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Razítko a podpis starosty města :
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Úvodní slovo kronikáře města

Na prahu nového roku 2007, který byl odstartován ve Studénce
silvestrovským ohňostrojem ze dvou míst, a to na náměstí Republiky
a u Dělnického domu - stejně jako v minulosti, se zamýšlíme nad tím,
co přinese městu i naši vlasti.
Obecně je možno předpokládat, že bude zavedeno mýtné pro kamiony
na dálnicích a rychlostních komunikacích, domácí násilníky může policie
vykázat z jejich obydlí až na deset dní, není jasné, kdy bude mít Česko stabilní
vládu, rodičovský příspěvek se od ledna zvýší ze současných 3 696 korun
na 7 582 korun a důchodci si polepší v průměru o 500 korun a průměrná
starobní penze se zvedne z 8 190 korun na 8 690 korun, hraniční přechody osiří,
protože Česká republika a dalších osm nových členských zemí Evropské unie
se stanou součástí schengenského prostoru volného pohybu osob, začne platit
nový zákoník práce, zvýší se nájmy a podraží elektřina, rok 2007 bude rokem
svátků, kdy jen dva ze dvanácti svátečních dnů připadají na soboty nebo neděle,
ostatní vycházejí na pracovní dny, bude zahájena nová reforma školství, napřed
pro žáky prvních až šestých tříd a prim gymnázií, kdy povinné osnovy nahradí
od září 2007 vzdělávací programy vytvořené samotnými školami a na trh přijde
nová Škoda Fabia o 22 mm delší a o pět centimetrů vyšší.
Nový rok je současně i prvním rokem a začátkem činnosti nových orgánů
města Studénky, jejichž zvolení proběhlo za dramatických okolností v loňském
roce.
A co se událo v ČR a moravskoslezském regionu z pohledu závěru
sledovaného roku?
Vichřice brala v lednu lidem střechy a kraj postihlo řádění orkánu Kyrill,
v únoru zastupitelé Českého Těšína přijali vyhlášku omezující prostituci,
vydatná sněhová nadílka zaskočila v březnu v poslední den zimy obyvatele
kraje, v Nošovicích byla v dubnu oficiálně zahájena stavba automobilky
Hyundai, jako blázen se choval v dubnu řidič ostravské MHD, který nadával
lidem a pak havaroval, na štěstí nebyl nikdo zraněn, v dubnu se objevilo
epicentrum nákazy ptačí chřipky na Orlickoústecku a na Bazalech se konal
koncert světoznámé skupiny Iron Maiden, vláda ČR rozhodla v červenci
o umístění amerického radaru u Míšova na Plzeňsku a smrtí ženy z Ostravy
skončil let na větroni Blaník poblíž Lysé hory, Topolánkovu reformu veřejných
financí schválila sněmovna v srpnu a exšéf frýdecko-místecké dopravní policie
řídil opilý a pak havaroval, Praha se oficiálně přihlásila v září jako uchazeč
o pořádání olympijských her, velká voda vyděsila kraj, ale záplavám před deseti
lety se však nevyrovnala. Nejmladší bezdomovec Liborek byl objeven v říjnu
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s rodiči pod stanem u řeky Ostravice, podle listopadového žebříčku
znečišťovatelů ovzduší je v regionu kvalita vzduchu nejhorší,, a konečně,
v prosinci byl otevřen sedmnáctikilometrový úsek dálnice D47 ze Svinova
do Bohumína.
V pátek 21. prosince 2007 vstoupila Česká republika do schengenského
prostoru a zrušila všech 151 hraničních přechodů. Od slovenských Košic
až do Portugalského Lisabonu je možno, co by občané Evropské unie, od tohoto
data projít a projet bez hraničních kontrol jen s občanským průkazem.
O tom, co se událo v roce 2007 ve městě Studénka, nastiňuje
i tato Kronika města.
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I. Činnost orgánů města, orgánů
a rady města

zastupitelstva

Představitelé Města Studénky
Rada města Studénky( dále RMS)
Ladislav Honusek- starosta, PhDr. Miroslav Havránek - místostarosta,
Ing. Josef Bělíček, Vlastik Dubjuk, Ing. Dušan Matýsek, Ing. Pavel
Mičkal, Helena Wojdylová
Zastupitelstvo města Studénky (dále ZMS)

Ladislav Honusek- starosta, PHDr. Miroslav Havránek- místostarosta,
Ing. Josef Bělíček, Ing. Petr Brož, Vlastik Dubjuk, Ing. Tomáš
Grosman, MUDr. Pavel Hanzelka, Ing. Ivo Lazecký, Ing. Dušan
Matýsek, Ing. Pavel Mičkal, Marie Miškaříková, Renáta Novotná,
Karel Polák, Ing. Lukáš Pomikálek, Ing. Rostislav Rochla, Lubomír
Šobich, Petr Špůrek, Bohumíra Šrámková, Ludmila Štegnerová,
MUDr. Jiřina Vrajíková, Helena Wojdylová
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.
Osadní výbor byl k datu 8. 3. 2007 rozšířen o Ing. Rostislava Rochlu
a Zetka Josefa.
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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
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.
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Změny ve vedení města
Nový tajemník byl jmenován k 5. dubnu 2007. Tajemnice Ing. Kateřina
Huvarová se vzdala své funkce a po úspěšném konkursním řízení přijala místo
tajemnice v Ostravě na Radnici města Ostravy pro Úřad městského obvodu
Moravská Ostrava a Přívoz. Na její místo byl na základě výsledků výběrového
řízení, opět po šesti letech, jmenován do funkce tajemníka městského úřadu
starostou města staronový tajemník Mgr. Jiří Moskala, a to poprvé v historii
města a městského úřadu, též i s předchozím písemným souhlasem ředitelky
Krajského úřadu Moravskoslezského kraje JUDr. Evy Kafkové ( doposud
souhlas s výkonem funkce dával přednosta okresního úřadu), Mgr. Jiří Moskala,
který ve funkci tajemníka Městského úřadu ve Studénce působil
již v období od 1. listopadu 1992 do 31. března 2001. Před vydáním jejího
písemného souhlasu se jmenováním a po úspěšném vyhlášení výsledků
výběrového řízení, byl pozván ředitelkou krajského úřadu k osobnímu
projednání splnění předpokladů ke jmenování.
Vedoucí odboru vnitřních věcí se ke konci roku stala Bc. Dagmar
Auxtová, která nahradila dlouholetou pracovnici MěÚ Helgu Krajčovou
z důvodu jejího odchodu do důchodu. Došlo i k výměně vedoucích na postu
odboru školství, kultury a sociálních věcí. Bc. Dagmar Bradovou nahradila
PhDr.Olga Svobodová s účinností od 22. května, na místě vedoucího odboru
rozvoje města a investic nahradil Ing. Ivo Bolka Jan Marák, vedoucí odboru
financí a rozpočtu Bc. Janu Petrošovou nahradil Ing. Miroslav Laník - bývalý
ředitel nemocnice v Bílovci a Ing. Josefa Rychtáríka nahradil ve funkci
vedoucího odboru místního hospodářství a údržby majetku - Ing. Jindřich Lev
s účinností od 26. dubna 2007.

Jednání zastupitelstva města v roce 2007

Vybraná usnesení z jednaní zastupitelstva města v roce 2007
3. ZMS konané dne 23.1.2007
Zastupitelstvo města Studénky na svém prvním a mimořádném zasedání
v tomto roce dne 23. ledna 2007 rozhodlo na návrh starosty města Ladislava
Houska, nepřijmout dotaci z Evropského fondu pro regionální rozvoj,
a ze Státního fondu životního prostředí ČR, na realizaci akce „Odkanalizování
části Studénka 1“ v celkové výši 71 994 750,-- Kč. Starosta města toto
rozhodnutí zdůvodnil tím, že město by podle dřívějšího ujednání muselo
v průběhu následujících 12 měsíců proinvestovat 170 mil. Kč, z nichž jen 43 %
bylo krytých přislíbenou dotací a úvěrové krytí by znamenalo neúměrné zatížení
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městského rozpočtu na několik následujících volebních období. Rada města
současně s návrhem na nepřijetí dotace navrhla a zastupitelstvo schválilo
vyčlenění finančních prostředků na dopracování projektové dokumentace,
vyřešení majetkových vztahů k dotčeným pozemkům a hledání přijatelnějšího
způsobu provozování a spolufinancování této akce, které by městu v krátké době
umožnilo znovu požádat o přidělení dotace se zajištěním vyššího podílu státu
na financování projektu, který městům a obcím stát přijetím evropských norem
vlastně nařídil uskutečnit jej v reálných termínech.
Odmítnutí dotace, jejíž výši historie Novojičínska nepamatuje, napadla
opozice ústy bývalého starosty Šobicha. Odmítnutí dotace kritizovala ve svém
článku v deníku Novojíčínsko dne 12. února 2007 i bývalá radní města Studénky
Ludmila Palatová.

4. Zasedání ZMS, konané dne 20.2.2007 přijalo a schválilo m.j. rozpočet
města Studénky na rok 2007.
5. Zasedání ZMS, konané dne 27.3.2007 rozhodlo o třetím jednateli
společnosti Sportovní areály Studénka s.r.o.- Ing. Ivu Lazeckém, dále
nedelegovat zástupce města na valnou hromadu společnosti Městské inženýrské
sítě Studénka a.s. Rozhodlo o poskytnutí veřejné finanční podpory sportovním
organizacím z rozpočtu města na rok 2007 takto:
a) AMK BMX Studénka, se sídlem na ulici Arm. gen. L. Svobody 752,
ve výši 115.000,-- Kč:
65.000,-- Kč na činnost
50.000,-- Kč na pořízení materiálu a údržbu areálu,
b) Sportovnímu klubu Studénka, občanskému sdružení, se sídlem
Dělnický dům, ulice 2. května, 742 13 Studénka, ve výši 420.000,--Kč:
380.000,-- Kč na činnost
40.000,-- Kč na údržbu Dělnické zahrady a sportovního areálu
c) Hockey club Studénka, se sídlem Budovatelská 770 ve výši
1.510.000,-- Kč:
510.000,-- Kc na činnost
1.000.000,-- Kč na úhradu ledové plochy
d) Tělovýchovné jednotě Vagonka Studénka, se sídlem Sjednocení 835,
742 13 Studénka ve výši 810.000,-- Kč:
500.000,-- Kč na činnost
300.000,-- Kč na pořízení výstroje a sportovních pomůcek
a na údržbu areálu letního stadionu včetně péče o zeleň
10.000,-- Kč na sportovní vybavení pro tělesně postiženého
stolního tenistu Daniela Horuta
Dále ZMS rozhodlo poskytnout veřejnou finanční podporu, z rozpočtu
města pro rok 2007, těmto žadatelům:

8

a) Charitě Studénka, se sídlem Malá strana 216, 742 13 Studénka,
ve výši:
260.000,-- Kč na zajištění pečovatelské služby
970.900,-- Kč na provozní a mzdové náklady Domova sv. Anny
b) Sportovním areálům Studénka s.r.o., na ulici Budovatelská 770,
ve výši 3.642.200,-- Kč
6. ZMS konané dne 10.4. rozhodlo mimo jiné o poskytnutí veřejné
finanční podpory - grantu z rozpočtu města pro rok 2007
Mgr. T. Vrobelovi, na akci „KOTVICE 2007“, ve výši 65.000,-- Kč.
7. ZMS konané dne 19.6.2007 rozhodlo mimo jiné o závěrečném účtu
města Studénky za rok 2006.
Důležitým rozhodnutím byl prodej objektu bývalého kina, ve kterém se
přestalo promítat v loňském roce. Záměr prodeje budovy byl schválen
na minulém jednání zastupitelstva za cenu 1.200.000,--Kč. Zájem projevili tři
zájemci, z nichž jeden od záměru ještě před jednáním zastupitelstva odstoupil.
Zbývající dva zájemci zaslali své podnikatelské záměry, na základě kterých bylo
rozhodnuto prodat objekt společnosti I. Studénecká s.r.o., která dle vyjádření
svého jednatele pana Ing. L.Vavroše, má zájem obnovit po úpravách provoz
budovy jako kulturní stánek pro veřejnost.
V průběhu dalšího jednání Rada města Studénky předložila zastupitelstvu
návrh na odkoupení objektu občanské vybavenosti na ulici Poštovní 772,
současné sídlo společnosti Městské inženýrské sítě Studénka a.s. a provozovny
společnosti OZO s.r.o., který byl stávajícím majitelem nabídnut k prodeji s tím,
že by do tohoto objektu byly mimo služebnu městské policie soustředěny další
obslužné činnosti spojené se správou, provozem a údržbou majetku města.
Sídlo společnosti OZO s.r.o. zůstane zachováno a volné prostory budou
nabídnuty firmě Petr Pavlík, zajišťující služby spojené s údržbou zeleně
ve městě, a v případě dohody se zřizovatelem je zde možno přemístit stanoviště
pro výjezd rychlé záchranné služby. Zastupitelstvo města po dlouhém
projednávání a argumentaci obou stran záměr odkoupení objektu schválilo
za cenu 10.500.000,- Kč a současně rozhodlo o řešení způsobu financování
prostřednictvím úvěru.
8. ZMS konané dne 18.9.2007 rozhodlo m.j. neposkytnout veřejnou
finanční podporu z rozpočtu města Studénky pro rok 2007 těmto žadatelům:
a) Římsko katolická farnost Studénka – Butovice
b) Společenství pro dům čp. 756, Studénka
c) Společenství pro dům čp. 757, Studénka
d) Český svaz ochránců přírody, Základní organizace Studénka
Převážná většina rozhodnutí z tohoto jednání měla charakter rozhodnutí
majetko-právních.
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9. ZMS konané dne 9.10.2007 rozhodlo snížit veřejnou finanční podporu
na činnost Hockey clubu Studénka o částku ve výši 40.000,-- Kč. Dále rozhodlo
uzavřít kupní smlouvy mezi společností Městské inženýrské sítě Studénka, a. s.
jako prodávajícím a městem Studénkou jako kupujícím, a to: a) na převod
vlastnictví budovy čp. 772 - stavba technické vybavenosti na pozemku parc.
č. 2385/7 v k. ú. Butovice, za cenu 6.700.000,-- Kč
b) na převod vlastnictví pozemků parc. č. 2385/7 - zastavěná plocha
a nádvoří o výměře 576 m2, pozemku parc. č. 2385/8 - ostatní plocha o výměře
2 641 m2 a části pozemku parc. č. 2385/3 v k. ú. Butovice, a to dle
geometrického plánu č. 2012–79/2007, ze dne 11. 5. 2007, parc. č. 2385/3 ostatní plocha o výměře 2 302 m2 a parc. č. 2385/63 - ostatní plocha o výměře
454 m2 v k. ú. Butovice, za cenu 3.800.000,-- Kč
10. ZMS konané dne 4.12. 2007 rozhodlo kromě majetkoprávních
záležitostí také uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu
Moravskoslezského kraje na zhotovení projektové dokumentace na akci
„Cyklostezka Butovice - Nová Horka ve Studénce“ s Moravskoslezským krajem
ve výši 172.000,-- Kč.
ZMS neschválilo uzavření smlouvy o dílo na veřejnou zakázku stavebních
prací „Výstavba 72 bytových jednotek ve Studénce“ s uchazečem, který
předložil nejnižší nabídkovou cenu - TCHAS Ostrava - Poruba, za cenu nejvýše
přípustnou a to 155.360.948,80 Kč včetně DPH, a současně neschválilo využití
nabídky Státního fondu rozvoje bydlení ze dne 5. 4. 2006 - č. j.SFRB 8125/2006
na uzavření smlouvy o poskytnutí dotace ve výši 45.360.000,-- Kč.
Uložilo zrušit veřejnou zakázku na stavební práce „Výstavba 72 bytových
jednotek ve Studénce“ podle příslušného ustanovení zákona o veřejných
zakázkách a současně písemně vyrozumět Státní fond rozvoje bydlení
o nevyužití nabídky.
ZMS schválilo uzavřít úvěrovou smlouvu na veřejnou zakázku s názvem
„Zajištění úvěru ve výši 80 mil. Kč na výstavbu 72 b. j. a „Odkanalizování části
Studénka I“ s uchazečem Česká spořitelna, a.s, Olbrachtova 1929/62, 140 00
Praha 4, za cenu nejvýše přípustnou - 27.007.402,73 Kč včetně DPH,
za podmínek uvedených v příloze č. 1 důvodové zprávy.
Dále ZMS rozhodlo navýšit organizaci Sportovní areály Studénka s.r.o.,
veřejnou finanční podporu pro rok 2007 o 600.000,-- Kč na dofinancování
činnosti organizace v roce 2007.
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II.

Hospodaření města

Údaje o rozpočtu města za rok 2007 byly čerpány ze stránek města
Studénky na Internetu v lednu roku 2008.

Použité zkratky:
ZU …….závazné ukazatele
UZU …..upravené závazné ukazatele
SR …….schválený rozpočet města
UR …….upravený rozpočet města

Výdaje
§

POL

Název

ZU 2007

UZU 2007

Odbor školství, kultury a sociálních věcí (ŠKSV)
2143

Cestovní ruch - IC

3111
3113
3119
3315
3319
3392
3412
3419
3421
3429
3792
41XX
4329
4333
4349
4351

5410

294 500,00

294 500,00

Předškolní zařízení

2 223 900,00

2 223 900,00

Základní školy
Ostat.zál.ve školstvíDen učitelů
Činnosti můzejí a
galérií
Ostatní záležitosti
kultury - kronika
Zájmová činnost v
kultuře
Sportovní zařízení v
majetku města
Ostatní tělovýchovná
činnost
Zájmová činnost dětí
a mládeže
Ostatní zájmová
činnost
Ekologická výchova
a osvěta
Sociální dávky
Ostat. soc. péče a
pomoc dětem a
mládeži
Soc. služby - domovy
pro matky s dětmi
Ostatní sociální péče
a pomoc skup.
obyvatel.
Ostatní soc. služby a
podpora sam.

8 359 200,00

8 359 200,00

30 000,00

30 000,00

0,00

0,00

5 000,00

5 000,00

6 839 000,00

6 839 000,00

3 642 200,00

3 642 200,00

3 025 000,00

3 025 000,00

127 500,00

127 500,00

40 000,00

40 000,00

0,00

0,00

19 413 271,00

19 413 271,00

85 000,00

85 000,00

20 000,00

20 000,00

915 000,00

915 000,00

615 000,00

615 000,00
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bydlení
4357
4359
4378
4379
6171

Soc. služby - domov
pro seniory
Ostatní služby a
činnosti soc. péče
Služby soc. péče terénní programy
Ostatní činnosti
sociální prevence
Činnost místní
správy
Nezaplacené faktury
z předcházejícího
roku

Provozní výdaje
ŠKSV celkem

1 000 000,00

1 000 000,00

23 000,00

23 000,00

10 000,00

10 000,00

87 000,00

87 000,00

210 000,00

210 000,00

111 700,00

111 700,00

47 076 271,00

47 076 271,00

3111

Předškolní zařízení

60 000,00

60 000,00

3113

Základní školy
Nezaplacené faktury
z předcházejícího
roku

60 000,00

60 000,00

0,00

0,00

120 000,00

120 000,00

47 196 271,00

47 196 271,00

451 000,00

451 000,00

150 000,00

150 000,00

42 600,00

42 600,00

804 700,00

804 700,00

Investiční výdaje
ŠKSV celkem
CELKEM
VÝDAJE ŠKSV
Odbor vnitřních věcí (VV)
3392
3639
5212
5512
6112
6171
6310
6320
6402

6171

Ostatní záležitosti
kultury
Komunální služby a
územní rozvoj jn.
Ochrana
obyvatelstva
Požární ochrana dobrovolná část
Zastupitelstva obcí
Činnost místní
správy
Obecné výdaje z
finančích operací
Pojištění funkčně
nespecifikované
Finanční vypořádání
z minulých let
Nezaplacené faktury
z předcházejícího
roku

192 000,00

192 000,00

6 971 800,00

6 971 800,00

684 000,00

684 000,00

186 500,00

189 500,00

2 665 500,00

2 665 500,00

251 100,00

251 100,00

Provozní výdaje
VV celkem

12 399 200,00

12 402 200,00

480 000,00

480 000,00

259 100,00

259 100,00

739 100,00

739 100,00

13 138 300,00

13 141 300,00

0,00

0,00

0,00

90 000,00

0,00

0,00

0,00

10 000,00

0,00

0,00

Činnost místní
správy
Nezaplacené faktury
z předcházejícího
roku

Investiční výdaje
VV celkem
CELKEM
VÝDAJE VV
Odbor rozvoje města a investic (RMI)
2333
3113
3639
3613
3713

Úpravy drobných
vodních toků
Základní školy
Komunální služby a
územní rozvoj jn.
Nebytové
hospodářství
Změny technologií
vytápění
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6171

Činnost místní
správy
Nezaplacené faktury
z předcházejícího
roku

Provozní výdaje
RMI celkem
2212

Silnice

3111

Předškolní zařízení

3113

Základní školy
Sportovní zařízení v
majetku města
Bytové hospodářství
Nebytové
hospodářství
Požární ochrana dobrovolná část
Nezaplacené faktury
z předcházejícího
roku

3412
3612
3613
5512

Výdaje na
údržbu RMI
celkem
2212
2219
2310
2321
2333
3111
3113
3141
3319
3322
3341
3412
3612
3613
3631
3632
3633
3699

3741
3743
5512
6171

Silnice
Ostatní záležitosti
pozemních
komunikací
Pitná voda (vodovod)
Odvádění a čištění
odpadních vod
(kanalizace)
Úpravy drobných
vodních toků
Předškolní zařízení
Základní školy
Školní stravování
(školní jídelny)
Ostatní záležitosti
kultury - Děl. dům
Zachování a obnova
kulturních památek
Rozhlas
Sportovní zařízení v
majetku města
Bytové hospodářství
Nebytové
hospodářství
Veřejné osvětlení
Pohřebnictví
Místní inženýrské
sítě
Ostatní záležitosti
bydlení, kom. služeb
a územního rozvoje
Ochrana druhů a
stanovišť (útulek pro
psy)
Rekultivace půdy
Požární ochrana dobrovolná část
Činnost místní
správy
Nezaplacené faktury
z předcházejícího
roku

Investiční výdaje
RMI celkem

200 000,00

200 000,00

0,00

0,00

200 000,00

300 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

208 300,00

208 300,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

208 300,00

208 300,00

0,00

0,00

411 000,00

411 000,00

0,00

0,00

1 000 000,00

1 000 000,00

0,00

0,00

180 000,00

180 000,00

1 050 000,00

1 050 000,00

437 000,00

437 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 540 000,00

1 540 000,00

2 250 000,00

2 250 000,00

149 600,00

149 600,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

50 000,00

50 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

70 000,00

70 000,00

0,00

0,00

3 802 200,00

3 802 200,00

10 939 800,00

10 939 800,00

13
CELKEM
VÝDAJE RMI

11 348 100,00

11 448 100,00

270 000,00

270 000,00

80 000,00

80 000,00

1 514 000,00

1 514 000,00

1 413 000,00

1 413 000,00

66 000,00

66 000,00

200 000,00

200 000,00

14 700,00

14 700,00

3 557 700,00

3 557 700,00

1 200 000,00

1 200 000,00

47 800,00

47 800,00

0,00

0,00

1 247 800,00

1 247 800,00

4 805 500,00

4 805 500,00

137 000,00

137 000,00

70 000,00

70 000,00

56 000,00

56 000,00

3 030 000,00

3 030 000,00

120 000,00

120 000,00

1 850 000,00

550 000,00

20 000,00

20 000,00

149 000,00

149 000,00

24 000,00

24 000,00

2 221 000,00

2 221 000,00

88 000,00

88 000,00

2 109 000,00

2 109 000,00

297 000,00

297 000,00

103 000,00

103 000,00

5 176 000,00

5 176 000,00

580 500,00

580 500,00

2 806 000,00

2 806 000,00

0,00

0,00

24 000,00

24 000,00

Odbor majetkoprávní (MP)
2144
3412
3612
3613
3639
6171

Ostatní služby Kolárna
Sportovní zařízení v
majetku města
Bytové hospodářství
Nebytové
hospodářství
Komunální služby a
územní rozvoj jn.
Činnost místní
správy
Nezaplacené faktury
z předcházejícího
roku

Provozní výdaje
MP celkem
3412
3639

Sportovní zařízení v
majetku města
Komunální služby a
územní rozvoj jn.
Nezaplacené faktury
z předcházejícího
roku

Investiční výdaje
MP celkem
CELKEM
VÝDAJE MP
Odbor místního hospodářství a údržby
majetku (MHÚM)
1014
1036
2144
2212
2219
2221
2229
2321
3322
3612
3613
3631
3632
3639
3722
3743
3745
3749
5512

Zvláštní veterinární
péče - útulek pro psy
Správa v lesním
hospodářství
Ostatní služby veřejné WC
Silnice
Ostatní záležitosti
pozemních
komunikací
Provoz veřejné
silniční dopravy
Ostatní záležitosti v
silniční dopravě
Odvádění a čištění
odpadních vod
(kanalizace)
Zachování a obnova
kulturních památek
Bytové hospodářství
Nebytové
hospodářství
Veřejné osvětlení
Pohřebnictví
Komunální služby a
územní rozvoj jn.
Sběr a svoz
komunálních odpadů
Rekultivace půdy
Péče o vzhled obce a
veřejnou zeleň
Ostatní činnost k
ochraně přírody a
krajiny
Požární ochrana dobrovolná část
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6171

Činnost místní
správy
Nezaplacené faktury
z předcházejícího
roku

Provozní výdaje
MHÚM celkem
2212
2219
2221
2229
2321
3111
3113
3141
3313
3319
3322
3341
3412
3612
3613
3631
3632
3745
3749
5512

Silnice
Ostatní záležitosti
pozemních
komunikací
Provoz veřejné
silniční dopravy
Ostatní záležitosti v
silniční dopravě
Odvádění a čištění
odpadních vod
(kanalizace)
Předškolní zařízení
Základní školy
Školní stravování
(školní jídelny)
Kina
Ostatní záležitosti
kultury
Zachování a obnova
kulturních památek
Rozhlas
Sportovní zařízení v
majetku obce
Bytové hospodářství
Nebytové
hospodářství
Veřejné osvětlení
Pohřebnictví
Péče o vzhled obce a
veřejnou zeleň
Ostatní činnost k
ochraně přírody a
krajiny
Požární ochrana dobrovolná část
Nezaplacené faktury
z předcházejícího
roku

Výdaje na
údržbu MHÚM
celkem
6171

Činnost místní
správy

Investiční výdaje
MHÚM celkem
CELKEM
VÝDAJE
MHÚM

383 000,00

383 000,00

354 900,00

354 900,00

19 598 400,00

18 298 400,00

1 112 000,00

1 112 000,00

219 000,00

219 000,00

10 000,00

10 000,00

280 000,00

280 000,00

280 000,00

280 000,00

90 000,00

90 000,00

630 000,00

630 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

145 000,00

145 000,00

10 000,00

10 000,00

0,00

0,00

2 041 900,00

2 041 900,00

637 000,00

637 000,00

459 000,00

459 000,00

110 000,00

110 000,00

63 000,00

63 000,00

15 000,00

15 000,00

525 000,00

525 000,00

1 095 600,00

1 095 600,00

7 722 500,00

7 722 500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

27 320 900,00

26 020 900,00

45 000,00

45 000,00

120 000,00

120 000,00

40 000,00

40 000,00

0,00

0,00

205 000,00

205 000,00

Odbor stavebního řádu a územního
plánování (SŘÚP)
2121
2329
3635

Stavebnictví
Odvádění a čištění
odpadních vod
(kanalizace)
Územní plánování
Nezaplacené faktury
z předcházejícího
roku

Provozní výdaje
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SŘÚP celkem
3635

Územní plánování

Investiční výdaje
SŘÚP celkem
CELKEM
VÝDAJE SŘÚP

400 000,00

400 000,00

400 000,00

400 000,00

605 000,00

605 000,00

808 600,00

808 600,00

0,00

0,00

808 600,00

808 600,00

21 837 700,00

21 837 700,00

3 039 700,00

3 039 700,00

8 663 400,00

8 663 400,00

33 540 800,00

33 540 800,00

461 800,00

461 800,00

34 002 600,00

34 002 600,00

450 000,00

450 000,00

1 130 396,00

1 130 396,00

140 805
667,00

139 608
667,00

Městská policie (MěP)
Provozní výdaje
MěP celkem
Investiční výdaje
MěP celkem
CELKEM
VÝDAJE MěP

5311

5311

ZÁLEŽITOSTI ZABEZPEČOVANÉ
TAJEMNÍKEM
5011-9
5021-9
5031-9

PLATY
OSTATNÍ OSOBNÍ
VÝDAJE CELKEM
POVINNÉ
POJISTNÉ

OSOBNÍ
VÝDAJE VČ.
POJISTNÉHO
SOCIÁLNÍ
FOND

6171
OSTATNÍ ZÁLEŽITOSTI
3611

Půjčky dle OZV
REZERVA, mylná
platba, zálohy aj.

6409

VÝDAJE
CELKEM

Příjmy

Název požadavku
Daňové příjmy
Běžné příjmy
Kapitálové příjmy
Dotace
PŘÍJMY CELKEM

SR 2007
88 201 500,00
10 481 200,00
1 322 300,00
25 632 467,00
125637467,00

RO 2007/1
541 200,00
14 000,00
0,00
0,00
555 200,00

RO 2007/2

RO 2007/3

0,00
236 100,00
1 760 000,00
868 400,00
2 864 500,00

31 400,00
1 004 700,00
1 074 000,00
943 700,00
3 053 800,00

UR 2007
88 774 100,00
11 736 000,00
4 156 300,00
27 444 567,00
132110967,00
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III. Opravy a údržba technické infrastruktury
Opravy dle upraveného rozpočtu města za rok 2007

§
2212
2219
2221
2229
2321
3111
3113
3141
3313
3319
3322
3341
3412
3612
3613
3631
3632
3745
3749
5512

Název
Silnice
Ostatní záležitosti pozemních komunikací
Provoz veřejné silniční dopravy
Ostatní záležitosti v silniční dopravě
Odvádění a čištění odpadních vod (kanalizace)
Předškolní zařízení
Základní školy
Školní stravování (školní jídelny)
Kina
Ostatní záležitosti kultury
Zachování a obnova kulturních památek
Rozhlas
Sportovní zařízení v majetku obce
Bytové hospodářství
Nebytové hospodářství
Veřejné osvětlení
Pohřebnictví
Péče o vzhled obce a veřejnou zeleň
Ostatní činnost k ochraně přírody a krajiny
Požární ochrana - dobrovolná část
Nezaplacené faktury z předcházejícího roku

CELKEM VÝDAJE NA ÚDRŽBU

SR 2007

UR 2007

1 112 000,00
219 000,00
10 000,00
280 000,00
280 000,00
90 000,00
838 300,00
0,00
0,00
0,00
145 000,00
10 000,00
0,00
2 041 900,00
637 000,00
459 000,00
110 000,00
63 000,00
15 000,00
525 000,00
1 095 600,00

964 000,00
587 200,00
10 000,00
280 000,00
280 000,00
507 700,00
838 300,00
0,00
0,00
0,00
145 000,00
10 000,00
1 146 400,00
2 148 100,00
659 300,00
459 000,00
110 000,00
63 000,00
15 000,00
593 500,00
1 095 600,00

7 930 800,00

9 912 100,00
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IV. Investiční rozvoj města
Odbor rozvoje města a investic zajišťuje nejen rozvoj města a dotace
městu, ale i výběrová řízení, přípravu a realizaci investic a velkých oprav.
Vedoucím odboru je Jan Marák, dotace a program rozvoje města má
na starosti Ing.Lichnovský Stanislav, přípravu a realizaci investic Rajnoch
Jaroslav a Ing. Vícha David. V níže uvedené tabulce je uveden přehled a ceny
údržbových prací označeno písmenem „U“, projektových dokumentů – písmeny
„PD“ a samotných investičních akcí označených písmenem „I“.
Zkratka „ZU“ znamená „Závazné ukazatele“ a „UZU“ upravené závazné
ukazatele. Zkratka „rkce“ je rekonstrukce.
Název

ZU 2007

UZU 2007

Zhotovitel

Uhrazená cena za
realizaci díla
převod - 2008

Zpracování energetického auditu - ZŠ

0,00

PD k dodatečnému povolení garáží

0,00

14 400,00 Ing. Matýsek

14 400,00 Kč

Konzult., poradenské a právní služby

0,00

6 000,00 Ing.Teuchner

5 950,00 Kč

Provozní výdaje RMI celkem

0,00

100 000,00

20 400,00

20 350,00 Kč

Ú - MŠ Budovatelská_výměna oken

0,00

500 700,00 Nosta s.r.o.

Předškolní zařízení

0,00

500 700,00

500 700,00 Kč

205 000,00 BM Plast s.r.o.

205 000,00 Kč

Ú - ZŠ TGM_výměna oken v tělocvičně

205 000,00

20 000,00 Ing.Špidlen - SPEL

ZŠ TGM oprava venkovních hodin
Ú - ZŠ TGM_výměna oken v tělocvičně
Ú - ZŠ TGM_opravy dvou tříd

3 300,00
0,00

3 300,00 BM Plast s.r.o.
930 500,00 USV s.r.o.

500 700,00 Kč

6 783,00 Kč
3 248,00 Kč
900 446,50 Kč

1 158 800,00

1 115 477,50 Kč

0,00

1 146 400,00 Brnofrost spol.s r.o.

1 031 757,40 Kč

Sportovní zařízení v majetku města

0,00

1 146 400,00

1 031 757,40 Kč

PD - ZŠ Tovární oprava vchodu

0,00

Základní školy
Oprava čpavkového hospodářství

208 300,00

Oprava havarijního stavu části střechy Děl domu z
prostředků rezervy

4 500,00 Zdislav Böhm

převod - 2008

91 000,00

4 500,00 Kč

Nebytové hospodářství

0,00

95 500,00

Ú - PD rekonstrukce hasičárny u nádraží

0,00

68 600,00 ARCHITRÁV s.r.o.

Požární ochrana - dobrovolná část

Výdaje na údržbu RMI celkem
I - ul. Malá strana_rkce_uvolneni_10%
Silnice
I - Realizace parkoviště na ul. Beskydská

4 500,00 Kč

68 544,00 Kč

0,00

68 600,00

68 544,00 Kč

208 300,00

2 970 000,00

2 720 978,90 Kč

0,00

254 800,00 ALPINE CZ s.r.o.

254 786,50 Kč

0,00

254 800,00

254 786,50 Kč

391 000,00 TS, a.s.

390 438,00 Kč

411 000,00

I - Výst.chodník.tělesa v Butovicích

0,00

3 000,00 MěÚ Bílovec

3 000,00 Kč

I - Výst.chodník.tělesa v Butovicích - záborový elaborát

0,00

5 000,00

Ing. KoňaříkDOSTAZ

4 998,00 Kč

I - od Kotvice po bránu č.2 nový chodník cyklostezka

0,00

Dopravní
345 000,00 projektování,
spol.s r.o.

344 267,00 Kč

744 000,00

742 703,00 Kč

Ostatní záležitosti pozemních komunikací
I - Zahrádky_rozvod vody pro sad č.3 a č.4

411 000,00
0,00

18 500,00 Zdislav Böhm

18 500,00 Kč
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Pitná voda (vodovod)

0,00

18 500,00

18 500,00 Kč

I - Odkanalizování Studénky I.

1 000 000,00

329 600,00 VIVA Projekt

298 690,00 Kč

Odvádění a čištění odpadních vod (kanalizace)

1 000 000,00

329 600,00

298 690,00 Kč

I - PD_Odtok. poměry Studen. potoka Na Trávníkách

0,00

30 000,00 Ing.M.Řezníček

30 000,00 Kč

0,00

30 000,00

30 000,00 Kč

I - PD_MŠ Poštovní_rkce elektroinstalace

70 000,00

40 000,00 Petr Bill

40 000,00 Kč

I - MŠ Komenského I.NP_PD rkce elektroinstalace

60 000,00

30 000,00 Petr Bill

30 000,00 Kč

I - MŠ Butovická_PD rkce elektroinstalace

50 000,00

15 000,00 Petr Bill

15 000,00 Kč

85 000,00

85 000,00 Kč

Úpravy drobných vodních toků

Předškolní zařízení
I - ZŠ TGM_PD rkce elektroinstalace

180 000,00
250 000,00

Elektroprojekta
225 000,00
Rožnov, a.s.
525 000,00 USV s.r.o.

I - ZŠ TGM_rekonstrukce dvou tříd

450 000,00

I - ZŠ Tovární_dokončení rkce hyg.zázemí

350 000,00

0,00

1 050 000,00

750 000,00

Základní školy
I - ŠJ při ZŚ TGM_PD rkce elektroinstalace

103 000,00

I - ŚJ při ZŚ Sjednocení_PD rkce elektr.,vzuchot

334 000,00

Školní stravování (školní jídelny)
I - Dělnický dům_povrch hřiště Alkorplan
I - PD rekonstrukce koupaliště

437 000,00
1 373 400,00
166 600,00

I - Rekonstrukce koupaliště

0,00

I - VSH úpravy bývalého Gólu

0,00

Elektroprojekta
93 000,00
Rožnov, a.s.
Třinecká projekce,
380 600,00
a.s.
473 600,00
1 373 400,00
196 600,00 GHC Invest s.r.o.
0,00
300 000,00 SAS s.r.o.

225 000,00 Kč
525 000,00 Kč
Neprovedeno
750 000,00 Kč
92 016,00 Kč
379 848,00 Kč
471 864,00 Kč
1 373 400,00 Kč
83 549,90 Kč
0,00 Kč
300 000,00 Kč

Sportovní zařízení v majetku města

1 540 000,00

1 870 000,00

1 756 949,90 Kč

I - PD na výstavbu 72 byt. jednotek

2 250 000,00

2 288 700,00 Ing. Kostohryz

2 283 729,00 Kč

I - Realizace 72 byt. jednotek

0,00

I - 72 bj. - distribuční soustava (TRAFO)

0,00

I - 72 bj. - mandátní smlouva na zajištění úvěru 80 mil
kč

0,00

Bytové hospodářství

2 250 000,00

65 400,00 Ing. Jurečková-IDIZ
744 000,00 ČEZ
71 000,00 RAVEN EU, a.s.
3 169 100,00

65 350,00 Kč
744 000,00 Kč
70 210,00 Kč
3 163 289,00 Kč

I - Lékárna TRIO_zápočet za provedenou investici

37 700,00

37 700,00 Zápočty

37 700,00

I - Děl.dům - venkovní plocha_zápočet za invest.

51 900,00

51 900,00 Zápočty
Ing. Horák9 500,00
Elektroprojekt
60 000,00

51 900,00

I - Knihovna_rkce osvětlení
I - ZUŠ Butovická_rkce hyg.zázemí
MěÚ - úprava kanceláří odboru RMI
Nebytové hospodářství

0,00
60 000,00
0,00

70 000,00 USV s.r.o.

149 600,00

229 100,00

I - PD k dodatečnému povolení stavby 3.garáží

50 000,00

0,00

Ostatní záležitosti bydlení, kom. služeb a územního
rozvoje

50 000,00

0,00

I - PD rkce hasičárny u st. nádraží

70 000,00

0,00

Požární ochrana - dobrovolná část

70 000,00

0,00

Investiční výdaje RMI celkem
CELKEM VÝDAJE RMI

7 137 600,00 7 953 700,00
7 345 900,00 10 944 100,00

9 500,00 Kč
Neprovedeno
68 397,30 Kč
167 497,30 Kč

7 739 279,70 Kč
10 480 608,60

Nový stavební zákon.
Od 1. 1. 2007 nabyl účinnosti nový stavební zákon č.183/2006 Sb.,
o územním plánování a stavebním řádu, zjednodušeně stavební zákon,
který nahradil dosud platný zákon č.50/1976 Sb. Tento zákon přináší řadu změn
které se dotýkají jak občanů, tak i institucí. Nový stavební zákon rozšiřuje okruh
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staveb, jejich změn, zařízení a udržovacích prací, které nepodléhají
povolovacímu ani ohlašovacímu režimu. Příkladně provedení stavby pro bydlení
do 150 m2 zastavěné plochy s jedním podzemním podlažím do hloubky 3m
a nejvýše dvěma nadzemními podlažími a podkrovím, postačí ohlášení
bez předchozího územního rozhodnutí nebo územního souhlasu. Spolu
s ohlášením však stavebník stavebnímu úřadu doloží, že o svém záměru
prokazatelně informoval vlastníky sousedních pozemků a staveb na nich.
Ti mohou příslušnému stavebnímu úřadu oznámit své případné námitky proti
stavbě do 15 dnů ode dne, kdy byli stavebníkem informováni.
Výstavba bytů ve Studénce
V únorovém Zpravodaji města Studénky odpověděl starosta města
na dotaz „Kdy bude tato výstavba realizována a kdy budou byty pro občany
k dispozici, když v původním materiálu je uveden termín započetí stavebních
prací ve čtvrtém čtvrtletí roku 2006 a dosud se nic neděje“ takto.
Výstavba nemohla být v uvedeném termínu započata, neboť není
zpracována projektová dokumentace pro stavební povolení. V současné době
probíhá již třetí výběrové řízení na její zpracování. Lze předpokládat
vypracování projektové dokumentace do konce prvního pololetí a následně bude
provedeno výběrové řízení na vlastního dodavatele stavby. Vlastní
harmonogram výstavby a tedy i dokončení výstavby nelze v současné době
stanovit. Odpovědnost za nepřipravenost výstavby včetně nepřesných informací
nese i předchozí zastupitelstvo města Studénky.
Na jednání Zastupitelstva města dne 4.12.2007 bylo rozhodnuto,
že 72 nových bytů město nevybuduje a navíc byla odmítnuta i další
mnohamilionová dotace.
Uvažovaná výstavba bytových jednotek na pozemcích u letního stadionu by
pomohla řešit bytovou situaci ve Studénce. Město nechalo udělat projekt,
požádalo o dotaci a uspořádalo výběrové řízení, na které se přihlásilo sedm
zájemců, přičemž vítěz nakonec odstoupil. Nový vítěz, společnost TCHAS
z Ostravy však vykalkuloval cenu čtyř domů na více než 155 milionů korun.
Město získalo dotaci na zhruba 45 milionů a proto zbytek asi 110 milionů korun
by muselo zajistit. Ani v případě omezení na stavbu dvou domů o nákladech
107 milionů s dotací 22 milionů by si město nepomohlo. Použití dotace s sebou
navíc nese nevýhody, a to regulovanou cenu nájmu, nemožnost prodeje bytů,
nemožnost sdružit prostředky s fyzickou či právnickou osobou, nemožnost
vybírat dopředu zálohy na nájmy.
Studénka již v průběhu tohoto roku odmítla jednu dotaci, a to ve výši
72 milionů na odkanalizování města z důvodu údajné nepřipravenosti akce.
Toto poslední zasedání zastupitelstva města v tomto roce nepřilákalo
do velkého sálu Dělnického domu občany, i když byla projednávána řada
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důležitých věcí, včetně přijetí osmdesátimilionového úvěru na pokrytí akce
odkanalizování části Studénka 1, případně právě na výstavbu bytových jednotek
či zdražení cen městské hromadné dopravy, a to z šesti na osm korun, od ledna
roku 2008.

Odkanalizování části Studénka 1
Příprava této akce související s realizací strategického programu rozvoje
města byla zahájena v roce 2005, kdy byla dokončena a schválena projektová
dokumentace pro územní řízení a stavební povolení. Předpokládané náklady
byly 133 mil. Kč. Na první část stavby ve výši 96 mil.Kč požádalo město
o dotaci na 81,5 mil. Kč a druhou část za 38 mil. Kč plánovalo realizovat
z vlastních prostředků. V květnu roku 2005 bylo městu oznámeno, že dotaci
v požadované výši neobdrží pro větší počet zájemců a může proto uvažovat
s částkou 72 mil.Kč. Na základě hydrogeologického průzkumu, prováděného
v roce 2006, bylo zjištěno, že je nutno očekávat investici ve výši až 170 mil. Kč.
Zároveň bude nutné počítat s dalšími náklady jako jsou dopracování projektové
dokumentace z důvodu změny trasy kanalizace a s tím spojené odkupy
pozemků.
Nezanedbatelnými podmínkami přiznané dotace však byla skutečnost,
že celou akci je nutno dokončit do konce roku 2007 s možným maximálním
odkladem o půl roku. S tím pak souvisí otázka připojení minimálně 80 % z 291
dotčených nemovitostí, jejichž majitelé si musí na své náklady vybudovat
domovní přípojky. V případě nesplnění této podmínky do září 2008 hrozilo
u dotačních titulů jejich plné vrácení a s tím spojené penále z částky poskytnuté
dotace. K těmto závěrům dospělo vedení města na počátku roku 2007 s tím,
že město by muselo v průběhu následujících 12 měsíců proinvestovat
170 mil. Kč, z nichž jen 43 % bylo krytých přislíbenou dotací a úvěrové krytí
by znamenalo neúměrné zatížení městského rozpočtu pro příští volební období.
Nové zastupitelstvo města se s situací seznámilo a na odborném semináři
rozhodlo dotaci nepřijmout.

Plynofikace objektu Dělnického domu ve Studénce
Projekt na plynofikaci Dělnického domu ve Studénce byl ukončen k datu
30.6.2007. Samotná realizace projektu proběhla v měsících červenec až září
2006. Kolaudační řízení proběhlo v listopadu 2006 a zhotovitelem prací byla
společnost Ravic-Therm s.r.o., která zvítězila ve výběrovém řízení. Předmětem
díla byla náhrada provozu stávající kotelny na tuhá paliva o celkovém výkonu
375 kW za decentralizované plynové zdroje o celkovém výkonu 217,2 kW.
Instalovány byly tři kotle. Jeden o výkonu 135 kW pro zajištění vytápění
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Městského kulturního střediska, druhý o výkonu 37,2 kW pro Sportovní klub
Studénka a třetí o výkonu 45 kW pro restauraci a kavárnu. Realizací projektu
došlo ke snížení energetické náročnosti zařízení a množství vypouštěných
znečišťujících látek do ovzduší.
Celkové náklady projektu byly 2.137.918,-- Kč. Město Studénka obdrželo dotaci
ze Státního fondu životního prostředí ve výši 109 814.-- Kč a z Evropského
regionálního rozvojového fondu ve výši 823.609,-- Kč. Z vlastních zdrojů pak
město financovalo částku 1.204.495,-- Kč. Byla to vydařená investiční akce jak
z technického tak i z ekologického pohledu.
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V.

Životní prostředí
Odpadové hospodářství

Město Studénka ve spolupráci s firmou OZO Ostrava, s.r.o. zavedlo
třídění nápojových kartonů, které mohou občané města odkládat do označených
kontejnerů na plasty společně s plastovými obaly. Je tak možno vyhazovat čisté
a slisované krabice od mléka, džusů, vína, známé jako Tetrapak. Kontejnery
na plasty jsou výrazně označeny oranžovou nálepkou, aby bylo zřejmé,
že do nich lze ukládat oba druhy obalů. Obsah těchto kontejnerů
je v provozovně OZO dále tříděn na PET láhve, PE obaly, fólie a také nápojové
kartony.

Třídění dalších odpadů
Již od roku 2002 je městem uzavřena smlouva se společností EKOKOM,a.s., ve kterém se zavázalo poskytovat firmě informace o třídění odpadů.
Společnost se zavázala zaplatit městu paušální odměnu za zajišťování zpětného
odběru podle počtu obyvatel a odměnu za zajišťování recyklace podle celkového
množství, které město sebralo, vytřídila a předala k recyklaci. Je to tedy
pro občany města motivující činnost třídit komunální odpad, protože tato částka
snižuje náklady města na jeho svoz. Za rok 2007 činí tato odměna celkem
294.751,50 Kč.

Naučné stezky ve Studénce a okolí
Naučná stezka Kotvice byla otevřena v roce 1983 a měla mimo dvou
vstupních ještě 6 tématických zastavení. Sloužila až do roku 1997, kdy byla
velkou povodní silně poškozena. Svého vlastního znovuotevření se dočkala
na jaře roku 1999. Původní cedule byly nahrazeny novými a přibyla ještě dvě
nová tématická zastavení. Stezka začíná v bývalé oboře, patřící původně
k zámku v Nové Horce pod bývalým mlýnem na okraji rezervace a představuje
zbytek přirozeného lužního lesa.
Seznamuje návštěvníky s jedním z nejcennějších území chráněné krajinné
oblasti Poodří, s přírodní rezervací Kotvice a z nivou řeky Odry mezi Novou
Horkou a Studénkou. Stezka je dlouhá asi 3 km a je určena výhradně pro pěší
návštěvníky, fyzicky je nenáročná a dostupná celoročně.
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Zastavení naučné stezky jsou věnována lužnímu lesu s prastarými duby
v bývalé zámecké oboře, životem kypícím rybníkům s bohatou mělčinou
a pobřežní vegetací a jejím ptačím obyvatelům, regulacemi nespoutané Odře,
bohaté rybami a vzácným ledňáčkem.
Můžeme zde spatřit mohutné exempláře dubu letního. Topol bílý dosahuje v této
oblasti severní hranice svého rozšíření. Společenstvo doplňuje lípa srdčitá, jilm
vaz, olše lepkavá a jasan ztepilý. V křovinatém patře roste krušina olšová, brslen
evropský a další. Bylinné patro tvoří bohatá lužní květena se sněženkou
podsněžníkem, prvosenkou vyšší, plicníkem lékařským a česnekem medvědím
jako dominujícími druhy. V podmáčených částech roste kosatec žlutý a žebratka
bahenní. V dutinách stromů hnízdí brhlík lesní, strakapoud velký, sýček obecný,
kavka obecná a několik druhů sýkor. Z dravců zde můžeme vidět poštolku
obecnou a káni lesní.
Z obory stezka vychází na hráz Nového rybníka, v jehož mělkých vodách
hojně vyrůstá šípatka střelolistá, lakušník vodní, žabník jitrocelovitý
a na bažinatých březích kosatec žlutý. Mělčiny přechází v rozsáhlé rákosové
porosty, které jsou pravidelným hnízdištěm řady druhů rákosníků, strnada
rákosního, lysky černé, slípky zelenonohé, bukače velkého a bukačka malého.
V okolních křovinách hnízdí množství malých pěvců (pěvuška modrá, pěnkava
obecná, červenka obecná a další). V pobřežních porostech hojně kvetou
chráněné sněženky, prvosenky a další lužní rostliny. Na hladině rozkládají své
listy vzácné kotvice plovoucí, spolu s lakušníkem a rdesnem. Na zbytcích
původních hrází, které dnes tvoří ostrůvky na Novém rybníce, a v rákosinách
hnízdí kachna obecná, lžičák pestrý, polák velký, polák malý a polák
chocholačka. V prostoru rybníků Nový, Karlův a Kotvice se s oblibou zdržují
četné druhy ptactva na tahu nebo v pohnízdní potulce. Můžeme zde zastihnout
volavku popelavou a vzácně i volavku červenou, běžné i vzácné druhy kachen
nebo severské hosty - chaluhy, morčáky a potáplice. Z dravců sem zavítá orel
skalní a mořský, orlovec říční, luňák červený a ostříž lesní.
Vzdálené rákosiny na mělčinách rybníků jsou hnízdištěm motáka
pochopa, labutí a dalšího vodního ptactva. V dutinách stromů na hrázích hnízdí
vzácně hohol severní. Otevřené plochy využívají ke slunění užovky obojkové.
Stezka dále vede okolo rybníka Kotvice, tvořícího jádro přírodní rezervace,
která nese jméno podle vzácného třetihorního reliktu, ohrožené rostliny kotvice
plovoucí, vyskytující se ojediněle na území ČR. Hladinu rybníka pokrývají
místy drobné vodní rostliny - okřehky, trhutka a velmi vzácná kapradina
nepukalka plovoucí. V mělkých částech vyrůstají nad hladinu listy orobince
širokolistého a úzkolistého, šípatky střelolisté a dalších rostlin. Spolu
s kachnami a lyskami lze na hladině spatřit potápku malou, potápku černokrkou
a potápku rudokrkou. Porosty orobinců a ostřic v zanesených částech jsou
obývány početnou kolonií racků a chřástaly.
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Na vnější straně hráze se nachází slepé rameno, zbytek meandru řeky
Odry. Takováto zdánlivě bezcenná jezírka kypí životem a představují často
poslední útočiště vzácné fauny a flóry. Po hrázi mezi rybníky Kačák a Kotvice
vedla původní železniční trať Studénka - Štramberk, z níž se zachovalo několik
mostů. Po náspu staré trati lze snadno dojít na nádraží ve Studénce. Stezka
starou trať přechází a po hrázi rybníka Kačák se přibližuje až k řece Odře.
Ta je typickým příkladem přirozeně meandrujícího nížinného toku se strmými
hlinitými břehy a typickými břehovými porosty tvořenými převážně vrbami.
V řece je hojný mlž velevrub malířský, přirozeně se vyskytuje množství druhů
ryb, např. ostroretka stěhovavá, plotice obecná, okoun obecný, štika obecná.
Výška hladiny vody je kolísavá. Při nízkých stavech vody jsou dobře patrné
štěrkové a písčité náplavy na nánosovém břehu řeky. Ve strmých březích hnízdí
ledňáček obecný, nad řekou je vidět přeletovat psíka obecného. Několikrát
do roka se řeka rozlévá do lužních lesů a luk. Každoroční povrchové rozlivy
umožňují existenci specifických lučních mokřadů, v nichž dominujícími
bylinami jsou tužebník jilmový, krvavec toten, kyprej vrbice. V lužních
močálech a drobných tůňkách žije kuňka obecná a skokan zelený. Rádi zde loví
bahňáci.
Ve větším počtu spatříme čápa bílého i volavku popelavou, především
v době kosení luk. Po hrázi Kačáku lze dojít až do blízké obce Albrechtičky.
Stezka však přechází po Oderské lávce a pokračuje podél jezera Slaňáky. Jedná
se o staré říční rameno s trvalou vodní hladinou a s porosty stulíku žlutého
a dalších vodních rostlin, např. růžkatce obecného a okřehku menšího.
V mělkých zabahněných okrajích se vyskytuje vzácná žebratka bahenní. Kromě
běžných druhů ryb jako například plotice obecná, štika obecná a karas obecný .
Ve starých říčních ramenech se vyskytuje také ohrožený piskoř pruhovaný.
Zarostlé stojaté vody zajišťují životní prostředí larvám mnoha druhů a na vodu
vázanému hmyzu. Koncem jara a v létě zde můžeme spatřit například motýlici
obecnou, šídlo královské a četné druhy šidélek. Koncem léta bývá hojná vážka
rudá. U Pasečného mostu se jezero napojuje na Mlýnku, umělý, 23 km dlouhý
rybniční náhon z 15. století. Tady naučná stezka Kotvice končí.
Školní naučná stezka ve Studénce začíná u Základní školy TGM
na ul. 2. května ve Studénce, kde jsou na okraji školní zahrady umístěna úvodní
dvě zastavení. Stezka pak pokračuje pěšinou přes pole směrem k železniční trati,
podchází ji podchodem a stáčí se po hrázi Horního rybníka. Končí na asfaltové
účelové komunikaci u rybníka Velká Podlážka. Po cestě je možno pokračovat
směrem vpravo a u Pasečného mostu se napojit na naučnou stezku Kotvice.
Školní naučná stezka je dlouhá cca 1,5 km, je průchozí celoročně a má těchto
12 zastavení:
•
•
•

Školní zahrada
Moravská brána
Krajina – dílo generací
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•
•
•
•
•
•
•
•
•

Stabilita krajiny
Motýli Moravské brány
Mlýnská strouha
Louky
Meandrující potůček
Mokřad
Tah ptactva
Rybníky
Desatero houbaře

Školní naučná stezka od ZŠ TGM ve Studénce k Mlýnské strouze byla
otevřena v roce 1999 a v roce 2002 byla prodloužena až k Pasečnému mostu,
kde se setkává s naučnou stezkou Kotvice. Propojení obou stezek umožňuje
návštěvníkům najednou spatřit nejcennější přírodní lokality v okolí Studénky
bez nepříjemného a zbytečného bloudění a přecházení.
Počasí
Leden
Po ohňostroji na přelomu let 2006/2007 se noční teplota dne 1. 1. 2007
pohybovala kolem 1 °C, aby pak přes den vystoupala až na 7 °C. Byl to
pochmurný den s občasným deštěm a s BIO předpovědí č. 2 – mírná zátěž.
Tento charakter počasí se uchoval i po další dny tohoto týdne a ani úplněk
měsíce dne 3. 1. 2007 nepřinesl zásadní zvrat. Denní teploty se pohybovaly stále
v hodnotách 0 až 5 °C. V prvním týdnu nového roku převažovala proměnlivá,
převážně velká oblačnost s přeháňkami a čerstvým západním větrem 4 až 8 m/s.
Nejvyšší denní teploty 3 až 7 °C.
V dalším týdnu bylo oblačné až polojasné počasí se stále zvyšujícími
se teplotami 6 až 10 °C. Z počátku týdne s dešťovými přeháňkami a později
ustávajícími . Dokonce se občas objevuje i sluneční svit.
V období kolem 10. ledna dosahuje venkovní teplota k večeru hodnoty
13 °C a po celý den svítilo slunce. Lidé seděli na lavičkách a vyhřívali
se slunečními paprsky. Biologická zátěž na obyvatelstvo byla minimální.
V noci z 12. na 13. ledna se přes českou republiku přehnala vichřice
o rychlosti větru až 150km/hod. Ve Studénce a okolí nedosáhla takových hodnot
a nezpůsobila žádné škody. V Krnově však padaly stromy a v jednom případě
spadl strom na osobní auto a způsobil lehké zranění dvou jeho pasažérů. Dále až
do konce týdne bylo stále převážně oblačno, ojediněle až polojasno s dešťovými
přeháňkami. Nejvyšší teploty 8 až 12 °C. Čerstvý západní vítr 6 až 10m/s,
s nárazy kolem 20 m/s ke konci týdne slábnul.
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V neděli 14. ledna bylo slunečně a poměrně teplo, takže hodně občanů
využilo krásného počasí k procházkám po loukách. Toto počasí pokračovalo
i v další dny, i když teploty poklesly v noci na 0 až 2 °C a ve dne pak
na 4 až 8 °C.
Od čtvrtku 18. ledna nastala změna a bylo převážně zataženo s deštěm
nebo přeháňkami. Nejvyšší teploty dosahovaly stále 6 až 10 °C. Přišla nová vlna
velmi silných západních až severozápadních větrů o rychlosti 13 až 18 m/s
s nárazy 25 až 35 m/s. Meteorologové varovali obyvatelstvo před silným
větrem, který v noci ze čtvrtka na pátek může dosáhnout až síly orkánu nad
118 km/hod. Tyto vichřice nejvíce postihly oblasti v západních Čechách,
kde padaly stromy a byly způsobeny materiální škody a újmy na zdraví,
energetice a podobně. Orkán jménem Kyrill zasáhl Evropu 18. ledna silou větru
srovnatelnou s tropickými hurikány. Bouře trvala dva dny a vedle Česka
a Německa způsobila značné škody v Británii, Francii a Nizozemsku.
Ve Studénce nezpůsobila výrazné škody.
Po vichřicích se o víkendu situace uklidnila a dešťové přeháňky ustaly.
Zásadní zvrat nastal dne 23. ledna s prudkým ochlazením v noci i přes den
a v poledne začalo poprvé v tuto zimu intenzivně sněžit. Začalo tolik očekávané
zimní počasí se sněžením, nárazovými větry a noční teplotou ze čtvrtku na pátek
26. 1. až -13 °C. V pátek dopoledne byl nádherný zimní den a běžkaři
na našich loukách mohli vychutnat krásu svého sportu mimo jiné i na trase mezi
Studénkou a Petřvaldíkem. Odpoledne však začal foukat severozápadní vítr
a začalo se opět oteplovat. V neděli 28. ledna již sněžení přecházelo v déšť
a v pondělí se oteplilo až na 6 °C a sníh se rychle ztrácel. V tento den začalo
silné nárazové proudění s rychlostí větru více než 20 m/s. Do konce ledna
i počátkem února se již ráz počasí nezměnil a střídaly se deště s větrnými dny.
Mezi nejteplejšími dny v lednu od konce 18. století patří právě doba
nedávná. Leden má 31 dní a z toho ve 22 dnech byl naměřen teplotní extrém
od roku 1990.
Únor
2. února bylo jasno až polojasno a po celý den slunečně s teplotami
5 až 7 °C. Během následujícího víkendu a následující týden se denní a noční
teploty pohybovaly od 3 do 5 °C. V noci ze dne 6. 2. na 7. 2. napadl sníh,
který však během dne roztál. V dalších dnech do poloviny února se noční
a denní teploty pohybovaly v rozmezích +2 až +9 °C s občasnými přeháňkami,
ale ne už s vytrvalým deštěm. 17. února se začalo opět ochlazovat a očekávala
se změna počasí, kterou signalizoval silný nárazový vítr o rychlosti 20 až 30 m/s
po celý den v neděli dne 18. února. V dalším týdnu noční teploty klesly
až na -5 °C a ve dne pak byly do 5 °C.
Dne 25.2.2007 byla neděle s denní teplotou až 8 °C, foukal čerstvý jižní
až jihovýchodní vítr 4 až 8 m/s, místy s nárazy 15 až 20 m/s. V noci na pondělí
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však začalo sněžit a tento ráz počasí vydržel po celý den. Tající sníh však záhy
mizel protože teploty byly stále nad nulou. Na konci měsíce bylo oteplení
doprovázeno občasnými přeháňkami.
Březen
Noční teploty se pohybovaly kolem 0 °C a denní od 5 do 10 °C.
Ze soboty 3. 3. na neděli 4. 3. byl měsíc v úplňku a kolem 23:30 hodin začalo
úplné zatmění měsíce. Tento ojedinělý úkaz však byl pro pozorovatele v našem
regionu znemožněn velkou oblačností. V první polovině měsíce se noční teploty
pohybovaly od -1 do 4 °C a denní stoupaly. Občasné přeháňky nenarušovaly
toto nezvyklé počasí, vždyť denní teplota vystoupala dne 13.3. až na hodnotu
18 °C. Toto aprílové počasí bylo zpestřeno v noci z 19. na 20.3., kdy napadlo asi
10 cm rychle tajícího sněhu. Když se k ránu Josefové a jejich gratulanti vraceli
z oslav svého svátku, brodili po kotníky ve sněhu.
Do Česka se krátce před začátkem astronomického jara vrátilo zimní
počasí. Husté sněžení, jimž letošní zima spíše šetřila, zasáhlo právě východ
země. Kolony aut zablokovaly například silnici z Ostravy na Opavu.
Ve Studénce začaly odhrnovat sníh pluhy.
Dne 21.3. skončila zima – byla rekordně teplá a přišlo jaro,
které se přihlásilo sněžením. Průměrná teplota za celou zimu byla kolem 4 °C,
což meteorologové od roku 1876 nepamatují. Nejtepleji zatím bylo v zimních
sezonách 1989/1990 a 1997/1998, kdy byly naměřeny průměrné teploty
2,3 °C. Nejmrazivější zima byla v sezoně 1946/1947, kdy průměrná teplota
činila dokonce minus 7,6 stupňů Celsia.
Důvodem absence studeného počasí a sněžení v letošním roce bylo to,
že k nám proudil teplý vzduch od západu. Pro ilustraci ještě možno uvést
srovnání sněhové pokrývky z loňské a letošní zimy. Obě jsou co do čísel
extremní. Například na Lysé hoře byl v zimní sezoně 2005/2006 sníh 168 dnů
o výšce až dva a půl metru, letošní sníh byl zatím 62 dnů a nejvýše dosáhl
jednoho metru.
Na konci týdne však po postupném oteplování, kdy teploty byly větší než
10 stupňů Celsia, sníh roztál a začalo opět teplé jarní počasí. V pátek 23.3. ještě
celý den pršelo. V noci ze soboty 24.3. na neděli 24.3. nastala změna času
ze zimního na letní a hodiny se posunuly o jednu hodinu dopředu. V pondělí
26.3. dosáhly ve stínu teploty 15 stupňů Celsia. Koryto Odry bylo zaplněno,
ale řeka se nerozvodnila.
Duben
V prvním týdnu měsíce začínají Velikonoce. Úplněk měsíce byl v pondělí
dne 2. 4. 2007 doprovázen výrazným ochlazením a následující neděle
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je v křesťanském kalendáři označena slavností Zmrtvýchvstání Páně a Boží hod
velikonoční.
Na Zelený čtvrtek dne 5. 4. bylo zpočátku skoro jasno až polojasno,
během dne až oblačno. Nejvyšší teploty 10 až 14 °C s mírným severozápadním
větrem rychlostí 3 až 6 m/s. Na Velký pátek bylo jasno až polojasno s teplotami
10 až 14 °C. Na Bílou sobotu, kdy do střední Evropy zasahuje výběžek tlakové
výše, bylo převážně oblačno s teplotami 11 až 13°C.
Od Velikonočního pondělí začalo až nezvyklé oteplení, které trvalo
po celý týden. V sobotu 14.4. již bylo jasno s teplotami v rozmezí 20 až 24 °C.
Již dlouho nepršelo a je velmi sucho. Zahrádkáři již museli intenzivně
zavlažovat svou jarní vegetaci. Změna a výrazné ochlazení nastalo 18. dubna,
kdy vítr o rychlosti 5-9 m/s s deštěm ochladily ovzduší až o 10 °C a lidé opět
oblékali bundy. Další dny bylo již znovu pěkně a toho deště málo.
V závěru měsíce dubna v neděli 29.4. ráno krátce pršelo a opět
se ochladilo.
Květen
Na 1. máje dosahovaly ranní teploty kolem 2 °C a denní 12–14 ° C. Bylo
polojasno až oblačno, ale nepršelo a období sucha se prodlužovalo.
Meteorologové upozorňovali na nebezpečí vzniku požárů. Od víkendové soboty
5. května se počasí změnilo a oblačnost se zvětšovala. Ochladilo se a dešťové
přeháňky konečně trochu zavlažily půdu. Na státní svátek Den vítězství dne
8.května byly přeháňky ojedinělé a doprovázeny silnými severovýchodními
větry o rychlosti 3 až 10 m/s. Další dny bylo polojasno až oblačno s občasnými
přeháňkami a teplotami v rozmezí 21 až 25 °C.
V období „Tří zmrzlých „ od 12.5. do 14.5. bylo horké a větrné počasí.
Po následujícím svátku Žofie se ochladilo a od 16.5. do 17.5. pršelo s občasnými
přestávkami. Výrazný obrat v počasí začal 19. května. Teploty v následujícím
týdnu i ve dnech dalších vystoupaly až ke 30 °C. Bylo tak sucho, že i některé
studny vysychaly. Poslední tři dny měsíce května nastalo prudké ochlazení
s deštěm.
Červen
Oblačno s deštěm provázelo počasí i v prvním týdnu měsíce. Od 6. 6.
však začalo období zvyšujících se teplot, které vyvrcholily o víkendu v sobotu
9. 6. a teplota ve stínu dosáhla hodnoty 30° C. Vysoké teploty byly i v dalším
týdnu a lidé začali vyhledávat koupaliště. Starší a nemocní se v tomto období
biologické předpovědi stupně č.2 uchylovali do stínu a trávili čas doma.
Po únavných až tropických vedrech se v úterý 19. června spustily krátké lijáky
a ve čtvrtek po 16. hodině začalo pršet vytrvale a po celou noc. Pak nastalo
i očekávané ochlazení s občasnými přeháňkami, což pokračovalo až do konce
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měsíce s poměrně vysokými denními teplotami v rozsahu mezi 22 až 28 °C
a nočními 8 až 16 °C.
Červenec
Koncem prvního týdne měsíce ve dny svátků Cyrila a Metoděje a upálení
mistra Jana Husa pokračovalo počasí s proměnlivou oblačností s dešťovými
srážkami. Nejvyšší denní teploty byly v rozmezí 17 až 21 °C doprovázené
čerstvým až silným západním větrem o rychlosti 7 až 11 m/s s nárazy
15 až 20 m/s. Druhý týden měsíce od 9. 7. byl oblačný s denními teplotami
17 až 21 °C a četnými srážkami a bouřkami. Velká změna počasí nastala
od soboty 14.7., kdy ČR zasáhla vlna veder a denní teploty postupně stoupaly
a od 16.7. se vyšplhaly ke 36 °C a noční v rozmezí 17 až 21 °C. Kraj zasáhla
tropická vedra. Lidé z horka začínají kolabovat, zejména kardiaci, epileptici
a alergici. Počet výjezdů zdravotnických záchranářů významně vzrostl. V noci
z pátku 20.7. na sobotu 21.7. byla bouřka, která ráno způsobila mírné ochlazení.
Během dne však teplota opět vzrostla až ke 30 °C. Mírné ochlazení s občasnými
přeháňkami pokračovalo až do středy 25. července, kdy teploty ráno
i v průběhu dne poklesly na 17 až 20 °C.
Srpen
Od počátku měsíce bylo střídavě oblačno a po rozplynutí oblačnosti
vystoupaly teploty dne 8.8.až na hodnotu 30 °C. Nadále trvá velké sucho a voda
v Odře místy jen omývá kameny.Poslední déšť byl v noci ze 3. 8. na 4. 8.
dopoledne. Obrat nastal ve druhé polovině měsíce, kdy od pátku 17.8. pršelo
celou noc. I když pak po dešti teploty znovu začaly vzrůstat, přesto častěji pršelo
a po úplňku měsíce dne 27. 8. se počasí opět změnilo. Denní i noční teploty
klesaly a bylo oblačno až zataženo.
Září
Po vytrvalém dešti dne 1. 9. se začalo ještě více ochlazovat a ve středu
5. 9. klesla denní teplota až na 12 °C. Od úterka 4. 9. se Odra rozvodnila
po okolních loukách. Pršelo, vál studený severní vítr a po dalších vydatných
deštích, zejména dne 6. 9., začal v našem regionu stav ohrožení povodněmi.
V pátek 7. 9. se Mlýnka, opět v oblasti ulice Mlýnské, vylila z neupraveného
a děravého břehu a zaplavila sklepy rodinných domků.
V sobotu 8. 9. voda v Odře kulminovala a pak již se postupně vracela
do normálu. Po deštích se počasí stabilizovalo a začalo polojasné až jasné počasí
se všemi příznaky babího léta. Po kalendářním přechodu z léta na podzim,
dne 22. 9., se ještě pár dnů počasí udrželo, ale od úterka 25. září se začalo
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ochlazovat a obloha zatemňovat. Bylo oblačno až zataženo a ve čtvrtek
dne 27.9. krátce pršelo.
Říjen
V pondělí 16.10. a v úterý 17. 10. bylo počasí vybízející k procházkám,
či k výletům do hor. Ve středu pak následující den již teplota prudce klesala,
začalo pršet a dokonce i sněžit. U nás však jen náznakově. Na Bruntálsku již
musely vyjíždět sněžné pluhy. Takový ráz počasí vytrval až do dalšího týdne.
Lidé začali chřadnout chřipkami a virózami. Po čtvrtku 25.10. již se počasí
zlepšovalo a na víkend dokonce znovu svítilo slunce a bylo i relativně teplo.
Listopad
Od počátku měsíce začaly teploty klesat. Zatím co 1.11. se pohybovaly
v rozmezí 10 a 12°C, tak na konci prvního týdne byly denní teploty v rozmezí
2 až 5 °C a noční od 0 do 4 °C.
V pátek 9.11. byla převážně velká oblačnost s deštěm, postupně ubývání
oblačnosti. Nejvyšší denní teploty 3 až 7 °C s západním větrem
o rychlosti 7 až 11 m/s s nárazy kolem 25 m/s.
V neděli v den svátku Martina 11.11. napadl první sníh a sněžilo po celý
týden. Sníh však souběžně tál, protože se denní teploty pohybovaly v kladných
hodnotách od 0 do 3 °C.
Ve druhé polovině měsíce bylo převážně zataženo až oblačno
s občasnými přeháňkami a mrholením. Ve dnech 16.11. až 18.11. klesly noční
teploty až na -8 °C. Konec měsíce pak byl charakterizován nočními teplotami
od 0 do -5 °C a denními od 0 do 6 °C a bylo polojasno až oblačno.
Prosinec
V počátku měsíce bylo polojasno až oblačno, později pak zataženo
s dešťovými přeháňkami. Nejvyšší teploty se pohybovaly od -1 do 3 °C
s mírným jižním větrem o rychlosti 2 až 6 m/s.
Tento charakter počasí byl po celý první týden měsíce s tím, že denní
teploty vystoupaly v neděli 2.12. až na 6 °C.
Od neděle 9.12. začaly klesat noční a denní teploty s občasnými dešti.
14.12. deště přešly ve sněžení, ale jen tento den. V další dny pak noční teploty
klesly až na -6 °C, bylo zataženo až oblačno s občasnými silnými nárazovými
západními až jihozápadními větry.
V noci před Silvestrem a dopoledne sněžilo a na přelomu roku se teploty
přehouply nad 0 °C.
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Klimatické údaje za rok 2007 měřené na meteorologické stanici Mošnov
Průměrná teplota vzduchu (°C) :
I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII IX

X

XI

XII

rok

3,7

2,9

5,7

10,4

15,6

19,2

20,0

19,2

8,0

2,1

0,4

9,9

12,5

Úhrn srážek (mm) :
I

II

38,6 20,2

III

IV V

VI

VII

VIII IX

X

XI

XII

rok

66,4

6,8

88,5

85,7

45,4

53,0

31,7

30,0

703,3

48,0

189,0

Trvání slunečního svitu ( hod.) :
I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII IX

X

XI

XII rok

52,9

49,0

140,0

263,4

226,3

222,5

249,2

223,3

83,1

54,8

26,8

149,8

1741,1

Extrémní hodnoty meteorologických prvků v roce 2007
Měsíc

I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII

Nejvyšší
denní teplota
vzduchu(°C )
10.1. - 13,6
18.2. - 8,4
27.3. - 16,3
25.4. - 25
13.5. - 24,2
21.6. - 31,3
21.7. - 35,1
16.8. - 33,5
17.9. - 24,1
1.10. - 21,9
23.11. - 13,7
9.12. - 15,8

Nejnižší
denní teplota
vzduchu (°C)
28.1. - -7,9
6.2. - -21,1
3.3. - -11,9
7.4. - -2,4
11.5. - 3,6
1.6. - 6,9
17.7. - 9,4
31.8. - 6,3
20.9. - 2,7
15.10. - -1,7
18.11. - -9,7
27.12 - -5,6

Nejvyšší
denní
úhrn
srážek (mm)
18.1. - 22,1
7.2. - 6,7
28.3. - 12,7
29.4. - 24,3
18.5. - 15,2
21.6 - 29,4
31.7. - 6,7
20.8. - 17
6.9. - 76,7
5.10. - 11,0
4.11. - 8,1
12.12. - 6,4

Nejvyšší výška
sněhové
pokrývky(cm)
25.1. - 16
13.2. - 43
1.3. - 22
6.4 6
0
0
0
0
0
0
16.11. - 12
29.12. - 3
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Správa CHKO Poodří
Sídlem Správy chráněné krajinné oblasti Poodří je část komplexu budov
starého zámku na ulici 2. května ve Studénce.
Správa chráněné krajinné oblasti Poodří vykonává činnost odborné organizace
ochrany přírody v souladu s ustanoveními zákona o ochraně přírody a krajiny
(zákon č.114/92 Sb.), a dále vykonává činnost speciální státní správy na úseku
ochrany přírody a krajiny. Na území chráněné krajinné oblasti rovněž
administruje program péče o krajinu a pečuje o svěřený státní majetek.
Na území ve své působnosti SCHKO Poodří vydává výjimky pro silně a kriticky
ohrožené druhy a zajišťuje péči o národní přírodní rezervace a národní přírodní
památky. Vede v rámci výkonu státní správy různá správní řízení, vydává
odborná stanoviska pro vytváření územních plánů obcí a měst, vyhlášky
o zřízení přírodních rezervací a přírodních památek, zpracovává plány péče
o tato území, působí jako dotčený orgán státní správy při rozhodování podle
jiných předpisů (zejména stavebního zákona a navazujících předpisů), provádí
kontrolní a inspekční činnost včetně projednávání a ukládání pokut za přestupky
a protiprávní jednání. Vedoucím správy je Mgr. Ivan Bartoš. V organizaci
ve Studénce je celkem deset zaměstnanců.
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VI.

Školství

Školská zařízení ve městě v roce 2007
Mateřské školy
Mateřská škola ve Studénce
Předmětem činnosti je poskytování předškolního vzdělávání podle
vzdělávacích programů a zajišťování školských služeb podle školského zákona.
Ředitelkou školy je Pavla Honová a sídlo je na ulici Komenského č. 700.
Mateřská škola je příspěvkovou organizací města Studénky.
Odloučená pracoviště:
Mateřská škola Studénka – odloučené pracoviště je na ulici Budovatelská č.580.
Vedoucí učitelkou je Helena Schillerová.
Mateřská škola Studénka – odloučené pracoviště je na ulici Butovická 106.
Vedoucí učitelkou je Hana Hanzelková.
Mateřská škola Studénka – odloučené pracoviště na ulici Poštovní č. 659.
Vedoucí organizační složky je Eliška Máchová.
Mateřská škola Studénka – odloučené pracoviště na ulici R. Tomáška
č. 491. Vedoucí učitelka je Jarmila Nekolová.
Mateřská škola Studénka – odloučené pracoviště Nová Horka č. 50. Vedoucí
učitelkou je Helena Schillerová.
Další údaje o MŠ Studénka za školní rok 2006/2007:
Součást

Budovatelská

Butovická

Komenského

Nová Horka

Poštovní

R-Tomáška

celkem

Provozní doba

6.00 – 16.00

6.00 – 16.00

6.00 – 16.00

6.45 – 15.00

6.00 – 16.00

6.30 – 16,00

Počet oddělení

2

1

2

1

4

2

13

Kapacita

50

27

63

13

103

37

293

Děti k 1.9.2006

51

27

63

13

102

37

293

Děti k 30.6.2007

50

27

63

13

104

36

293

Děti
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Přehled pracovních míst MŠ Studénka na přepočtený počet úvazků
k 30.6.2007
Pracoviště

Komenského Budovatelská Butovická

Nová

Poštovní R.Tomáška celkem

Horka
Ředitelka MŠ

1

Zástupkyně Ř

1
1

vedoucí

1
1

1

1

1

4

učitelka
Učitelka MŠ

3,68

3

1

0,32

6,9

2

16,9

Účetní

0,18

0,18

0,09

0,05

0,36

0,14

1

administrativa

0,14

0,14

0,08

0,04

0,28

0,12

0,8

1

1

0,72

0,40

1

1

5,12

Školnice
Uklízečka

1

1

výdejčí stravy

0,65

0,6

0,28

0,14

1

0,4

3,07

Pradlena

0,09

0,09

0,04

0,03

0,18

0,07

0,5

Řidič

0,11

0,11

0,06

0,03

0,22

0,09

0,62

Celkem

6,85

6,12

3,27

2,01

11,94

4,82

35,01

Zápis dětí do Mateřských škol
Ve dnech 17.4 až 19.4. proběhly v sídle Mateřské školy Studénka na ulici
Komenského zápisy dětí do mateřských škol ve Studénce ve školním roce
2007/2008. K zápisu se zákonní zástupci dětí dostavili s vyplněnými žádostmi
s rodným listem dítěte a občanským průkazem zástupce. Jaká byla kritéria
pro přijetí?
1)
Dosažení nejméně 3 let věku ve školním roce 2007/2008,
tj. od 1.9.2007 do 31.8. 2008.
2)
Trvalý pobyt dítěte na území města Studénky, děti z jiných obcí
byly přijímány jen v případě volné kapacity školky.
3)
Datum narození dítěte, jsou přednostně přijímány děti starší
ze zákona, pak děti v posledním roce před přijetím k základnímu
vzdělávání.
4)
Přednostně byly přijímány děti na celodenní docházku.
5)
Přednostně byly přijímány děti s nástupem k 1. září 2007.
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6)
7)

Na daném pracovišti bylo upřednostněno dítě, jehož starší
sourozenec se v MŠ již vzdělává.
Přijaty mohly být děti zdravé.

Základní školy
Základní škola Butovická - Butovická 346. Ředitelem školy
je Mgr. Martin Krupa. Ve škole vyučovalo 24 pedagogů 279 žáků ve 13 třídách
Základní škola Sjednocení - Sjednocení 650. Ředitelem školy je Mgr. Pavel
Tisovský. Ve škole vyučovalo 31 pedagogů v 18 třídách 405 žáků.
Základní škola TGM - na ulici 2. května 500. Ředitelkou školy je Mgr. Alena
Dvorská. Ve škole vyučovalo 19 pedagogů ve 13 třídách 291 žáků. Od 1. září
vyučuje ZŠ TGM jen v jedné budově, a to na ulici 2. května. Bývalá Obecná
škola na ulici Družstevní č.p. 88 byla uzavřena z důvodu klesajícího počtu žáků,
kteří přešli do ZŠ na ulici 2. května.

Střední škola
Střední škola ekonomicko–podnikatelská Studénka, o. p. s. - se sídlem
na ulici A.G.L. Svobody 760. Ředitelkou školy je PaedDr. Katarína Vrablová.
Škola zaměstnává 24 pedagogů, kteří vyučují 260 žáků.
Čtyřleté studijní obory zakončené maturitní zkouškou jsou: Obchodní akademie
se zaměřením na cestovní ruch, Obchodní akademie se zaměřením
na výpočetní techniku a programování, Ekonomické lyceum, Dvouleté denní
studium ukončené maturitní zkouškou v oboru Podnikání a tříletý dálkový
nástavbový obor ukončený maturitní zkouškou v oboru Podnikání.

Vysoká škola podnikání
Vysoká škola podnikání, a.s., Michálkovická 1810/18, Ostrava – Slezská
Ostrava nabídla výuku na pracovišti Střední školy ekonomicko – podnikatelské
Studénka ve studijním oboru Podnikání. Jedná se bakalářský studijní program
s kombinovanou dobou výuky 3,5 roku (jednou za měsíc v pátek, sobotu
a neděli).
Studenti si mohou ve druhém roce studia zvolit specializaci na:
•
•
•

Bussines Finance
Podnikatelský inkubátor
Liesure Time management
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•
•
•
•
•
•

Tourist guide
Podnikání na internetu
Transformace a ukončení podnikání
Podnikání v obchodu a službách
Manažerské informační systémy
Podnikání a management v životním prostředí

Na pobočce v Novém Jičíně lze studovat bakalářský program
i v prezenční (denní) formě studia a navazující magisterský program (Ing.)
v kombinované formě studia.

Umělecké školy
Základní umělecká škola Studénka
Základní umělecká škola Studénka se sídlem na ulici Butovická 376.
Ředitelem školy je PaedDr. Zdeněk Novák.Vyučování probíhá v uměleckých
oborech hudebních, výtvarných, tanečních a literárně dramatických. Ve škole
vyučuje 22 pedagogů 280 žáků.
Dne 7. února proběhlo v sídle ZUŠ školní kolo soutěže pro komorní hru
dechových, smyčcových a bicích nástrojů. Kromě čtyř soutěžících skupin
zahráli i další žáci, a tím vznikl docela pestrý program. Postup do okresního
kola si zajistili ze skupiny bicích nástrojů – Big bamboo drums (J.Tulej), trio
dvoje housle a kytara a trio housle, příčná flétna a klavír ze třídy A. Capovského
a kvartet příčných fléten ze třídy M. Maléře.
V úterý dne 22. února proběhla v prvním patře Městské knihovny
ve Studénce v 17 hodin Vernisáž výstavy EX LIBRIS – grafických prací žáků
výtvarného oboru s doprovodem žáků hudebního oboru ZUŠ I. a II. stupně.
Dne 20. března proběhl v sále ZUŠ jarní koncert žáků hudebního oboru,
a téhož dne v Kopřivnici vystoupila žákyně školy Tereza Maléřová na tradiční
přehlídce úspěšných žáků okresu na lesní roh s doprovodem klavíru.
Dne 24. března proběhla tradiční velikonoční akce výtvarného oboru v ateliéru
výtvarného oboru na ul.A.G.L.Svobody s názvem Malované vajíčko,
a komorní výstava paličkované krajky. Zájemci si mohli vyzkoušet různé
výtvarné techniky a zdobení perníků, zdobení vajíček voskovou technikou,
pletení košíčků , tkaní náramků a jiné.
V květnu a červnu proběhly v ZUŠ Studénka následující akce:
22.5. 1. absolventský koncert žáků hudebního oboru, 7. 6. - 2. absolventský
koncert žáků hudebního oboru a 15.6. Absolventský koncert tanečního oboru
v Dělnickém domě.
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Soukromá základní hudební škola Musicale v.o.s.
Její sídlo je na ulici Poštovní 659. Zřizovatelé školy jsou manželé
Sniehottovi. Škola provozuje hudební obor a vyučuje na hudební nástrojeklavír, keyboard, zobcová a příčná flétna, trubka, lesní roh, kytara, klarinet,
saxofon, bicí nástroje a sborový zpěv. 10 pedagogů vyučuje asi 150 žáků.
Dětský pěvecký sbor Studeňáček soukromé školy ZUŠ Musicale natáčel
v listopadu ve studiu Českého rozhlasu nové CD, které ostatním dětem pomůže
přiblížit pojmy z hudební terminologie. Jmenuje se „ Rozhodly se noty, aneb
Hudební teorie v písničkách pro děti „ a podle učitelky a autorky textů a hudby
paní Jany Sniehotové na ní budou písničky, které mohou sloužit jako pomůcka
k výuce hudební výchovy. Nové CD bylo pokřtěno dne 16. prosince
ve Studénce.
Ve dnech 21.5 – 26.5.2007 pořádala soukromá hudební škola Týden otevřených
dveří. V tomto týdnu byly dveře školy otevřeny nejen rodičům žáků,
ale i příznivcům hudby a akcí školy. V pondělí 21.5. proběhl koncert učitelů,
ve středu 23.5. koncert absolventů a dne 24.5. hudební školička nejmenším –
akce pro děti předškolního věku a nové žáčky a jejich rodiče.
V sobotu dne 26.5 se konal u příležitosti 15.výročí založení školy koncert
MUSICALE v Dělnickém domě ve Studénce v 16 hodin, kde vystoupil dětský
pěvecký sbor STUDEŇÁČEK, soubor zobcových fléten Studénečtí pištci,
dětský jazzový orchestr MUSICALE BAND, pěvecká přípravka a sólová
vystoupení žáků všech oborů školy .
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VII.

Sportovní, kulturní a společenský život

Sportovní život ve městě
TJ Vagónka Studénka
K datu 23.4.2007 bylo vedení tělovýchovné jednoty složeno z předsedy
Pavla Macháčka, jednatele Josefa Czinege a členů Vratislava Usvalda, Zdeňka
Galia a Stanislava Vodného. Rada předsedů je složena z předsedů jednotlivých
oddílů sdružených v TJ. V kontrolní a revizní komisi pracovali - předseda
Tomáš Tegel a členové Josef Macháček a Milan Usvald. Sdruženými oddíly
jsou kopaná, volejbal, stolní tenis, šachy, judo, SPV – sport pro všechny,
skateboard, jóga, atletika, turistika, lyžování a rekreační sporty.
Oddíl kopané
V pátek 2. 2. 2007 proběhla členská schůze oddílu kopané. Tuto schůzi
svolal člen stávajícího výboru Michal Sekyra. Tomuto svolání předcházelo
několik setkání zaměřených na složení nového výboru oddílu. Na schůzi byla
zhodnocena činnost družstev a byla projevena nespokojenost s průběhem
předchozí sezóny. Byl zvolen nový výbor oddílu kopané ve složení: předseda –
Lukáš Pomikálek, místopředseda – Miroslav Lindovský, pokladník – Milan
Sekyra, jednatel – Jaroslav Vavroš a jeden člen výboru Miroslav Mičkal.
Žáci postoupili do krajského přeboru a proběhl i tradiční žákovský turnaj.
Muži sestoupili v průběhu roku do III. třídy.
Slávu Studéneckého fotbalu zachraňují v posledních letech mladí
fotbalisté. Mladší žáci TJ Vagónka Studénka zvítězili v okresním přeboru
v sezóně 2006 – 2007 s 16. bodovým náskokem před druhým týmem TJ Mořkov
a postoupili do přeboru krajského. Úspěšnou sezónu zakončili vítězným
zápasem v Mořkově v poměru 7:0.
V hrací skupině se sešlo jen 5 týmů, a proto se hrálo čtyřkolově každý
s každým , během sezóny podávali výborné výkony hráči Daniel Paluzga, Petr
Hudec, Jirka Konečný, Alexandr Capovskij, David Šamaj, Eva Rychtarová, Jan
Švestka a Jirka Holík. Na tomto výrazném úspěchu se podíleli i ostatní hráči:
Marek Šamaj, Tomáš Kött, Daniel Peruťka, Patrik Vokáč, Lukáš Vlk, Pavel
Herman, Ondřej Pomikálek, Vladimír Rožánek, Richard David, Adam Fejerčák
a Michal Mikyska.
Nejvíce branek z celkového počtu 105 nastříleli: Jan Švestka, Jiří Holík
a Eva Rychtarová s více než 20 góly. Fotbalisté dosáhli těchto výsledků
i zásluhou spolupráce ZŠ Sjednocení a ZŠ Bučovické, ve kterých působili
jako fotbalový kroužek a měli možnost využívat školních tělocvičen a hříšť.
Za úspěchem žáků stojí i trenéři Jiří Škulavík a Jaroslav Rychtar.
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Žáci z oddílu starší přípravky se zúčastnili třech halových turnajů. První
turnaj se uskutečnil 14. ledna v Bílovci za účasti hráčů z Pusté Polomi,
Těškovic, Mořkova, Fulneku a Bílovce a předvedli na dobře obsazeném turnaji
dobrý výkon a skončili na čtvrtém místě. Druhého turnaje opět v Bílovci
dne 21. ledna za účasti družstev Kopřivnice, Pusté Polomi, Mořkova
a domácího Bílovce se vytáhli k ještě lepšímu výkonu, když porazili Bílovec,
Pustou Polom a Mořkov a skončili na třetím místě. Zvláště se dařilo fotbalovým
talentům Evě Rychtárové a Michalu Mikyskovi, kteří získali ceny pro nejlepší
brankářku a nejlepšího hráče turnaje.
Třetí turnaj se odehrál ve Fulneku. Účastníci ze Štramberka, Oder,
Studénky a Fulneka ve dvou kategoriích, starší přípravka (ročník 1996, 1997)
a mladší přípravka (1998 a mladší), předváděla divákům krásné fotbalové
okamžiky. Nejkrásnější zápas, který byl dramatický až do konce, proběhl
po odehrání celé skupiny. Byl to poslední zápas turnaje (zvaný finále)
a zúčastnila se ho dvě nejlepší družstva, a to Studénka, a dosud suverénní,
neporažené Odry. Studénka před koncem zápasu a za veliké euforie vedla 2:1.
Půl minuty před koncem dal oderský nejlepší hráč gól a bylo srovnáno. Už
nikdo nedoufal, že Studénka tento prestižní zápas vyhraje, ale nejlepší hráč
Studénky - Michal Mikyska obešel tři hráče Oder a vstřelil překrásný gól
(do šibenice), který rozhodl o vítězství Studénky. Trenéři starší přípravky byli
Petr Mikyska a Petr Zemánek.
O hráčských a trenérských kvalitách v historii TJ Vagónka Studénka
svědčí krátká rekapitulace úspěšných členů oddílu u příležitosti loňského
60. výročí založení fotbalového oddílu:
Pavel Rychtár : první ligový hráč, který hrál za Duklu Sušice, Ostroj
Opava a Železárny Bohumín.
Josef Ježko : TJ Vítkovice – 1.československá liga. Po uzdravení z úrazu,
který utrpěl při utkání Sparta Praha – TJ Vítkovice se vrátil do TJ Vagónka
Studénka.
Marek Trval : TJ Vítkovice, Sparta Praha, Viktorie Žižkov, Lázně
Bohdaneč, reprezentant do 21 let. Za Spartu Praha odehrál Pohár Evropských
mistrů.
Oldřich Haluska : Baník Ostrava, reprezentace do 20 let, za Baník
Ostrava odehrál evropský Pohár UEFA.
Jiří Richter : Baník Ostrava, Sigma Olomouc, RH Cheb, reprezentace
do 21 let, za Baník Ostrava odehrál evropský Pohár UEFA.
Tomáš Wajda : NHKG Ostrava, Synot Staré Město – Uh.Hradiště –
1. česká liga. Nyní Romo Fulnek, za Synot odehrál utkání a Evropský klubový
Pohár UEFA.,
Stanislav Sávr : VOKD Poruba – 2.liga.
Miroslav Světlík : VOKD Poruba, 2. československá liga.
Štefan Mašlénko : Partyzán Bardejov, 2. československá liga.
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Oddíl volejbalu
Oddíl volejbalu má 40 členů. Předsedou oddílu je Tomáš Tegel.
Ve volejbalových soutěžích bylo pouze družstvo mužů. Člen oddílu Lukáš
Surák vede volejbalový kroužek děvčat v tělocvičně Základní školy Sjednocení.
Tuto tělocvičnu využívá oddíl k zápasům i k tréninkům.
Družstvo mužů pod recesním názvem VÍBĚR doplněné o hráčky z TJ
Fulnek a TJ Spartak Bílovec hrálo Ostravskou ligu smíšených družstev a sezónu
2006/2007 dohrálo na 8. místě z 16 družstev. V sezóně 2007/2008 bojují
o 6. až 12. místo.
Kromě této soutěže odehrálo družstvo mužů okresní přebor a obsadilo
2. místo za TJ Tatra Kopřivnici „B“.
V měsíci srpnu pořádal oddíl ve spolupráci s oddílem volejbalu žen TJ
Spartak Bílovec již 10. ročník turnaje smíšených družstev (4 muži a 2 ženy).
Na tuto akci se již tradičně sjíždějí amatérští i aktivní hráči a hráčky
s výkonností
až po II. volejbalovou ligu. Turnaj bývá vždy kvalitně obsazen, a tak tomu bylo
i letos. Zúčastnilo se 10 družstev z celé Moravy s následujícím výsledným
pořadím:
1. Brno, 2. ODRY, 3. Ostrava, 4. Krnov, 5. Studénka.
Turnaje se aktivně zúčastnil i starosta města Studénky Ladislav Honusek
a přiložil své ruce k pomoci při prodeji občerstvení.
Pro město Studénku významný a tradiční turnaj“ O putovní vagon“, letos
již jeho 50. ročník, byl oddílem připravován, ale termínová listina turnajů byla
tak plná, že i přes nabídku startovného pozvaná družstva nepřijela. Dříve elitní
volejbalový stadion a přilehlé kurty je nadále využíván nejen k mistrovským
soutěžím, ale i k nohejbalovým turnajům a různým rodinným turnajům.
Dokonce oddíl vypomáhal i při závodech služebních psů.

Oddíl stolního tenisu
Stolní tenisté poprvé v historii postoupili do 3. ligy. Jaroslav Vyvial
se stal okresním přeborníkem.
Tým A, hrající v tomto roce divizní soutěž, hrál ve složení (úspěšnost
hráče): J. Vyvial (78,38 %), Lukáš Inderský (67,74 %), Martin Inderský
(66,67 %), Richard Tyl (48,15 %). Tento tým s náhradníkem Danielem Horou
v divizní soutěži nakonec zvítězil. Velkou měrou se na postupu podíleli v roli
trenéra Ladislav Pupák, vedení TJ a stolního tenisu a skalní fanoušci,
kteří vyburcovali hráče k vynikajícím výkonům v jednotlivých zápasech.
Tým B hrál v popředí okresního přeboru I.třídy a tým C hrál OP II.třídy.
Dne 14.června přijal starosta města Ladislav Honusek hráče stolního tenisu,
kterým gratuloval k výborným výkonům v letošní sezóně.
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Oddíl šachu
Šachisté hrají krajský přebor. Vedení oddílu reprezentuje hráč a jednatel
Zdeněk Galia. Závodní hráči :
Borovička Bohumil, Omámík Pavel, Vágner Ladislav, Sládeček Ivo, Londin
Milan, Mikoška Josef, Galia Zdeněk, Osladil Jaroslav, Macháček Josef
a Píša Lubomír.

Národní házená ve Studénce v roce 2007 – SK Studénka
16.2.2007 proběhla Valná hromada SK Studénka. Konaly se volby
do výkonného výboru SK Studénka. Funkční období tedy skončilo pro
P. Špůrka, M. Ruska, J. Ruska, L. Richtera, Z. Ruskovou, J. Černého,
Z. Havelku, J. Bainara. Těm, kteří již do dalšího volebního období
nekandidovali, bylo vysloveno poděkování za práci, kterou pro SK vykonali.
Petr Špůrek odstoupil v pátek 16. února, po téměř čtyřicetiletém působení
ve vedení, z postu předsedy klubu.
Volbou bylo zvoleno nové složení výboru, které tvoří – Petr Odchodnický
(předseda SK), Petra Malchárková (místopředseda SK), Jiří Rusek, Jan Černý
ml., Monika Horáková, Milan Stiller (jednatel SK), Zdeňka Černá.
V sobotu dne 14.dubna proběhlo na házenkářském hříšti u Dělnického
domu slavnostní otevření hříště s novým hracím povrchem Por Plastik. Při tomto
aktu proběhla ukázková utkání v čase 2 x 15 min mezi mladšími žačkami
a mladšími žáky, staršími žákyněmi a staršími žáky, pak proběhlo slavnostní
otevření hříště s projevy současného předsedy SK Studénka Petra
Obchodnického, místostarosty města PhDr. Miroslava Havránka a bývalého
předsedy klubu Petra Špůrka. Dále se utkali muži nad 50 let Studénky
s Albrechtičkami – zvítězila Studénka 9:5, zápas mezi ženami Studénkou
a Pustějov, zvítězily ženy Pustějova 15:14, a nakonec v posledním utkání
slavnostního odpoledne přineslo divákům házenou v podání bývalých Mistrů
republiky v dorostencích (1981) a vítězů Poháru ČR v dorostencích (1992).
Bývalí mistři republiky zvítězili 8:6. Slavnostního otevření hříště se zúčastnilo
450 diváků.
U příležitosti 85.výročí založení národní házené ve Studénce
se uskutečnilo 24.6.2007 na hřišti u Dělnického domu mezizemské utkání
Morava – Čechy mužů i žen.
ŽENY: Morava - Čechy 17:16 (8:9)
MUŽI: Morava - Čechy 16:24 (6:11)
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V letošním ročníku 2007/08 se v mistrovských soutěžích objevují za SK
Studénka tato družstva: ml.žáci, ml.žačky, starší žačky, dorostenci, ženy A,
ženy B, muži A, muži B.
Jména ligových hráčů :
Muži: brankáři:
obránci:
útočníci:
trenéři:

Marek Martinásek a Jiří Cedidlo
Milan Stiller, Pavel Stiller, David Rapčan a Lukáš Sanytrák
Pavel Richter, Michal Burček, Lukáš Gorpiel a Pavel Vaněk
Lumír Richter -jaro
Marek Dostál a René Klein - podzim
Ženy: brankářka: Simona Havránková
obránkyně: Naděžda Hašová, Petra Malchárková, Eva Balcarová,
Kateřina Jančáková a Veronika Zikánová
útočnice: Eva Sochorová, Renáta Bogdanová, Kateřina Černá, Nataša
Feyerová,Radka Krčmářová,Tereza Gajdůšková, Vlaďka
Macková.trenérkou je Zdeňka Černá.

1.liga muži
Celkem
Oddíl
1. 1. NH BRNO

Doma
C V R P
22 18 1

skóre

B

Venku
V R P

skóre

B V R P

skóre

B

3 449:360 37 11 0 0 246:180 22 7 1 3

203:180 15

2. TJ DIOSS Nýřany 22 15 2

5 435:372 32 8

2 1 237:191 18 7 0 4

198:181 14

3. Sokol Krčín

22 14 2

6 367:329 30 7

1 3 204:177 15 7 1 3

163:152 15

4. TJ Stará Huť

22 14 1

7 413:391 29 10 1 0 215:166 21 4 0 7

198:225

5. TJ Plzeň Újezd A 22 12 3

7 420:379 27 8

1 2 225:181 17 4 2 5

195:198 10

6. Sokol Stupno

22 11 2

9 386:386 24 9

1 1 213:175 19 2 1 8

173:211

5

7. SK Studénka

22

9 2 11 319:327 20 8

0 3 158:136 16 1 2 8

161:191

4

8. Sokol Svinov

22

8 2 12 393:391 18 6

2 3 220:191 14 2 0 9

173:200

4

9. SK Žeravice

22

8 2 12 342:360 18 6

0 5 187:160 12 2 2 7

155:200

6

10. TJ Příchovice

22

7 1 14 364:412 15 6

0 5 193:193 12 1 1 9

171:219

3

11. Sokol Tymákov

22

4 0 18 287:389

8 3

0 8 135:166 6

1 0 10 152:223

2

12. TJ Všenice

22

2 2 18 333:412

6 1

2 8 165:194 4

1 0 10 168:218

2

C - celkem utkání, V - Výhry, R - Remízy, P - Prohry, B – Body

8
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1. liga ženy

Oddíl

Celkem
C

Doma
V R P

skóre

B

Venku
V R P

skóre

B V R P

skóre

B

1. Sokol Dobruška

22

19 1

2 451:333 39 11 0 0 233:152 22 8 1 2

218:181 17

2. SK Chomutov

22

18 1

3 457:387 37 10 1 0 254:205 21 8 0 3

203:182 16

3. Sokol Tymákov

22

14 1

7 310:289 29 10 0 1 153:113 20 4 1 6

157:176

9

4. HK Hlinsko

22

13 0

9 370:329 26 9

0 2 207:165 18 4 0 7

163:164

8

5. TJ Přeštice

22

12 1

9 378:341 25 10 0 1 193:148 20 2 1 8

185:193

5

6. TJ S. Rokytnice

22

12 0 10 348:335 24 8

0 3 196:159 16 4 0 7

152:176

8

7. Sokol Krčín

22

8 2 12 333:371 18 6

0 5 175:179 12 2 2 7

158:192

6

8. TJ Spoje Praha

22

7 1 14 302:384 15 6

0 5 169:186 12 1 1 9

133:198

3

9. TJ Spartak Modřany

22

5 4 13 236:270 14 3

3 5 108:120 9

2 1 8

128:150

5

10. SK Studénka

22

6 2 14 280:325 14 4

2 5 153:158 10 2 0 9

127:167

4

11. TJ Šroubárna Žatec

22

6 1 15 355:407 13 4

1 6 187:194 9

2 0 9

168:213

4

12. SKNH Klášterec nad
Ohří

22

4 2 16 295:344 10 4

1 6 154:154 9

0 1 10 141:190

1

C - celkem utkání, V - Výhry, R - Remízy, P - Prohry, B – Body

Konečné tabulky Oblastního přeboru 2006/2007
Mladší žačky
1 Žeravice
2 Studénka
3 Rokytnice

12
12
12

12
4
2

0
0
0

0 133:43 24
8
66:106 8
10 59:109 4

Mladší žáci
1 Žeravice
2 Rokytnice
3 Svinov

12
12
12

11
10
6

1
1
1

0
1
5

213:88
182:92
169:140

23
21
13

44
4
5
6
7

Stará Ves
Studénka
Osek n/B
Albrechtičky

12
12
12
12

6
4
1
0

1
0
2
2

5 196:180
8 113:155
9 142:228
10 55:187

13
8
4
2

Starší žačky
1
2
3
4
5
6

Pustějov
Studénka
Chropyně
Žeravice
Stará Ves
Kokory

20
20
20
20
20
20

20
13
12
7
3
2

0
1
2
1
0
0

0
6
6
12
17
18

410:128
270:206
270:199
276:320
171:330
134:368

40
27
26
15
6
4

Starší žáci
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Rokytnice
Žeravice
Stará Ves
Pustějov
Svinov
Albrechtičky
Kokory
Vítkovice
Osek n/B
Chropyně
Studénka

20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20

18
18
16
12
12
11
7
7
5
1
1

0
0
1
0
0
0
1
0
1
1
0

2
2
3
8
8
9
12
13
14
18
19

403:232
417:252
423:249
302:254
354:272
286:245
266:301
254:387
247:325
103:268
155:425

36
36
33
24
24
22
15
14
11
3
2

Dorostenky
1
2
3
4
5

Rokytnice
Studénka
Stará Ves
Vítkovice
Žeravice

16
16
16
16
16

12
12
10
4
1

1
0
1
0
0

3
4
5
12
15

9
9
6
6
3
2
2

3
1
2
0
1
2
1

0
2
4
6
8
8
9

293:200
270:202
270:237
171:258
184:291

25
24
21
8
2

Dorostenci
1
2
3
4
5
6
7

Rokytnice
Vítkovice
Studénka
Stará Ves
Pustějov
Svinov
Osek n/B

12
12
12
12
12
12
12

277:190
226:147
240:216
227:226
168:210
234:244
175:314

21
19
14
12
7
6
5

45
Ženy
1
2
3
4

Žeravice
Studénka B
Vítkovice
Chropyně

18
18
18
18

15
7
5
5

1
1
4
2

2
10
9
11

372:229
240:278
236:259
251:333

31
15
14
12

Muži B
1
2
3
4
5
6

Studénka B
Stará Ves B
Svinov B
Pustějov B
Vítkovice B
Albrechtičky B

10
10
10
10
10
10

10
5
4
4
3
2

0
1
2
1
0
0

0
4
4
5
7
8

202:127
214:200
175:184
173:190
159:183
162:201

20
11
10
9
6
4

Závěrečné tabulky Mistrovství ČR 2007
Dorostenky:
1. TJ Přeštice (ZČ)
2. TJ Sokol Krčín (VČ)
3. SK Chomutov NH (SČ)
4. SK Studénka (SM)
5. TJ Sokol Bakov (StČ)
6. Draken Brno (JM)

5
5
5
5
5
5

5
3
3
3
1
0

0
0
0
0
0
0

0
2
2
2
4
5

105 : 47
98 : 85
90 : 73
67 : 71
78 : 89
35 : 108

10 bodů
6 bodů
6bodů
6bodů
2 body
0 bodů

Závěrečné tabulky Pohárů ČR 2007
Mladší žákyně :
1. TJ Sokol Tymákov (ZČ)
2. TJ Sokol Dobruška (VČ)
3. SK Chomutov NH (SČ)
4. TJ Sokol Vracov (JM)
5. SK Studénka (SM)
6. TJ Sokol Bakov n/J. (StČ)

5
5
5
5
5
5

4
4
4
2
1
0

0
0
0
0
0
0

1
1
1
3
4
5

64 :
61 :
52 :
44 :
21 :
13 :

18
31
35
55
62
54

8 bodů
8 bodů
8 bodů
4 body
2 body
0 bodů

Starší žákyně:
1. TJ Spartak Modřany (StČ)
2. SK Studénka (SM)
3. TJ Sokol Blovice (ZČ)
4. TJ Jiskra Hejnice (SČ)
5. TJ Sokol Vracov (JM)
6. HK Hlinsko (VČ)

5
5
5
5
5
5

4
4
3
2
1
0

0
0
0
1
1
0

1
1
2
2
3
5

72 :
57 :
70 :
59 :
57 :
62 :

69
43
69
58
64
74

8 bodů
8 bodů
6 bodů
5 bodů
3 body
0 bodů
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AMK BMX Studénka
Na úvod trochu historie oddílu s aktivitami , které zviditelňuji positivně
dobré jméno našeho města. Bohatá činnost oddílu je zdokumentována docela
obšírně na jejich webových stránkách www.bmxstudenka.estranky.cz,
ze kterých je vyňato i následující představení.

Oddíl byl založen v září 1986 panem Rudolfem Svobodou. Původně oddíl
cyklotrialu, jedna z disciplín SVAZARMU, pracoval pod zastřešením stanice
mladých techniků Vagónky Studénka. Prvními trialisty se stávají D.Munstr, Petr
a Radek Košárkovi. Během roku se však část strojů přestavuje na kola BMX
a začíná se trénovat na provizorní dráze, bez startu a cíle. Používají se kola
sériově vyráběná (řády ani jiné nepřipouštěly), a těžká. První závod v okrese
se uskutečňuje v Libhošti u Nového Jičína.
V polovině října 2007 se jel poslední závod Moravské bikrosové ligy
(MBL), kterým vyvrcholila bikrosová sezona. Jel se v Opavě za účasti jezdců
AMK BMX Studénka, kteří byli velice úspěšní, protože jezdec Václav Mirvald
ze Studénky vyhrál v celkovém hodnocení Moravskou bikrosovou ligu za rok
2007 v nejstarší kategorii cruiser.
Za účasti licenčních a nelicenčních závodníků se bojovalo o nejlepší
umístění v celkovém poháru Moravy. Za nelicenční závodníky reprezentoval
Studénku nejmenší benjamínek Matěj Hurník, který si vybojoval ve svém
prvním závodě na trati bronzovou medaili.
Výsledky jezdců Studénky:
Kategorie 6letých: Daniel Šimek (3.místo), Eliška Kellerová (4.místo)
Kategorie 9 - 10letých: Filip Trubianský (4.místo)
Kategorie 13 - 14letých : Tomáš Trubianský (2. místo)
Kategorie 15 - 16letých : Radek Hrnčíř (3. místo)
Cruiser Top : Jiří Gola (3. místo), Vítek Bartoš (4. místo)
Cruiser : Václav Mirvald (1. místo)

Futsalový klub AS BIZON Studénka
AS Bizon Studénka je první futsalový klub založený ve Studénce
na podzim roku 2002. Předsedou klubu je Martin Zajac a jednatelem Tomáš
Holas. Kromě soutěží pořádá AS Bizon Studénka různé turnaje z nichž
nejznámější je tradiční Vánoční turnaj, konaný v tělocvičně základní školy
Sjednocení koncem prosince, a v letních měsících pak turnaj v malé kopané
na fotbalovém hříšti Nová Horka a na hříšti Za Klečkou.
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Aktuální tabulka soutěže na přelomu roku 2007/2008

TABULKA
Rk.

Tým

Záp

+

0 -

Skóre

Body

(Prav)

1.

Dreadlock Nový Jičín

16

12 3 1

59: 26

39

( 15)

2.

United Frýdek Místek

16

10 1 5

49: 30

31

( 10)

3.

V.Ú.K. Chaos Kopřivnice

16

10 0 6

71: 51

30

( 6)

4.

Orel Štramberk

16

9

2 5

67: 61

29

( 2)

5.

HI-TEC Bílovec

16

9

1 6

71: 59

28

( 7)

6.

R.T. Hukvaldy

16

9

0 7

71: 69

27

( 0)

7.

TJ Sviadnov

16

8

1 7

81: 74

25

( -2)

8.

Kuna Team Frýdek - Místek

16

5

4 7

50: 59

19

( -5)

9.

Vicher Frýdek - Místek

16

5

2 9

53: 67

17

( -4)

10.

AS Bizon Studénka

16

4

1 11 45: 81

13

(-11)

11.

Callibrum Frýdek-Místek

16

4

0 12 54: 76

12

(-12)

12.

Olešná Frýdek - Místek

16

3

1 12 50: 68

10

(-14)

Tabulka - Mužstvo "A" Tabulka - Mužstvo "B" Galerie Kontakty

Hokejový klub Studénka - HC Studénka
Předsedou klubu je Mojmír Kotas.
Počátky hokeje ve Studénce
Oddíl tělovýchovné jednoty TATRA STUDÉNKA vznikl v sezóně 1947 1948, kdy ve spolupráci se Svazem české mládeže a Sokolem založili oddíl
Bohuslav Hložánka a Milan Richter. K nim se přidal velký obětavec S. Rychlík,
který rovněž ušil převážnou část rekvizit. Největší problémy byly s kluzištěm,
které bylo zřízeno na zahradě závodního klubu. Z počátku nebylo osvětlení.
Když pak bylo zhotoveno, tak se muselo každým rokem odmontovat
a uschovat. Mantinely kolem kluziště tvořilo ohrazení z nízkých desek.
K převlékání hráčů sloužily místnosti závodního klubu.
Přes všechny potíže bylo mužstvo zaregistrováno a zahájilo první soutěžní
období. První hokejové utkání bylo sehráno proti Sokolu Suchdol,
v němž naše mužstvo prohrálo 2:6 a přihlíželo mu 150 diváků.
V roce 1953 dochází v areálu stadiónu TJ Tatra ke svépomocné stavbě
kluziště. Elán hráčů a příznivců ledního hokeje byl obrovský a celé kluziště
i s ohrazením bylo hotovo za pět měsíců. Na slavnostní otevření kluziště bylo
pozváno druholigové mužstvo Baník Ostrava a nejlepší krasobruslaři ČSR jako
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Divín, manželé Balunovi, mistryně Evropy Kladrubská, Kramperová a další.
Pro diváky to byl nezapomenutelný zážitek.
Mezi nejpřitažlivější utkání patřilo vždy místní derby mezi TJ Tatra
a Sokolem Studénka, až do doby, kdy Sokol Studénka postoupil do vyšší
soutěže. Nejzajímavější sezónou zůstává rok 1954 -1955, kdy obě družstva byla
v dobré formě. Ve Studénce skončilo utkání před návštěvou 700 diváků
nerozhodně 4:4 a na Tatře před rekordní návštěvou 2 080 platících diváků vyhrál
Sokol 5:3.
Oddíl ledního hokeje měl ve svém středu několik vynikajících hokejistů.
Především to byl Bohuslav Hložánka, Bohumil Novák, Věnek Hložánka,
Květoslav Havran, Ambrož Foldyna, Bohuslav Vrátný, kteří patřili vždy k
oporám mužstva. Jako trenér hokejového mužstva působil nejvíce sezón
Bohuslav Hložánka, dále Bohuslav Vrátný a Milan Richter.
Současné mužstvo, jehož soupiska je uvedena níže, sehrálo v Krajském přeboru
mužů svá utkání pod vedením hlavního trenéra Stanislava Kacíře a vedoucího
družstva Zdeňka Koželuha.
Konečná tabulka Krajského přeboru mužů 2006/07

1
2
3
4
5
6
7
8

SK
TJ
HC
HC
HC
HC
HC
HC

KARVINÁ
HORNÍ BENEŠOV
UNIČOV
KRNOV
FRÝDEK-MÍSTEK
KOPŘIVNICE
ROŽNOV p.R.
STUDÉNKA

28
28
28
28
28
28
28
28

24
22
19
12
8
8
8
3

2
1
3
3
3
3
0
1

2
5
6
13
17
17
20
24

210: 79
149: 80
164: 84
143:141
107:125
109:138
91:185
55:196

50
45
41
27
19
19
16
7

Do II. ligy postoupila družstva Karviné a Uničova.
Do I. ligy juniorů postoupila družstva Kroměříže a Krnova. Junioři Studénky
skončili na 6. místě.
Do I. ligy dorostu postoupila Kopřivnice. Dorostencům Studénky patřila
4.příčka z pěti účastníků.
V přeboru žáků 8.a 9. tříd družstva Studénky a Krnova měli při shodě bodů
i stejné vzájemné zápasy. O konečném pořadí nakonec rozhodovala vzájemná
minitabulka s pořadím 1. Krnov, 2.Studénka a 3. Bohumín z šesti účastníků.
V přeboru žáků 6. a 7. tříd skončili žáci Studénky na třetím místě ze čtyř
účastníků a v přeboru žáků 4. a 5. třídy rovněž na třetím místě ze čtyř družstev.
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Soupiska hráčů Krajského přeboru mužů pro sezónu 2007/08

Pastorek Michal, Kroslak Milan, Valek David, Mikeska Jakub, Holanik
Martin, Najman Zdeněk, Honusek Tomáš, Tomčala Pavel, Jakeš Jakub,
Kaňovský Marcel, Bílek Lukáš, Fojtík Radek, Tomášek Roman, Palacký Martin,
Stoček Petr, Janečka Lukáš, Bolf Josef, Homola Marek, Lošák Martin, Urbanec
Adam, Bajtek Rostislav, Schneider Jakub, Chmel Aleš, Kudela Marcel, Kubač
Daniel, Jurček Filip, Horák Jiří.

Realizační týmy pro soutěže mládeže v sezóně 2007/2008
1. až 3. školní třídu trénuje hlavní trenér M.Kaňovský, asistent trenéra
je M. Škrobánek a vedoucí družstva J. Gebauer.
6. až 7. třídu trénuje M. Kuděla a vedoucím družstva je R.Moudrý.
Pro hráče z 8. až 9. třídy je hlavním trenérem M. Bobák a asistentem trenéra L.
Chorobinski. Dorostence trénuje jako hlavní trenér J. Frais, asistentem trenéra
je R.Horák a vedoucím družstva J. Vavroš.
U juniorů je hlavním trenérem O.Lipnický a jeho asistentem P.Brovjak.

Sportovní klub Policie Ostrava, oddíl kynologie
Oddíl kynologie napomáhá při výcviku služebních psů Policie České
republiky a Městských policií, provádí výcvik psů využívaných ve sportovní
kynologii. Také se věnuje výchově a výcviku psů, běžně chovaných ve městě,
a tím přispívá k jejich socializaci, která pomáhá k jejich bezproblémovému
začlenění se do společnosti. Svou činnost provádí v areálu Radar a předsedou
je Bc. Petr Kozák. Výcvikové dny jsou ve středu od 18:00 do 20:00 hodin, a to
v období mimo zimní měsíce, a pravidelně celoročně v neděli od 9:00 do 12:00
hodin.
Dne 22. září 2007 se na letním stadiónu TJ Studénka konala akce
kynologického oddílu pod názvem Obranářský speciál SKP Ostrava – Studénka
2007. Prověřovala se při ní úroveň vycvičenosti policejních psů. Speciál byl
otevřen i pro psovody civilní a toho využili tři.
Šestnáctku startujících psovodů pozdravil při jejich nástupu starosta
Honusek a po desáté hodině soutěž začala. Diváci mohli spatřit výkony psů při
odvracení přepadení při pochůzce, při zadržení prchajícího pachatele, při
zadržení s protiútokem, a také při likvidaci výtržnosti na tribuně stadiónu.
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Pak museli všichni psovodi prozkoumat objekt a terén a prokázat umění
poslušnosti.
V soutěži „o nejodvážnějšího psa“ vyhrál domácí soutěžící Ladislav
Zindler s Montem z Hückelovy vily a získal tak krásný pohár věnovaný
starostou města Studénky. Letošní hlavní soutěž vyhrál a obhájil tak loňské
prvenství . Rostislav Bury se psem Cedrikem Astape z Ostravy, na druhém místě
již zmíněný a jednou oceněný Ladislav Šindler a třetí místo obsadil Pavel
Klohna z Bruntálu.
Hlavním partnerem soutěže bylo město Studénka a generálním sponzorem
Ing. Radomír Surák, majitel firmy MSV Studénka s.r.o.

Kulturní a společenský život ve městě

Městské kulturní středisko Studénka, příspěvková organizace
Ředitelkou MěKS je Renáta Novotná. Rok 2007 byl z jejího pohledu
hodnocen jako rok, ve kterém se zdařilo uspořádat 113 kulturních akcí, klub
Peklo udržet na vrchních příčkách žebříčku vyhledávanosti mladými lidmi,
úspěšně přestěhovat TV studio Odra do prostor v Dělnickém domě, navýšit
knihovní fond a udržet si stovky čtenářů, rozšířit nabídku Vagonářského muzea
a zvýšit jeho prestiž.
V roce 2007 došlo k významnému nárůstu počtu kulturních akcí. Mezi
nejvíce navštívené patřil Den města, Den dětí, XI. Městský ples, Balkánské dny
kultury, Vánoční jarmark a divadelní představení profesionálních umělců.
Velkým zklamáním pro pořadatele byla velmi nízká návštěvnost v minulosti
oblíbené akce Miš Maš.
Provozní hodiny v Dělnickém domě a jeho vytíženost je zobrazena níže.
Vyobrazení nezohledňuje dlouhodobý pronájem firmy Poli – Libor Polehla.
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PODÍL VYUŽITELNOSTI PROVOZNÍCH HODIN
DĚLNICKÉHO DOMU
celkový počet v roce 2007 - 1769 hodin
svaz tělesně
postižených
ZO OS KOVO
jazykové kurzy

kultura
TSB

orientální tanec
jóga

klub Peklo

příležitostné nájmy

Celkový počet provozních hodin v Dělnickém domě
Kultura
Tamburaši
Klub Peklo
Příležitostné nájmy
Jóga
Orientální tanec
Jazykové kurzy
ZO OS KOVO
Svaz tělesně postižených

1 769
220
90
375
588
78
158
147
64
49

Městská knihovna
Městská knihovna ve Studénce se potýká se zásadním problémem, kterým
je nedostatek prostoru. Knihovna v Butovicích se v minulosti několikrát
stěhovala. V roce 1984 z ulice Butovické č. 53 do nových prostor na městském
úřadě. V současné době je knihovna od roku 2001 na ulici A.G.L.Svobody.
Knihovna se rozkládá na ploše asi 230 m2, knihovna v zámku ve Studénce I.na
ulici Panská 229, která je pobočkou, zabírá plochu 84 m2.
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Pohled do historie
První zpráva o obecní knihovně v Butovicích je z roku 1908, kdy byla
v obci založena Národní jednota. Členové této organizace začali shromažďovat
knihy pro českou menšinu. V roce 1911 byla knihovna umístěna v nově
otevřené české menšinové škole. Knihovna v té době měla 200 svazků knih,
v roce 1935 již 700 svazků a 96 čtenářů. V tomtéž roce byla otevřena i čítárna,
ve které bylo k dispozici 41 titulů novin a časopisů. Dne 21. června 1939 byly
knihy hitlerovskou mládeží, za povinné účasti českého obyvatelstva, na bývalém
letišti, v prostoru mezi katastrálním územím Studénky a Butovicemi, spálena.
V roce 1947 byla činnost knihovny obnovena na ulici Butovické č. 53. Knihovní
fond dodala Krajská knihovna v Ostravě. V roce 1984 byla přestěhována
do přízemí budovy městského úřadu. V roce 2001 došlo k dalšímu stěhování
do stávajících prostor na ulici A.G.L.Svobody č. 760.
Ve svém fondu má 20 tisíc svazků a eviduje 850 čtenářů. Uživatelé mají
k dispozici také studovnu s internetovým připojením zdarma. Knihovna
spolupracuje se školami a připravuje pro žáky besedy a knihovnické lekce,
pořádá výstavy a besedy se spisovateli.
Vagonářské muzeum
Ve Vagonářském muzeu byl do svépomocí zbudované vitríny nově
nainstalován zrestaurovaný model nákladního vozu VSA. Restaurováním prošel
i model elektrické motorové jednotky EM475, byl opraven a vybaven novým
vnitřním osvětlením. Vystaven byl nově ve volném prostoru stávající vitríny
rovněž ve 4. sále. Práce na obou modelech spadají do akce „vyprázdnit
depozitáře“, což znamená, že se návštěvníkům představují všechny exponáty,
které muzeum obhospodařuje. V měsíci květnu se do muzea navrátily modely
elektrických motorových jednotek, které byly dlouhodobě zapůjčeny. Pro jejich
vystavení bylo vybudováno nové umístění ve vitríně v 5. sále. Po ukončení
sezóny byly zahájeny práce na celkové rekonstrukci modelové dráhy. V průběhu
roku 2007 se podařilo dokončit zpracování všech 1 600 skleněných negativů
do digitální podoby. Z nich se následně zpracovaly v PC fotografie s rozměry
20x30, 18x24 a 10x15 cm, v různých grafických formátech. Pro archivaci
a následné využití je pro tuto chvíli k dispozici 11 200 snímků. Průběžně
se po celý rok zpracovávaly do digitální podoby fotografie výrobků vagónky
a fotografie města.
V roce 2007 dosáhl počet návštěvníků čísla 5 527, což představuje
neustále se zvyšující zájem oproti předchozím létům, a počet badatelských
návštěv byl celkem 14.
Vagonářské muzeum
ve Studénce zahájilo dne 1. května svou
již padesátou první návštěvnickou sezónu.
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Televizní studio Odra
Televizní studio Odra v loňském roce získalo ocenění na Mezinárodní
soutěži kabelových televizí v Kopřivnici – Kafka 2007. Tentokrát to bylo čestné
uznání dokumentu „Vlak“ za invenční audiovizuální ztvárnění. V závěru
loňského roku se studio přestěhovalo z prostor na náměstí Republiky
do uvolněných prostor v Dělnické domě.

Ostatní aktivity MěKS
V roce 2007 probíhaly kurzy kalanetiky, jógy, orientálních tanců (tři
kurzy) a jazykové (angličtina pro začátečníky, pokročilé, italština).
Divadelní soubor 2x3 zahájil studování nové divadelní hry a tamburašský
orchestr Brač měl v loňském roce deset tuzemských koncertů, do zahraničí
vyjel dvakrát (Banja Luka – Srbsko, Bijelo Polje – Černá Hora).
Další aktivity: vydávání Zpravodaje města Studénky, zajišťování obsazenosti a
vytíženosti Dělnického domu, zajišťování zájezdů předplatitelů, výlep plakátů.
Organizace podala v roce 2007 čtyři projekty na získání financí z jiných
zdrojů. Tři z nich se týkaly kulturních akcí, jedna je týkala získání zdrojů
pro Vagonářské muzeum. Dále jsou uvedeny akce MěKS, jejich názvy, datum
konání, platby a počty návštěvníků. Tento soupis byl získán kopírováním části
výroční zprávy MěKS za rok 2007.
AKCE – 2007
LEDEN 2007
název akce
1.
„Novoroční koncert“ – Tamburašský soubor BRAČ
2.
Koncert Petra Kotvalda
3.
Koncert Gentlemen Singers
4.
Pavel Novák – „Výlet“
5.
Maškarní ples pro děti

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

PEKLO
Klubová středa
Mustek sound systém a hosté
Klubová středa
Hudební profil v rytmu Ska
Klubová středa
Profil legendární skupiny Depeche mode
Klubová středa
Koncert živých kapel - Crashpoint
Klubová středa

datum
5. 1. 2007
9. 1. 2007
16. 1. 2007
26. 1. 2007
27. 1. 2007

počet návštěvníků
119x40,- 13x20,- 54 zdarma
36x150,- 20x100,- + 14
24x100 1x80,- +5
235x30,- +15
124x50,- - dospělí, 250 zdarma

3. 1. 2007
6. 1. 2007
10. 1 2007
13. 1. 2007
17. 1. 2007
20. 1. 2007
24. 1. 2007
27. 1. 2007
31. 1. 2007

zdarma
16x25,Zdarma
Zdarma
Zdarma
32x30,Zdarma
15x30,Zdarma

ÚNOR 2007
název akce
datum
1.
XI. Městský ples
10. 2. 2007
2.
div. pohádky DRAmaTIka–„O šípkové Růžence“,“O Sněhurce“ 20. 2. 2007
3.
Swingový večer v orchestrem Bedřicha Pukovce
21. 2. 2007

20
20
20
20
20
20

počet návštěvníků
396x200,- 34 zdarma
Zdarma 156
91x90,- 3 zdarma

54
4.

div. pohádka „Ronja – dcera loupežníka“

25. 2. 2007

zrušeno !!!

1.
2.
3.
4.
5.
6.

PEKLO
Breakbeat revolution
Klubová středa
Klubová středa
Klubová středa
Schrans party
Klubová středa

2. 2. 2007
7. 2. 2007
14. 2. 2007
21. 2. 2007
23. 2. 2007
28. 2. 2007

10x30,Zdarma
Zdarma
Zdarma
26x30,Zdarma

BŘEZEN 2007
název akce
1.
Julie Meixnerová - koncert
2.
„Pražské pověsti“-Hrušková, Přeučil
3.
„Malý slavíček“

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

PEKLO
Živý koncert kapel
Klubová středa
Živý koncert kapel
Klubová středa
Elektro tekk
Klubová středa
Živý koncert kapel
Klubová středa
Thru The Beats

DUBEN 2007
název akce
1.
„Velikonoční koncert“ – Musica Opavia
2.
Den učitelů
3.
Pohádkové odpoledne „Kocour Modroočko“
5.
Zájezd FLORA Olomouc
6.
„Večer plný módy“
7.
Žalman a Spol

1.
2.
3.
4.
5.
6.

PEKLO
Klubová středa
Tech ,Věčírek
Klubová středa
Poslechový večer red Hot Chillli Peppers
Klubová středa
Klubová středa

KVĚTEN 2007
název akce
1.
„Zpíváme a tančíme s Míšou“
2.
MIŠ MAŠ
3.
Balkánské dny kultury
Klimkovice - Lázně
Studénka
Příbor
4.
Zájezd „Night of the Sultans“

1.

PEKLO
Klubová středa

datum
8. 4. 2007
13. 4. 2007
15. 4. 2007
20. 4. 2007
21. 4. 2007
22. 4. 2007

20
20
20
20

datum
5. 3. 2007
8. 3. 2007
29. 3. 2007

počet návštěvníků
3 x 80,327 x 30,- +15
Zdarma 170

3 .3. 2007
7. 3. 2007
10. 3. 2007
14. 3. 2007
17. 3. 2007
21. 3. 2007
24. 3. 2007
28. 3. 2007
30. 3. 2007

30,- x 39
Zdarma
30,- x 22
Zdarma
35,- x 24
Zdarma
70,- x 32
Zdarma
Zdarma

20
20
20
20
20

počet návštěvníků
65x70,- 6x děti a ZTP 35,- +14
90 – zdarma 85
56x40,- + 5
doprava 190,ZRUŠENO
146x100, - 1x ZTP 60,70x90,10x ZTP 50,- +15

4. 4. 2007
7. 4. 2007
11. 4. 2007
14. 4. 2007
18. 4. 2007
25. 4. 2007

Zdarma
Zdarma
Zdarma
Zdarma
Zdarma
Zdarma

datum
6. 5. 2007
11. 5. 2007
18.-20. 5. 2007

počet návštěvníků
35x40,- +5
22x100,- 0x ZTP 50,- +15
+43
100 osob ZDARMA
142 x 80,-, děti a ZTP 15 x 40 Kč
150 osob ZDARMA
750,ZRUŠENO

22. 5. 2007

2. 5. 2007

20
20
20
20
20
20

Zdarma 20
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2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Jazzmania
Klubová středa
Živý koncert kapel Spped a hosté
Klubová středa
Klubová středa
Break Revolution
Klubová středa

ČERVEN 2007
název akce
1.
Den dětí – „Cirkus Unplage“
2.
Studénka Open Air Fest III
3.
„Druhá kapitola“ – divadelní představení
4.
Den města

5. 5. 2007
9. 5. 2007
12. 5. 2007
16. 5. 2007
23. 5. 2007
25. 5. 2007
30. 5. 2007

Zdarma
Zdarma
Zdarma
Zdarma
Zdarma
Zdarma
Zdarma

20
20
20
20
20
20
20

datum
1. 6. 2007
2. 6. 2007
3. 6. 2007
9. 6. 2007

počet návštěvníků
685 - ZDARMA
299 x 150,- +20
73 x 150,- + 7 ZTP 100 Kč
980 – ZDARMA + 20

1. 6. 2007
16. 6. 2007
23. 6. 2007

Zdarma 20
Zdarma 20
Zdarma 20

ČERVENEC 2007
název akce
1.
Mlýnice 2007
2.
Fulnecká kapela - náměstí
3.
Country Express

datum
5. 7. 2007
15. 7. 2007
29. 7. 2007

počet návštěvníků
Dobrovolné 712,- - 130 +15
Zdarma - ZRUŠEMO
Zdarma - 67

SRPEN 2007
název akce
1.
Tamburašský soubor BRAČ - náměstí

datum
12. 8. 2007

počet návštěvníků
Zdarma - 105

ZÁŘÍ 2007
název akce
1.
Karnevalové ukončení léta
2.
Divadelní odpoledne „Čert všudybyl“
3.
Lenka Filipovská
Setkání jubilantů
PEKLO
1.
Otvírák
2.
DRUM´N´BASS night
3.
Profil kapel

datum
1. 9. 2007
16. 9. 2007
21. 9. 2007

počet návštěvníků
60,- x 368 +12
40,- x 46 +5
50,- x 15, 25 x 2 +13
80

15. 9. 2007
22. 9. 2007
29. 9. 2007

ZDARMA 20
30,- x 58
ZDARMA 20

1.
2.
3.

PEKLO
Komatik Sound System
Turnaj ve stolním fotbálku
Zavírák

ŘÍJEN 2007
název akce
datum
1.
„Historie záznamu zvuku“ - ZŠ
5. 10. 2007
2.
Pohádkové odpoledne „O pejskovi a kočičce“
7. 10. 2007
3.
„Studénecký kapřík“
16. 10. 2007
4.
„Nazdar hodiny aneb sny skřítka Smítka“ – ZŠ, MŠ
17. 10. 2007
5.
„Chudák manžel“ – divadelní představení
25. 10. 2007

1.
2.
3.
4.
5.

PEKLO
Klubová středa
Brain damage
Klubová středa
Hudební profil kapely Korn
Klubová středa

3. 10. 2007
6. 10. 2007
10. 10. 2007
13. 10. 2007
17. 10. 2007

počet návštěvníků
30,- x 100 +10
40,- x 58 +7
ZDARMA 220
30,- x 117 +15
150,- x 200 82 x 120,- +20

ZDARMA
25,- x 18
ZDARMA
Zdarma
ZDARMA

20
20
50
20
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6.
7.
8.
9.

Break revolution
Klubová středa
Ovocné hody s projekcí
Klubová středa

LISTOPAD 2007
název akce
1.
Výstava fotografií Milana Víchy - MěÚ
2.
div. představení „Právo první noci“
3.
Slet Broučků - zámek
4.
div. odpoledne „Ronja – dcera loupežníka“
5.
Dan Bárta
6.
Folkový výprodej
7.
div. představení – „Blues noční čekárny“
8.
Screamers

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

PEKLO
Tradiční Depeche mode večírek
Klubová středa
Rocky Maydan
Klubová středa
Martinské techno party
Klubová středa
Klubová středa
Hudební profil

PROSINEC 2007
název akce
1.
Vánoční oříšek pro Popelky
2.
Pekelná pohádka
3.
Rozsvěcení vánočního stromu
4.
Vánoční koncert Václava Hudečka

19. 10. 2007
24. 10. 2007
27. 10. 2007
31. 10. 2007

30,- x 41
ZDARMA 20
ZDARMA 50
ZDARMA 20

datum
1. – 11. 11. 2007
4. 11. 2007
9. 11. 2007
18. 11. 2007
21. 11. 2007
24. 11. 2007
26. 11. 2007
27. 11. 2007

počet návštěvníků
10,- x 189, děti, ZTP 5,- x 46 +70
40,- x 41 +10
Zdarma 150
40,- x 27 +5
190,- x 124 220,- x 13 +8
60,- x 79 ZTP 40,- x 7 +9
50,- x 38 + 22
200,- x 102

3. 11. 2007
7. 11. 2007
9. 11. 2007
14. 11. 2007
17. 11. 2007
21. 11. 2007
28. 11. 2007
30. 11. 2007

Zdarma 70
Zdarma 20
69,- x 149
Zdarma 20
Zdarma 50
Zdarma 20
Zdarma 20
Zdarma 50

datum
1. 12. 2007
2. 12. 2007
3. 12. 2007
9. 12. 2007

5.
6.
7.
8.

Vánoční trhy
Vánoční výstava MŠ
Vánoce s Mozartem
Štěpánská zábava

15. 12. 2007
10. – 16. 12.
26. 12. 2007
28. 12. 2007

počet návštěvníků
250 osob zdarma
40 Kč x 40, 70 zdarma
500 osob zdarma +100
115 x 130,- 5 x 100,- 40 zdarma
+10
1000 osob zdarma
240 osob zdarma
95 x 50,123 x 50,- +20

1.
2.
3.
4.
5.
6.

PEKLO
Klubová středa
Klubová středa
Planetblue night
Klubová středa
Break revolution
Tradiční Vánoce v Pekle

5. 12. 2007
12. 12. 2007
14. 12. 2007
19. 12. 2007
22. 12. 2007
24. 12. 2007

Zdarma 50
Zdarma 50
Zdarma 70
Zdarma 50
Zdarma 35
Zdarma 50
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Novoroční koncert tamburášů
V pátek 5. ledna se v Dělnickém domě konal novoroční koncert
Tamburášského souboru Brač. Zazněly skladby, které soubor reprezentovaly
na koncertech doma i v zahraničí. Patří k nim nejen ukázky z děl slavných
světových klasiků Bedřicha Smetany, Jacquese Offenbacha, Giuseppe Verdiho,
ale i našeho Františka Kmocha a Rudolfa Nováčka či řeckého autora
Hadjijakase Děti z Pirea.
Koncert navštívil jako host i vedoucí tamburášského souboru z Jižního
Slovenska z okresu Levice a obce Tekovské Lužany. Prostřednictvím Internetu
se dozvěděl o existenci našeho souboru, a proto přijel dojednat spolupráci
a vystoupení jejich souboru ve Studénce.

XI. Městský ples
V sobotu 10. února 2007 se ve všech prostorách Dělnického domu
uskutečnil již jedenáctý Městský ples pořádaný tradičně Městským kulturním
střediskem. Hvězdou večera pro většinu ze 440 hostů mohlo být vystoupení
zpěváka Petra Muka. V programu dále vystoupil Bob Divílek (muž,
který se „poskládal“ do plexi boxu o velikosti 40x46x58 centimetrů), Waldemar
Matuška (revivalové vystoupení), taneční škola AKCENT Ostrava a Módní
show s přehlídkou dámského spodního prádla. O hudební doprovod se postarala
hudební skupina Tomáše Kovalčíka, Cimbálová muzika Morava z Brna
a diskžokej V.Mádr. Před půlnocí proběhlo losování vstupenek o necelých
čtyřicet cen, z nichž první cenu – zájezd v hodnotě 15 000 korun – získala paní
Pavlína Šebíková. Pro zajímavost jsou uvedeni sponzoři Městského plesu,
představující podnikatelskou veřejnost našeho města:
4 EVER s.r.o., AK 1324, Atlantis computer s.r.o., Autodílna Slavomír
a Petr Sekaninovi, Cukrárna Kristýnka, Čalounictví Seidler Tomáš, Čerpací
stanice Benzina, DENAS s.r.o. Rybářství Studénka, DMR s.r.o., DOMPOS
Lenka Humplíková, Drogerie Gabi, EGAS s.r.o., Elektro Benda, Family Frost
spol.s.r.o., Fotoslužby Milan Vícha, Giol anticor,s.r.o., KOMKOR s.r.o.,
Kosmetický salon Věra, Kosmetika Růžena Volná, Laboratoř MORAVA s.r.o.,
LAHŮDKY Poli, Let´s fly s.r.o., Ludmila Bílková, ELVE s.r.o., MALBEL
sdružení, Marcel Kotasem, MAREK realit. a znal.kancelář, MARRA nábytek,
Michal Sekyra, autoservis, pneuservis, MISS a.s. Studénka, MSV Metal
Studénka,a.s., MSV Studénka s.r.o., OZO Ostrava s.r.o., Pars Komponenty
s.r.o., Pavel Škarpa Ing. PROMI, Potraviny Elta, Potraviny Ludmila Neuvirtová,
Prodejna květin Jana Kuličková, Řeznictví Naďa, Sinech Engineering s.r.o.,
Sklenářství Leja, TOKR elektrorevize, UMNES Ing. Svatava Neblová, Vagonka
Dřevo s.r.o., Vlasta Špůrková, ELVE s.r.o., Zahradnictví Ludvík Tisovský,
ZEMSPOL Studénka a.s..
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Divadelní představení „Pražské podsvětí“
Ve čtvrtek 8. března proběhlo ve velkém sále Dělnického domu úsměvné
a také poučné představení pro děti s názvem „Pražské podsvětí“. Známí herci
Eva Hrušková a Jan Přeučil se představili v rolích Horymíra, Křesomysla,
chudého studenta a čerta, Jiráska a Jiráskové. Spolu s dětmi se prošli po Starém i
Novém Městě Pražském, navštívili Faustův dům, Pražský hrad i Vyšehrad.

Tamburáši v Banja Luce
V pořadí již 6. mezinárodní festival s názvem „Večer s tamburou“ v Banja
Luce, proběhl ve dnech 14. a 15. dubna za účasti šesti tamburášských orchestrů.
Po uvítacím projevu starosty dvěstětisícového hlavního města bosenských Srbů
Dragoljuba Davidoviče, zahájil první večer místní Gradski tamburaši orkestar
Banja Luka, pak následoval Tamburaši orkestar „Sloboda“ Tuzla, také z Bosny,
a Gradski tamburaši orkestar „Branko Radičevič“ ze srbské Rumy. Druhý večer
zahajovali studénečtí tamburáši, následovalo Tamburašsko društvo „Ferdo
Livadič“ z chorvatského Samovodu a na závěr vystoupil Sobotičky tamburaši
orkestar Subitica ze Srbska. Dirigentem tamburášského souboru je v současné
době Miloslav Grohman.

Balkánské dny kultury ve Studénce
Ve dnech 18. až 20. května se stala Studénka hostitelem Balkánských dní
kultury. Bylo tak navázáno na předchozí kontakty s tamburášskou hudbou
ze zemí bývalé Jugoslávie Bosny a Hercegoviny, z městem Banja Luka.
Do Studénky byly Městským kulturním střediskem pozvány tři soubory,
z bosenské Banja Luky, srbské Baška Palanky a makedonského Kumanova.
Setkání zdobila i taneční vystoupení v podání Souboru bulharských lidových
tanců Pirin z Brna a Souboru orientálního tance Habibi ze Studénky. Pro téměř
sto účinkujících byl připraven třídenní program. V pátek 18. května vystupovaly
některé soubory v Sanatoriích Klímkovice, další navštívili firmu 4Ever,s.r.o.,
a to zejména proto, že se soubory přijeli i podnikatelé z Banja Luky, kteří měli
navázat kontakty pro možnou budoucí spolupráci podnikatelů obou měst.
Ve Sportovních areálech města Studénky se sešli účastníci při bowlingu,
plavání, sauně. Ale hlavně se zpívalo a hrálo na tamburu do pozdních nočních
hodin.
Druhý den byl pro zahraniční hosty ve znamení nákupu a prohlídky
Ostravy, kde byli ubytování, a v odpoledních hodinách již probíhaly zvukové
zkoušky, které byly proloženy návštěvou Vagonářského muzea a obchodními
jednáními zástupců firem.
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Galavečer Balkánských dnů kultury byl zahájen v 19:00 hodin
ve vyprodaném sále Dělnického domu domácím Tamburášským souborem Brač
Richarda Gelnara a pokračoval vystoupením Městského tamburášského souboru
z Banja Luky, Kumanovskými tamburáši, Městským tamburášským souborem
z Baška Palanky a tanečních souborů. Oficiální část večera volně přešla
po koncertování ke vzájemnému setkání všech účinkujících se zástupci vedení
města, hostů a sponzorů. K dobré pohodě zahrála i cimbálovka a volná hudba
tamburášů.
V neděli dopoledne čekalo účastníky koncertování v areálu příborského
koupaliště, pak prohlídka rodného domu Z.Freuda a dalších památek města.
A to už bylo pro dva soubory poslední setkání s hostiteli ze Studénky před
odjezdem do vlasti. V pondělí 21. května se hostitelé z MěKS loučili
s posledním souborem prohlídkou Ostravy.
Doprovodným programem Balkánských dnů kultury byla výstava
fotografií Dragana Vojnoviče z Banja Luky, Alice Škrobalové, Dušana
Petroviče a Ladislava Šmitkeho.
Na počátku srpna se tamburáši ze Studénky představili v další zemi jižní
Evropy v Černé Hoře, kde ve městě Bielo Polje probíhal 5. mezinárodní festival
tamburášských orchestrů. Trval čtyři dny a konal se na hlavním náměstí pod
širým nebem. Festivalu se zúčastnilo přes dvacet hudebních souborů a skupin
zemí Evropy.
Program zahájili ve středu 1.srpna hudební skupiny z francouzské Bretaně
a do soboty se střídali tamburáši z Bulharska, Maďarska, Ruska, Srbska,
Chorvatska, Makedonie, Bosny a Hercegoviny a černohorské skupiny. Naši
tamburáši byli na řadě až poslední festivalový večer. Byli originální tím,
že oproti ostatním, hrají na původní tamburášské nástroje, zatím co ostatní hrají
již na moderní tambury. Nejen proto sklidili u posluchačů příjemný potlesk
a nadšení.
Atmosféra byla úžasná, dle vyjádření dirigenta souboru Miloslava
Grohmanna, proběhlo i setkání s přáteli z Banja Luky. Z hlavního města
Podhogorici si přijel tamburáše poslechnout i konzul z Konzulárního
jednatelství České republiky v Černé Hoře.

Dětský den v Nové Horce
Dne 8.června 2007 se konal v Nové Horce Dětský den. Tato dětská
slavnost proběhla na přilehlém prostranství „Točny autobusu“.
Zahájení bylo v 16.00 hodin, v režii klientek z Ústavu sociální péče
v Nové Horce, a proběhlo v duchu zpravodajství TV Nova. Pak následovalo
vystoupení tanečního kroužku ze Sedlnic a tanečního kroužku žáků z Bartošovic
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pod vedením paní učitelky Goldové. Jednotlivá vystoupení byla v choreografii
samotných žáků - Tomšů M., Hradské L. a Labudové M.
Pozvání přijali i modeláři ze Studénky, ale větrné počasí jim znemožnilo
předvedení všech možností řízení modelů letadel. Zajímavou atrakcí byla jízda
na miniaturních motocyklech. Většina z přítomných 85 dětí plnilo úkoly hrdinů
televizních představení Pata a Mata. Starší mládež připravila různé soutěže
pro nejmenší a procházka kolem místního zámku byla příjemným zpestřením
teplého dne. Soutěžní úkoly pro děti vymyslel a připravil místní občan pan
Hudec.
Místní speciality - pečené jidáše, uzené klobásky, zelná polévka
a smažené gorbačíky, byly připraveny pod odborným dozorem paní
P. Labudové., J. Zetkové, J. Hudcové, a P. Hradské.
Večerní ohňostroj střelmistra, pánů Mikoláše a Labudy, byl vyvrcholením
celodenních radovánek dětí. Večerní diskotéka pro dospělé zakončila tuto
zdařilou oslavu Dne dětí.
Sponzory akce byli: MěÚ Studénka - grant, Obecní úřad Albrechtičky, Hasiči
Albrechtičky, Půjčovna motokár Sklenák, VFU Brno ŠZP Nový Jičín, Lucco
s.r.o., pan Bahner ze Škornice, pan Janeček a pan Veselka z Nové Horky
a rybářství Denas s.r.o. Studénka.

Den města
V sobotu 9. června proběhl na náměstí Republiky již po deváté „Den
města“ v němž Městské kulturní středisko nabídlo občanům města a okolí nový
a zajímavý program.
Slavnostní den města byl v 15. hodin zahájen projevem starosty města
Ladislavem Honuskem. Pak už hudební maratón odstartoval Tambuřášský
soubor Brač Richarda Gelnara s dirigentem Miloslavem Grohmanem.
Tamburáše vystřídal dechový orchestr Rozmarýnka z Bílovce. Na náměstí
se nejen muzicírovalo, ale také tancovalo. Divákům své taneční umění předvedla
taneční skupina P.U.S.A., T.G.Maťulky ze ZŠ TGM. Příjemným zpestřením
bylo folklórní vystoupení souboru lidových písní a tanců Javorník z Nového
Jičína. Hlavním hostem dne byl zpěvák Superstar Petr Poláček
se svou kapelou. Oslavy zakončila skupina TNT, která hrála nejen k tanci,
ale i k poslechu. Mladší generace se sešla na koncertu kapel v Klubu Peklo.
Doprovodnými akcemi Dne města byla prohlídka Vagonářského muzea,
pro zájemce byla zdarma, zápasy v sumo, soutěže se „Zálesákem“ o ceny nebo
návštěva pojízdné zoologické zahrady Českého svazu chovatelů Studénka.
Pro dospělé bylo zajímavé vyhlášení výsledků soutěže „O nejlahodnější
pálenku“, ve které zvítězil občan města a pěstitel Zdeněk Grohman.
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Osobnosti města Studénky
Hodnotnou a milou událostí oslav Dne města bylo ocenění osobností
města. Rada města Studénky jmenovala pětičlennou komisi složenou z radních
a zastupitelů města, kteří posuzovali 15 zaslaných návrhů k ocenění
studéneckých občanů, kteří svou celoživotní prací pomohli zviditelnit Studénku
a byli pro město přínosem. V roce 2007 se jimi stali Milan Gelnar a Stanislav
Macek. Milan Gelnar navíc jako první studénecká osobnost vstoupil do „Síně
slávy“ města Studénky. Životopis Stanislava Macka se nepodařilo kronikáři
získat.

Milan Gelnar – hudební osobnost našeho města.
Milan Gelnar se narodil ve Studénce dne 30.dubna 1927 v domě č.p. 138,
na ulici Družstevní, dříve Velká Strana. Strýc Richard Gelnar doma hrál na brač,
a protože v tomtéž domě bydleli později i rodiče našeho Milana Gelnara
(přestěhovali se do novostavby dvojdomku na ulici Bezručové - dříve
Neuwirtovské č.p.478), tak všechny čtyři děti , a to dvě od Richarda - Jaromíra
a Zdenka, a jeho sestra Milada s Milanem, začali hrát na tamburášské nástroje.
Richard Gelnar v roce 1913 uskutečnil myšlenku Rudolfa Langra a založil
skupinu mladých tamburášů. Tato hudba jugoslávského původu byla v té době
v Českých zemích velmi populární. Strýc Richard zařadil do souboru i toto
mladé kvarteto. Později rodiče koupili svému synu Milanovi housle
a ten se začal učit hrát u místního kapelníka, pana Viléma Bajnara.
Po ukončení měšťanské školy v době německé okupace začal pracovat
v Automobilce v Kopřivnici a po osvobození tam nastoupil vojenskou službu.
Po jejím ukončení začal studovat hudbu na Hudební škole Leoše Janáčka
ve Vítkovicích hře na housle u profesora Františka Durčáka. Po dvou letech
byla otevřena v Ostravě Konzervatoř, tehdy pod názvem Vyšší hudebně
pedagogická škola, kde Milan Gelnar nastoupil později a také ji absolvoval.
V roce 1966 se stal ředitelem LŠU ve Studénce. Po nástupu začal zakládat
i nehudební obory, a to obor výtvarný, literárně dramatický a taneční. Zřídil
i pobočku LŠU v Jistebníku. Při tom všem stále hrál v tamburášském souboru,
a když v roce 1976 zemřel strýc Richard, stal se vedoucím tamburášů
ve Studénce.
V mladém věku hrával s místními kapelami v dechovce i smyčcových
orchestrech. Kromě komorního souboru na LŠU ve Studénce, hrál podobu 14 let
v komorním orchestru Pavla Josefa Vejvanovského, při Beskydském divadle
v Novém Jičíně. S tímto orchestrem hrál na koncertech po celé republice
i v zahraničí,a to v Maďarsku, Německu, Polsku a Jugoslávii s významnými
sólisty. Významná byla i spolupráce s profesorem Václavem Žilkou a pak
práce pro Českou televizi.
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Rovněž a hlavně s tamburáši koncertoval po tehdy celé Československé
republice, Rakousku, Polsku a Chorvatsku. V roce 2000 po zhoršení svého
zdravotního stavu předal taktovku a vedení souboru Miloši Grohmanovi
po 23 letech a stal se řadovým hráčem u tamburášů. Při tom sepsal
tamburášskou kroniku za posledních 68 let, kterou ukončil v roce 2001.

World Hormony Run – Světový běh harmonie
Dne 16. července se město Studénka stala součástí nesoutěžního
štafetového běhu, jehož cílem je posilnit mezinárodní přátelství a vzájemné
porozumění. Trať měřila přes 56 000 km a vedla přes území více než
100 národů. Běžci nesli hořící pochodeň – symbol harmonie, kterou si předávali
z ruky do ruky i lidé, se kterými se běžci cestou setkávali. Do Studénky přiběhlo
20 běžců, které na zámku přivítal pan starosta Honusek. Byla mu symbolicky
předána hořící pochodeň. Běžci navštívili Vagonářské muzeum a v krátkém
programu se jim představil dětský orchestr ze Základní umělecké školy
ve Studénce.

Svatováclavská studénecká zatáčka
V pátek 28. září pořádal Sbor dobrovolných hasičů Studénka – město
na travnatém hříšti u ZŠ TGM hasičskou soutěž s názvem „Svatováclavská
studénecká zatáčka.“ Jak již sám název napovídá, jedná se o závod družstev,
kdy trasa k terči reagujícímu na proud vody není přímá, ale zatočená o dobrých
180 stupňů. Celou akci zábavně moderoval Lukáš Pitucha.
Výsledky v kategorii mužů:
1. místo SDH Prchalov
2. místo SDH Lukavec
3. místo SDH Svinov
Výsledky v kategori žen:
1. místo SDH Stará Ves
2. místo SDH Vlčovice
3. místo SDH Tísek
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Jízda historického vlaku přes Studénku
V sobotu 29. září zastavil ve Studénce historický vlak, tažený
lokomotivou typu 464,202. Celá akce byla pořádána u příležitosti 120. výročí
založení železnice na Ostravsku. Během dvacetiminutové zastávky ve Studénce
se město prezentovalo prostřednictvím projekce, orchestru ZUŠ a domácí
slivovice, na kterou pozval účastníky jízdy místostarosta PhDr.M.Havránek.
Milan Vícha – výstava fotografií
Od čtvrtku 1.11. do 11.11. 2007 vystavoval na radnici své fotografie
studénecký fotograf Milan Vícha, jehož výstavu zahájila páteční vernisáž.
Milan Vícha je svatebním fotografem ve městě, vystudoval obor výtvarné
fotografie v Ostravě a v roce 1998 si otevřel fotoateliér. První svou výstavu
uskutečnil v prosinci 1999 v Ostravě, v knihovně vedle Sýkorova mostu. Nyní
vystavuje ve Studénce a je to jeho patnáctá samostatná výstava.
Výstava měla dvě části. Jedna se zabývá portréty hudebníků, druhá byla
nazvaná „ Kouzlo ženských půvabů“. Ženskými akty se M. Vícha zabývá
od počátku své kariéry. Hudebníky fotí asi dva roky a má na svém kontě
devatenáct portrétů. Spatřit tak bylo možno trumpetistu Laco Decziho, Lenku
Dusilovou, frontmana kapely Horkýže Slíže - Petera Hrivňáka, zpěváka Luboše
Pospíšila či bývalého Schelingerova a později Mišíkova kytaristu - Standu
Kubeše. Vernisáže se zúčastnila i bývalá starostka a později i tajemnice
Městského úřadu ve Studénce Kateřina Huvarová a také nynější starosta
Ladislav Honusek.

Archeologický nález ve Studénce
Neuvěřitelný nález se podařil Ivanu Bartošovi ze Studénky,
když při hloubení jámy pro zasazení stromu na své zahradě, našel kousky
zdobené keramiky a pazourků. Podle archeologů to je důkaz,
že po Blahutovicích a Kotouči Štramberk, žil také v Poodří člověk již před
6000 lety v mladší době kamenné. Novojičínský archeolog Aleš Knápek
prohlásil, že se jedná o jeden z nejcennějších nálezů na Novojičínsku v oblasti
mezi Hranicemi a Ostravou. Nalezené čepelky používali tehdejší lidé podle
lesku ke sklízení obilí. Dosud nebyly důkazy o tom, že by lidé z mladší doby
kamenné osídlovali Poodří.(Zdroj: Novojičínský deník ze dne 27.10.2007).
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VIII. Spolková činnost
Církve
Církevní život ve městě je soustředěn do dvou institucí, kterými jsou
Římskokatolická farnost Studénka a Butovice a Náboženská obec Církve
československé husitské.
Farářem Římskokatolické církve je Polák Mieczyslav Serednicki a sídlem
farnosti je farní dům na ulici Kostelní 907. Farnost pořádá bohoslužby,
poskytuje informace o činnosti farnosti a vydává zpravodaj s názvem Kostelík.
V roce 2007 bylo v kostele sv.Bartoloměje ve Studénce pokřtěno 10 občanů,
pohřbeno 9, církevní sňatky nebyly žádné , průměrná návštěvnost bohoslužeb
v neděli byla 110 občanů. V průběhu týdne bývají dvě až tři bohoslužby s menší
účastí.
V Butovicích proběhlo v kostele sv.Anny 7 pohřbů, 10 křtů a nebyly
konány žádné církevní svatby. Průměrná účast na bohoslužbách byla
150 občanů.
Farářem Náboženské obce Církve československé husitské ve Studénce
je dnes již více než osmdesátiletý Ota Metyš. Sídlo je na ulici 2. května 431,
kde je modlitebna i byt faráře. V roce 2007 celebroval na jednom pohřbu a třech
křtech. Stárnoucí farníci se zúčastňují nepravidelných bohoslužeb v počtu asi
deseti členů.

Český svaz chovatelů, základní organizace Studénka
Ve dnech 24. až 25. února 2007 byla v chovatelském středisku na ulici
Veřovické uspořádána tradiční místní výstava králíků, drůbeže a holubů. Velká
část vystavených zvířat byla zároveň určena i k prodeji. Předsedou výstavy
a současně i předsedou ČSCH je Jan Hudec. Výstavy se zúčastnilo 113
vystavovatelů , kteří se pochlubili 322 králíky, 106 kusy drůbeže a 237 kusy
holubů. Vedoucím expozice králíků byl Drahomír Glogar, který současně
vystavoval králíky druhu - Vídeňský modrý. Vedoucí expozice drůbeže byla
Dana Štefková, vystavující Barnaveldku dvojlemovanou, její syn Jiří Štefka ml.
Antverpského vousáče a Jiří Štefka st. pak Sebritku zlatou. Vedoucím expozice
holubů byl Tomáš Žák, vystavující Budapešťského vysokoletce. Z ostatních
studéneckých chovatelů to byli v oboru králíků Pavel Tobola – Velký světlý
stříbrný, Odchodnický Jan – Činčila velká, Jiří Štefka – Vídeňský modrý
a Richter Karel se svým Novozélandským bílým. V oboru holubů, kromě
zmíněného Tomáše Žáka, vystavovali ještě Pavel Burček – Gigant homer
a František Čegan, a to dva druhy – Lahore černý a Lahore žlutý.
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Do Studénky přijeli v těchto dnech vystavovatelé z celého kraje i od Vyškova,
Šumperku či Přerova. Objevili se i Poláci. Celkem nevídaný zájem.

Československý zálesák – svaz pro pobyt v přírodě
Historie vzniku
Myšlenka stvoření zálesáckého střediska CHAOS ve Studénce se zrodila
v zimě roku 1989 po zkušenostech ze zálesáckého tábora na Komáří louce.
Nápad se stal skutečností, když dne 1. 2. 1990 došlo k zaregistrování
zálesáckého oddílu pod Svazarm ve Studénce. Dne 3. 7. 1991 se středisko
CHAOS Studénka, spolu s dalšími zálesáckými středisky z celé České
republiky, zaregistrovalo pod nově vzniklou organizaci s názvem
Československý zálesák – svaz pro pobyt v přírodě.
Rok 2007
V roce 2007 bylo do září registrováno 36 členů, z toho do 18 let 25 a nad 18 let
11 členů. Díky těmto počtům byly pořádány i dvě oficiální schůzky týdně.
Nováčci, a někteří mladší zálesáci, se scházeli každou středu od 15:30
do 17.00 ve speciálně vyhrazené třídě na ZŠ Sjednocení, pro starší a ostřílenější
zálesáky byly určeny tradiční pátky, v klubovně na v Novém zámku, kde byly
rozvíjeny jejich schopnosti, a to v době od 16:00 do 18:00 hod. Škoda jen, že se
během roku ukázalo, že někteří členové jsou spíše pasivní a neprojevují
o činnost dostatečný zájem, a proto v září ukončili svou činnost. Počet členů se
snížil na 29 a přetrvaly pouze páteční schůzky, které navštěvovali všichni
společně. V letošním roce se počet akcí vyšplhal na 39. Byly zaměřeny nejen na
rozvoj zálesáckých dovedností, turistiku a ochranu přírody, ale i na posilování
vztahů s jinými středisky, zlepšení spolupráce mezi členy a upevňování
kladných lidských vlastností.
Jména vedoucích: Sylva Weislechnerová, Michal Weislechner a Radim Silber.

Myslivecké sdružení Poodří Studénka
Myslivecké sdružení působí v honitbě pronajaté od Honebního
společenstva Studénka, jejímž předsedou je Miroslav Fabián, o výměře 1535 ha.
Předsedou Mysliveckého sdružení Poodří je František Martínek, mysliveckým
hospodářem Ing. Berkus Marek. Svou mysliveckou činnost provádějí myslivci
sdruženi v převážné míře na katastru obce Studénka a Bučovice, okrajově pak
i Velké Albrechtice. Ke konci roku 2007 měla organizace 19 členů. V honitbě se
starají zejména o zvěř srnčí a drobnou zvěř. K té patří zajíci, bažanti a kachny
divoké.
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Členové sdružení odpracovali v roce 2007 celkem 3 700 hodin
na zakrmování zvěře a její léčbu, zalesňování terénu a údržbu své klubovny
na ulici Družstevní v blízkosti bývalého mlýna. Zde mají zaveden i chov kachen
divokých, z jejichž distribuce mysliveckým sdružením v okrese Přerov, Opava,
Ostrava, Frýdek-Místek a Olomouc mají výnosy, které využívají pro své zájmy.
Na hrázích rybníků instalovali v popisovaném roce 115 hnízdních budek
pro kachny divoké. K jejich významným aktivitám patří i péče o 3,5 ha
pozemků k pěstování potřebného množství krmiva pro zvěř.
Při hodnocení své činnosti za rok 2007 byli myslivci spokojeni
se vzrůstajícím stavem drobné zvěře. Nespokojenost naopak projevují s růstem
počtu volně pobíhajících psů, kteří plaší zvěř, zejména při jejím hnízdění.

Český rybářský svaz - místní organizace Studénka
Veřejnost města je zásluhou velkých vodních ploch a vodních toků
spojena s rybolovnou činností. V minulosti i současné době se většina dětských
radovánek i při procházkách s dospělými odehrává na březích rybníků, Mlýnky
a Odry. Český rybářský svaz má zde již dlouholetou tradici .
V březnu roku 2007 byl na výroční schůzi zvolen nový předseda. Stal
se jim Ing. Lenhard Petr a nahradil tak dlouholetého předsedu, rybáře, ochránce
přírody a znalce hub – mykologa PaedDr. Zdeňka Gelnara.
Členská základna je složena z 386 dospělých, 35 členů mládeže do 15 let
a šesti žen. Kromě tohoto základního členstva je rybářská činnost propagována
prostřednictvím kroužků na základních školách. Na ZŠ TGM je vedoucím pan
Selig (12 dětí) , na ZŠ Sjednocení pan Bartoš (11 dětí) a na ZŠ Bartošovice
Ing.Petřvalský (12 dětí).
Hlavní problémy v roce 2007 jsou dosud nevyřešené majetkoprávní
otázky na výchovném rybolovném zařízení v Pustějově a odbahňování
Bartošovické přehrady.
Ze společenských událostí je možno vyzvednout konání rybářských
závodů v květnu v Bartošovicích, kterých se jako host zúčastnil starosta města
Studénky pan Honusek a starostka obce Bartošovice paní Křenková.
Podzimní výsadba ryb do revíru byla z části přeložena na jaro roku 2008.
Na podzim bylo vysazeno 17q ryb z celkového množství 45q. V roce 2007 bylo
vyloveno 6 450 kg ryb.
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IX.

Sociální situace

Obyvatelstvo města Studénky
K 31.12.2007 bylo v evidenci obyvatel Městského úřadu ve Studénce
evidováno 10 210 občanů přihlášených k trvalému pobytu.

celkem osob

mužů

žen

v Butovicích

6 822

3 357

3 465

ve Studénce

3 051

1 511

1 540

v Nové Horce

337

121

216

10 210

4 989

5 221

celkem

V průběhu roku 2007 byly zaevidovány tyto změny:
•
•
•
•
•
•

do Studénky se přihlásilo 160 občanů
narodilo se 119 dětí
celkem vzrostl počet obyvatel o 279 osob
ze Studénky se odhlásilo 194 občanů
zemřelo 97 občanů
celkem klesl počet obyvatel o 291 osob

Dále bylo evidováno:
•

282 změn trvalého pobytu v rámci města Studénky
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•
•

67 sňatků
33 rozvodů

Z výše uvedených údajů vyplývá, že počet občanů přihlášených
k trvalému pobytu ve Studénce k 31.12.2007 tedy opět klesl, a to o 12 osob.
Pro zajímavost je uveden přehled a grafické znázornění celkového pohybu
počtu obyvatel Studénky za posledních 10 let, které prozatím potvrzuje
dlouhodobý trend úbytku obyvatel města Studénky:

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

+ 48

- 33

- 53

- 66

- 48

- 64

- 19

- 70

- 35

- 12
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Přehled změn registrovaných
za posledních 10 let

v

evidenci

obyvatel

města

Studénky

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

Stav k 1. 1.

10671

10610

10577

10524

10458

10410

10346

10327

10257

10222

Narození

111

95

93

93

113

93

101

86

104

119

Přihlášení

158

115

138

140

141

137

170

153

139

160

Úmrtí

76

89

96

94

93

121

97

113

87

97

Odhlášení

145

154

188

205

209

173

193

196

191

194

Rozdíl

+ 48

-33

-53

-66

-48

-64

-19

-70

-35

-12

Sňatky

65

70

42

63

52

65

43

52

70

67

Rozvody

27

27

20

49

52

36

39

42

47

33

Stav k 31. 12.

10719

10577

10524

10458

10410

10346

10327

10257

10222

10210
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Vývoj nezaměstnanosti ve Studénce
Měsíc
I.
II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII.
Počet
607 585 564 534 494 457 455 447 432 398 384 390
uchazečů

Sbor pro občanské záležitosti – závěrečné hodnocení činnosti za rok
2007, zpracované matrikářkou města paní Svatavou Moskalovou

Sbor pro občanské záležitosti (SPOZ) města Studénky tvoří tým
dobrovolných pracovníků, který ve spolupráci s odborem vnitřních věcí matričním úřadem Městského úřadu Studénka vyvíjí činnost, která souvisí
s významnými životními událostmi občanů našeho města, jakými jsou svatební
obřady, stříbrné, zlaté a diamantové svatební obřady, vítání nově narozených
občánků města, smuteční obřady, životní jubilea občanů apod.
Stejně jako v minulých letech je výčet akcí
záležitosti města Studénky bohatý.

Sboru pro občanské


Dobrovolné pracovnice SPOZ začaly již od počátku ledna
připravovat návštěvy k občanům města, kteří v r. 2007 slavili své významné
životní jubileum – 80, 85, 90 a více let, a to zajištěním dárkových balíků
a naplánováním návštěv, kterých se za celý rok uskutečnilo 92.

V obřadní síni, ve které se koná převážná část akcí SPOZ, bylo
v měsících únoru, dubnu, červnu, září a listopadu přivítáno 66 nově narozených
občánků města, na akci „Vítání občánků do života“.

Velkou akcí SPOZ bylo „Setkání jubilantů se starostou města“
dne 9. 9. ve velkém sále Dělnického domu. Na tuto akci přijalo pozvání 99
(ze 126 pozvaných) našich spoluobčanů, kteří v r. 2007 slavili své 70. a 75.
narozeniny. V příjemné atmosféře nedělního odpoledne, obohaceného kulturním
programem a občerstvením, bylo za účasti starosty města vzpomenuto jejich
významné životní jubileum. Z akce si odnesli upomínkový předmět a kytičku.

V měsíci červnu se SPOZ finančně spolupodílel na akci Střední
školy ekonomicko-podnikatelské Studénka, o. p. s. – „vyřazení maturantů“,
na kterém starosta města předal v obřadní síni absolventům této školy drobné
upomínkové předměty, jako malou vzpomínku na město, ve kterém vystudovali.

V měsících květnu a listopadu proběhly v obřadní síni stříbrné
svatby. Upomínkovým předmětem s kytičkou a fotografiemi z této akce tak bylo
jistě potěšeno 10 manželských párů, které slavily v r. 2007 25 let společného
života.
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Velká část akcí SPOZ proběhla jako každoročně v měsíci prosinci,
a to v předvánoční atmosféře.

Dne 6. 12. se uskutečnila již tradiční Mikulášská nadílka
s kulturním programem, který připravilo Městské kulturní středisko Studénka,
příspěvková organizace, pro chovanky Ústavu sociální péče v Nové Horce.

Dne 11. 12. proběhly návštěvy občanů ze Studénky
umístěných v domovech důchodců v okolních městech. Pracovnice SPOZ tak
opět zavítaly s vánoční nadílkou za 25 občany našeho města umístěnými
v Domovech důchodců ve městech Nový Jičín, Frenštát pod Radhoštěm, Odry
a Příbor.

Dne 13. 12. se uskutečnilo rovněž již tradiční přátelské
posezení pracovníků SPOZ, na němž bylo v předvánoční atmosféře,
za přítomnosti vedení města, poděkováno všem dobrovolným pracovníkům
SPOZ za jejich záslužnou celoroční práci a byla zhodnocena činnost
v uplynulém roce.

Dne 18. 12. se zástupci SPOZ zúčastnili přátelského posezení
s občany umístěnými v Domě s pečovatelskou službou.

Závěrem, při hodnocení činnosti SPOZ za uplynulý rok 2007, nelze
opomenout uskutečněných 53 svatebních obřadů, na jejichž organizování se
SPOZ velkou mírou podílel, a 39 smutečních obřadů, na kterých se SPOZ
podílel zajištěním smutečního řečníka.

Vítání nových občánků města
Vítání nových občánků města ve Studénce zajišťuje komise Rady města
a Sbor pro občanské záležitosti s předsedkyní komise Magdou Hoškovou.
Průběh vítání občánků města má velmi slavnostní atmosféru. Paní Svatava
Moskalová, za matriku města,představuje předsedkyni Magdě Hoškové
jednotlivé občánky, a ta je velmi laskavými slovy vítá do společenského života.
Při tomto slavnostním ceremoniálu účinkují hudebníci Petr Kunc na klávesy
a Andrej Capovský na housle, recitátorka Kamila Jedličková a děti z Mateřské
školy Studénka se svým pásmem. Po slavnostním přivítání předsedkyní Sboru,
se rodiče s dětmi zapisují do pamětní knihy města Studénky, a celou záležitost
dokumentuje i člen Sboru fotograf Milan Vícha. Na památku dostávají rodiče
s dětmi dárek od města Studénky, kterým zpravidla bývá kniha, a bude jim
připomínat tuto slavnostní událost.
Dne 4. února byli členy Sboru pro občanské záležitosti přivítání v obřadní
síni zámku ve Studénce tito občánci:
Radovan Typovský, Aneta Barvíková, Adam Ďulák, Filip Fiurášek, Vilém
Holaň, Klára Ležatková, Veronika Mateřánková, Daniel Tomášek, Klára
Otáhalová, Kateřina Knápková, Helena Lišková, Patrik Matějka, Dominik
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Dubový, Erik Holec, Dominik Ondrák, Ondřej Bartoš, Adéla Matuškovičová,
David Rusek, Barbora Škrabáková a Kristina Klimková.
Dne 15. dubna 2007 byli přivítání do života další noví občánci města
Studénky a to: Antonín Basta, Adéla Fraisová, Wanda Marková, Maxim
Nábělka, Adéla Návedlová, Václav Robenka, Beata Švestková, Tadeáš Šedinka,
Richard Pavel, Michal Klečka, Viktor Mareš, Markéta Michálková, David
Beneš, Vojtěch Klos, Viktor Pernica a Viktor Večerka.
Dne 24.června 2007 byli přivítání do života další občánci města :
Mikuláš Fendrych, Mark a Samuel Zajíčkovi, Vendula Bukovčáková,
Eliška Galiová, Barbora Bartošová, Karin Sládečková, Petra Šenková, Petr
Gelnar, Matyáš Bartolotti, Matěj Had, Michael Hrbáč, Lukáš Kania, Jakub
Šimeček a Filip Zajac.
Dne 23. září město Studénka uvítalo následující nové občánky, a to :
Anetu Dostálovou, Nikolaje Fričku, Nelu Zorku Stojanovičovou, Moniku
Knappovou, Davida Langera, Františka Globálka, Šimona Gebauera, Adélu
Gebauerovou, Vandu Pavlištíkovou, Lucii Školovou, Kateřinu Tomšů a Reginu
Peřinovou.

Oddávací dny v roce 2007
Rada města stanovila pro rok 2007 následující oddávací dny:
20. leden, 17. únor, 3. a 17 březen, 14. a 28. duben, 12. květen, 2.,
9. a 16. červen, 7. a 21. červenec, 18. srpen, 1., 15. a 22. září, 13. říjen, 17.
listopad, 1. prosinec.
Pokud snoubenci uzavírají manželství ve stanovené oddávací dny, jsou
osvobozeni od správního poplatku. Mimo stanovené oddávací dny, a rovněž
mimo určenou místnost, jsou povinni uhradit zákonem daný poplatek, který činí
1 000 Kč za jeden svatební obřad. Určenou místností k uzavírání manželství
u Městského úřadu ve Studénce je obřadní síň v zámku na ulici Pánské 229.

Komunitní plánování sociálních služeb ve městě Studénka
Podle zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách, ve znění pozdějších
předpisů, který nově upravuje podmínky poskytování pomoci a podpory
fyzickým osobám v nepříznivé sociální situaci prostřednictvím sociálních
služeb, může město zpracovat střednědobý plán sociálních služeb,
který se nazývá Komunitní plán sociálních služeb (KPSS). Jeho základem je
spolupráce tří složek, a to:
 zadavatele - obec, kraj, volbami pověřeni zastupitelé
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 poskytovatele - jednotlivé organizace zřízené obcí nebo krajem, osoby
pečující o své příbuzné a blízké
 uživatele - občan, který poskytované sociální služby využívá, široká
veřejnost (potenciální uživatel)
Tyto tři složky se společnou prací podílí na vytváření plánu sociálních služeb,
který má co nejvíce vyhovovat přáním a potřebám místních obyvatel. Podstatou
komunitního plánování je také zapojení široké veřejnosti a posílení jejího pocitu
sounáležitosti. Je to proces cyklický, neustále se opakující, proto je možné lépe
zachytit změny a reagovat tak na ně.
Rok 2007 byl tedy ve znamení započetí práce na tomto nesnadném,
ale pro občany města jistě potřebném úkolu.
Zastupitelstvo města Studénky (ZMS) na svém 4. zasedání, konaném
dne 20.2.2007, vydalo Základní listinu KPSS a jmenovalo dva zástupce z řad
představitelů města za zadavatele, paní Helenu Wojdylovou a paní Renátu
Novotnou. ZMS tak vyjádřilo politickou podporu celému procesu KPSS
ve Studénce.
Radou města Studénky (RMS) byly postupně schváleny tři uskupení: základní
triáda, rozšířená triáda a dvě pracovní skupiny – rodina, děti, mládež a senioři
a osoby se zdravotním postižením.
KPSS zahájilo činnost na společném jednání obou pracovních skupin v měsíci
únoru, kterou v té době řídila Bc. Dagmar Bradová, vedoucí odboru školství,
kultury a sociálních věcí, jmenována RMS jako osoba odpovědná za proces
KPSS ve Studénce.
Jedním z prvních úkolů všech, kteří se na KPSS podílejí, bylo vyhlášení soutěže
o logo KPSS. Do soutěže byly zařazeny návrhy od dvou autorů. Vítězem se stal
pan Aleš Nečas.
V první polovině roku 2007 byl vydán informační leták, který byl doručen
do všech domácností ve městě. V něm se občané Studénky mohli seznámit
s procesem komunitního plánování, a s tím, co je jeho cílem.
Informační centrum slouží jako kontaktní místo pro případné dotazy a sběrné
místo pro podněty ke KPSS. Zde mohou občané také vyplnit přihlášku a zapojit
se tak do tohoto procesu.
Proto, aby mohl být vypracován komunitní plán, je nutné mít zejména
zmapované potřeby občanů v oblasti sociálních služeb. Pro tyto účely byla
zpracována „analýza potřeb“. Analýzu dle požadavků zadavatele, kterým bylo
město Studénka, zpracovala a dodala firma IKOR z Ostravy pod vedením
Ing. Dany Divákové. Pověření pracovníci firmy IKOR prováděli šetření
v katastru města Studénky formou kvantitativního výzkumu a anonymní
anketou. Občané měli možnost vyjádřit své názory nejen prostřednictvím
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tazatelů firmy IKOR, ale mohli odevzdat anketní lístky na 10 vybraných
sběrných místech.
Bc. Dagmar Bradová k 30.4.2007 ukončila pracovní poměr na Městském úřadu
ve Studénce, a tím skončila i její činnost v procesu KPSS ve Studénce.
Novou vedoucí odboru školství, kultury a sociálních věcí byla RMS jmenována
PhDr. Olga Svobodová a později byla jmenována usnesením ZMS osobou
odpovědnou za proces KPSS. Zároveň byla koordinátorem KPSS jmenována
paní Alena Pavlíková, technicko-administrativní asistent odboru školství,
kultury a sociálních věcí.
Významným dnem pro KPSS byl i „Den města“, který se konal 9. 6. 2007.
Členové pracovních skupin informovali o procesu KPSS ve Studénce, rozdávali
propagační předměty s logem KPSS a informační leták.
Druhým podstatným materiálem, na základě něhož se uskutečňují další kroky
k vytvoření komunitního plánu, je „socio-demografická analýza“. Tuto analýzu
zpracovala firma REGIO projekt, s.r.o. z Tábora pod vedením Mgr. Petra Kukly.
Výsledky analýzy potřeb a socio-demografické analýzy budou sloužit
ke zpracování SWOT analýzy.
SWOT (je zkratka pro vyjádření silných stránek, slabých stránek, příležitostí
a ohrožení). SWOT analýza výstižně popisuje současnou situaci a zobrazuje
všechny dosažené poznatky z analytické části procesu KPSS pomocí
jednoduchého zápisu.
Výsledkem SWOT analýzy pak bude výčet sociálních služeb, které dle občanů
ve městě chybí. Pracovní skupiny dále využijí tyto sestavené informace
na přípravu Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb ve Studénce
v následujícím roce.

Zdravotnické služby ve Studénce
1.

2.

3.

Dům s pečovatelskou službou je zaměřen na seniory,
kteří z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního
postižení potřebují pomoc jiné fyzické osoby.
Charita Studénka je zaměřena na seniory, kteří jsou z důvodu
svého nepříznivého zdravotního stavu odkázání na stálou pomoc
druhé osoby a nemohou již žít ve svém domácím prostředí.
Charitní pečovatelská služba slouží osobám se sníženou
soběstačností, které z důvodu věku, chronického onemocnění
nebo zdravotního postižení, potřebuji pomoc jiné fyzické osoby.
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4.

5.

Půjčovna zdravotnických pomůcek je určena pro osoby, jejichž
zdravotní
stav
vyžaduje
používání
zdravotnických
a rehabilitačních pomůcek.
ÚSP Nová Horka – Zámek Nová Horka pečuje o ženy starší
26 let z oblasti Moravskoslezského kraje, dále se střední a těžkou
mentální retardací, se sníženou schopností sebeobsluhy
a vyžadující asistenci druhé osoby, s přidruženou tělesnou vadou,
s pohybem pomocí kompenzačních pomůcek (chodítka, berle).
V neděli dne 6. května proběhl v Ústavu sociální péče Den
otevřených dveří, kde personál v čele s ředitelkou Marií
Vyškovskou nabídl prohlídku celého areálu, výstavu prací
uživatelů s možnosti prodeje výrobků, poskytnutí informací
a shlédnutí videozáznamů a fotografií. Zřizovatelem ÚSP
je Moravskoslezský kraj.

Lékaři
Bartošová Zdeňka, MUDr. - neurologická ambulance, Břízová Helena,
MUDr. - zubní ordinace, Burdová Hana, Bc. - léčebná rehabilitace, Canibal
Milan, MUDr. - kožní ambulance, Fabiánová Jaromíra, MUDr. - praktický lékař
pro dospělé, Hanzelka Pavel, MUDr. - chirurgická gastroenterologická a interní
ambulance, Hollá Olga, MUDr. - oční ordinace, Huvar Petr, MUDr. - praktický
lékař, Jiříčková Miroslava, MUDr. - ordinace praktického lékaře, Kantorová
Dagmar, MUDr. - diabet. a interní ambulance, Laskafeld Dušan, MUDr. - ORL
ambulance, Marková Jiřina, MUDr. - praktická zubní lékařka, Nečasová Vanda rehabilitace, Pekařová Šárka, MUDr. - Ambulance pro děti a dorost, Pekařová
Šárka, MUDr. - praktický lékař pro děti a dorost, Pro - Dent - zubní laboratoř
Kovalčíková, Sklenář Jan, MUDr. - praktický lékař, Šlosar Alexandr - Zubní
laborant, Šlosarová Danuše, MUDr. - zubní lékař, Stachová Anna, MUDr. dětská ambulance
Ostatní zdravotnické služby byly uvedeny v informačním letáku
zpracovaném v Informačním centru Studénka.
Tříkrálová sbírka 2007
Charita Studénka, jejíž ředitelkou je Ing. Anna Šikulová, letos
organizovala sbírku na území své působnosti ve dnech od 3.1. do 15.1.
Do koledování se zapojilo 255 dětí a 85 dospělých. Koledníci byli ustrojeni
do podoby tří biblických králů a při návštěvách v bytech občanů také zazpívali,
aby umocnili svou kolední návštěvu. Na požádání vyznačovali bílou křídou
na zárubně dveří písmena K+M+B, což jsou jména zmíněných králů.
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Sbírka proběhla ve Studénce, Albrechtičkách a Pustějově, dále pak
v Bartošovicích, Petřvaldu, Kateřinicích, Mošnově, Trnávce, Staré Vsi
nad Ondřejnicí a Slatině. Letos se poprvé do sbírky zapojily obce Bílov, Tísek,
Lubojaty, Bítov, Velké Albrechtice a Bravantice a město Bílovec.
V Butovicích bylo do patnácti pokladniček vloženo 63.355,50 Kč, ve Studénce
do 10 pokladniček 54.143,-- Kč, v Nové Horce do dvou pokladniček
4.692,-- Kč. Celkem bylo vybráno 392.787,-- Kč.
Z vybraných peněz směřuje 35 % na pomoc lidem v nouzi, obětem
živelných katastrof u nás i v zahraničí. 65 % výtěžku sbírky zůstává Charitě
Studénka na realizaci vlastního projektu. Protože stoupá zájem o zapůjčování
zdravotnických a kompenzačních pomůcek a přibyly také obce a občané, kteří se
do sbírky zapojili, bylo rozhodnuto sbírku použít na doplnění sortimentu těchto
pomůcek i pro tyto občany, ale i jiným potřebným lidem. Pomůcky jsou
půjčovány v Domě pokojného stáří – Domově svaté Anny na ulici Malá Strana
čp. 460.
Část výtěžku sbírky bude také využita na rozšíření a zlepšení poskytování
sociálních služeb, na pomoc lidem v nouzi a pomoc po již zmiňovaných
přírodních katastrofách.
Charita Studénka oslavila v roce 2007 již 15 let od svého založení.
K tomuto výročí uspořádala dne 23. května v době od 10 do 17 hodin v domě
pokojného stáří – Domov sv. Anny ve Studénce – Den otevřených dveří.
Pracovnice Charity odpovídaly občanům na otázky ze sociální oblasti a odborný
zdravotnický personál měřil zájemcům krevní tlak a obsah cukru v krvi.

Program pro Romy ve Studénce – program ROSTU
Počátkem dubna byla mezi Úřadem práce v Novém Jičíně a Městským
úřadem Studénka uzavřena dohoda o poskytnutí příspěvku na vytvoření
pracovních míst v oblasti veřejně prospěšných prací pro nezaměstnané
příslušníky romské komunity.
Dohoda byla uzavřena na období od 2.5. do 31. 10. 2007, a v rámci jejího
plnění byly Úřadem práce hrazeny mzdové náklady, včetně odvodů
na zabezpečení pořádku a čistoty ve městě. Zpočátku se skupina osmi Romů
zaměřila na úklid a vyčištění prostranství v lokalitě ulice Tovární, včetně
odstranění plechových kůlen a pokračovala dále na očistě chodníků, včetně
škarpírky, kosení trávy na plochách, které nejsou předmětem smlouvy o údržbě
zeleně, a průběžné očistě města od odpadků. V průběhu prací nebylo nutné řešit
problémy pracovní discipliny.
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X.

Bezpečnostní situace
Činnost MěP Studénka za rok 2007

Městská policie ve Studénce získává od občanů stále větší uznání a z toho
vyplývající vážnost. Z celkového počtu 3033 událostí v roce 2007 je jejich
statistika následující: 849 oznámení občanů, kterým nebylo lhostejné, že v jejich
okolí dochází k porušování zákonů; řešení 214 dopravních a 375 dalších
přestupků (proti veřejnému pořádku, na úseku ochrany před alkoholismem,
porušení obecně závazných vyhlášek obcí, proti občanskému soužití, proti
majetku). Dále strážníci provedli 81 odchytů psů, poskytovali první pomoc
v 9 případech, zabývali se 133 černými skládkami a vyhledali majitele 8 vraků.
Ve 142 případech spolupracovali s Obvodním oddělením policie České
republiky a v 45 případech oznámili policistům podezření ze spáchání trestného
činu, z toho bylo zadrženo 9 pachatelů trestných činů přímo na místě. Celková
částka za 241 uložených blokových pokut činila 99.500.--Kč.

Přemístění služebny
Ve dnech od 1.11. do 10.11. 2007 byla služebna Městské policie Studénka
přemístěna z ulice Tovární 366 do nových prostor na ulici Poštovní 772 .

Vybrané případy zákroků MěP Studénka v průběhu roku 2007
Hlídka MěP byla přivolána na ulici Poštovní k volně pobíhajícímu
německému ovčákovi. Místním šetřením byl zjištěn majitel. Protože pes
nezpůsobil žádnou škodu či zranění, tak nezodpovědný majitel zaplatil pouze
pokutu za porušení vyhlášky.
Další případ poskytování alkoholu nezletilým musela řešit hlídka MěP.
Ta přistihla dva mladíky konzumující alkohol v prostoru u místní mateřské
školy. Jelikož mladšímu z nich bylo teprve 15 let, byl jeho zletilý společník
potrestán za způsobený přestupek pokutou.
Chuť na čokoládu se stala osudnou mladíkovi ze Studénky, který se vydal
se svými kamarády na nákupy. Protože si ale čokolády místo do nákupního
košíku ukládal do kapes, a kamarád, který měl mít peníze na zaplacení se
záhadně ztratil, nezbylo strážníkům nic jiného, než předat případ k dořešení
policistům OOPČR (obvodnímu oddělení policie České republiky).
I v dalších měsících konce zimy a začátku jara zasahovali městští strážníci
v ulicích města. Na ulicích se znovu ve větší míře začali objevovat cyklisté.
Studénka je pověstná v širém okolí velkým množstvím cyklistů. Mnozí se však
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zejména ve večerních hodinách pohybují na neosvětlených kolech, takže jsou
nebezpečni nejen sami sobě, ale i ostatním účastníkům silničního provozu.
Strážníci tyto přestupky řeší blokovými pokutami. Opět se opakují případy
používání alkoholu a návykových látek mladistvými. Čtrnáctiletý mladík byl
zadržen starším občanem a přivolané MěP se chlapec přiznal, že ve snaze získat
domácí víno dotyčného majitele sklepa, neváhal poškodit stěnu sklepa a dovnitř
se vloupat. Alkoholu se nevyhýbají ani nezletilé dívky. Dva nezletilí hoši se
přiznali, že dlouhodobě inhalují toluen.
V noci z 16. na 17. dubna řešili policisté obvodního oddělení ČP vloupání
do kavárny Centrum. Zloději vykradli drobné mince z herních automatů
a cigarety. Celková škoda byla vyčíslena na 20 000.- Kč.
Vysoké letní teploty zvýšily agresivitu některých občanů,
na kterou reagovali městští policisté. Nejprve řešili spory mezi sousedy
na Tovární ulici, kdy byl padesátiletý občan na společné chodbě napaden
osmatřicetiletým spolubydlícím pěstmi do obličeje, čímž mu způsobil poranění
hlavy. Složité sousedské vztahy řešila přestupková komise města. Takových
podobných případů řešila MěP více.
Násilné činy a drobné krádeže vyšetřovali městští policisté i v dalším
průběhu roku. V měsíci červenci přibylo sedmnáct případů rušení nočního klidu,
a šest případů krádeží od režné a rumu přes Alpu až po kovové sudy.
Smrt ženy ze Studénky obestírá tajemství
Informaci o smrti třiačtyřicetileté ženy obdrželi policisté v pondělí
22. října 2007. Případ byl vyšetřován jako podezřelé úmrtí. Ženu našel v deset
hodin dopoledne v obývacím pokoji rodinného domku v Butovicích na ulici
Malá strana, její sedmačtyřicetiletý druh. Se ženou údajně večer před její smrtí
popíjel. Je možné, že žena upadla a on jejímu zranění nevěnoval patřičnou
pozornost. (NjD ze dne 23.10.2007).

Dopravní akce MěP „Radar“
Ve dnech 17.10. až 22.10. provedli městští policisté na území města Studénky
kontrolní dopravní akci monitorující dodržování rychlosti řidiči motorových
vozidel.
Měření rychlosti bylo prováděno laserovým měřičem ProLaser III PL – DOK I
a hlídky strážníků se zaměřily především na problémové lokality
na ulicích Butovické, 2. května a Sjednocení.
Celkově bylo za toto období zaznamenáno 39 případů překročení povoleného
rychlostního limitu 50 km/hod. v obci. Z tohoto počtu byla ve 31 případech
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překročena rychlost do 20 km/hod. nad povolenou rychlost, a v 8. případech
nad 20 km/hod. oproti povolené rychlosti.
Třicet osm přestupků bylo řešeno blokovými pokutami v celkové výši
48.500,- Kč, z toho bylo uděleno 31 blokových pokut po 1 000.- Kč
a 7 blokových pokut po 2.500,- Kč. Jeden z přestupců byl pak postoupen ke
správnímu řízení na odbor dopravy v Bílovci.
Ve sledovaných lokalitách bylo řešeno na ulici Butovické 21 přestupků, na ulici
2. května 15 přestupků a na ulici Sjednocení tři přestupky.

Činnost policie České republiky – Obvodní oddělení Studénka
Sídlo Obvodního oddělení policie České republiky (dále jen OOP ČR)
je v části objektu Penny marketu na ulici Budovatelská 846. Vedoucím oddělení
je npor. Bc. Marek Bartoš.
Pro ilustraci jsou uvedeny počty spáchaných trestných činů.
Bartošovice - 15 trestných činů
Albrechtičky 1 trestný čin
Pustějov
6 trestných činů
Nová Horka - 3 trestné činy
Studénka - 138 trestných činů
Policisté zdejšího obvodního oddělení v rámci rozvíjení nové filosofie
práce Policie České republiky metodou community policing spolupracovali
s řadou dalších subjektů. Nejčastějším partnerem policistů byli strážníci Městské
policie ve Studénce. V průběhu roku 2007 provedli řadu společných akcí
zaměřených jak na podávání alkoholu mladistvým, hraní mládeže na výherních
hracích automatech, zajištění veřejného pořádku v okolí nádraží Českých drah
ve Studénce, při přepravě nebezpečných zásilek, a při přepravě fotbalových
fanoušků na vytypována riziková utkání po železnici. Strážníci byli policistům
nápomocni při zajišťování míst dopravních nehod, míst trestných činů
a při pátrání po pachatelích, po tzv. horké stopě. Vedoucí obou útvarů
na pravidelných schůzkách vzájemně spolupracovali a prohlubovala
se součinnost a informovanost s představiteli místních samospráv města
Studénky a obcí Albrechtičky, Pustějov a Bartošovice.
Vodní plochy, ať již svazových vod Českého rybářského svazu o rozloze
27 ha, tak i chovných rybníků firmy Denas spol. s r.o. Studénka o rozloze
350 ha, tvoří prostor k páchání trestných činů pytláctví. K jejich eliminaci jsou
konány společné akce s Rybářskou stráží Českého rybářského svazu místní
organizace ve Studénce, zaměstnanci firmy Denas spol. s r.o. Studénka
a Městskou policií ve Studénce.
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Při kontrolách dodržování autorských práv, ochranných známek
a kolkování tabákových výrobků a alkoholu , spolupracovali policisté z OOP ČR
s příslušníky Celní správy ministerstva financí při Celním úřadě v Mošnově.
V rámci zajištění bezpečnostní situace v civilním letectví na mezinárodním
letišti Leoše Janáčka v Mošnově, proběhly společné akce s Referátem cizinecké
a pohraniční policie na letišti Ostrava - Mošnov, jehož vzletové a přistávací
koridory procházejí služebním územím OOP ČR ve Studénce.
Informace o činnosti OOP Č byly čerpány z Výroční zprávy za rok 2007
tohoto oddělení se souhlasem jejího vedoucího.

Výjezdy a činnost jednotky SDH města Studénky
Členové Jednotky sboru dobrovolných hasičů města Studénky (dále jen
jednotka SDH) zasahovali v roce 2007 celkem u 47 událostí (u 36 událostí
na území města a u 11 událostí mimo územní obvod města). V rámci odborné
přípravy členové jednotky SDH také připravili a provedli jedno taktické cvičení
zaměřené na dálkovou dopravu vody a vzájemnou komunikaci
za snížené viditelnosti.
Největší podíl na zásazích (50 %) tvoří ve 23 případech zásahy u požárů
a 14 případů při technické pomoci (30 % všech událostí). Dále hasiči zasahovali
u 4 zásahů na odstranění následků živelné pohromy (větrné smršti), 2 povodní,
jedné dopravní nehody a v jednom případě zabezpečovali zálohu na stanici,
jednotce SDH byl vyhlášen planý poplach.

Události a zásahy na území města
V roce 2007 došlo na území města k 36 událostem, při kterých jednotka
zasahovala. Z toho bylo 15 požárů.
Dále jednotka SDH zasahovala
u 13 technických pomocí, u 4 živelných pohrom, 2 povodní a jednou byl
jednotce vyhlášen planý poplach.
Největší počet všech událostí byl zaznamenán v měsíci září (7), dále pak
v měsíci březnu (6), 5 událostí se stalo v červnu, 4 v srpnu, 3 v únoru, červenci
a září, 2 v prosinci a jedna událost v lednu a dubnu. K žádné události nedošlo
v měsíci květnu a říjnu. Jako nejrizikovější byl v loňském roce vyhodnocen
měsíc září, nejméně rizikový měsíc byl květen a říjen.
Součástí jednotky SDH Studénka je i stanice Studénka - Družstevní.
Stanice Družstevní je jednou ze třech stanic jednotky sboru dobrovolných hasičů
města Studénky. Stanice je zařazena do Integrovaného záchranného systému
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kraje - územního odboru Nový Jičín v kategorii JPO II. svými dvaceti členy
a dvěma členy ze stanice Studénka - Nádraží.

Členy jednotky jsou:

Foldyna Pavel
Pitucha Lukáš
Holaň Jiří
Knopp Václav
Dostál Josef
Bainar Marek
Barvík Dušan
Kovalčík Ivo
Dostalík Ladislav
Stanečka Pavel
Pánek Radek
Kovalčík Tomáš
Malchárek Libor

-

velitel družstva, technik, a velitel stanice Družstevní
velitel družstva
hasič
velitel družstva – člen SDH Studénka - nádraží
velitel družstva, řidič, strojník
řidič, strojník,
hasič,
řidič, strojník
řidič, strojník
řidič, strojník – člen SDH Studénka - nádraží
řidič, strojník
řidič, strojník
řidič, strojník

Kuncek Jaroslav
Vyškovský Libor
Fabiánek Milan
Vlček Aleš
Fabiánek Petr
Herman Vítězslav
Macháč Miroslav
Dostál Jiří
Večeřa Petr

-

řidič, strojník
velitel družstva,řidič,strojník, obsluha motor. pily
hasič
hasič
hasič
hasič, obsluha motor. pily
velitel družstva
hasič
hasič
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XI.

Živnostenské podnikání, obchod a služby
Sportovní areály Studénka s.r.o.

Společnost byla založena v roce 2002 . Jediným společníkem je od 1.října
2006 Město Studénka, které odkoupilo 100% podíl od zakladatele společnosti
Městské inženýrské sítě Studénka a.s. Na území města Studénky provozuje
sportovní zařízení,a to zimní stadion, městské koupaliště a sportovní centrum,
jehož součástí jsou bazén (17 x 5m), brouzdaliště, vířivá vana pro čtyři osoby,
sauna, bowling (dvě dráhy) a solárium. Současně je nabízeno ubytování
pro 35 osob a možnost občerstvení ve sportovním centru.
Společnost sídlí na ulici Budovatelská č.p. 770. Ve vedení společnosti
jsou jednatelé Ing.Josef Bělíček, Mgr.Roman Mendrygal a Ing. Ivo Lazecký.
Ředitelem je Ing.Michal Krumpoch a Karel Richter je vedoucím provozu.

Městské inženýrské sítě Studénka a.s.
K datu 1. ledna 2007 zvyšuje společnost ceny vodného a stočného takto:
vodné v Kč za 1 m3 cena včetně DPH 24,26. Kč, stočné v Kč za 1 m3 včetně
DPH 18,80 Kč. Celkem tedy občané města zaplatí za vodné a stočné částku
43,06 Kč za 1 m3.
Výše cen je kalkulována podle zásad a principů věcného usměrňování
cen, což jest obvyklá a každoročně opakovaná formulace. Do ceny jsou zahrnuty
jen oprávněné náklady a přiměřená míra zisku podle závazných kriterií
stanovených zákonem o cenách.
Do výše vodného a stočného se promítá meziroční zvýšení cen vstupů
(např.cena vody nakupované; zvýšení cen energií, pohonných hmot a dalších
materiálů; náklady na opravy vodovodních a kanalizačních řádů, a ostatní
náklady a investice spojené s dodávkou pitné vody a odváděním odpadních vod
spojené s požadavky na kvalitu dodávek a účinnost čištění odpadních vod).
Dle sdělení předsedy představenstva Mgr. Romana Mendrygala a jeho
místopředsedy Radima Žaloudka, se uvedené ceny pohybují na nejnižších
příčkách žebříčků okolních měst a obcí.
Společnost Městské inženýrské sítě Studénka byla založena Městem Studénka,
jako jediným zakladatelem, bez výzvy k upisování akcií na základě
zakladatelské listiny rozhodnutím zakladatele o založení akciové společnosti
ze dne 4.12.1995, a to ve formě notářského zápisu. Společnost vznikla zápisem
do obchodního rejstříku dne 1. března 1996. Dnes má město Studénka v držení
obchodní podíl ve jen výši 0,08 %. Majoritním akcionářem s podílem 99,92 %
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akcií je společnost MVV Energie CZ s.r.o., která je dceřinou společností
energetického koncernu MVV Energie AG se sídlem v německém Mannheimu.

Společnost Městské inženýrské sítě Studénka a.s. je členem energetické
skupiny MVV Energie CZ. Dceřiné společnosti ve skupině se zabývají zejména
výrobou a distribucí tepla, kogenerační výrobou elektrické energie
(kombinovaná výroba elektrické energie a tepla), provozováním vodovodů
a kanalizací, poskytováním telekomunikačních služeb, servisem a údržbou
teplárenských zařízení a dodávkou investičních celků v teplárenství. Základní
kapitál společnosti je 68.826.330,-- Kč a je plně splacen. Je rozdělen
na 129.861 ks kmenových akcií na jméno v listinné podobě ve jmenovité
hodnotě 530,-- Kč.
Hlavní oblasti podnikání
Společnost je výhradním výrobcem i dodavatelem tepla na území města
Studénky. Dodávka tepla pro bytové jednotky, průmyslové a ostatní odběratele
je zajišťovaná z centrální výtopny. Skladba její zdrojové výkonové kapacity,
po provedených úpravách v regulačním nastavení, bezpečně pokrývá potřeby
soustavy centrálního zásobování teplem. Převážná část vyrobeného tepla
(cca 70 %) je dodávána do domácností na území města Studénky, odběratelé
z průmyslové sféry odebírají cca 12 % z celkového objemu vyrobeného tepla
a ostatní odběratelé jsou z terciální sféry. Záměrem společnosti je udržet
současný stav a dále nabízet možnost napojení na centrální zásobování teplem
novým odběratelům. Společnost vlastní a provozuje rozvody pitné vody
v celkové délce cca 36 km a zásobuje více než 1.400 odběrných míst na území
města Studénky a Nové Horky pitnou vodou, provozuje čistírnu odpadních vod
a kanalizační řady na území města Studénky v celkové délce cca 28 km s více
než 670 kanalizačními přípojkami a má 25 zaměstnanců . Management tvoří
Mgr.Roman Mendrygal - předseda představenstva, Bc.Radim Žaloudek místopředseda představenstva a Ing.Tomáš Sluka - člen představenstva. Sídlo
společnosti bylo přestěhováno k datu 24.10.2007 z ulice Poštovní 772
do budovy centrální výtopny na ulici Tovární 866 ve Studénce.

Ceny porovnávaných druhů potravin k datu 10.3.2007
O třináct korun více, než při nákupu v prosinci 2006, zaplatil zákazník
za jedenáct druhů potravin. Na zdražení nákupu měl největší vliv nárůst ceny
u kilogramu rýže a mrkve. Zákazník zaplatil za kilogram mrkve o téměř osm
korun více a rýže o sedm korun. O dvě koruny více stál půllitr piva Pilsner
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Urquell, o necelé dvě koruny podražily i banány. Naopak o dvě koruny laciněji
zaplatil za cukr krystal a o čtyři koruny méně stálo i čtvrtkilogramové balení
kávy Jacobs aroma.
Druh zboží
prosinec 2006(Kč)
Cukr krystal (1kg)
19,90
Nescafé classic (200 g)
99,90
Coca-Cola (2 l)
29,90
Fernet Stock (1 l)
251,00
Mrkev (kg)
12,90
Pilsner Urquell (0,5 l)
16,90
Rýže dlouhozrná (kg)
22,90
Jacobs aroma (250 g)
36,90
Banány (kg)
26,90
Rama (500 g) (druh másla) 29,90

10. březen 2007(Kč)
17,90
99,90
29,90
251,00
20,50
18,90
29,90
32,90
28,50
29,90

Celkem

574,30 Kč

561,00 Kč

Ceny benzinu a nafty
Pohonné hmoty jsou stále dražší, protože se jejich ceny postupně
přizpůsobují únorovému růstu cen pohonných hmot na světových burzách.
Předpokládá se další růst cen. K datu 19. března 2007 byly průměrné ceny
pohonných hmot v Moravskoslezském kraji následující : Natural 95-27,45 Kč
a Diesel (nafta) 26,86 Kč.

Kurz koruny dne 20. března 2007
1 EUR
1 GPB (libra)
1 PLN (zlotý)
100 SKK (slov. K)
1 USD

27,78Kč
40,662 Kč
7,176 Kč
84,483 Kč
20,883 Kč

Dům s pečovatelskou službou
Zřizovatelem a provozovatelem Domu s pečovatelskou službou (dále jen
DPS) na ul. Budovatelská 779 ve Studénce je město Studénka. Provoz v DPS
byl zahájen 1. dubna 1994. V domě je 32 jednopokojových a 5 dvoupokojových
bytů zvláštního určení. V těchto bytech je jejich obyvatelům poskytována
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pečovatelská služba. Služba je určena pouze pro seniory – nájemce bytů v DPS,
kteří vlivem věku, nebo neuspokojivého zdravotního stavu nejsou schopni sami
a bez pomoci jiné osoby zvládnout běžné úkony péče o sebe a svou domácnost.
Tuto službu zajišťují v pracovních dnech od 7:00 do 15:00 hodin tři pracovnice
v sociálních službách, tzv. pečovatelky a jedna sociální pracovnice, vedoucí
oddělení pečovatelské služby. Pečovatelská služba je poskytována na základě
smlouvy o službě, která je s každým nájemcem bytu v DPS uzavřena. Jedná
se o službu poskytovanou za úhradu, jejíž výše je vypočtena podle schváleného
ceníku.
Žádost o byt lze podat na předepsaném tiskopise, který je k dispozici
na www stránkách města, nebo v kanceláři DPS. Podané žádosti jsou
zaevidovány a zařazeny do seznamu žadatelů. Přednost má vždy příjemce
příspěvku na péči. Datum podání žádosti je posledním kriteriem při rozhodování
o nájemci bytu. V souladu se Směrnicí č. 1/2008 o nájmu bytů ve vlastnictví
města Studénky, vybere Komise DPS ze seznamu žadatelů vhodného zájemce.
Návrh na uzavření nájemní smlouvy k volnému bytu předloží k projednání
a schválení Radě města Studénky.
Provoz Domu s pečovatelskou službou ve Studénce a platy všech
zaměstnanců jsou hrazeny z rozpočtu města Studénky. Vedoucí provozu DPS
byla v roce 2007 pracovnice MěÚ Studénka Mária Blahetová.

Obchod a služby ve Studénce
Cukrárny
Cukrárna a cukrářství Minas, cukrárna Kristýnka, Zeman Jan
Hostince
Hospůdka "Nové hnízdo" - Kateřina Jarčíková, hospůdka "U Oldy",
hostinec „U Mrkvice“, hostinec Nová Horka, pivnice Centrum, U Filipa
(U Cigána)
Kavárny
kavárna Centrum
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Občerstvení a bistra
Bistro Šopík, Bistro u Vlka v Domě s pečovatelskou službou, jídelna POLI,
lahůdky POLI (Libor Polehla), občerstvení Centrum, občerstvení U Čápa Luděk Fendrych, Pajšlbar jídelna - Leoš Hanzelka, vinotéka U Šrotů,
Zeman Jan
Pizzerie
EDEN - restaurace, pizzerie, diskotéka, PIZZERIE MILANO, restaurace Pizzerie SPORT (zimní stadión)

Potraviny
Alnea, alko - nealko nápoje, ELTAMARKET - Ryšavý Stanislav, HERBEX Hrabovská Ludmila, Hradská Zdeňka, Hušková Mária, Jednota SD (Spotřební
družstvo) - Nová Horka, Jednota SD - ul. 2. května, Jednota SD ul. Budovatelská, Penny Market, Potraviny - Neuvirtová, Potraviny Hruška ul. 2. května, potraviny Hruška - ul. Butovická, potraviny Hruška - ul. Panská,
potraviny Šopík, Smíšené zboží - Petra Křiváková, Zeman Jan.
Spotřební družstvo Jednota Nový Jičín ukončila ke dni 30. června
provozování prodejny potravin na ulici Májová č.699 z důvodu dlouhotrvajících
nízkých tržeb.
Restaurace
"Na Kmínku", bistro U vlka v Domě s pečovatelskou službou, Dělnický dům,
Domeček U OSKARA, EDEN - restaurace, pizzerie, diskotéka, EGYPTO
restaurant, Hotel Vagónka, penzion "Krásná Marie", pizzerie MILANO,
restaurace "Na Nádraží", restaurace - Pizzerie - SPORT (zimní stadión)
Ubytování
Hotel Vagónka, Hotýlek & Café ANTLER, penzion "Krásná Marie"
Vinárny
vinárna Peklo
Vinotéky
vinotéka U Šrotů, na náměstí Republiky, byla otevřena letos červenci.
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Komerční banka, a.s. pobočka Studénka
V průběhu měsíce prosince 2006 se expozitura banky přestěhovala
z objektu pana Stanislava Ryšavého do nově vybudovaného objektu na náměstí
Republiky č. 653. Zahájení provozu na nové adrese bylo k datu 1. 1. 2007.

Firma EGAS s.r.o.
Firma EGAS s.r.o. sídlí na ulici 2. května č. 309 ve Studénce. Společnost
vznikla v roce 1992 a u obchodního soudu byla zapsána jako společnost
s ručením omezeným k datu 31. srpna 1992. V současné době vlastní
11 živnostenských oprávnění, z nichž aktivně využívá osm. Jednateli společnosti
jsou Ing. Pavel Krasovský a Josef Žák.
Předmětem podnikání jsou plynoinstalace, vodoinstalace, etážové topení,
vytápění propanem, kovovýroba, montáže, prodej instalačního materiálu a kotlů
firmy Dakon a servisní a poradenská činnost. V roce 1995 byl zakoupen objekt
v Pustějově jako samostatná provozovna a vzniklo pracoviště kovovýroby
na výrobu kovových konstrukcí pro potřeby subdodávek do jiných firem jakými
jsou Pars Komponenty s.r.o., Hayes Lemmerz Autoškola a.s., Vagonka – Dřevo
s.r.o. a další. Mezi standardní výrobky patří výroba válečků pro pohyblivé pásy,
sklopné stupačky pro vagony, výroba kabin motorových vozíků, výroba rámů
pro katry pil, výroba polic pro osobní vagony a výroby jednodušších strojů
a přípravků. Specializovanou činností je výroba zámků pro vagónovou výrobu,
kde je vyráběno čtyřicet druhů zámků v malých sériích.

Firma DENAS spol s r.o.
Firma DENAS vznikla v roce 1994 jako nástupnická firma podniku Státní
rybářství Ostrava. Zabývá se výrobou čili chovem ryb, prodejem a nákupem ryb,
vývozem a dovozem, dopravou ryb, rybolovem a produkcí násadových vajec.
Rybníky jsou napájeny z řeky Odry a jejich historie sahá do 15. století
minulého letopočtu. Společnost rybníky z větší poloviny vlastní a z menší
poloviny je má v pronájmu. Rybníků je 25 a jsou soustředěny do 5 soustav,
a to ve Studénce, Albrechtičkách, Nové Horce, Bartošovicích, Odrách
a Bravanticích. Všechny rybníky zaujímají celkovou rozlohu 430 hektarů. Více
než 80 % rybníků patří do Chráněné krajinné oblasti Poodří, což způsobuje
omezení ve výrobě, protože se nemohou, na příklad, používat hnojiva. Největší
rybník Bartošovický dolní má velikost 73,7 ha. Rybníky se loví na jaře
a hlavně na podzim. Výlov rybníka Bartošovického dolního proběhl v tomto
roce od pátku 2.11. do neděle 4.11. a měl jako každý rok slavnostní atmosféru.
Ve stáncích v okolí rybníka a v Bartošovickém zámku bylo mnoho atrakcí,
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jak z hlediska vlastního výlovu, prodeje vylovených ryb, tak i ochrany přírody
a řemesel okořeněných chutnými rybími specialitami. Za krásného slunečného
počasí přišlo mnoho návštěvníků z blízka i okolí.
Firma pomáhá s prodejem ryb i menším výrobcům, od kterých ryby
nakupuje, vyváží ryby i do okolních zemí, především do Polska a na Slovensko.
Dopravu ryb provádí speciálními vozidly s okysličovanými bazény. Vlastní
návěs pro dálkovou přepravu s 9 bazény, kterým je možno převézt až 10 tun ryb
najednou. Sportovní rybolov se provádí na rybníku v areálu sídla firmy
od dubna do září. Výroba násadových vajec se uskutečňuje ne farmě
v Bartošovicích, kde je chovné hejno slepic masného typu.
Rybníky v majetku firmy:
Bartošovický dolní, Bartošovický horní, Bažantula, Bědný velký,
Bravantický dolní, Bravantický horní, Bravantický prostřední, Jezerní, Kačák,
Kotvice a Podlážka.
Prodejní doba:
leden - březen: úterý, čtvrtek a pátek - vždy od 8 do 15 hodin
duben - září : úterý a pátek - od 8 do 15 hodin, čtvrtek od 8 do 16 hodin
říjen - prosinec: každý pracovní den - od 8 do 16 hodin
Sortiment:
Kapr, Amur, Tolstolobik, Štika, Sumec, Lín, Candát, Karas.
Výlovy rybníku zabezpečované zaměstnanci firmy:
Výtažníky I. + II. + III. – 9.10. 2007, Fojtův – 10.10., Kozák – 11.10.,
U dubu – 12.10., Bědný velký – 15.10. až 16.10., Kačák – 17.10 až 18.10,
Nakládka ČRS – 19.10, Nadýmač – 20.10., Bažantula – 22.10., Bravantický
dolní+ prostřední – 23.10., Jezerní – 24.10., Okluk velký – 25.10., Bravantický
horní – 26.10., Horní – 27.10. až 28.10., Cíp – 29.10., Okluk malý – 30.10.,
Travný – 31.10., Bartošovický dolní – 2.11. až 4.11., Kotvice – 6.11. až 7.11.,
Bartošovický horní – 12.11. až 13.11., Nový – 14.11. až 15.11.

Hromadná doprava ve Studénce
Hromadná doprava ve městě účelně naplňuje potřeby občanů ve využívání
a dostupnosti všech výhod a služeb vzhledem k rozsáhlému geografickému
rozložení města. S účinnosti od 10.12. roku 2006 došlo k úpravám trasy linky,
přepravních a tarifních podmínek a jízdního řádu.
Trasa linky už nebude začínat u Dělnického domu, ale na zastávce
„Studénka, Vagónka, vrátnice č. 2“. Dále autobus projede zastávkami
„Studénka, škola TGM“, „Studénka, Dělnický dům“, zde se otočí a bude
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pokračovat do centra města , dále již po stávající trase, až ke konečné zastávce
„Studénka, Butovice,STS“. Dále bude zavedeno víkendové spojení do Nové
Horky (2 páry spojů tam i zpět). Cestující si mohou zakoupit měsíční jízdenku
ve výši 12,-- Kč a 60,-- Kč pro děti, studenty a osoby nad 65 let. Na lince budou
uznávány dlouhodobé časové jízdenky v tarifu ODIS. Mění se jízdní řád
s ohledem na příjezdy a odjezdy většiny spojů na zastávku „Studénka - jesle“
(jako na zastávku nejbližší vlakovému nádraží) a jsou navrženy tak,
aby cestujícím bylo umožněno přestoupit na vlak nebo z vlaku dojít
k autobusové zastávce.
Cyklotrasy vedoucí Studénkou
Cyklotrasa č. 5 – Moravská brána - z Polanky do N. Horky a dále
až do Kunína.
Cyklotrasa č. 6011 – ze Studénky do Klimkovic
Cyklotrasa rodištěm S. Freuda č. 6039 z Nové Horky do Příbora

Úschovna kol
K datu 30. června byl ukončen provoz úschovny kol u nádraží Českých drah.
Prostor bývalé úschovny bude nadále volně přístupný za účelem odkládání kol,
ale na vlastní zodpovědnost.
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