. 4. 2006
14. 4. 2006
19. – 20. 4. 2006

257
142
151
123
153

22. 4. 2006

213
1.039

8. 4. 2006
14. 4. 2006

36
27
63
celkem 1.102

datum

115
37
41
110

27. 5. 2006

139

31. 5. 2006

347

298
1.087

datum

PEKLO:
HIPHOPARTY
REWIND
DEPECHE MODE
Zavírák

86

počet

13. 5. 2006
14. 5. 2006
19. 5. 2006
23. 5. 2006

5. 5. 2006
20. 5. 2006
26. 5. 2006

ČERVEN 2006
název akce
návštěvníků
1.
Filmové představení ke Dni dětí „Strašpytlík“
2.
Den města

počet

51
4
9
64
celkem

1.151

počet

1. 6 2006
10. 6. 2006

293
980
1.273

9. 6. 2006
23. 6. 2006
24. 6. 2006
30. 6. 2006

30
14
87
23
154
celkem

1.427

ČERVENEC 2006
název akce
návštěvníků
1.
promenádní koncert – Alfa Band
2.
Mlýnice
3.
promenádní koncert – Country Expres

datum

SRPEN 2006
název akce
návštěvníků
1.
promenádní koncert – BRAČ
2.
promenádní koncert – dech. Orch. San Marco d´Alunzio

2. 7. 2006
15. 7. 2006

135
298

23. 7. 2006

67
500
celkem

datum

datum
2. 8 2006
10. 6. 2006

3.

17. 9. 2006

500

počet

13. 8. 2006
25. 8. 2006

celkem
ZÁŘÍ 2006
název akce
návštěvníků
1.
Karnevalové ukončení léta
2.
Mezinár. festival dechových orchestrů Jistebník –
Studénka

počet

zrušeno
zrušeno

0
počet
516
95
platících Studénka
250
zdarma Jistebník
107

Izer + Freud „Dnes Vás baví holohlaví“
4.

22. 9. 2006

45
1.013

8. 9. 2006
15. 9. 2006
23. 9. 2006
29. 9. 2006

70
30
45
23
168
celkem

Karel Plíhal „Nebe počká“

1.
2.
3.
4.

PEKLO:
OTVÍRÁK
Hudební profil s videoprojekcí
REWIND
Živý koncert kapel

87

1.181

ŘÍJEN 2006
název akce
návštěvníků
1.
Jaroslav Hutka - koncert
2.
Magda Reifová – „Kouzelná školka s Majdou a
Františkem“
3.
„Čochtan vypravuje“

datum

4.

5. 10. 2006
6. 10. 2006

25 + 1 ZTP
126 + 185
děti

10. 10. 2006

97(150,-)
2(90,-)
5(130,-)
66 (30,-) 5
(15,-)

13. 10. 2006
Koncert Tamburašského souboru BRAČ

5.

počet

18. 10. 2006

24

Beseda se spisovatelkou Simonou Monyovou
536

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

PEKLO:
Klubová středa
Oldies party
Klubová středa
Mustek sound systém
Klubová středa
Maškarák
Klubová středa
Projekce stereo Me´s

LISTOPAD 2006
1.
Screamers

4. 10. 2006
7. 10. 2006
11. 10. 2006
14. 10. 2006
18. 10. 2006
21. 10. 2005
25. 10. 2006
28. 10. 2006

název akce

datum
15. 11. 2006

2.

20. 11. 2006
Slet Broučků

3.

20
60
40
50
50
50
30
45
345
celkem

881

počet návštěvníků
136 není
naše akce
54
(zdarma)

20. 11. 2006

111 x 20,-

25. 11. 2006

62x60,12x40,-

28. 11. 2006

269x180,-,
9x130,-

Parodie na depresi – amatérské divadlo
4.
Folkový výprodej
5.
Hradišťan

653

1.

PEKLO:
Klubová středa

1. 11. 2006

2.
3.

Koncert živých kapel
Klubová středa

3. 11. 2006
8. 11. 2006

4.

Martinská puschkin párty

11. 11. 2006

5.

Klubová středa

15. 11. 2006

6.
7.

Break revolution
Klubová středa

18. 11. 2006
22. 11. 2006

8.

Klubová středa

29. 11. 2006

88

40 zdarma
100 x 40,30 zdarma
50 zdarma
40 zdarma
50 x 30,30 zdarma
40 –
zdarma
380
celkem 1.033

PROSINEC 2006
název akce
1.
Rozsvícení vánočního stromu

datum
1. 12. 2006

2.

3. 12. 2006
„Bosorky a havran“ - divadlo

3.

5. 12. 2006
„Hodina zpívání ve zvěřinci“

4.

9. 12. 2006
Vánoční trhy

počet návštěvníků
300 zdarma
49x děti
zdarma
32 x 30 Kč
576 x 30
Kč
560 zdarma
1.517

1.
2.

PEKLO:
Schans party
Klubová středa

2. 12. 2006
6. 12. 2006

3.

Poslechový večer

8. 12. 2006

4.

Klubová středa

13. 12. 2006

5.
6.
7.

Koncert živých kapel
Elektro Tekk
Klubová středa

15. 12. 2006
16. 12. 2006
20. 12. 2006

8.

Štědrý večer v Pekle

24. 12. 2006

9.

Profil rockové legendy Pražský výběr

27. 12. 2006

10.

Pekelný předsilvestr

29. 12. 2006

26 x 30,30 zdarma
45 zdarma
20 zdarma
60 x 20,45 x 35,25 zdarma
60 zdarma
50 zdarma
80 –
zdarma
441

celkem 1.958
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Příloha č. 2
100 let organizovaného chovatelství ve Studénce
(Projev předsedy Jana Hudce dne 13.5.2006)
Vážení přátelé, vážení hosté,
když mi členové naší ZO dne 10.3.2006 projevili svou důvěru a zvolili mě
předsedou, stal jsem se 18. předsedou chovatelského spolku ve Studénce.
Připadla mi tím i čest dnes Vám přednést tuto Zprávu o činnosti chovatelské
organizace ve Studénce za 100 let jejího trvání. K sepsání zprávy jsem využil
práci člena naší ZO přítele Pavla Čaneckého. Přítel Čanecký prostudoval
dochované knihy zápisů ze schůzí a pokladní deníky a na jejich základě vytvořil
dílko 100 let organizovaného chovatelství ve Studénce, které popisuje historii
našeho spolku.
Dějiny organizovaného chovatelství ve Studénce se začaly psát dne 13. května
1906, kdy byl na ustavující valné hromadě v místním hostinci pana Bartoše
založen „Králíkářský spolek pro Studénku a okolí“. V den vzniku
chovatelského spolku čítala chovatelská základna 25 členů. Ve stejný den byl
rovněž zvolen výbor, který byl vytvořen následovně: Předsedou se stal pan Jan
Bartoš, za jednatele byl zvolen pan František Bajnar, dalšími členy výboru byli
jmenováni pánové František Richter – pokladník , Karel Figalla, Josef Stecher
– místopředseda, Viktor Londyn a Josef Sládeček. Za „Revizory“ spolku byli
zvoleni následující pánové František Martínek a Karel Bořuta. Mezi plemena
králíků chovaných v prvních letech existence spolku patřili vídeňští modří,
stříbrní, belgičtí a ruští králíci.
Dne 8. prosince roku 1906 se konala první společenská akce pořádaná spolkem,
jednalo se o králíčí hody spojené se zábavou v Bartošově hostinci.
Dne 24. února roku 1907 na celoroční valné hromadě bylo navrženo panem
Josefem Stecherem, aby místní králíkářský spolek přistoupil k Ústřední jednotě
Českoslovanské, což bylo schváleno většinou členů. Rovněž bylo schváleno
konání první malé králíkářské výstavy, která byla naplánovaná na prázdniny roku
1907 u pana Jana Bartoše.
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Dne 14. dubna roku 1907 bylo na výborové schůzi usneseno podat žádost
na Zemskou vládu Rakouského Slezska o udělení subvence (dotace) na podporu
chovu králíků pro králíkářský spolek ve Studénce. V této době začínají členové
prodávat králíky ze svých odchovů také prostřednictvím inzerátů v dobových
časopisech („Ruch“, v „Milotickém hospodáři“ a v časopisech „Králíkář
českoslovanský“ a „Svět zvířat“).
Členské příspěvky činily v době vzniku 30 haléřů měsíčně a dne 29. března roku
1908 byly sníženy na 20 haléřů měsíčně. Pro srovnání pořizovací cena
1 chovného králíka činila tehdy maximálně 15 korun.
Dnes se nám tato čísla mohou zdát směšná, ale musíme si uvědomit, jaká byla
síla rakousko-uherské koruny ve srovnání s tou dnešní, a jak vysoký byl tehdy
průměrný plat dělníka.
Činnost spolku na počátku 20. století sestávala z nákupu cizích králíků
pro spolek, jednotliví králíci byli rozděleni mezi členy s tím, že kdo měl
spolkového samce, byl povinen připouštět ostatním členům samice a ten kdo
držel spolkovou samici, měl povinnost rozdat první hnízdo mezi členy.
Za obsluhu spolkového králíka dostával člen každý rok od spolku odškodné
ve výši 5 korun. Spolek pravidelně pořádal v letních měsících malé výstavy
králíků na pozemku pana Jana Bartoše (prvního předsedy a majitele hostince
ve které se pořádaly schůze spolku), které byly často spojovány se společenskými
akcemi. Králíkářský spolek se rovněž účastnil výstav jiných králíkářských spolků
(Škvrňany, Brno, Příbor, Třebovice, Moravská a Slezská Ostrava, Plzeň atd.)
a zároveň od nich nakupoval, nebo si s nimi vyměňoval chovný materiál.
Doložená je například spolupráce se spolkem ve Vítkovicích.
Dne 4. července 1909 bylo na výborové schůzi usneseno vstoupit do Ústřední
hospodářské jednoty Opavské, což bylo spojeno s placením poplatku 40 haléřů
ročně za každého člena spolku a s předplacením časopisu „Hospodářské
rozhledy“ za předplatné 1 korunu ročně u Ústřední hospodářské jednoty
Opavské. Postupně se stalo tradicí konání každoroční letní výstavy se zábavou,
dále pořádání přednášek o chovu králíků a pořádání králíčích hodů nejčastěji
na podzim nebo v zimě. Čistý zisk ze spolkových akcí se využíval pro obecné
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potřeby spolku nebo též bývala část zisku věnována na dobročinné účely
(například v roce 1909 daroval výbor polovinu čistého zisku, tedy 15 Korun,
Ústřední matici školské).
Dne 20. února 1910 žádal králíkářský spolek o další subvenci u Ústřední
hospodářské jednoty opavské. V dalších letech byly dotace udělovány již
pravidelně.
Dne 18. června 1911 proběhla oslava 5. výročí založení spolku, spojená s tradiční
každoročně konanou zahradní slavností u pana Jana Bartoše, toho času
pokladníka spolku. Členská základna byla tvořena převážně obyvateli Studénky
a obyvateli dělnické kolonie továrny Vagónky v Butovicích. Menší část členů
pocházela také z blízké obce Albrechtiček. Do králíkářského spolku se hlásili
členové výhradně české národnosti, německé obyvatelstvo z jiných blízkých obcí
o účast v českém spolku nejevilo zájem a rozhodně to nebylo z důvodu jazykové
bariéry.
Od 9. června 1912 se spolková místnost přesouvá trvale z hostince pana Bartoše
do hostince pana Steina rovněž ve Studénce, dále se schvaluje řád pro členy, jimž
byl svěřen chov spolkových samců králíků.
Dne 3. listopadu 1912 schválili členové vstup do Ústřední jednoty králíkářů
českých v Praze (Ú.J.K.Č.). V témže roce bylo docíleno zřízení samostatné
„župy“ (správní jednotky) Ústřední jednoty králíkářů českých pro Slezsko se
sídlem ve Studénce.
V roce 1913 čítal spolek 28 řádných členů a disponoval osmi spolkovými samci.
Na den 12. května 1913 svolal Spolek králíkářů ze Studénky sjezd slezských
králíkářů do Svinova. Ve stejném roce se jako důsledek vstupu do Ústřední
jednoty králíkářů českých mění stanovy spolku a název na „Spolek králíkářů
a chovatelů drobného zvířectva pro Studénku a okolí“. Na základě tohoto
vývoje se ve Studénce zavádí organizovaný chov koz a čistokrevné drůbeže
(plymutky, vyandotky, minorky, vlašky). Spolek obdržel jako dar od Ústřední
jednoty opavské trojici sánských koz (kozla a dvě kozy) a násadová vejce nových
plemen drůbeže.
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Po vypuknutí první světové války dochází k částečnému omezení činnosti
a hlavně výstav, také řada členů narukovala do rakouské armády. S rostoucí
cenou masa během války nabývá chovatelství velkého významu. Spolek dále
získává časté dotace od Ústřední hospodářské jednoty. Po ukončení první světové
války vyplatil spolek ze své kasy malé odškodné všem rodinám po padlých
členech.
Po vzniku samostatné Československé republiky se činnost chovatelů
ze Studénky opět rozbíhá naplno a pokračuje v tradičních akcích a podnicích
ještě s větší intenzitou, než tomu bylo před světovou válkou. Organizace
poskytovala svým členům nejrůznější výhody. Přes spolek bylo možno výhodně
objednat vše od krmiva, přes chovná zvířata, až po uhlí. Do králíkářského spolku
se začínají hlásit v menší míře i občané německé národnosti z blízkého okolí,
a proto spolek nechává vyhotovit své stanovy i v německém jazyku.
Ke 4. únoru 1920 čítal spolek již 82 členů! K tradici každé valné hromady
spolku, konané jednou ročně vždy v lednu nebo v únoru, patřily volby nového
výboru, který volilo výhradně členstvo prostřednictvím tajných voleb.
Ke dni 13. února 1921 čítal spolek 105 členů, což je asi největší doložená členská
základna. Tito členové chovali 510 králíků, 96 vepřů, 176 koz, 185 slepic a 116
hus. Spolek si pronajímal louky a pole pro svou potřebu ve Studénce, Nové
Horce a Bartošovicích a následně je rozděloval mezi své členy k zajištění jejich
chovů.
Od roku 1922 se mezi chovateli eviduje mimo jiné i 85 holubů. V průběhu
dvacátých let získává spolek 14 hektarů půdy ze studénského panství v důsledku
pozemkové reformy prováděné státem.
V roce 1928 měl spolek 79 členů, kteří chovali 12 kusů hovězího dobytka,
87 kusů králíků, 273 kusů drůbeže, 77 kusů hus, 23 kusů holubů a 35 vepřů.
V roce 1929 se navíc ještě u členů eviduje 82 kusů sánských koz a 8 psů.
Na

řádné

valné

hromadě

15.

března

1930

byla

konána

přednáška

o „drůbežnictví“ svazovým řečníkem panem Ctiborem z Moravské Ostravy,
která přispěla k dalšímu zvýšení odborných znalostí místních chovatelů. Další
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přednášky byly pak konány pravidelně vždy u příležitosti každoroční valné
hromady spolku.
V třicátých letech získali ve spolku převahu členové z dělnické kolonie
v Butovicích a název se posléze upravil na „Spolek chovatelů drobného
hospodářského zvířectva v Butovicích“. V letech 1936 až 1938 probíhala
výstavba spolkového domu s bytem v Butovicích, ve kterém pak byly konány
veškeré schůze. Po záboru sudet Německem v roce 1938 se činnost spolku
zastavuje z důvodu zákazu neněmeckých spolků na území říše. Spolkový dům
byl zabaven a využíván jako administrativní budova „Severní dráhy“(železnice).
Chod spolku byl obnoven až po svobození v roce 1945. Dům byl vrácen
a chovatelé na něm provedli dokončovací práce, které nestihli do konfiskace
objektu. Chovatelé se dále soustředili zejména na chov koz, drůbeže, králíků
a v malé míře také holubů.
Ke dni 20. července 1957 sdružoval spolek 47 členů, z nichž se 28 zabývalo
chovem koz, 14 členů chovem králíků a 5 členů chovem holubů. Rovněž
k tomuto datu byl změněn oficiální název spolku na „ Československý svaz
chovatelů drobného hospodářského zvířectva, místní pobočka – Butovice.
V dalších letech se členové zabývali dále chovem koz, králíků, drůbeže, ale také
chovem nutrií.
V roce 1976 bylo rozhodnuto o změně názvu organizace na „ZO ČSCH
Studénka“ (v padesátých letech se totiž Butovice staly součástí města Studénky)
a tím bylo navázáno na původní spolek založený v roce 1906 ve Studénce.
V osmdesátých letech sdružovala organizace chovatele šesti odborností: drůbež,
králíci, holubi, kozy a ovce, nutrie a exoti.
A tím se dostáváme do časů, které již má část dnešních členů ve velmi živé
paměti. Převratným zlomem ve vývoji chovatelské organizace ve Studénce
se v tuto dobu stává výstavba nového chovatelského areálu. Stavba byla
zahájena na pozemku organizace vedle starého chovatelského domu z třicátých
let, jehož převážná část (suterén a první nadzemní podlaží) byla zachována
a zakomponována do nového areálu. První úvaha o stavbě nového střediska byla
vyslovena v roce 1980 a již v roce 1982 byly zahájeny přípravné práce na stavbu.
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Vlastní výstavba byla započata zakládacími pracemi v roce 1983 a byla kryta
vlastními zdroji organizace. V roce 1984 získala organizace nenávratnou půjčku
200 tisíc korun od ÚV ČSCH a v tomtéž roce se začalo se zděním. V roce 1986
byla získána od ÚV ČSCH ještě jedna nenávratná půjčka ve výši 50 tisíc korun.
Dále byl získán od Národního výboru (NV) ve Studénce stavební materiál
v hodnotě 103 tisíc korun. Velkou oporou chovatelů v době výstavby byl tehdejší
předseda NV ve Studénce pan Jiří Pavlík a pan Zdislav Böhm ze stavebního
odboru ve Studénce, který prováděl při výstavbě areálu stavební dozor. Největší
zátěž však nesli členové organizace, kteří v letech 1982 – 1988 odpracovali tisíce
brigádnických hodin a bez jejich obětavé práce by tedy stavba nemohla být nikdy
realizována.
Středisko bylo zkolaudováno v roce 1988 a slavnostně otevřeno dne 4. 11. 1988
při příležitosti první chovatelské výstavy v novém areálu.
První okresní výstava ve Studénce proběhla v roce 1989 a od roku 1997 zde byly
okresní výstavy pořádány již každoročně. Nový areál vytvořil místním
chovatelům dokonalé zázemí, které umožňuje konání dvou výstav v roce. Jedna
výstava je konána v listopadu a má statut okresní výstavy, a druhá v únoru
se statutem místní výstavy.
V současnosti má základní organizace ve Studénce 39 řádných a 2 čestné členy,
kterými jsou pánové Oldřich Glogar a Arnošt Hrstka. ZO ČSCH ve Studénce
sdružuje v posledních letech chovatele tří odborností: chov králíků, drůbeže
a holubů
Chovatelská organizace ve Studénce prošla velmi složitým vývojem plným
nejrůznějších zvratů. Organizace přežila dvě světové války a všechny problémy
s nimi spojené. Existovala v Rakousko – Uherském mocnářství, v samostatné
Ćeskoslovenské republice, nezanikla za protektorátu a obnovila svou činnost
po osvobození. Rozvíjela se v socialistické éře a svou opodstatněnost obhájila
i po listopadové revoluci. V celkem 45 volebních obdobích stálo v jejím čele
18 předsedů, v členské základně se vystřídaly stovky občanů Studénky a okolních
vesnic, kteří byli ochotni se do činnosti zapojit a pro organizaci hodně obětovali.
Zažila roky úspěchů a také vnitřní krize mezi členy. Dnes se však právem řadí
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mezi nejsilnější základní organizace ČSCH v okrese a věřím, že i v celé České
republice. Je tedy na nás, současných členech, abychom pokračovali v tom, co
začali chovatelé ve Studénce přesně před 100 lety.
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Příloha č.3
Ředitelé školy

Učitelé a skupinoví vedoucí

Kadlčík Květoslav
1.8.1964-1.11.1967

Bahnerová Jindřiška 1969
Bainar Karel
Bajer Petr 1967-1968
Bajerová Zdenka 1965-1966
Bárová Bohumila 1970-1981
Bartoň Jaroslav 1964-1981
Bartoňová Bedřiška 1964-1978
Bartoňová Marie 1964-1992
Batko Václav 1965-1978
Berousková Alena 1986
Blahetová Vlasta 1964-81,1986
Bobák David 2000 - dosud
Bočkayová Olga 1991-dosud
Černá Jaromíra 1970-1972
Čunková Věra 1984-1985
Damborská Libuše 1969-1983
Dámková Hana 1999 - dosud
Dohnalíková Eva 1988
Dostál Josef 1964-1988
Dostálová Oldřiška 1978-1981
Dreslerová Jekaterina 1988-1998
Dreslerová Jitka 1998 - dosud
Dvorská Alena 1976-1978
Dvořáčková Emilie 985-1992
Fabián Vlastimil 1964
Fabiánová Drahomíra
Fabiánová Drahomíra 1986
Feilhaerová Monika 1991-1992
Foldynová Karla od 1990
Foltasová Věra 2001 - dosud
Foltýnek Miroslav zástup
Frančík Otakar
Fromeliusová J. 1978
Gajdičiarová Danuše 1988-1989
Gebauerová Drahomíra od 1964
Gelnarová Ludmila 1964-1984
Gelnarová Blanka od 1991
Grabovská Zdenka 1970-2005
Halamíčková Vlasta 1981-1984
Hančárová Jana 1988
Harenza Jan 1964-1967

PaedDr.Kubičík Vladislav
2.11.1967-14.11.1970
Vrátný Ladislav
15.11.1970-31.8.1981
Mrázek Vladimír
1.9.1981-31.8.1991
PaedDr.Holań Jiří
1.9.1991- 31.7. 1997
Mgr. Milan Pasker
1.8.1997- 31.7. 2002
Mgr. Pavel Tisovský
1.8. 2002 - dosud
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Holaň Jiří PaedDr. 1991-1997
Holinková Hana 1980-dosud
Holubová Vlasta 1964-1980
Hon Karel
Horáková Alena 1988 - dosud
Horáková Marie 1970
Hradská Jana 2005 - dosud
Hradská Ladislava 1979-1991
Hradská Zdena 1979-1981
Hrbáčová Libuše 1992-1993
Hrnčárek Čestmír 1971-1972
Huraitová Táňa 1974-1976
Indráková Pavla 1964-1972
Jaborský Radek 1994 - dosud
Jadviščoková Milena 1973-1977
Jakůbková Jarmila od 1975
Jalůvková Ludmila 1966-1967
Kadlčík Květoslav 1964-1967
Kaprál Miroslav 1983-84
Keislerová Miroslava 1964-70
Klapetková Vilma 1986-dosud
Klaudová Libuše 1976-78
Kleinová Anna 1985
Klosíková Jaromíra 1988-dosud
Koláčková Sylva 2003 - dosud
Kolbábková Šárka 1985-dosud
Kolenčíková Marta 1971-dosud
Koňaříková Ilona 1976-78
Konečná Svatava 1979-dosud
Kopiště Jan 1990 - 1995
Kopišťová Marie 1964-1989
Košťálová Marie 1986-87
Kotlabová Věra 1966-69
Kotrlová Magda 1988
Kramářová Božena 1972-1974
Křivánková Darja 1990-1996
Křupková Miroslava 1967-80
Kubičík Vladislav PaedDr. 19641970
Kubíčková Marie 1985-91
Kubíčková Martina 1993 - dosud
Kubínová Emilie
Kvapil Andělín
Kvapil Klement zástupy
Kvasničková Hana 1986-87
Kysilka Zdeněk 1964-88
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Kysilová Zdena 1980-88
Lacinová Marta 1972
Lichnovská Běla 1964-70
Londinová Vlasta
Macháčková Marta 1964-71
Majerová Jiřina 1966-70
Mantheeová Jana 1990-dosud
Martináková Radka 1979-81
Martinů Markéta 1999 - dosud
Medřická Danuše 1964 - 1997
Míčková Milada 1966-67
Michálková Miroslava 1964-65
Mikulová Jarmila 1976-80
Mojžíšková Magdalena 1988
Mrázek Vladimír 1981- 1998
Mrnuštíková Běla 1972-79
Mužná Jolana 1988
Myšková Milena 1986-dosud
Němcová Kamila 1991-92
Niedobová Jana 1988-89
Niedobová Jarmila 1992-93
Novák Kamil 1993-dosud
Nováková Dagmar 1990-1992
Nováková Marcela 1993 - 1994
Ondriášová Ivana 1978-80
Oplatková Ludmila 1970-78
Panýrková Irena 1969-71
Pasker Milan 1989 - 2002
Pavlíková Šárka 1986-dosud
Pazderová Marie 1977-78
Pivoda Jaromír 1971-dosud
Plešek Rudolf
Pohůnková Helena 1964-79
Pochylová Eva 1964-dosud
Pokludová Ludmila 1971-73
Poštolka Břeněk 1964-76
Poštolková Aranka 1986 - 2001
Purkartová Irena 1964-65
Pyš Zbyněk 1991 - 2000
Rafaj Radovan 2004 - dosud
Raška Jiří 1967-71
Rohel Petr 1991 - 1995
Rochlová Šárka 1980
Rusková Alena 1978-80
Řezníčková Marcela 1984
Sauer Vladimír 1995 - dosud
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Schleiderová Naděžda 1967-83
Sikorová Irma 1968-72
Smékalová Olga 1964-71
Smolka Jan 1975-76
Srbová Anna 1986 - 2000
Strakoš Jaroslav
Strakošová Miroslava 1964- 2002
Stupalová Anna 1964Šajtarová Alena 1990 - 1995
Šeděnková Sylva 1980
Ševečková Irena 1965 - 2001
Šimečková Marie 1969-75
Šindlová Marcela 1990-dosud
Šindlová Marcela 1984 - dosud
Škulavíková Magda 2004 - dosud
Šlesárová Ingeborg 1964 - 2001
Šmahlíková Hana 1983-84
Šmeková Marie 1976
Šťastný Luboš 1991-92
Štufková Světlana 1990-dosud
Thiellová Zdenka 1971
Tisovská Ivana 1991-92
Tisovský Pavel 1990-dosud
Tokarová Marta 1974-77
Válková Helena 1971-dosud
Vančura Jan PaedDr. 1964-90
Varhaníčková Květoslava 1964dosud
Veličková Irena 1984-91
Veselková Karla 1974-91
Vrablová Filomena 1964
Vrátný Ladislav 1970-81
Vrobel David 2001-2004
Vůjtek Karel 1990
Vybíral František 1990
Wolfová Marta 1964-88
Žárská Květuše 1964-83
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