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Od počátku roku došlo k několika změnám pro řidiče. Patrně největší změnou
bylo zvýšení nejvyšší rychlosti na vybraných silnicích I. třídy, které vypadají
jako dálnice, ale byla na nich zatím omezená rychlost na 90 km/h. Nově bylo
možné legálně jet až 110 km/h. Jedná se o 24 úseků. Další změnou byla
možnost pořídit si speciální SPZ na přání za poplatek 5.000 Kč. Značka na
přání musela mít osm alfanumerických znaků místo původních sedmi,
minimálně jeden ze znaků muselo být číslo. Jedna ze změn se také týká
chodců. Ti musejí v šeru, mlze či ve tmě mimo obec používat na oděvu
reflexní prvky.
Počátkem února se po více než půlročním zajetí v Libanonu vrátila do vlasti
pětice Čechů. V téže době byli z vazby v Česku propuštěni dva ze tří u nás
zadržených Libanonců. Spekulovalo se, že došlo k jejich výměně za zajaté
Čechy. Libanonce ale požadovali vydat Američané a naše jednání je
pobouřilo.
V noci na pátek 12. února zachvátil požár
historickou budovu Národního muzea v Praze
na Václavském náměstí. Ten postihl pravou
stranu
střechy
od
kopule
směrem
k Vinohradům. Sedlová střecha, která se
v tomto místě nachází, zhruba z poloviny
shořela. Na místo se sjelo přes 100 hasičů
a oheň se podařilo dostat pod kontrolu asi po 2 hodinách. Národní muzeum
se v této době rekonstruovalo a hořela ta část střechy, která ještě nebyla
opravená. Škoda byla vyčíslená na 10 milionů Kč.
Koaliční strany na únorové schůzi Poslanecké sněmovny schválily zavedení
elektronické evidence tržeb (EET). Návrh, který má podle vlády zamezit
daňovým únikům, by měl do státní pokladny přinést až 18 miliard Kč ročně.
V polovině března ho schválili senátoři a koncem března ho podepsal
prezident. Pro ubytovací a stravovací služby zákon vstoupil v platnost
v prosinci.
Dva sebevražedné atentáty, ke kterým se přihlásil Islámský stát,
zasáhly 22. března Brusel a vyžádaly si více než 30 obětí.
Nejprve teroristé udeřili v odletové hale letiště Zaventem a poté
v metru ve stanici Maalbeek nedaleko institucí Evropské unie.
Belgie držela 3denní státní smutek. V ČR vláda vyhlásila 1. stupeň ohrožení
terorismem. Došlo k posílení policejních hlídek a byla zapojena i armáda.
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Koncem března navštívil Českou republiku čínský prezident Si
Ťin-pching. Byla to jeho jediná zastávka v Evropě cestou na
summit do USA. Setkal se s prezidentem Milošem Zemanem,
předsedou vlády i předsedy obou komor parlamentu. Během
setkání podepsali oba prezidenti dohodu o strategickém
plánování. V Praze došlo k několika demonstracím na
podporu Číny, ale také k demonstracím upozorňujícím na
nedodržování lidských práv v Číně.
V dubnu mělo Česko opět nejnižší počet lidí bez práce ze všech osmadvaceti
zemí EU. Nezaměstnanost zůstala na březnových 4,1 procenta a byla
o desetinu procentního bodu nižší než v sousedním Německu.
Nepěkně si s námi zahrávalo počasí
v květnu.
Poprvé
zasáhly
Česko
intenzivní bouřky, které přinesly kroupy
a přívalový déšť, v pondělí 23. května,
kdy se přehnaly přes jižní a střední Čechy a Vysočinu. Kroupy nebyly velké,
ale intenzivní a mnohde vytvořily několikacentimetrovou vrstvu. Další
krupobití přišlo 27. května, mělo podobný charakter a zasáhlo jih a střed
republiky.
Na konci května projel přes území České republiky další
americký konvoj o velikosti 800 vojáků a 250 kusů
techniky. Z Německa zamířil do Pobaltí na cvičení Saber
Strike 2016. Oproti loňskému roku tentokrát došlo
i k aktivnímu zapojení techniky Armády ČR a společnému cvičení armád obou
zemí.
V červnu podepsal prezident republiky novelu zákona
o potravinách a tabákových výrobcích. Na krabičkách
cigaret byla i u nás zavedena výstraha v podobě obrázku,
který má varovat před kouřením. Obchodní řetězce
musely dávat prošlé potraviny bezplatně na charitu
a zpřísnila se i pravidla pro označování potravin.
V neděli 12. června zažily USA jeden z největších masakrů ve svých dějinách.
V gay klubu Pulse ve městě Orlando na Floridě postřílel Američan
afghánského původu 49 lidí, přes 50 dalších bylo zraněno. Sám byl
zneškodněn policií.
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Začátkem června představil policejní prezident plán na reorganizaci policie,
kdy mělo dojít ke sloučení dvou elitních útvarů, a to Útvaru pro odhalování
organizovaného zločinu a Útvaru odhalování korupce a finanční kriminality.
Představení plánu přerostlo v politickou krizi, největší během této koaliční
vlády, kdy hnutí ANO hrozilo odstoupením od koaliční smlouvy. Do kauzy se
vložil i prezident a byla svolána Bezpečnostní rada státu. Výsledkem bylo, že
ministr vnitra plán podepsal, ale s účinností až od 1. srpna.
Dne 23. června proběhlo ve Velké Británii referendum o setrvání v Evropské
unii, označované termínem brexit. Britové nadpoloviční většinou hlasů
rozhodli o opuštění Unie.
K dalšímu teroristickému činu došlo opět ve Francii.
Během státního svátku k výročí dobytí Bastily
14. července vjel kamionem Francouz tuniského
původu do slavících lidí. Útok si vyžádal 84 mrtvých
a více než 10 zraněných.
Dnem 1. září nabyla účinnosti novela školského zákona. Ta zavedla povinný
rok předškolního vzdělávání dítěte před zahájením povinné školní docházky,
povinnou maturitu z matematiky od školního roku 2020/2021 (kromě
českého a cizího jazyka) a jednotné přijímací zkoušky na střední školy
s maturitou z českého jazyka a literatury a z matematiky od školního roku
2016/2017.
Ve dnech 7. a 8. října proběhly volby do krajských zastupitelstev a do třetiny
Senátu. V devíti ze třinácti krajů vyhrálo ANO 2011, ve dvou krajích ČSSD.
V Moravskoslezském kraji zvítězilo ANO 2011 a získalo 22 křesel z celkových
65. Volební účast byla nízká, k urnám se dostavila přibližně 1/3 voličů. Druhé
kolo senátních voleb pokračovalo o týden později, tj. 14. a 15. října.
Zúčastnilo se ho 15,4 % voličů, což byla nejnižší účast v historii. Nejvíce
nových senátorů získalo KDU-ČSL, a to devět.
Počátkem listopadu proběhly v USA prezidentské volby. Ty vyhrál
republikánský kandidát realitní magnát Donald Trump a stal se už
45. americkým prezidentem. Zvítězil nad demokratickou
kandidátkou Hillary Clintonovou.
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V noci ze 14. na 15. listopadu jsme mohli pozorovat
tzv. superměsíc, největší úplněk od roku 1948. Měsíc byl
v úplňku a prošel jen 356 511 km od Země, což znamená,
že byl větší a jasnější.
Dne 1. prosince byla v České republice spuštěna elektronická
evidence tržeb. Její zahájení bylo bezproblémové, ale v některých
případech mělo dopad na spotřebitele. Kolem 6 000 podnikatelů,
zejména malých provozoven nebo provozoven v malých obcích,
ukončilo svou činnost, jiní citelně zdražili. Za hlavní negativum považovalo
mnoho podnikatelů několikasekundové zdržení, než se vytiskla účtenka,
a nutnost přijmout další pracovní sílu.
Dne 17. prosince byl otevřen poslední úsek dálnice D8
z Prahy do Ústí nad Labem a dále do Německa.
Zajímavostí je, že se dálnice D8 budovala 32 let, a to
kvůli mnoha problémům, které stavbu provázely.
Velkým problémem byl výkup pozemků, dále fakt, že
dálnice vede přes chráněnou krajinnou oblast, a také
další fakt, že se v jednom úseku vyskytuje nestabilní podloží a roku 2013 zde
došlo k masivnímu sesuvu půdy.
Na vánočních trzích v Berlíně se 19. prosince udál další teroristický útok.
Útočník najel kamionem naloženým ocelí do davu
lidí, když nejprve zneškodnil polského řidiče tohoto
kamionu. Zahynulo 12 osob, z toho jedna Češka.
K činu se přihlásil Islámský stát. V ČR policie
s okamžitou platností posílila bezpečnostní opatření
u míst s vysokou koncentrací osob, v některých
městech byly zrušeny vánoční trhy.
Ve svém „Vánočním poselství“ zhodnotil prezident republiky rok 2016. Uvedl,
že vzrostla průměrná měsíční mzda o 1.000 Kč, máme nejnižší
nezaměstnanost v Evropě a po mnoha letech přebytkový rozpočet (nakonec
to bylo o 61,8 miliardy Kč). Zároveň uvedl, že naopak klesl objem investic,
a to o polovinu. Také zopakoval své stanovisko týkající se migrantů:
nesouhlasil s kvótami, kolik běženců bychom měli přijmout.
Během roku 2016 zemřelo během dopravních nehod 556 osob, což je asi
o 100 osob méně než v roce předchozím.
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Studénka je město, které leží přibližně 20 km jihozápadně od Ostravy
a 20 km severovýchodně od Nového Jičína. Skládá se ze tří částí: Studénky,
Butovic a Nové Horky. Město vzniklo v roce 1959 spojením obcí Butovice
a Studénka, obec Nová Horka byla k městu připojena v roce 1975. Studénka
leží v chráněné krajinné oblasti Poodří a jejím katastrem protéká řeka Odra.
Na začátku roku 2016 bylo v evidenci obyvatel Městského úřadu Studénka
evidováno 9 749 občanů. V průběhu roku 2016 byly zaznamenány tyto
změny (včetně porovnání s rokem 2015): bylo přihlášeno 158 osob
(o 18 více), odhlášeno 182 osob (o 15 méně), zemřelo 117 osob (o 34 více)
a narodilo se 109 dětí (o 27 více). V rámci města Studénky změnilo trvalý
pobyt celkem 244 občanů (o 121 méně). U narozených miminek byl poměr
mezi chlapci a holčičkami vyrovnaný (53 chlapců a 56 holčiček). U chlapců se
nejčastěji vyskytovalo jméno Daniel (4x) následovala jména Dominik, Josef,
Sebastian a Viktor (všichni 3x). U holčiček se o vítězství podělila jména Anna,
Eliška a Monika (všechny 3x). Prvním občánkem narozeným v roce 2016 byla
holčička Marie, která přišla na svět hned 1. ledna. Nejstaršími občany
Studénky byli k 31. prosinci stále 2 muži a 1 žena, kteří v roce 2016 dovršili
97 let věku. Na konci roku 2016 bylo ve Studénce evidováno celkem
9 717 občanů (o 32 méně než v roce 2015), a to v místní části Butovice
6 442 obyvatel (z toho 3 141 mužů a 3 301 žen), v místní části Studénka
3 034 obyvatel (z toho 1 505 mužů a 1 529 žen) a v místní části Nová Horka
241 obyvatel (z toho 111 mužů a 130 žen). Věkový průměr obyvatel v místní
části Studénka byl 42,01 let, v místní části Butovice 41,97 let a v místní části
Nová Horka 40,96 let. Z uvedených údajů vyplývá, že se nepodařilo zastavit
dlouhotrvající pokles obyvatel města.
K 31. prosinci 2015 byla ukončena smlouva mezi společností Zásobování
teplem Vsetín, a. s., a městem Studénka, jejímž předmětem byla správa
a údržba podtlakové kanalizace v Butovicích. Od 1. ledna 2016 začalo město
Studénka provozovat podtlakovou kanalizaci v Butovicích svým jménem a na
svůj náklad.
S účinností od 1. ledna vstoupila v platnost nová cena za vodné a stočné
společnosti Zásobování teplem Vsetín, a. s. Cena se zvýšila asi o 9 Kč na
66,30 Kč za 1 m3.
RMS schválila podíl města Studénky na pořízení elektronického informačního
kiosku v hale Letiště Leoše Janáčka ve výši 32.000 Kč v rámci spolupráce
partnerů Destinačního managementu turistické oblasti Poodří – Moravské
Kravařsko, o. p. s.
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Polský řidič kamionu, který v červenci 2015 vjel na červená výstražná světla
na železniční přejezd ve Studénce a způsobil tragickou havárii pendolina, byl
24. února odsouzen soudem v Novém Jičíně k 8,5 letům vězení s ostrahou
a desetiletému zákazu řízení motorových vozidel na území ČR. Protože se
obžalovaný i státní zástupce ještě v soudní síni vzdali práva na odvolání,
nabyl rozsudek právní moci. Řidič zároveň požádal o možnost odpykat si
trest v Polsku.
Dne 28. dubna proběhla u železničního přejezdu ve Studénce zkouška dalších
výstražných červených světel, která měla řidiče zastavit ve vzdálenosti 30 m
před přejezdem. Ukázalo se, že tato přídavná světla respektovalo jen
minimum řidičů.
V květnu si obyvatelé Studénky připomněli 71. výročí osvobození. K oběma
památníkům padlých ve Studénce i v Butovicích položili věnce starosta
a místostarosta.
V květnu uplynulo už 25 let od založení Chráněné krajinné
oblasti Poodří (CHKO Poodří). V současném znaku
CHKO Poodří se nachází dravec – moták pochop, typický
obyvatel rákosin. CHKO Poodří vydává časopis Poodří, který
se věnuje vlastivědným tématům.
Spisovatelka a výtvarnice Iva Hoňková začala
od května vydávat sérii pracovních sešitů
„Veselé pastelky kuklinky Zuzinky“. Tyto
praktické školičky kreslení byly určeny nejen
dětem, ale všem, kdo by si rádi kreslili. Hlavní
tváří těchto školiček je jedno ze strašidýlek
z Poodří, malá kuklinka Zuzinka. Každý sešit měl své tematické zaměření,
první sešit byl věnován čtyřem ročním obdobím.
V průběhu května proběhla ve městě plošná ochranná deratizace zaměřená
na hubení potkanů. Byla použita chemická aplikace, nástrahou byly
jednorázové antikoagulanty Protect, Deralan a Hubex, které byly kladeny do
kanalizační sítě, do nor a do vybraných objektů.
Na jaře řešili pracovníci úřadu a městská policie stížnosti občanů na zápach
vycházející z provozovny UPIA International, s. r. o., která sídlí v areálu
bývalé vagonky.

- 10 -

Kronika města Studénky za rok 2016
Od června mohli občané města vyplnit na webových stránkách dotazník
týkající se komunitního plánování. Komunitní plánování je metoda,
prostřednictvím níž se plánuje rozvoj sociálních služeb pro konkrétní
skupiny znevýhodněných osob. Výsledky tohoto dotazníku byly zařazeny do
„3. střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb města Studénky“.
Na podzim došlo k omezení množství přijímaného odpadu na skládce Radar
z důvodu malé kapacity a zároveň byl z přijímaných odpadů vyřazen beton.
Provoz skládky byl definitivně ukončen v listopadu. Od 1. prosince mohli
občané vyvážet stavební odpad a zeminu do sběrného dvora OZO za úplatu.
Ve Studénce byla volební účast do Senátu v 1. kole 27,42 % a ve 2. kole
12,02 %. Naším senátorem se stal Petr Orel (v 1. kole 28,53 % hlasů, ve
2. kole 69,22 % hlasů). Ve volbách do krajských zastupitelstev byla ve
Studénce volební účast 28,42 %. Nejvíce hlasů získalo ANO 2011 (512), ČSSD
(349) a KSČM (319).
Agentura ochrany přírody a krajiny ČR jako správce rybníků zahájila
v listopadu v přírodní rezervaci Bažantula projekt, jehož hlavním cílem byla
obnova čtyř rybníků ve studénecké rybniční soustavě – Malý a Velký Okluk,
Bažantula a Kozák. Po dobu realizace projektu byla rezervace jedním velkým
staveništěm, na území se pohybovaly těžké stroje a musela být vykácena
většina dřevin na hrázích.
Dne 21. listopadu došlo k požáru v domě s byty zvláštního určení, který
nepřežila jedna žena. Hasiči k požáru vyjížděli okolo 19:30 hodin a ze dvou
zakouřených pater evakuovali celkem 18 osob, další obyvatelé bytů ze dvou
nižších pater vyšli ven do bezpečí sami. Oheň způsobil škodu asi za
130.000 Kč.
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POLITICKÝ
A VEŘEJNÝ ŽIVOT
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Starosta
Lubomír Šobich (Studeňáci pro Studénku)

Místostarosta
Petr Odchodnický (DVACET JEDNA PRO STUDÉNKU)

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

Zastupitelstvo města Studénky
Pro volební období bylo stanoveno a zvoleno 21 členů Zastupitelstva města
Studénky.
Členové zastupitelstva:
MUDr. Pavel Hanzelka (Křesťanská a demokratická unie – Československá
strana lidová)
PhDr. Miroslav Havránek (Komunistická strana Čech a Moravy)
Ing. Bc. Petr Havránek (Komunistická strana Čech a Moravy), od 24. března
Mgr. Pavla Honová (Studeňáci pro Studénku)
Ing. Ivo Lazecký (DVACET JEDNA PRO STUDÉNKU)
Ing. Pavel Mičkal (Česká strana sociálně demokratická)
Petr Odchodnický (DVACET JEDNA PRO STUDÉNKU)
Ludmila Palatová (TOP 09)
Ing. Růžena Mackovíková Pilchová (Křesťanská a demokratická unie –
Československá strana lidová)
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Karel Polák (Komunistická strana Čech a Moravy)
Ing. Radovan Přikryl (Studeňáci pro Studénku)
Ing. Rostislav Rochla (DVACET JEDNA PRO STUDÉNKU)
Mgr. Marie Sauerová (DVACET JEDNA PRO STUDÉNKU)
Libor Slavík (Studeňáci pro Studénku)
MUDr. Jiří Stach (DVACET JEDNA PRO STUDÉNKU)
Mgr. Milan Stiller (DVACET JEDNA PRO STUDÉNKU)
Lubomír Šobich (Studeňáci pro Studénku)
Ludmila Štegnerová (Komunistická strana Čech a Moravy)
Jiří Švagera (Studeňáci pro Studénku)
Ing. Lubomír Vavroš (TOP 09)
Helena Wojdylová (Česká strana sociálně demokratická)

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

Vedoucí odborů
Bc. Dagmar Auxtová – odbor vnitřních věcí
Ing. Gabriela Teglová – odbor financí a rozpočtu
Ing. Jindřich Lev – odbor místního hospodářství a údržby majetku
Ing. Radmila Nováková – odbor stavebního řádu, územního plánování a rozvoje
PhDr. Olga Svobodová – odbor školství, kultury a sociálních věcí

Zastupitelstvo a rada města
Rada města se v roce 2016 sešla celkem 21x. S usneseními z jednání se mohli
občané seznámit prostřednictvím webových stránek města a ve zkrácené
podobě ve zpravodaji.
Zastupitelstvo města se v roce 2016 sešlo 7x. Usnesení ZMS byla
zveřejňována na webových stránkách města a ve zkrácené podobě ve
zpravodaji.
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Komise rady města
Rada města zřídila komise jako své iniciativní a poradní orgány. Komise svá
stanoviska a náměty předkládaly radě města a jí se také zodpovídaly ze své
činnosti. Ve věcech výkonu přenesené působnosti na svěřeném úseku
odpovídaly komise starostovi.
Rada města Studénky zřídila komisi grantovou, sportovní, bytovou, komisi
požární ochrany, sboru pro občanské záležitosti a komisi povodňovou.

Grantová komise
Grantová komise měla 5 členů a pracovala ve složení: předseda Libor Slavík,
členové Miloslav Grohmann (od 21. dubna), Petr Libosvár, Petr Odchodnický,
Petr Schneider (do 23. března) a Pavel Richter. Komise se sešla pouze 1x. Na
své schůzi projednala žádosti o VFP – grant na příslušný rok, doporučila RMS
konkrétní částky k poskytnutí VFP – grantů, navrhla RMS jednotlivé grantové
kategorie pro následující rok. Členové komise se také dohodli na provádění
tematických účelových kontrol na jednotlivých projektech v jejich průběhu
a odhlasovali, že tematická účelová kontrola na místě o průběhu akce bude
provedena u projektů s poskytnutou částkou grantu 5.000 Kč a více. Pro rok
2016 byla v rozpočtu města schválena částka 214.000 Kč na pořádání
různých akcí společenského, kulturního nebo sportovního charakteru.
Komise navrhla Radě města Studénky přidělení 178.500 Kč na jednotlivé
granty, zbylá částka byla ponechána pro případ opožděných žádostí.

Sportovní komise
Sportovní komise měla 6 členů, kterými se stali občané navržení sportovními
organizacemi na území města a 1 zástupce Rady města Studénky. Předsedou
byl zvolen Jiří Švagera a členy Petr Hurník, Karel Polák, Miroslav Rusek,
Bc. Jitka Šostá a Bc. Radim Žaloudek. Komise se zabývala předkládáním
vlastních návrhů týkajících se sportovní problematiky a rozdělováním
finančních dotací. V roce 2016 sešla 1x a řešila rozdělení finančních
prostředků z rozpočtu města jednotlivým sportovním organizacím.

Bytová komise
Bytová komise měla 5 členů, z toho 4 zástupce občanů a 1 pracovníka
městského úřadu. Předsedou se stal Karel Polák a členy David Jarčík, Renáta
Knoppová, Romana Neznalová a Ladislav Novák. Během roku se komise sešla
13x. Na schůzích projednávala návrhy na uzavření nájemních smluv
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k uvolněným bytům ve vlastnictví města Studénky, prodloužení,
popř. ukončení nájemních smluv uzavřených na dobu určitou, žádosti občanů
o přednostní uzavření nájemní smlouvy k bytu ve vlastnictví města Studénky,
žádosti o uzavření nové nájemní smlouvy s uživateli, kterým byla nájemní
smlouva ukončena z důvodu hrubého porušení nájemní smlouvy nebo kteří
uhradili svůj dluh vůči městu po ukončení platnosti nájemní smlouvy, žádosti
o souhlas s výměnou bytů a vyřazení žádostí o pronájem bytů.

Komise požární ochrany města
Komise požární ochrany města měla 9 členů, z toho 7 zástupců všech sborů
dobrovolných hasičů působících na území města a 2 pracovníky městského
úřadu. Do komise byli Radou města Studénky zvoleni Ing. Jiří Klos jako
předseda, členy se stali Bc. Dagmar Auxtová, Pavel Dostál, Ivo Fišer, Pavel
Foldyna, Petr Kovalík, Miroslav Macháč, Petr Pupák a Petr Sič. V roce 2016
nebyla komise svolána, protože nenastala žádná událost ani se neobjevily
úkoly, které bylo potřeba projednat.

Sbor pro občanské záležitosti
Sbor pro občanské záležitosti měl 5 členek, z toho byly 4 zástupkyně občanů
a 1 pracovnice městského úřadu. Předsedkyní byla Magda Hošková, členkami
Svatava Moskalová, Mgr. Eva Neubauerová, Ludmila Štegnerová a Věra
Štěpánová. Jim pomáhali dobrovolní pracovníci. Ti uskutečnili 158 návštěv
u jubilantů, kteří se dožili 80, 85, 90 a více let, a v prosinci navštívili
20 občanů Studénky umístěných v domovech důchodců. V obřadní síni bylo
přivítáno 63 nově narozených občánků. Devět manželských párů přijalo
pozvání na oslavu stříbrné svatby, 2 páry oslavily zlatou svatbu a 2 páry
diamantovou svatbu. V září se v Dělnickém domě sešlo 103 našich občanů,
kteří oslavili 70. a 75. narozeniny. V červnu se SPOZ podílel na slavnostním
vyřazení absolventů Střední školy ekonomicko-podnikatelské, o. p. s.,
a podílel se také na svatebních a smutečních obřadech. V prosinci se
pracovníci sešli na posezení, během kterého zhodnotili činnost komise.

Povodňová komise
Povodňová komise měla stejně jako minulé roky 5 členů. Předsedou byl
Lubomír Šobich a členy Ing. Radmila Nováková, Petr Odchodnický, Petr Sič
a Ing. Radim Silber. V roce 2016 nedošlo na vodních tocích k dosažení II. nebo
III. stupně povodňové aktivity, proto nebyla v uvedeném roce povodňová
komise svolána.
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Výbory zastupitelstva města
Kontrolní výbor ZMS
Kontrolní výbor pracoval ve složení Mgr. Marie Sauerová, předsedkyně,
Bc. Petr Holub, Marcel Kotásek (rezignoval k 1. prosinci), Bc. Petr Londin,
Bohumíra Šrámková, Blažena Šumná a Ondřej Pustějovský, DiS., jako členové.
V roce 2016 bylo svoláno jednání komise na 30. května a na 8. června, jednání
se však neuskutečnilo, jelikož nebyla přítomna nadpoloviční většina všech
členů výboru. Další jednání, kterého se zúčastnilo 5 členů výboru, se konalo
7. září. Na programu jednání byly organizační záležitosti, plán činnosti na
další období a vyhodnocení činnosti za období uplynulé.

Finanční výbor ZMS
Finanční výbor tvořili Helena Wojdylová, předsedkyně, a členové Ing. Bc. Petr
Havránek, Ing. Radovan Přikryl, Mgr. Martin Radvan a Vladimíra Šajtarová.
Výbor se sešel 2x. V červnu bylo na programu projednání „Závěrečného účtu
města Studénky“ a účetní závěrky města Studénky za rok 2015. V listopadu
byl předmětem jednání návrh rozpočtu města Studénky pro rok 2017.

Osadní výbor ZMS
Osadní výbor řídila Ing. Irena Vyorálková jako předsedkyně, členy byli
Ing. Karel Hradský, Bc. Jolana Hudcová, Eva Pečinková, Markéta Peichlová,
Ing. Rostislav Rochla a Josef Zetek. Zasedání se týkala využití zámku v Nové
Horce jako muzea a expozice s průvodcem.

Ocenění městského úřadu
Také v tomto roce získal Městský úřad Studénka několik ocenění.
Studénka se přihlásila do dalšího ročníku soutěže o „Cenu
hejtmana kraje za společenskou odpovědnost“, která měla
probudit zájem o princip společenské odpovědnosti,
o problematiku životního prostředí a sociální odpovědnosti.
Soutěž vyhlásila Rada Moravskoslezského kraje spolu s Radou kvality ČR
a přihlásilo se do ní 70 uchazečů. Tajemník městského úřadu převzal ocenění
5. dubna v kongresovém sále hotelu Clarion Congress Hotel Ostrava.
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Návštěvníci městského úřadu se
opět mohli zapojit do soutěže
„Dobrý
úřad“,
což
je
celorepublikový systém vnějšího
hodnocení úředníků a kvality života ve městě.
V projektu bylo zapojeno celkem 25 městských úřadů a Městskému úřadu
Studénka bylo uděleno nejvyšší „Platinové ocenění – nejlepší úřad České
republiky za rok 2016“, které získal za dosažení nejvyšší spokojenosti občanů
v rámci celé České republiky.
Dne 6. prosince proběhlo v prostorech usedlosti Spiritka
v Praze-Břevnově vyhodnocení projektu, jehož cílem bylo
zmapovat a hodnotit kvalitu a přívětivost služeb
nabízených městskými úřady obcí s pověřeným obecním
úřadem. Projekt byl ze strany Ministerstva vnitra doprovázen soutěží, ve
které byly oceněny nejpřívětivější úřady z každého kraje i celé republiky. Na
základě tohoto hodnocení byl Městský úřad Studénka oceněn jako
nejpřívětivější úřad v České republice titulem „Přívětivý úřad 2016“.

Informační centrum Studénka
Od roku 2003 je informační centrum oficiálním
turistickým informačním centrem a je certifikováno
Českou centrálou cestovního ruchu CzechTourism.
Základním posláním je turistická informační činnost
a propagace města Studénky v České republice. Centrum
prodává informační materiály a upomínkové předměty, zajišťuje Czech
POINT a ověřování.
Stejně jako v předchozích letech obhájily pracovnice centra certifikát A.T.I.C.
V roce 2016 vydalo informační centrum brožurky „Studénka. Okénko do
historie i současnosti“, „Butovice. Nejen květnové události roku 1945“, „Franz
Suchy. Butovická kapela ‚Lyra‘“, informační letáky o Studénce a o Jarošově
statku a jako každoročně kalendář, tentokrát s fotografiemi ze současné
Studénky.
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HOSPODAŘENÍ
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Rozpočet
Rozpočet na rok 2016 byl schválen v prosinci 2015 a během roku byl
několikrát přepracován.
Rozpočet města Studénky na rok 2016
(v Kč)

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

Schválený rozpočet
135.217.900
112.318.000
15.644.100
50.000
7.205.800
141.177.400

Upravený rozpočet
166.322.800
113.624.100
19.770.100
60.000
32.868.600
184.359.700

Investiční akce
V roce 2016 bylo podáno celkem 13 žádostí o poskytnutí dotační podpory.
Městský úřad žádal o finanční podporu v celkové výši 84.959.887,12 Kč,
přičemž celkové náklady na investiční akce činily 179.463.947,22 Kč.
V tomto roce byly realizovány investiční akce „Suché poldry ve Studénce,
Priorita I. a II.“ a „Novostavba chodníkového tělesa na ulici Butovická –
I. etapa“. Byly aktualizovány projektové dokumentace na akce „Cyklostezka
Studénka – Nová Horka“, „ZŠ Sjednocení – energetická opatření“ a „MěÚ –
částečná rekonstrukce objektu“ a zpracovány studie „Zvýšení bezpečnosti
dopravy ve městě Studénka změnou trasy nákladní dopravy“, studie
zastavitelnosti lokality Moravská a lokality Nová Horka (podklad pro budoucí
zastavěnost těchto pozemků ve vlastnictví města) a zpracována projektová
dokumentace „Infrastruktura lokality Panská“ včetně zabezpečení vydání
stavebních povolení.

Veřejná finanční podpora města
Veřejná finanční podpora se poskytuje na podporu činnosti právnických osob
nebo k jiným účelům, jako je činnost sportovní, kulturní, charitativní, na práci
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s dětmi a mládeží. Orgány města, tj. Radou města Studénky a Zastupitelstvem
města Studénky, byla poskytnuta 38 žadatelům ve výši 2.914.000 Kč. Mezi
příjemce s nejvyšší finanční podporou patřila Charita Studénka (970.000 Kč),
FOTBAL Studénka, z. s. (594.000 Kč), Sportovní klub Studénka, z. s.
(286.000 Kč), a HC Studénka, z. s. (493.000 Kč).

Granty
V grantovém programu bylo rozděleno 292.100 Kč mezi 24 žadatelů na
50 projektů a akcí. Nejvyšší částka 94.600 Kč byla přidělena SAK Studénka,
příspěvkové organizaci, na „Tamburaš Studénka kemp 2016“, 20.000 Kč
organizaci Příroda kolem nás, o. p. s., Studénka na „Pony hry Studénka“ a po
15.000 Kč Sportovnímu klubu policie Ostrava na 23. ročník soutěže
„Obranářský speciál SKP Ostrava“ a Sdružení rodičů při ZŠ TGM Studénka na
rodinné odpoledne.

Opravy a údržba majetku
Z evidence odpadů města
Z popelnic a kontejnerů občanů bylo vyvezeno 1 420,5 tun směsného
komunálního odpadu. Do kontejnerů na tříděný sběr bylo odloženo 111,7 tun
skla, 126 tun plastů a 120,5 tun papíru. Z oplocených stanovišť
velkoobjemových kontejnerů (sběrných dvorků) bylo odvezeno 135 ks
velkoobjemových kontejnerů, o velikosti 5 nebo 7 m3, odpadů ze zahrad
a zahrádek, 156,24 tun biologicky rozložitelného odpadu z hnědých 770l
kontejnerů. Při sobotních svozech objemného a nebezpečného odpadu bylo
odvezeno 394 m3 odpadů, z toho 205 m3 objemných odpadů, 45 m3 lednic
a elektrospotřebičů, 115 m3 paliva, 20 m3 pneumatik a 9 m3 nebezpečného
odpadu (barvy, oleje, akumulátory). Ze sběrného dvora OZO Ostrava, s. r. o.,
na ulici Poštovní bylo vyvezeno celkem 123,3 tun objemného odpadu
a 24,69 tun pneumatik.

Správa a údržba silnic, chodníků, dešťových
vpustí a kanalizace
V roce 2016 proběhly opravy částí povrchů místních komunikací, a to na
následujících částech: na prašné části ulice R. Tomáška (za 142.000 Kč), na
ulici Nádražní (za 338.000 Kč), na ulici U Rybníčku (za 43.000 Kč), na ulici
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Družstevní (za 89.000 Kč), na ulici Mírová (za 140.000 Kč) a v Nové Horce
v části „Kolonka“ (za 491.000 Kč). Dále byla zpracována dokumentace pro
podání žádosti na opravy chodníků na ulici Bezručova, 2. května, Poštovní,
Butovická a Nádražní (sčítání dopravy, audit místních komunikací,
projektová dokumentace, studie proveditelnosti, vše za 299.000 Kč). Na ulici
Poštovní byla rozšířena příjezdová komunikace k mateřské škole (za
85.000 Kč). Byly provedeny opravy a odstraněny havárie na dešťových
vpustích na území města Studénky za 306.000 Kč a zajištěna obnova a nový
nástřik vodorovného dopravního značení za 158.000 Kč. Pro odbor místního
hospodářství a údržby majetku bylo zakoupeno nové vozidlo Dacia Duster za
352.700 Kč.

Zachování a obnova kulturních památek
V roce 2016 byla provedena sanace krovu v části od věžičky do konce střechy
starého zámku nákladem 989.700 Kč.

Ostatní záležitosti kultury
Do velkého sálu v Dělnickém domě byly zakoupeny nové židle v hodnotě
280.000 Kč a v části salonku kavárny byla provedena rekonstrukce sociálního
zařízení v hodnotě 320.000 Kč. Dále se jednalo o záchovnou údržbu, jako jsou
opravy vodoinstalace, elektroinstalace apod.

Sportovní zařízení v majetku města
Ve sportovních zařízeních byly provedeny opravy za 2.267.000 Kč. Šlo
především o instalaci ústředního vytápění ve fitcentru, instalaci klimatizace
v prostorech baru a bowlingu, opravu celé střešní konstrukce nad zimním
stadionem a zpracování projektové dokumentace na rekonstrukci strojovny
zimního stadionu.

Nebytové hospodářství
V oblasti nebytového hospodářství byly opraveny nebytové prostory
v hodnotě 2.116.000 Kč. Šlo především o opravu sociálního zázemí v přízemí
budovy MěÚ, opravu sociálního zázemí pro ženy v přízemí „Domu s byty
zvláštního určení“, opravu sprch v budově na ulici Poštovní čp. 772, výměnu
dveří v nebytové části „Domu s byty zvláštního určení“, výmalbu prostor
v nebytové části „Domu s byty zvláštního určení“, výměnu oken v nebytovém
prostoru na ulici Poštovní čp. 586 a běžnou a záchovnou údržbu nebytových
prostor.
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Požární ochrana – dobrovolná část
V roce 2016 byly opraveny prostory užívané dobrovolnými hasiči v hodnotě
460.000 Kč. Šlo především o výměnu oken v SDH na ulici Družstevní
a záchovnou údržbu (opravy vodoinstalace, elektroinstalace, práce zednické,
malířské, natěračské, opravy oplocení apod.).

Základní školy
Na opravách a údržbě areálu a budov ZŠ bylo proinvestováno 2.020.000 Kč.
Kromě běžné údržby a odstraňování havárií byl v budově ZŠ Butovická
přebudován byt školníka na sborovnu a knihovnu s čítárnou, byly vyměněny
interiérové dveře na I. stupni a zastřešen ocelový přístřešek přístupu do
školní jídelny. V budově ZŠ T. G. Masaryka byla provedena sanace
suterénních učeben včetně izolace základů a vybudování nových okapových
chodníků.

Mateřské školy
V roce 2016 bylo na opravy a údržbu areálu a budov mateřských škol
vynaloženo 480.000 Kč. Kromě běžné údržby a odstraňování havárií byly
provedeny v budově MŠ na Budovatelské ulici stavební opravy hlavního
vstupu do budovy (výměna vnitřních dveří, PVC) a v budově MŠ Nová Horka
byl vyměněn plynový kotel.

Školní stravování
V oblasti školního stravování bylo proinvestováno 217.000 Kč, a to na
výměnu PVC v prostorech školní jídelny při ZŠ Sjednocení a na odstranění
závad vyplývajících ze zápisu krajské hygienické stanice.

Bytové hospodářství
V roce 2016 bylo na opravy, údržbu a řešení havárií domovního a bytového
fondu proinvestováno 3.634.000 Kč. Bylo opraveno a v mnoha případech
kompletně zrekonstruováno a předáno do užívání novým nájemcům
11 bytových jednotek. Z velkých akcí byla opravena střecha nad bytovou částí
„Domu s byty zvláštního určení“, došlo zde k zateplení a výměně střešní
krytiny. Byla vyměněna střešní krytina na bytovém domě čp. 808 na ulici
Budovatelská a vyměněny vstupní dveře do „Domu s byty zvláštního určení“
a čtvery vstupní dveře do bytových domů na ulici Budovatelská.
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Péče o vzhled obce
Bylo nakoupeno 5 kusů vánočních hvězd na sloupy veřejného osvětlení do
Nové Horky.

Veřejné osvětlení
Mimo běžnou údržbu a odstraňování havárií byly realizovány následující
větší akce. Byla zpracovaná studie pro rekonstrukci veřejného osvětlení
(náklady činily 50.000 Kč), byla provedena defektoskopie (statické
posouzení) 125 sloupů (náklady činily 52.800 Kč), provedena výměna
svítidel v urnovém háji hřbitova ve Studénce, u bytových domů čp. 808 až
811 na ulici Budovatelská a kolem zimního stadionu (náklady činily
75.000 Kč) a rekonstrukce 3 hlavních a 2 podružných rozvaděčů (náklady
činily 124.000 Kč).

Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny
Proběhla realizace vodního díla „Úprava návodního čela u mostku
ev. č. 46427-2 na parcele č. 37/1 v k. ú. Studénka nad Odrou“. Dále byla
provedena oprava břehu Studéneckého potoka a opěrné zdi na ulici
Družstevní u čp. 113. Byl zpracován statický posudek opěrné zdi
Studéneckého potoka na ulici Družstevní.
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ORGANIZACE
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MĚSTEM
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SAK Studénka, příspěvková organizace
Společnost
SAK
Studénka,
příspěvková
organizace, nabízela obyvatelům i návštěvníkům
služby v oblasti kultury a sportu (název vznikl ze
slov sport a kultura). V oblasti kultury
zabezpečovala kulturně-společenské dění na
území města Studénky, zajišťovala vysílání studia TV Odra, vydávala
zpravodaj, provozovala knihovnu a Vagonářské muzeum. Oblast sportu
zahrnovala zimní stadion, areál bývalého městského koupaliště a sportovní
centrum (bazén, brouzdaliště, vířivá vana, sauna, bowling, solárium, areál
minigolfu). Další oblastí činnosti byl provoz ubytovacího zařízení
a občerstvení ve sportovním centru.

Klub Peklo
Klub Peklo v Dělnickém domě uspořádal v roce 2016 pouze 6 akcí. Důvodem
byla především malá návštěvnost akcí v porovnání s předchozími roky
a především odchod produkční Pavly Mantheeové v červnu 2016. Prostory
klubu se poté využívaly především jako bar na společenských a jiných akcích
a také k soukromým pronájmům. V listopadu se ještě v režii střediska kultury
uspořádal tradiční „Maškarák“, který se jako každý rok setkal s dobrým
ohlasem.

Kultura
Středisko kultury SAK Studénka, příspěvkové organizace, zajišťuje kulturní
akce pro obyvatele Studénky a blízkého okolí, zajišťuje kompletní propagaci
akcí a prodej vstupenek a stará se o provoz Dělnického domu. Pod hlavičku
SAK Studénka, příspěvkové organizace, patří také Tamburašský soubor Brač
Studénka a Mažoretky Petra Studénka. Mimo jiné v roce 2016 více než kdy
předtím začalo středisko spolupracovat také s místními spolky, jednotlivci
a organizacemi, se kterými spolupořádá kulturní a sportovní akce.
Organizace nabízí v Dělnickém domě prostory s kapacitou od 10 do 400 míst
pro konání plesů, školení, seminářů, prezentací, slavnostních rautů,
podnikových večírků a dalších společenských aktivit. Na území celého města
zajišťuje výlepovou službu.
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Během roku proběhlo několik pořadů pro
děti, přičemž program byl zaměřen jak na
děti z mateřských škol, tak na žáky ze
základních škol prvního i druhého stupně.
Za zmínku stojí několik pohádek pro malé i velké v režii
divadla Krapet a nově vzniklého divadla Vytřeštěný oko.
V květnu proběhla na zámecké zahradě celodenní akce pro školy i veřejnost
„Noc na Karlštejně“ s připomínkou výročí Karla IV. V rámci prevence
a bezpečnosti se v červnu uskutečnil další ročník oblíbené akce
„112 zasahuje“, na které se kromě celé řady záchranných složek úzce podílel
také EKO-KOM.
Pro seniory bylo připraveno opět několik oblíbených
„Tančíren“, ve kterých si kromě poslechu DJ Paula Doctora
mohli zavzpomínat na oblíbené české i světové hity v podání
swingového orchestru. V roce 2016 proběhla také celá řada
„Senior kaváren“ v baru ve sportovním centru-zimáku, kde
byla pro návštěvníky připravena řada témat. Mimo jiné do
jedné z nich jako host zavítal také starosta Studénky Lubomír Šobich.
V únoru proběhl tradiční městský ples. V dubnu organizace
uspořádala v Dělnickém domě celosvětově velmi oblíbené
představení divadla Dáši Bláhové „Monology vagíny“.
Netradičně pojaté divadlo bavilo více než 390 návštěvníků.
Červen přinesl tradiční oslavy dne města.
Léto bylo ve znamení série akcí v rámci
„Letního festivalu“, během kterého proběhlo 15 akcí.
V rámci letního festivalu se konal po letech ve Studénce
také „Evropský tamburašský kemp“. V roce 2016 se konaly vánoční akce
a koncerty během každého ze čtyř adventních víkendů.
Z programové nabídky pravidelných akcí se uskutečnily pořady
„Studénecká hůlka“ (soutěž mažoretek), „Mažoretkové
odpoledne“, oblíbená fashion show „Ženy v akci“, která opět
proběhla ve spolupráci se studiem 365. Dále dopoledne pro
mentálně a sluchově postižené „Studénecký kapřík“ a pravidelné
koncerty Tamburašského souboru Brač Studénka.
Celkem SAK Studénka, příspěvková organizace, v roce 2016 uspořádal
66 kulturních akcí, které navštívilo 12 604 návštěvníků. Předprodej na
vybrané kulturní akce byl zahajován v určitý den na všech předprodejních
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místech a byla možnost zakoupit vstupenky také online přes webový
formulář pomocí rezervačního systému odbav.to.
SAK Studénka zajišťuje pro občany Studénky dlouhá léta předplatné do
Národního divadla moravskoslezského Ostrava. V jarní části sezony
navštívilo 39 předplatitelů celkem 8 představení, v podzimní části
6 představení.
V roce 2016 byl zpravodaj města Studénky vydáván v nákladu 600 ks 11x
ročně, což znamená, že oproti minulému roku byl náklad snížen o 50 kusů.
Obálka zpravodaje zůstala zachována a každý měsíc měnila svou barevnost
a hlavní motiv. Vnitřní část zpravodaje byla provedena v černobílé barvě
a rozdělena do několika rubrik, např. informace z městského úřadu, ze škol,
ze sportu a kultury apod. Pravidelné rubriky byly doplněny o články čtenářů,
pozvánky na kulturní, sportovní a jiné akce a inzerci. Oproti roku 2015 došlo
k mírnému poklesu v prodeji zpravodaje. Všechna čísla byla pravidelně
uváděna na webových stránkách SAK Studénka, příspěvkové organizace. Od
konce roku 2015 do konce roku 2016 byl zpravodaj proveden také v novém
webovém rozhraní. Na adrese www.zpravodajstudenka.cz byly přehledně
k nalezení všechny články z tištěného zpravodaje. Tato verze zpravodaje byla
ale kvůli nízké návštěvnosti a neefektivnosti k 31. prosinci ukončena
a stránky nebyly dále aktualizovány. Stejně jako v minulých letech byl
zpravodaj města nabízen v novinových stáncích a obchodech. Měsíčně se
zpravodaj rozesílal do více než 30 měst, knihoven a institucí.

Městská knihovna Studénka
Městská knihovna Studénka sídlila na ulici Arm. gen. L. Svobody 760, její
pobočka v zámku. Knihovna obsluhovala v roce 2016 v rámci knihovní
činnosti 819 registrovaných čtenářů. Během roku ji navštívilo
11 537 návštěvníků a vypůjčilo si 40 875 knih a časopisů. Knihovna doplnila
knižní fond o 774 nových knih a deskových her.
Pro širokou veřejnost knihovna připravila celkem 52 přednášek
a vzdělávacích akcí, 17 výstav a 4 vernisáže, které dohromady navštívilo
3 151 návštěvníků.
V roce 2016 se ve spolupráci se školami opět zaměřila na mladého
čtenáře. Knihovna připravila celkem 36 akcí pro mateřskou
a základní školy, které navštívilo 832 žáků. Připravila 5 akcí pro
rodiče a děti, které navštívilo 185 návštěvníků. Knihovna se opět
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zapojila do celostátních akcí „Už jsem čtenář – Knížka pro prvňáčka“, „Týden
knihoven“ a „Den pro dětskou knihu“.

Rodinné centrum
V roce 2016 pokračovalo rodinné centrum ve své pravidelné
činnosti, která je zaměřená především na děti předškolkového
věku a jejich rodiče. Hlavní činností i nadále zůstalo cvičení
rodičů s dětmi a odpolední kroužky. Rodinné centrum
uspořádalo 11 akcí, kterých se zúčastnilo 661 návštěvníků.
Nejvíce přítomných bylo na „Miniolympiádě“, „Ukončení školního roku“
a „Svatomartinském lampionovém průvodu“.

Sport
Bazén o velikosti 17 x 5 m byl v provozu denně. K bazénu náleží brouzdaliště
s hloubkou 40 cm a chrlič vody. V prostorech bazénu probíhala plavecká
škola Relax, s. r. o., pod vedením Mgr. Reného Lakomého vždy každé úterý,
čtvrtek a pátek dopoledne. K sauně náležejí sprchy, odpočívárna s lavicemi
a malý ochlazovací bazének. Průměrná teplota v sauně byla 88 °C. V roce
2016 došlo k renovaci odpočívárny. Bowling byl v provozu celoročně a v roce
2016 bylo vyměněno posezení. Vířivka byla v roce 2016 mimo provoz v době
od 1. července do 30. září. Solárium bylo v provozu celoročně. Sportovně-rekreační areál byl v provozu od 1. května do 30. října, brouzdaliště od
1. června do 30. září.
Na zimním stadionu proběhla 12x „Diskotéka na zimáku“, hráli DJ Paul
Doctor nebo DJ Ivo Bernatík.
Ledovou plochu využívali hokejisté HC Studénka, sledge hokejisté a školy.
Také byla pronajímána různým kolektivům. V měsících leden až březen a září
až prosinec se uskutečnilo celkem 47 veřejných bruslení. Zabruslit si přišlo
5 045 zájemců.
Od května byla otevřena letní hospůdka na koupališti pouze
o víkendech, od června pak celý týden. Provoz byl ukončen v září.

Televizní studio Odra
Také v roce 2016 pracovníci spolupracovali s kopřivnickou KTK a Televizí
Mikroregiony. Vysílání souběžně šířili i na kanále TV Odra v síti MIRAMO
a v síti M-NET Studénka a na internetu pomocí webu www.tvodra.cz. Na
kanál Youtube.com pravidelně přidávali nová videa do archivu. V roce 2016
- 29 -
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TV Odra sledovalo přes internet 124 000 diváků, kteří celkem zhlédli
9 880 hodin. Studio se více zaměřilo na propagaci různých událostí, kultury
a dalších akcí a začalo úzce spolupracovat s Krevním centrem v Ostravě, pro
které vznikala propagační a výuková videa.
Obsahem zpráv byly hlavní události z města ve všech jeho oblastech.
Zaměstnanci proto úzce spolupracovali s vedením města, občany a dalšími
institucemi a spolky ve městě.
V kabelové síti a na internetu mohli diváci vidět reprízy magazínu TV Odra
(průměrně 45 repríz týdně). Studio nabídlo svým divákům 236 reportáží
a k tomu další pořady a rozhovory s hosty. Celkem za rok odvysílalo přes
100 hodin pořadů.

Vagonářské muzeum
Rok 2016 byl spojený s obměnou pracovníků. Bývalý vedoucí muzea
RSDr. Martin Šmída odešel do důchodu a na jeho místo
nastoupil jako vedoucí muzea Bronislav Novosad a jako
zaměstnankyně Mgr. Zuzana Brožová. Tato okolnost
vedla ke změně koncepce muzea, podpořené i nově
používaným sloganem „Vagonářské muzeum –
pohodové muzeum“.
Po skončení sezony začaly úpravy v 1. patře muzea. Zaměstnanci navázali
širší kontakty s muzei a institucemi, zejména s uskupením železničních
modelářů ze Lhoty u Opavy.
V roce 2016 se zvýšila návštěvnost proti roku 2015 o 8,3 %.
Ke zvýšení došlo ve skupině využívající rodinné vstupné
a ve skupině neplatících návštěvníků, což bylo dáno větší
aktivitou muzea z hlediska zapojení do kulturního života
města i SAK Studénka, příspěvkové organizace. Také došlo ke zvýšení tržeb
téměř o 90 %.
Pro návštěvníky bylo muzeum otevřeno 135 dnů. Zaměstnanci zajistili
celkem 5 akcí (slavnostní otevření, „Den muzeí a galerií“, „Fajne léto“, den
města, „Veteráni na zámku“), které navštívilo celkem 926 osob. Ve spolupráci
s Československou obcí legionářskou proběhla dne 12. října přednáška na
téma „Legiovlak a Studénka“.
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Železniční muzeum moravskoslezské vrátilo model železničního vozu
a pokračoval smluvní pronájem originálních exponátů společnosti MSV Metal
Studénka.

Středisko čistírny odpadních vod a kanalizace
Středisko čistírny odpadních vod a kanalizace je organizační složkou města,
bylo zřízeno za účelem provozování čistírny odpadních vod, čerpacích stanic
tlakových i podtlakových, stokových sítí a řadů včetně veškerých
příslušenství (šachty apod.) a dešťových a sdružených kanalizací, vše
v majetku zřizovatele. Středisko sídlilo na Poštovní ulici, ČOV na ulici
Nádražní.
Od 1. ledna 2016 začalo středisko ČOV provozovat podtlakovou kanalizaci
v Butovicích, která přešla do majetku města a kterou do této doby
provozovala společnost Zásobování teplem Vsetín, a. s.

Jednotka sboru dobrovolných hasičů města
Studénky
Jednotka sboru dobrovolných hasičů města Studénky je
organizační složkou města, která nemá právní subjektivitu
a která je zařazena do kategorie jednotek požární ochrany
JPO II/2, tj. jednotka sboru dobrovolných hasičů
zabezpečující pohotovost členů k výjezdu 2 družstev v počtu
1 + 3 s výjezdem do 5 minut od vyhlášení poplachu. Jednotka
SDH je dislokována na třech hasičských stanicích: centrální hasičská
zbrojnice na ulici Butovická, hasičská zbrojnice na ulici Družstevní a hasičská
zbrojnice na ulici 2. května. Jednotka SDH je mimo zásahy u požárů
předurčena nařízením Moravskoslezského kraje, kterým se stanoví
podmínky k zabezpečení plošného pokrytí území Moravskoslezského kraje
jednotkami požární ochrany, pro záchranné práce na vybraném úseku
dálnice, rychlostních silnicích I. třídy, rychlostních místních komunikacích
a silnicích I. třídy pro dálkovou a mezinárodní dopravu a pro zásahy
u nebezpečných látek.
Do jednotky SDH bylo v roce 2016 zařazeno 49 hasičů, členů organizací
Sboru dobrovolných hasičů Studénka-Butovice, Studénka-město a Studénka- 31 -
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-nádraží. Velitelem byl Petr Sič. Na stanicích Butovická a Družstevní
zabezpečovali členové jednotky SDH nepřetržitou pohotovost mimo své
pracoviště v početním stavu 3 + 1 (strojník a 2 hasiči + velitel družstva).
Členové jednotky SDH zařazení do pohotovosti musí v souladu s příslušnými
předpisy zabezpečit výjezd jednotky k zásahu do 5minut po vyhlášení
poplachu. Poplach je členům jednotky vyhlašován pomocí SMS a hlasové
zprávy, které jsou krajským operačním střediskem Hasičského záchranného
sboru Moravskoslezského kraje v Ostravě (Integrované bezpečnostní
centrum Ostrava) zasílány na jejich mobilní telefony a do tabletů umístěných
v prvních dvou cisternových vozidlech formou datové věty. Díky tomuto
způsobu vyrozumění mohlo být upuštěno od vyhlašování poplachu
poplachovými sirénami.
Pro potřeby jednotky SDH u zásahů bylo poskytnuto Moravskoslezským
krajem formou daru hydraulické vyprošťovací zařízení Lukas určené pro
zásahy u dopravních nehod.
V roce 2016 se jednotka přihlásila do ankety „Dobrovolní hasiči roku 2016“,
kterou pořádá organizace Svatý Florián a ve které jsou hodnoceny skutečné
zásahy nebo mimořádné aktivity v oblasti prevence. V konečném pořadí se
Jednotka sboru dobrovolných hasičů města Studénky umístila v kategorii
„Jednotka sboru dobrovolných hasičů obce – oblast sever Moravy“ na 2. místě
zásahem u železniční dopravní nehody na přejezdu, kde se srazil vlak
Pendolino s nákladním automobilem v roce 2015. Jako odměnu za umístění
získalo město Studénka dar v celkové hodnotě 80.874 Kč, který byl určen na
rozvoj a podporu jednotky SDH finančními prostředky (55.000 Kč)
a speciální technikou (radiostanice a motorová řetězová pila v hodnotě
25.874 Kč).
Členové Jednotky sboru dobrovolných hasičů města
Studénky zasahovali v roce 2016 celkem u 86 událostí,
z toho bylo 60 na území města a k 26 událostem vyjeli
mimo město. Pro srovnání s rokem 2015 to je celkově
zvýšení o 13 událostí a o 10 událostí více na území
města. Největší počet událostí tvořila technická pomoc
v 31 případech. Velký podíl na tomto počtu tvořily
zásahy při likvidaci nebezpečného hmyzu (17 událostí)
a spadlé stromy na komunikaci (8 událostí).
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Z 60 událostí vzniklých na území města bylo 15 požárů, což je o 8 požárů více
než v předcházejícím roce, dále 29 technických pomocí,
10 dopravních nehod, z nichž byla 1 železniční, 3 úniky
nebezpečných látek, 1 ostatní pomoc, 2 taktická cvičení
a 1 planý poplach. Ve třech případech poskytovala
jednotka služby za úplatu. Všechny požáry, které vznikly na území města,
byly malého rozsahu a nevznikly při nich žádné větší škody. Nejčastěji
vyjížděli hasiči k požárům suché trávy, slámy nebo stromu (6 případů)
a požáry bytu nebo rodinného domu včetně požárů sazí v komíně
(5 případů). Bohužel při jednom z požárů zemřela 1 osoba.
Při zásazích a při výjezdech k nim nebyl zraněn žádný z členů jednotky.
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PRŮMYSL,
ŽIVNOSTI, OBCHOD
A SLUŽBY
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Studénka i Nová Horka spadají územně pod Živnostenský úřad Bílovec. Podle
jeho údajů bylo v roce 2016 ve Studénce 1 717 podnikatelů, z toho
1 569 fyzických osob a 148 právnických osob. V Nové Horce pracovalo
29 podnikatelů, z toho 27 fyzických osob a 2 právnické osoby.

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

Restaurace
Dělnický dům, EGYPTO Restaurant, hotel Vagónka, penzion Krásná Marie,
pizzerie Milano, pizzerie Verona, restaurace Na nádraží, Restaurace – Pizzerie
SPORT, restaurace KAVáRNA, Restaurace na Kmínku

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

Cukrárny
cukrárna Loď, Martínek František (prodej zmrzliny)

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

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

Vinárny
Vinárna F, Vinotéka U Šrotů, Vinotéka (ulice 2. května)
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Zdravotnické služby
Praktičtí lékaři
MUDr. Fabianová Jaromíra, MUDr. Huvar Petr, MUDr. Jiříčková Miroslava,
MUDr. Sklenář Jan, MUDr. Volná Naďa

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

Alergologie
MUDr. Vrajíková Jiřina

Diabetická a interní ambulance
MUDr. Kantorová Dagmar

Domácí odborná zdravotnická péče
a pečovatelská služba
Charita Studénka

Gynekologická ambulance
MUDr. Zewdiová Naděžda, MUDr. Zhánělová Kateřina

Chirurgická, gastroenterologická a interní
ambulance
MUDr. Hanzelka Pavel

Kožní ambulance
MUDr. Canibal Milan

Laboratoř
Laboratoře AGEL, a. s. (Lenka Drejslová)
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Léčebná rehabilitace
Bc. Burdová Hana, Dobiášová Iva, Nečasová Vanda

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

Lékařská pohotovost, rychlá lékařská služba
Neurologická ambulance
MUDr. Horáková Michaela

Oční ambulance
MUDr. Hollá Olga

ORL ambulance
MUDr. Laskafeld Dušan

Ortopedická ambulance pro děti a kojence
MUDr. Vaněček Ivo

Poradna pro rozvoj osobnosti dítěte
Mgr. Dvořáková Milena

Psychologické poradenství
Bc. Dresler Alexandr

Psychiatrická ambulance
MUDr. Starý Jiří

Stomatologická ambulance
MUDr. Břízová Helena, MUDr. Marková Jiřina, MUDr. Šlosarová Danuše,
MUDr. Tichopádová Marie
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Urologická ambulance (otevřena od listopadu)
MUDr. Sobková Lenka

Zubní laboratoř
Richterová Dana

Veterinární ošetřovna
MVDr. Babinec Dalibor

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

Živnosti a provozovny
Po čtyřměsíční rekonstrukci byla v květnu
opět otevřena Restaurace na Kmínku.
Nově byla jedna místnost uzpůsobena pro
děti. Návštěvníci si mohli pochutnat na tradičních
grilovaných žebrech a grilovaném kolenu.
Dne 6. června začala provoz nová „Veterinární ordinace
U POTOKA“. Ordinace i operační sál se nacházejí v nově
zrekonstruovaném domku na Butovické
ulici nedaleko čerpací stanice Benzina.
Lékaři prováděli preventivní péči, interní vyšetření, drobné
chirurgické i stomatologické zákroky, zobrazovací
diagnostiku. Také prodávali speciální krmiva.
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ŠKOLSTVÍ
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Mateřská škola Studénka
Mateřská škola Studénka je příspěvkovou organizací.
Ve školním roce 2015/2016 měla mateřská škola
1 kmenové a 5 odloučených pracovišť. Ředitelkou
byla Mgr. Pavla Honová, o děti se staralo
29 pedagogů. Ve všech pobočkách bylo celkem
zapsáno 337 dětí, které byly rozděleny takto:
MŠ Budovatelská 50 dětí, MŠ Butovická 28 dětí,
MŠ Komenského 60 dětí, MŠ R. Tomáška 37 dětí,
MŠ Poštovní 148 dětí a MŠ Nová Horka 14 dětí.
V lednu se přihlášené děti zúčastnily akce
„Usměvavé lyžování“. Od pondělí do pátku jezdily
každé odpoledne do Palkovic, kde začínaly
v lyžařské školce s lanovým vlekem a po zvládnutí
základů se přesunuly na veřejnou sjezdovku. Kurz
byl ukončen závodem, po jehož absolvování bylo každé dítě odměněno,
a fotografováním.
Děti z MŠ Budovatelská se od listopadu 2015 do dubna 2016 zúčastnily
projektu „Naučíme děti sportovat“. Pravidelně docházely na zimní stadion,
kde se i z úplných začátečníků stali bruslaři.
Ve školním roce 2016/2017 měla mateřská škola 1 kmenové a 5 odloučených
pracovišť. Ředitelkou byla Mgr. Pavla Honová, o děti se staralo 28 pedagogů.
Ve všech pobočkách bylo celkem zapsáno 318 dětí, které byly rozděleny
takto: MŠ Budovatelská 50 dětí, MŠ Butovická 25 dětí, MŠ Komenského
60 dětí, MŠ R. Tomáška 37 dětí, MŠ Poštovní 131 dětí a MŠ Nová Horka
15 dětí.
Od poloviny března do konce listopadu opět v MŠ na ulici Poštovní probíhal
projekt „Předškolka“, určený dětem, které do školky teprve nastoupí. Děti
navštěvovaly školku 1x týdně se svými rodiči a vykonávaly zejména aktivity
vedoucí k rozvoji motoriky.
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ZŠ Butovická
Ve školním roce 2015/2016 navštěvovalo školu 307 žáků
ve 14 třídách. Ředitelkou byla Mgr. Jana Rychtarová,
zástupkyní ředitelky Mgr. Vladimíra Henzelová. Ve škole
pracovalo 19 učitelů, 4 asistentky učitele a 2 vychovatelky.
Lednový lyžařský kurz proběhl na
tradičním místě na sjezdovce Rališka
v Beskydech. Žáci byli ubytováni v hotelu
Kahan, kde mohli také využívat kulečník,
bazén, wifi i tělocvičnu. Přestože v okolí bylo velmi málo sněhu, na sjezdovce
ho bylo dost, protože areál disponuje sněžnými děly. Závěrečný den patřil
závodům v obřím slalomu, hodnocení kurzu a vyhlášení výsledků v bodování
pokojů.
Nejlepší žáci ve školním kole soutěže v piškvorkách
vytvořili družstvo, které v únoru reprezentovalo školu na
gymnáziu v Příboře. Této soutěže se zúčastnilo devět škol
a naši žáci skončili na 3. místě.
Již víc než 10 let se každoročně koná setkání žáků 1. až
5. třídy z různých škol ze Studénky a okolí, kteří soutěží ve
zpěvu a výtvarné tvorbě v soutěži „Butovická hvězdička“. Ve
výtvarné soutěži děti malovaly temperovými barvami na
téma „Už se těšíme na Velikonoce“ a zpěváci a zpěvačky zazpívali písničky
lidové i umělé, staršího data i nejnovější hity.
Po dvouleté přestávce zavítalo v dubnu do školy
Divadélko pro školy Hradec Králové. Pro mladší žáky
herci zahráli „Pohádky z našeho statku“, starší žáky
provedli dějinami českého divadla od národního
obrození až po 20. století v „Divadelní učebnici“.
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V pondělí 4. dubna odstartovali žáci 5. ročníku týdenní
čtenářský maraton. Během celého týdne mohli číst
kdykoli a kdekoli libovolnou knihu. Denně si zapisovali
počet přečtených stran do čtenářských průkazů a ve
třídě si posunovali kolíčky na čtenářské záložce směrem k cíli.
Již pošesté zasedly do soutěžních lavic dvojice žáků, aby se utkaly v plnění
rozmanitých úkolů z anglického jazyka pod názvem „Have Fun with English“.
Soutěže se zúčastnili žáci všech studéneckých škol i škol
z blízkého okolí. Žáci v tříminutových intervalech řešili
nejrůznější úkoly z angličtiny: skládali věty, doplňovali
křížovky, hledali informace v textu, pracovali s obrázky
apod. Po vypršení limitu byly úkoly zkontrolovány a obodovány porotci z řad
žáků ZŠ Butovická.
V úterý 3. května se všechny třídy shromáždily v sále školní
družiny, aby předvedly výsledky své více než půlroční
práce v rámci celoškolního projektu vztahujícímu se
k městu Studénka. Jednotlivé ročníky postupně předváděly
svá vystoupení i prezentace, které hodnotila nezávislá porota. Prezentace,
vystoupení a videa se týkala osobností Studénky, historických událostí,
současné tváře města i zajímavých míst v okolí. První
stupeň nesoutěžil, pouze předvedl výsledky své práce,
mezi třídami na II. stupni zvítězila 9. A, která jako
odměnu získala jeden den výletu navíc.
Žáci 7. třídy se zapojili do e-twinningového projektu. V první části, týkající se
Dne Země, spolupracovali se ZŠ Pavla Križku Kremnica ze
Slovenska. Jedním z úkolů byla vycházka
spojená se soutěžením o životním prostředí
a vytvoření obrázku z přírodnin, které po
cestě našli. V další části projektu, nazvané „Teen´s Life Gross
the Globe“, spolupracovali se žáky z ostrova Reunion. Aby se
vzájemně seznámili, vytvořili o svých zemích nástěnku.
V krajském kole soutěže „Školní časopis roku“
v Moravskoslezském kraji získali žáci se svým časopisem
„Butovický balvan“ 4. místo. Vyhlášení, které proběhlo
v centru Korunka v Ostravě, se zúčastnilo pět členů
redakční rady. Kromě inspirace z prohlížení ostatních zúčastněných časopisů
si mohli vybrat ze zajímavých workshopů s novinářskou tematikou.
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V soutěži „Zelený strom“ bylo v tomto roce zapojeno 77 škol našeho kraje.
Škola na Butovické ulici získala 7. místo, žáci nasbírali 23 340 kg starého
papíru.
Ve školním roce 2016/2017 navštěvovalo školu 307 žáků v 15 třídách.
Ředitelkou byla Mgr. Jana Rychtarová, zástupkyní ředitelky Mgr. Vladimíra
Henzelová. Ve škole pracovalo 20 učitelů, 2 asistentky učitele
a 2 vychovatelky.
Na začátku září se 6. třída zúčastnila dvoudenního
kurzu v olomouckém lanovém centru. Kurz byl zaměřen
na seznamovací a poznávací aktivity, neboť do třídy
přišli noví žáci z Pustějova a Kujav.
Žáci 4. třídy se se svou vyučující angličtiny účastnili dalšího
mezinárodního e-twinningového projektu. Hlavním cílem
projektu bylo společně oslavit „Evropský den
jazyků”, který spadá na 26. září. Při té příležitosti si
s žáky přihlášených evropských škol vyměňovali
pohlednice, ale plnili také další úkoly, např. natočili českou verzi písničky
„Gumídci”.
Ve čtvrtek 13. října se deváťáci vydali na exkurzi do
Terezína. Žáci se jí mohli zúčastnit díky „Terezínské
iniciativě”, která věnovala finanční příspěvek na dopravu.
Po úvodní přednášce, po zhlédnutí krátkých dobových
filmových ukázek z Terezína z doby 2. světové války a vyprávění pamětníků
se žáci seznámili se zákoutími Terezína. Poté si prošli
a prohlédli židovský hřbitov a krematorium. Celou
vzdělávací akci žáci ukončili prohlídkou Malé pevnosti
a prošli úzkou, 500 metrů dlouhou podzemní chodbou,
která vedla na popraviště.
Žákovský parlament pořádal 18. října na školním hřišti „Drakiádu“. Vedle
soutěže o nejpěknějšího draka se mohli zájemci zúčastnit i různých dílen.
V úterý 7. listopadu se v Kopřivnici uskutečnilo dívčí okresní
finále „Poháru základních škol ve florbalu“. Děvčata jasně
postoupila ze skupiny, v semifinále porazila domácí
favorizovanou Kopřivnici, bohužel ve finále prohrála
s družstvem z Oder, a obsadila tak 2. místo.

- 43 -

Kronika města Studénky za rok 2016
Poslední listopadový den se ve škole již tradičně pořádala sportovní soutěž
ve skoku vysokém „Butovická laťka“. Soutěžilo se ve čtyřech kategoriích z řad
žáků II. stupně. Ve středu 7. prosince na ni navázala „Studénecká laťka“, kde
žáci školy poměřili své síly se soupeři ze ZŠ Sjednocení.
Dne 16. prosince se uskutečnilo dnes již tradiční
„Listování s Lukášem Hejlíkem“. Pro toto dramatické
ztvárnění knižního titulu byla vybrána kniha s názvem
„Šmodrcha“ a dílo „Jak být holkou/klukem“.
Představení stejně jako v minulých letech sklidilo
u žáků velký úspěch.
V prosinci do školy opět zavítal cestovatel Tomáš
Kubeš s povídáním o zajímavostech z celého světa.
Pro nejmladší měl nachystanou přednášku o Indii,
starší žáky vzal na výlet po celé Evropě a nejstarší
žáci se dozvěděli zajímavosti z Papuy Nové Guiney.

ZŠ Sjednocení
Dne 1. ledna 2016 došlo ke sloučení se ZŠ Slunečnice
a došlo ke změně názvu školy: Základní škola
Studénka, Sjednocení 650, příspěvková organizace.
Ředitelkou byla jmenovaná Mgr. Jana Mantheeová, její
statutární zástupkyní se zaměřením na speciální
školství a školní družinu se stala Mgr. Miroslava Halušková a zástupkyní se
zaměřením na 1. a 2. stupeň ZŠ Mgr. Věra Foltasová. Školu navštěvovalo
223 žáků v 11 třídách, na jejich vzdělávání se podílelo 14 učitelů, 2 asistentky
a 3 vychovatelky, ve speciálním školství 20 žáků, o které se staraly 4 učitelky,
2 asistentky a 1 vychovatelka.
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Škola se v lednu zapojila do projektu „Usměvavé lyžování“.
Každý den během jednoho týdne končili žáci 1. stupně po
4. vyučovací hodině a jeli do Palkovic, kde na ně čekali
instruktoři, kteří jim pomáhali zvládnout lyžařské základy.
Projekt byl ukončen pátečním závodem o medaile a diplomy.
Lyžařský výcvik proběhl v únoru v Malenovicích. Zúčastnili se ho nejen žáci
7. třídy, ale také šesťáci a vybraní osmáci. Protože jeden den sněžilo, bylo
odpoledne odpočinkového dne věnováno budování staveb ze sněhu.
Sdružení rodičů a učitelé pořádali v sobotu 20. února jednodenní lyžařský
zájezd do skiareálu Rališka v Beskydech.
Ve čtvrtek 17. března pořádala škola „Den zdraví“. Zájemci se mohli přijít
podívat na ukázky masáží a zdravého občerstvení, na ukázky neobvyklých
sportovních a pohybových aktivit, zúčastnit se testů znalostí a tvořivých dílen
a využít poradenství odborníků.
Od 23. března pořádala škola ve spolupráci s „Poradnou pro rozvoj osobnosti
dítěte předškolního věku” kurz pro rozvoj sluchového vnímání
a fonematického sluchu pro předškoláky z mateřských škol ze Studénky
a okolí pod názvem „Hláskář“. Děti prostřednictvím her a cvičení rozvíjely
jazykové dovednosti a sluchové vnímání, potřebné ke správnému
a jednoduššímu nácviku čtení a psaní v 1. třídě.
Dne 22. dubna si všichni žáci opět připomněli mezinárodní „Den Země”. Děti
z 5. až 9. ročníku vyluštily šifru a čekala je vycházka do Poodří. Tam
pozorovaly faunu a flóru a měly nakreslit vybraného živočicha. Menší děti
z I. stupně také kreslily a poté si vyšly na ekologickou procházku do
zámeckého parku, aby si tam zahrály hru. Žáci ze speciálních tříd uklízeli
v okolí stadionu a blízkého parku za ulicí Budovatelská.
Tradiční „In-line let městem“ pořádalo SRPDŠ 29. dubna. Po
průletu městem následovalo vyhodnocení nejlepších čarodějnic
a čarodějů, táborák s opékáním špekáčků, čarodějná cukrárna,
občerstvení a hudba.
Ve dnech 2. až 4. června navštívili vybraní žáci partnerskou školu v Nové Vsi
nad Žitavou na Slovensku. Tato návštěva byla pokračováním spolupráce
navázané v projektu „Comenius – partnerství škol” z let 2012 až 2014.
Program každého ze tří dnů byl velmi nabitý a všichni si přivezli skvělé
zážitky.
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I v tomto roce proběhl ve škole projekt pro žáky 5. ročníku „Záklaďáček“.
Během tří dnů prezentovalo 26 žáků své práce, kdy formou prezentace
zpracovávali různá témata. Deváťáci se se základní školou rozloučili
projektem „Záklaďák“. V týdnu od 20. června si prošli zkoušením z angličtiny,
češtiny a matematiky. Nejprve si vylosovali otázku, tu si připravili a nakonec
před vyučujícími předvedli své znalosti.
Speciální třídy se v období od ledna do června zúčastnily pěvecké soutěže
„Zlatý hlásek“, výletu do Kopřivnice či turnaje v minikopané speciálních škol.
Tomáš Mizer se stal vítězem v okresním kole lehkoatletického čtyřboje
v kategorii starších žáků.
Ve školním roce 2016/2017 byla ředitelkou školy Mgr. Jana Mantheeová, její
statutární zástupkyní se zaměřením na speciální školství a školní družinu
Mgr. Miroslava Halušková a zástupkyní se zaměřením na 1. a 2. stupeň ZŠ
Mgr. Věra Foltasová. Školu navštěvovalo 273 žáků v 16 třídách, z toho
16 žáků se učilo v 1. a 2. třídě s upraveným vzdělávacím programem pro žáky
s vadou řeči, 4 ve speciální třídě a 17 ve třídách pro žáky s lehkým mentálním
postižením. Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami byli také integrováni
v běžných třídách. Výuka 3 žáků s poruchou autistického spektra probíhala
podle individuálních plánů za úzké spolupráce s poradenskými zařízeními.
Na vzdělávání žáků se podílelo 21 učitelů, 5 asistentek a 4 vychovatelky.
V pátek 2. září 2016 převzala Vanessa Almašinová ocenění na vernisáži
v kulturním domě v Havířově. Zúčastnila se mezinárodní soutěže dětské
kresby a grafiky „Krásná jako kvítka“ a ve své kategorii se umístila na
3. místě.
Dne 19. září proběhlo ve škole požární cvičení. Cvičení
probíhalo věrohodně, neboť prostory školy a únikový
východ byly plné dýmu. Během cvičení hasiči zachránili
7 ztracených žáků. Žáci se po opuštění školy shromáždili
ve školní jídelně a očekávali další pokyny hasičů. V 10 hodin se vraceli do
svých tříd.
Na jaře tohoto roku zorganizovalo sdružení PROHELP, o. s., za pomoci mnoha
svých příznivců koncert skupiny „Morčata na útěku”, jehož výtěžek,
znásobený dalšími financemi, použili na nákup pomůcek pro žáky
v „logotřídách“. Klokanovy kufry a kapsy, logopedické zrcadlo a další
didaktické pomůcky v celkové hodnotě 75.000 Kč byly předány v pondělí
27. září přímo ve třídách.
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Několik měsíců probíhal projekt
„Hejtmanův pohár“, kterého se
zúčastnili žáci školy i pedagogové.
Co nejvíce žáků muselo zdolat
unifikovanou dráhu sportovních dovedností v co
nejlepším čase. Žáci školy obsadili 2. místo v Moravskoslezském kraji
a zároveň obdrželi poukaz na 4.000 Kč.
Ve spolupráci s organizací SAK se 25. října uskutečnil již 11. ročník
akce „Studénecký kapřík“, která je určena pro mentálně či jinak
znevýhodněné děti. Pořad oživil zpěvák Pavel Novák a klaun
Pepíno. Děti se bavily při zpěvu a tanci a také soutěžily.
„Vypouštění balonků“ s přáními Ježíškovi proběhlo na školním dvoře v pátek
9. prosince. Jednalo se o celostátní akci, během které účastníci ve stejný
okamžik vypouštěli balonky s cílem pokusit se o rekord.
Pondělí 19. prosince bylo pro žáky 5. až 9. ročníku
vyhrazeno mnoha rozmanitým deskovým hrám, turnaji
v piškvorkách i stolním tenise a také drobným sportovním
soutěžím. Při některých hrách žáci museli prokázat svůj
matematický um, znalost anglických slovíček nebo třeba
zeměpisné vědomosti. V piškvorkovém klání nakonec
zvítězila děvčata, chlapci zase předvedli kvalitní výkony
ve stolním tenise.

ZŠ T. G. Masaryka
Ve školním roce 2015/2016 měla škola 281 žáků
ve 12 třídách. Na škole pracovalo 21 pedagogů,
2 asistentky pedagoga a 2 vychovatelky. Ředitelem
školy byl Mgr. Milan Stiller, jeho zástupkyní
Mgr. Miroslava Tomanová.
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Protože školní jídelna splnila 10 stanovených kritérií kvality,
která napomáhají pozitivně ovlivňovat zdraví dětí, obdržela
v lednu certifikát, který ji opravňuje k užívání titulu „Zdravá
školní jídelna“.
Na začátku ledna podala škola přihlášku k výběrovému řízení na vybudování
anglické knihovny. Do pátého kola projektu se přihlásilo téměř 50 škol z celé
republiky a naše škola byla jednou z pěti podpořených škol. Obdržela asi
100 knižních titulů v angličtině a do konce školního roku žáci natáčeli
a zpracovávali videa, která zachycovala fungování knihovny.
Na konci ledna jela 4. a 7. třída na lyžařský výcvik. Cílem kurzu bylo naučit
děti lyžovat nebo je v tom zlepšit. Žáci lyžovali v téměř jarním počasí, kdy
sníh byl jen na sjezdovce a každým dnem ho rapidně ubývalo. Závěrečný den
patřil závodu ve „sjezdoslalomu“, který se všem líbil.
Dne 25. ledna proběhlo v Ostravě krajské kolo soutěže v jazyce ruském. Školu
reprezentoval žák 9. třídy Vojtěch Štěpán, který obsadil 1. místo
z 19 soutěžících. Nejlépe ze všech soutěžících byl porotou hodnocen
v konverzaci a řešení jazykových situací. Zároveň mu porota vyjádřila uznání
za ústní projev.
I v tomto školním roce zamířil do školy showman Schelie
Nielsen se svou anglickou show. Jeho programu se na
konci února zúčastnili všichni žáci školy. Na závěr mu žáci
8. třídy položili několik otázek, které si připravili
v angličtině, a vyzkoušeli si tak, co to znamená vést anglický rozhovor,
sledovat a zapisovat si odpovědi v podání rodilého mluvčího.
„Zahradní slavnost“ proběhla na školním dvoře a v prostorech školy
28. dubna. Návštěvníci si mohli koupit různé sazenice a výrobky žáků, mohli
ochutnat jídla připravená žáky a školní svačiny a zhlédnout kulturní
vystoupení.
Oslavy 700. výročí narození Karla IV. si žáci školy připomněli na počátku
května projektovým dnem. V pracovních dílnách zjišťovali, co se ve
středověku jedlo, jak se lidé oblékali, jak se psalo nebo jaká hudba se hrála.
Žáci dokonce připravili taneční a divadelní představení o životě Karla IV.
O velký úspěch se postarali mladí fotbalisté školy, když
v okresním finále „McDonald’s Cup“, které se odehrálo na
travnatém hřišti v Mořkově, skončili na 3. místě. Aby si finálový
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turnaj mohli zahrát, museli se prokousat nejprve základním a poté
semifinálovým kolem.
Úspěšnou sezonu měla za sebou taneční skupina
T. G. Matonky. Z devíti soutěží si odvezly 3x zlato, 2x
stříbro a 1x bronz. V červnu obhájily 1. místo v soutěži
„Česko se hýbe 2016”.
Ve školním roce 2016/2017 měla škola 287 žáků ve 13 třídách. Na škole
pracovalo 20 pedagogů, 3 asistentky pedagoga a 3 vychovatelky. Ředitelem
školy byl Mgr. Milan Stiller, jeho zástupkyní Mgr. Miroslava Tomanová.
Spolek rodičů ve spolupráci se školou pořádal v sobotu
8. října poznávací procházku Poodřím spojenou s odborným
výkladem, ukončenou posezením u ohně na školní zahradě
a opékáním špekáčků.
Závod v přespolním běhu ve Frenštátě pod Radhoštěm
se pravidelně koná v areálu skokanských můstků.
Běžci musejí zdolat trať v terénu o délce 1,5 km nebo
2,5 km podle kategorie, ve které startují. Škola
přihlásila své žáky ve čtyřech kategoriích. Nejlépe dopadla žákyně 8. třídy
Petra Jančarová, která v konkurenci téměř 80 závodnic proběhla s velkým
náskokem cílem jako první a zvítězila ve své kategorii starších dívek.
Ve čtvrtek 24. listopadu se uskutečnil „Adventní jarmark“. Součástí
akce bylo rozsvícení vánočního stromu s kulturním programem
a tvořivé dílny. Charitativní dar, vybraný během tohoto dne, byl
určen holčičce trpící svalovou dystrofií.
Taneční skupina T. G. Mattonky z této školy se zúčastnila
26. listopadu v Holešově republikového finále soutěže
„Pionýrský sedmikvítek v moderních tancích“, ve které
obhájila loňské vítězství.
V tomto školním roce se škola zařadila mezi početnou skupinu základních
škol spolupracujících s ostravskou jazykovou školou Hello. Partnerství žákům
rozšířilo možnosti při studiu cizích jazyků a přineslo velký motivační prvek
v podobě besed a projektových dní za účasti rodilých mluvčích. Vyučující
cizích jazyků se pravidelně účastnili jazykových konferencí a vzdělávacích
seminářů jazykové školy Hello.
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SŠEP Studénka, o. p. s.
Ve školním roce 2015/2016 poskytovala škola vzdělání
v oborech „Obchodní akademie se zaměřením na
výpočetní techniku a média“, „Obchodní akademie se
zaměřením na cestovní ruch“, „Ekonomické lyceum se
zaměřením na výpočetní techniku“, „Ekonomické
lyceum se zaměřením na cestovní ruch“ a obor
„Podnikání“ v denní a dálkové formě. Ředitelkou školy
byla PaedDr. Katarína Vrablová, zástupkyní ředitelky Ing. Monika Kochová.
Ve školním roce 2016/2017 poskytovala škola vzdělání v oborech „Obchodní
akademie se zaměřením na výpočetní techniku a média“, „Obchodní
akademie se zaměřením na cestovní ruch“, „Ekonomické lyceum se
zaměřením na výpočetní techniku“, „Ekonomické lyceum se zaměřením na
cestovní ruch“ a obor „Podnikání“ v denní a dálkové formě. Od 1. září 2016
otevřela škola nový učební obor „Strojní mechanik“. Ředitelkou školy byla
PaedDr. Katarína Vrablová, zástupkyní ředitelky Ing. Monika Kochová.
Prezentace stávajících oborů a nového učebního oboru probíhala v rámci dne
otevřených dveří v budově školy i na odloučeném pracovišti, které se nachází
v areálu podniku Pars Komponenty, s. r. o., kde probíhá odborný výcvik učňů.
Žáci nového oboru „Strojní mechanik“ pracují v příjemných prostorách
vybavených moderními technologiemi. Dílny byly vybudovány společností
Pars Komponenty, s. r. o., a vybaveny za finanční podpory firem MSV Metal
Studénka, a. s., ROMOTOP, spol. s r. o., a města Studénky, které přispělo
částkou 30.000 Kč z veřejné finanční podpory.

ZUŠ J. A. Komenského Studénka
Ve školním roce 2015/2016 měla základní umělecká škola
700 žáků, kteří navštěvovali 11 poboček (kromě Studénky ve
Fulneku a okolních obcích). Žáci mohli navštěvovat 3 obory
(hudební, výtvarný a taneční). Vyučovalo je 26 učitelů
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hudebního oboru, 3 učitelé výtvarného oboru a 2 učitelé tanečního oboru.
ZUŠ J. A. Komenského Studénka se zaměřuje na výuku žáků se zvláštními
vzdělávacími potřebami, v hudebním oboru zejména na výuku žáků se
zrakovým postižením. V tomto školním roce vyučovala v hudebním oboru
1 nevidomého žáka. Ředitelkou školy byla Mgr. Renata Talpová, zástupkyní
ředitelky Markéta Tulejová, dipl. um.
Dne 17. března proběhl v koncertním sále na Butovické
ulici „Jarní koncert“. Na tento koncert navazovala
výstava prací žáků výtvarného oboru pod názvem „Jarní
nálada“, spojená s prodejem drobných dárků.
„Il piano forte per tutti aneb Klavír pro všechny“ byl 0. ročník soutěžní
přehlídky klavíristů okresu Nový Jičín, kterou ZUŠ pořádala v březnu.
Soutěžilo se v sólové, čtyřruční a víceruční hře a ti nejlepší byli oceněni
zlatým, stříbrným a bronzovým pásmem. Přestože se jednalo o zkušební
ročník, zúčastnilo se ho 104 soutěžících.
Ve dnech 8. až 10. dubna proběhla na Janáčkově konzervatoři
a Gymnáziu v Ostravě 14. mezinárodní interpretační soutěž „Pro
Bohemia Ostrava 2016“ v oborech hra na dechové nástroje, hra na
klavír a zpěv. V letošním ročníku školu reprezentoval ve hře na
pozoun David Dubec, který získal 3. cenu.
Třetí ročník soutěže „Studénecký slavíček aneb Oživení české lidové písně“
proběhl 12. dubna. V tomto roce byly děti vyhodnoceny ve zlatém, stříbrném
a bronzovém pásmu a současně proběhla soutěž publika, kdy soutěžící, který
se nejvíce líbil obecenstvu, obdržel zvláštní cenu publika.
Absolventský koncert žáků hudebního oboru proběhl ve velkém sále ZUŠ
28. dubna a závěrečný koncert 31. května.
Škola se zapojila do projektu „Muziáda“, což je festival základních
uměleckých škol Moravskoslezského kraje. V rámci tohoto festivalu
předvedly v květnu své umění žákyně tanečního oboru a skupina „Young
Lighters“ v obchodním centru Nová Karolina v Ostravě. Vybraní muzikanti
reprezentovali v červnu školu v nesoutěžní přehlídce v rámci mezinárodního
festivalu „Beethovenův Hradec“. Taktéž v červnu vyvrcholil projekt akcí
„Janáčkova filharmonie dětem“. Koncert Janáčkovy filharmonie Ostrava,
Hradišťanu s Jiřím Pavlicou a žáky základních uměleckých škol se uskutečnil
v sále Kulturního domu města Ostravy.
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U příležitosti oslavy dětského dne proběhla 29. června na zahradě školy akce
„Keramické milíře, zahradní slavnosti a malování na vodě“.
Ve školním roce 2016/2017 měla základní umělecká škola 700 žáků, kteří
navštěvovali 11 poboček (kromě Studénky ve Fulneku a okolních obcích).
Žáci navštěvovali 3 obory – hudební, výtvarný a taneční. Vyučovalo je
26 učitelů hudebního oboru, 2 učitelé výtvarného oboru a 2 učitelé tanečního
oboru. ZUŠ J. A. Komenského Studénka se zaměřuje na výuku žáků se
zvláštními vzdělávacími potřebami, v hudebním oboru zejména na výuku
žáků se zrakovým postižením. V tomto školním roce vyučovala v hudebním
oboru 1 nevidomého žáka. Ředitelkou školy byla Mgr. Renata Talpová,
zástupkyní ředitelky Markéta Tulejová, dipl. um.
Velký úspěch zažila kapela „Tulejbus“, která pracuje
pod vedením Jana Tuleje a která dostala příležitost
představit se v hudebním klubu „Parník“ v Ostravě
14. listopadu v rámci jazzového podvečeru „Jazztalent“.
Mladí muzikanti nezklamali a početné publikum přivedli do varu už při první
skladbě. Kapela pokračovala světovými hity i vlastní tvorbou a během svého
vystoupení se stala miláčkem publika. Jejich další koncert proběhl
27. listopadu na klimkovickém náměstí.
Žáci školy se 3. prosince zúčastnili v obchodním centru Forum Nová Karolina
benefiční akce „Světlo mladým s handicapem“. Stěžejní aktivitou byl prodej
úsporných LED žárovek, které prodávali mladí lidé se zdravotním postižením
a dobrovolníci.
V sobotu 26. listopadu proběhl v Ostravě-Zábřehu 7. ročník taneční přehlídky
„PAFORTA 2016“ ve scénickém a orientálním tanci. Této přehlídky se poprvé
zúčastnili také žáci naší ZUŠ, a to ve dvou choreografiích.

Soukromá základní umělecká škola
MUSICALE, v. o. s.
Po vážné nemoci dosavadní ředitelky Mgr. Jany Sniehottové
se ředitelem stal Bc. Jan Sniehotta. Ve škole vyučovalo
11 učitelů nejen hru na hudební nástroje, ale také sólový
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a sborový zpěv. Ve školním roce 2015/2016 pracovala na škole hudební
tělesa „MUSICALE-band“ pod vedením Dušana Šurmana, DiS., „Studénečtí
pištci“ pod vedením Bc. Jana Sniehotty, „Studeňáček“ pod vedením Mgr. art.
Veroniky Bogocz Hankové, „Drums band“ pod vedením Mgr. Davida Cindlera,
„Digits Musicale“ pod vedením Mgr. art. Kateřiny Lubojacké a hudební
divadélko „Muzikálek“ pod vedením Anežky Tesaříkové.
Žáci kytarového souboru „Digits Musicale“ se koncem března zúčastnili
9. ročníku festivalu barokní hudby, který pořádala Církevní konzervatoř
v Opavě. Zahráli skladby irského harfeníka T. O. Carolana a sklidili velký
potlesk. Z jejich vystoupení byl pořízen záznam na CD.
Ve školním roce 2016/2017 byl ředitelem Soukromé základní umělecké
školy MUSICALE Bc. Jan Sniehotta. Vyučovalo v ní 11 učitelů nejen hru na
hudební nástroje, ale také sólový a sborový zpěv. Na škole pracovala hudební
tělesa „MUSICALE-band“ pod vedením Dušana Šurmana, DiS., „Studénečtí
pištci“ pod vedením Bc. Jana Sniehotty, „Studeňáček“ pod vedením
Mgr. art. Veroniky Bogocz Hankové, „Drums band“ pod vedením Mgr. Davida
Cindlera, „Digits Musicale“ pod vedením Mgr. art. Kateřiny Lubojacké
a hudební divadélko „Muzikálek“ pod vedením Anežky Tesaříkové.
Jazzový orchestr „MUSICALE-band“ se opět zúčastnil
nesoutěžní přehlídky hudebních souborů
ZUŠ „Jazztalent“ v ostravském klubu
„Parník“, která se konala v pondělí
14. listopadu. Soubor zahrál 5 nově nacvičených skladeb ve
tříhlasých úpravách pro jazz combo, ve kterých se objevují prvky jazzu, rocku
i funku, a spojil se se souborem „Drums band“. Společně do rockových
skladeb zařadili bubenické vstupy a sóla malých bubeníků.
Klavírní oddělení pořádalo 21. listopadu „Klavírní podzim
v Musicale“. Tento ročník byl pojat na téma „Vývoj klavírní
spirály aneb co se na něj sólově hrálo a hraje…“. Posluchači si
vyslechli ukázky z různých období nejen klasické hudby, ale také
ukázky toho, co vše se sólově na klavír dá hrát, jak se klavírní
skladby vyvíjely a jak či co se hraje.
Dne 9. prosince se sešli v sále školy posluchači
i interpreti na tradiční akci „Rodinné muzicírování“.
Představili se žáci společně se svými rodiči, prarodiči
nebo sourozenci, pokud to bylo možné, hrála i celá
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rodina. Hostem tohoto večera byla cimbálová muzika pěti sourozenců
Borovičkových. Nechybělo drobné pohoštění a dárek pro všechny účinkující.

Žákovský parlament B.E.S.T.T.
Žákovský parlament s názvem B.E.S.T.T. tvoří 5 studentů SŠEP, o. p. s.,
a zástupci základních škol Butovická, TGM, Sjednocení. Tato organizace se
stará o kulturu pro děti a mládež ve Studénce.
Dne 27. ledna proběhlo 2. zasedání Žákovského parlamentu B.E.S.T.T.
Tentokrát se členové sešli v prostorech ZŠ Sjednocení, a zahájili tak novou
tradici, kdy se budou scházet na půdě jednotlivých škol ve Studénce. Jednání
se zaměřilo především na doladění podrobností před největší akcí, kterou
parlament pořádá, a to Miss/Missák 2016.
Celoměstské kolo soutěže Miss/Missák 2016 proběhlo
1. dubna. Soutěžilo 15 dětí I. stupně ve třech disciplínách,
a to v rozhovoru, volné disciplíně a v kostýmu. Největší
změnou tohoto ročníku bylo jiné publikum, finalistům
tentokrát fandili jejich spolužáci, protože akce se konala v dopoledních
hodinách.
První setkání žákovského parlamentu ve školním roce 2016/2017 se
uskutečnilo ve středu 16. listopadu. Zástupci všech základních škol a střední
školy se sešli ve škole TGM a dohodli se, že zorganizují soutěž „Studénka má
talent“. Bude se soutěžit ve dvou kategoriích podle věku a proběhne vždy
kolo školní a poté městské. Následně řešili otázku pořádání sportovních
soutěží v branballu a vybíjené.
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SOCIÁLNÍ SITUACE
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Charita Studénka
Charita Studénka poskytovala 3 typy registrované sociální
služby: pečovatelskou službu, domov pro seniory a azylové
ubytování pro matky s dětmi. Kromě sociálních služeb
poskytovala charita jako nestátní zdravotnické zařízení také
domácí zdravotní péči nemocným. Další činností bylo půjčování
kompenzačních a zdravotnických pomůcek, provoz charitního šatníku
a organizace „Tříkrálové sbírky“. Ředitelkou Charity Studénka byla Ing. Anna
Šikulová, celkem zde pracovalo 25 zaměstnanců.
V Domě pokojného stáří – Domově sv. Anny žilo 18 uživatelů, kteří obývali
6 jednolůžkových, 5 dvoulůžkových a 1 třílůžkový pokoj
a o které se pracovníci starali v nepřetržitém provozu. Při
péči vycházely pečovatelky z individuálních potřeb a přání
klientů, nabízely duchovní podporu, prováděly bazální
stimulaci a umožňovaly canisterapii.
Pečovatelská služba poskytovala potřebnou pomoc občanům Studénky,
Albrechtiček, Bartošovic, Pustějova a Velkých Albrechtic v jejich domácím
prostředí. Tato služba byla rozšířena i na večerní a víkendovou a vyžádalo si
ji více než 100 klientů, o které se staralo 9 pečovatelek. Ty také pomáhaly ve
Velkých Albrechticích s péčí o trojčata.
Azylové ubytování – byt pro matky v tísni měl kapacitu pro 1 maminku s 1 až
3 dětmi.
V roce 2016 museli v Domově sv. Anny vyměnit téměř všechny vnitřní dveře,
protože stávající nevyhovovaly protipožárním předpisům. Dveře do všech
pokojů uživatelů, kanceláří, kuchyně, společenské místnosti a na schodiště
byly vyměněny za dveře protipožární. Celkové náklady činily 168.275 Kč.
Částkou 117.371 Kč přispěl Moravskoslezský kraj z dotačního programu
KSS1/16.
Dne 14. ledna skončil další ročník „Tříkrálové sbírky“. Pro Charitu Studénka
se koledovalo v 16 obcích, do ulic vyšlo 106 skupinek koledníků. Výtěžek
sbírky byl použit na podporu provozu charitní pečovatelské služby a na
zakoupení a opravu zdravotnických a kompenzačních pomůcek do půjčovny.
Část výtěžku, maximálně 15 % z vybraných peněz v dané obci, bylo použito
na finanční podporu volnočasových aktivit dětí ze sociálně slabých rodin
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(lyžařský kurz, školní výlet, tábor, plavecký výcvik apod.). Částka 35 %
vybraných peněz byla použita na celostátní projekty a zahraniční pomoc.
Velikonocům bylo věnováno mnoho akcí, během kterých
klienti vyráběli velikonoční dekorace, v rámci firemního
dobrovolnictví je navštívily pracovnice spořitelny z Nového
Jičína a na Zelený čtvrtek přišel zajíček s předčasnou
nadílkou.
Dokonce třikrát se v květnu slavil „Den matek“. Nejprve
přišly děti z náboženství zazpívat, další den předvedli žáci
ze ZŠ Butovická pásmo o tom, jak si děti hrály před 100 lety.
Do třetice děti z MŠ Poštovní zahrály pohádku o perníkové
chaloupce.
Na konci května se v Domově kácel máj. Tento rok uvedl
program svým bubnováním tambor. Děti ze ZŠ Butovická
si připravily vystoupení starých tanců a písní ze
Studénky, své umění předvedly mažoretky z Bílovce
a děti z taneční skupiny PUSA. Všechny aktivity doprovázel muzikant
s harmonikou a děti se mohly povozit na poníkovi. Program byl zakončen
pokácením májky.
Charita se zapojila do operačního programu FEAD na pomoc nemajetným.
Lidé v nouzi dostávali od června zdarma potraviny a další základní potřeby
díky operačnímu programu Ministerstva práce a sociálních věcí,
financovanému z Fondu evropské pomoci nejchudším osobám (FEAD), pod
názvem „Potravinová a materiální pomoc nejchudším osobám“. Studénecká
Charita se zapojila do distribuce balíčků.
V červenci se sešli klienti i pracovníci domova v kapli sv. Anny,
která je jeho patronkou, aby oslavili její svátek. Na její počest se
zde konala mše. V srpnu pak proběhla pouť na Hostýn.
V rámci „Týdne sociálních služeb“ si 4. října mohli zájemci přijít prohlédnout
prostory Domova sv. Anny.
První říjnový den je „Dnem seniorů“. Na svátek všech klientů si
vzpomněly děti ze ZŠ na Butovické ulici. Prvňáčci přišli
zazpívat a zahrát a také pro seniory připravili dárečky.
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Na jaře se studénecká Charita přihlásila do projektu firmy
Sodexo „Plníme přání seniorům“. Cílem tohoto projektu bylo
zlepšování
kvality
každodenního
života
seniorů
prostřednictvím plnění jejich přání. Dárci mohli finančně
přispět jakoukoliv částkou a firma Sodexo ke každému vkladu přidala stejnou
finanční hodnotu. Protože se přání naší Charity dostalo mezi finalisty, mohlo
být zrealizováno. K tomu došlo ve čtvrtek 6. října, kdy seniory navštívila
profesionální kosmetička, pedikérka a masérka.
Stalo se již tradicí, že 5. prosince
s mikulášskou besídkou přicházejí děti ze
ZŠ Butovická. Zazpívaly a zatančily, rozdaly
krásné dárečky. Ale také ony se dočkaly
příchodu Mikuláše.

Dům s byty zvláštního určení
Byty zvláštního určení vznikly pro bydlení seniorů
a zdravotně postižených občanů, kteří jsou ohroženi
sociálním vyloučením z důvodu věku nebo nemoci, ale
kteří jsou v základních životních úkonech soběstační.
Tyto byty jsou zvlášť stavebně upravené jako
bezbariérové. Ve Studénce je vlastníkem domu s byty zvláštního určení
město. V domě je 33 bytů 0 + 1 a 5 bytů 1 + 1 standardní kvality. Byty jsou
přidělovány na základě podané žádosti a dle „Ukazatele pro hodnocení
žádosti o nájem bytu v domě s byty zvláštního určení“. Obyvatelé mohou
využít nabídky registrovaného poskytovatele sociální služby, kterým je ve
Studénce Charita, nebo např. osobní asistence.

Domov pro osoby se zdravotním postižením
NaNovo, p. o.
Budova domova pro osoby se zdravotním postižením byla postavena na
Poštovní ulici v době od ledna do prosince 2015. Stavba
stála přes 30 milionů Kč a z větší části byla financována
z „Regionálního operačního programu“, zbytek zaplatil
Moravskoslezský kraj, jemuž budova patří. Jedná se
v podstatě o 2 domy, které jsou spojeny střední částí. Budova má 3 patra,
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v přízemí a v 1. patře jsou 4 byty, 2 jsou pro 4 obyvatele a 2 pro 5 obyvatel,
celkem pro 18 klientů. Každý byt má velký obývací pokoj, sociální zařízení,
technickou místnost, balkon a 4 samostatné ložnice. Ve 2. patře je zázemí pro
sociální pracovníky a administrativu a místnosti pro terapii. Klienti za
ubytování platili, a to 170 Kč denně za jednolůžkový pokoj. Celkem v domově
pracovalo 15 zaměstnanců v přímé péči, ředitelem byl Mgr. Lukáš Spurný.
V únoru se do budovy přestěhovali klienti Zámku Nová
Horka, p. o. Cílem organizace bylo vytvořit klientům
domácké prostředí a zajistit individuální péči. Slavnostní
otevření proběhlo 15. února.
Na podzim obdržel Domov NaNovo čestné uznání v soutěži o nejlepšího
poskytovatele sociálních služeb v České republice.
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BEZPEČNOSTNÍ
SITUACE

- 60 -

Kronika města Studénky za rok 2016

Obvodní oddělení PČR Studénka
V roce 2016 bylo v teritoriu OO PČR Studénka spácháno
139 trestných činů, z nichž bylo objasněno téměř 77 %.
Na celkovém nápadu trestné činnosti se v rámci
obecných deliktů největší měrou podílela trestná
činnost majetková s počtem 58 trestných činů,
následovalo 14 hospodářských trestných činů a 18 trestných činů zahrnutých
v kategorii zbývající.
Na úseku mravnostní kriminality došlo k 1 deliktu známého pachatele.
U násilné kriminality bylo zaznamenáno celkem 11 trestných činů, z nichž
bylo 8 případů úmyslných ublížení na zdraví, 1 skutek nebezpečného
vyhrožování, 1 případ neoprávněného zásahu do práva k domu a 1 přečin
týrání osoby žijící ve společné domácnosti. U všech těchto evidovaných
trestných činů byli zjištěni pachatelé.
Největší podíl trestné činnosti zaujímala majetková kriminalita. Celkový
počet majetkových deliktů činil 58 trestných činů. Na úseku krádeží
vloupáním bylo evidováno 19 případů, u kterých byl v 12 případech zjištěn
pachatel. Na poli prostých krádeží bylo evidováno 30 přečinů s 16 známými
pachateli. Ostatních majetkových deliktů bylo spácháno 18, z toho bylo
12 objasněno. Majetkovými delikty byla způsobena škoda ve výši 996.000 Kč,
z toho u krádeží spáchaných vloupáním škoda činila 365.000 Kč, u prostých
krádeží 473.000 Kč a u ostatních majetkových deliktů 158.000 Kč. Největší
škody u majetkových deliktů byly zaznamenány u krádeží motorových
vozidel a krádeží věcí z motorových vozidel.
V roce 2016 bylo u OO PČR ve Studénce trestně stíháno 107 pachatelů trestné
činnosti, z nichž bylo 58 recidivistů. Pro spáchání trestné činnosti byly
prověřovány 2 nezletilé osoby a 2 mladiství. Celkem 26 osob páchalo
trestnou činnost pod vlivem omamných či psychotropních látek nebo
alkoholu. Bylo evidováno 87 poškozených – obětí trestné činnosti. Celková
škoda způsobená trestnou činností byla vyčíslena na 2.167.000 Kč.
Na úseku přestupků bylo evidováno 392 přestupků. Největší podíl zaujímaly
přestupky proti bezpečnosti a plynulosti silničního provozu s počtem
234 deliktů, poté následovaly přestupky proti majetku s počtem 79,
přestupky proti občanskému soužití v počtu 65 skutků a zbylé přestupky
v počtu 14 deliktů. V blokovém řízení bylo vyřízeno 216 přestupků v částce

- 61 -

Kronika města Studénky za rok 2016
54.200 Kč. Celnímu úřadu v Ostravě bylo k vymáhání zasláno 38 bloků na
pokuty nezaplacené na místě.
Ve služebním obvodu bylo Policií České republiky šetřeno 59 dopravních
nehod, během nichž nedošlo k žádnému smrtelnému následku. Těžké zranění
při dopravní nehodě utrpěla 1 osoba, lehce bylo zraněno 13 osob. Nejčastější
příčinou dopravních nehod byl způsob jízdy. Škoda u evidovaných
dopravních nehod činila 2.547.500 Kč.
V roce 2016 byli policisté zdejšího útvaru nasazeni v 86 akcích k zajištění
veřejného pořádku a v 22 případech byli zařazeni do celorepublikových akcí
k zajištění bezpečnosti a plynulosti silničního provozu. V rámci teritoria
služebního obvodu OO PČR Studénka bylo vedením útvaru vyhlášeno
60 dopravně-bezpečnostních akcí.
Ve spolupráci se strážníky Městské policie Studénka podnikli policisté
2 policejní akce k dohledu nad dodržováním zákazu podávání alkoholických
nápojů nezletilým. Se zaměstnanci firmy DENAS Studénka, s. r. o., policisté
spolupracovali při zajištění dopravní obslužnosti a dohledu nad veřejným
pořádkem při konání každoročního slavnostního výlovu v Bartošovicích. Se
členy rybářské stráže Místní organizace Českého rybářského svazu Studénka
podnikli 1 kontrolní akci k eliminaci trestného činu pytláctví a porušování
zásad rybářského řádu.
V rámci výkonu hlídkové a obchůzkové služby bylo vypátráno 10 osob, po
nichž bylo vyhlášeno celostátní pátrání. Na osobní svobodě bylo policisty
omezeno celkem 43 osob. Na protialkoholní záchytnou stanici bylo umístěno
5 osob.
V jednotlivých obcích teritoria OO PČR Studénka byly spáchány následující
delikty: v Bartošovicích 12 trestných činů, z toho v 11 případech byl zjištěn
pachatel, v Hukovicích 4 trestné činy, z toho byl ve 3 případech zjištěn
pachatel, v Albrechtičkách 1 trestný čin neznámého pachatele, v Pustějově
10 trestných činů, z toho v 8 případech zjištěn pachatel, a v Nové Horce
3 trestné činy, z toho ve 2 případech zjištěn pachatel.
Rok 2016 byl charakterizován poklesem evidované kriminality se současně
se navyšujícím trendem zjištěných pachatelů.
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Městská policie Studénka
K 31. prosinci 2016 měla městská policie 15 zaměstnanců,
z toho 11 strážníků včetně velitele s platným osvědčením
odborné způsobilosti a 4 dispečerky (bez osvědčení
odborné způsobilosti). Personální situace v roce 2016,
kdy na počátku roku došlo k navýšení stavu zaměstnanců
městské policie o jednoho strážníka, umožňovala v druhé polovině roku
častěji sestavovat dvoučlenné denní hlídky a podle potřeby posilovat hlídky
při kulturních a sportovních akcích, v nočních hodinách a o víkendech.
Městská policie byla vybavena dvěma služebními vozidly, a to Škoda
Roomster a Citroën Berlingo. Obě vozidla byla vybavena vozidlovou
radiostanicí a výstražným světlem modré barvy doplněným akustickou
signalizací a megafonem. Služební vozidlo Škoda Roomster bylo vybaveno
sledovacím zařízením CCS Carnet. Dále městská policie disponovala
videokamerou, digitálním fotoaparátem, tabletem pro mobilní přístup do
příslušných informačních systémů a městským kamerovým dohlížecím
systémem.
V roce 2016 bylo městskou policií zaznamenáno 4 045 událostí. Byla
dokončena modernizace komunikační sítě městské policie a bylo provedeno
2 166 preventivních kontrol. Ve spolupráci s OO PČR Studénka byly
provedeny 2 plošné kontroly zaměřené na podávání alkoholu mládeži
a řízení pod vlivem alkoholu nebo jiné návykové látky. Významná byla
spolupráce městské policie s občany. V roce 2016 tvořil počet přijatých
oznámení 16,2 % z celkového počtu událostí.
Mezi nejčastější přestupky, které strážníci řešili, patřily dopravní přestupky
v počtu 364. Jednalo se zejména o kontrolu cyklistů jak v prostoru náměstí
(zákaz vjezdu cyklistů), tak za snížené viditelnosti či při jízdě na chodnících,
na kontrolu vyhrazených parkovišť pro tělesně postižené a dodržování
pravidel silničního provozu zejména v ulicích s jednosměrným provozem
a na provádění kontrolních dopravních akcí u železničního přejezdu ČD.
V počtu 96 následovaly přestupky proti veřejnému pořádku, jako bylo
poškozování veřejně prospěšného zařízení, rušení nočního klidu, vzbuzování
veřejného pohoršení atp. V počtu 71 následovaly přestupky proti pořádku ve
věcech územní samosprávy (porušení obecně závazných vyhlášek obce), jako
je volné pobíhání psů, znečišťování veřejného prostranství psy, nedodržení
ohlašovací povinnosti ve vztahu k místním poplatkům. K dalším přestupkům
patřily např. přestupky proti občanskému soužití a přestupky proti majetku.
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Přestupky byly řešeny domluvou (352 přestupků), blokovou pokutou
(135 přestupků v celkové výši 20.400 Kč) nebo předáním správním orgánům
(95 přestupků).
V roce 2016 strážníci řešili také jiné události. Bylo např. provedeno
75 odchytů psů. Problematikou vraků se zabývali v součinnosti s odborem
stavebního řádu, územního plánování a rozvoje. Celkem bylo řešeno
13 případů nálezů vraků. Nalezená jízdní kola, peněženky, doklady apod.
(10 případů) byly předány buď zpět majiteli, nebo na Městský úřad Studénka.
Skládky byly zakládány jednak u příjezdových komunikací do města,
v katastru města byly problematickými oblastmi hlavně okrajové části a ulice
Tovární. Za období roku 2016 strážníci zmapovali, zaevidovali a přispěli
k odstranění 216 černých skládek na území města. Strážníci také sami na
místě odstraňovali velké množství drobných skládek, které pro způsob,
rychlost a nenáročnost odstranění nejsou mnohdy ani evidovány (např. volně
pohozené igelitové tašky, kartonové krabice apod.). Podezření z porušení
trestního zákona bylo v roce 2016 oznámeno OO PČR v 18 případech,
3 podezřelí pachatelé trestných činů byli přímo zadrženi strážníky městské
policie. Strážníci městské policie poskytli první pomoc v 18 závažnějších
případech zranění.
Nejvíce událostí se vyskytlo v okrsku sídliště (2 522), nejzatíženějšími
ulicemi byly ulice Budovatelská (561 událostí), Poštovní (498 událostí),
A. Dvořáka (429 událostí), L. Janáčka (399 událostí) a Sjednocení
(200 událostí).
V oblasti pracovních a mimopracovních aktivit zajistila městská policie
ukázky práce strážníků a vybavenosti Městské policie Studénka na několika
kulturních akcích a akcích určených pro děti. Strážníci také ve dnech školního
vyučování prováděli pravidelný dohled u přechodu pro chodce u základní
školy na ulici Butovická. Před základní školou na ulici Sjednocení prováděli
dozor dle dohody příslušníci Policie ČR. Byla rozšířena příprava strážníků
v prohlubování znalostí a dovedností profesní sebeobrany, taktiky
a bezpečnosti provádění zákroků, která probíhala v objektu bývalé základní
školy na ulici Tovární, kde strážníci absolvovali praktická cvičení. Jako
každoročně strážníci zrealizovali několik besed v základních školách
i v mateřské škole, zúčastnili se akce „112 zasahuje“ a „Živá knihovna
povolání“.
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ŽIVOTNÍ
PROSTŘEDÍ
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V roce 2016 vydal stavební úřad ve Studénce 256 rozhodnutí včetně
usnesení, 12 souhlasů s ohlášenou stavbou, 70 územních souhlasů,
10 sloučených územních souhlasů a souhlasů s provedením ohlášeného
stavebního záměru a 24 kolaudačních souhlasů a uskutečnil 103 kontrolních
prohlídek na stavbách a nemovitostech. V rámci uskutečněných kontrolních
prohlídek bylo povoleno užívání u 37 zrealizovaných staveb.
V témže roce bylo vydáno stavební povolení na tyto významnější stavby ve
Studénce: přístavba skladovacích prostor firmy 4EVER, příjezdová
komunikace k administrativní budově 4EVER, částečná rekonstrukce objektu
MěÚ, přístavba výrobní haly firmy Freso, stavební úpravy bytu školníka
ZŠ Butovická za účelem vzniku sborovny a knihovny s čítárnou, stavební
úpravy 1. podlaží zámku Nová Horka, které budovu přemění z ústavu sociální
péče na muzeum pro veřejnost, a udržovací práce v kostele Všech svatých
v Butovicích (oprava podlahy na kůru).
Z významnějších staveb byl kolaudační souhlas vydán k výstavbě objektu
domu pro osoby se zdravotním postižením ve Studénce, ke stavebním
úpravám bytu školníka v ZŠ Butovická na sborovnu a knihovnu s čítárnou,
k vybudování osvětlení přechodu pro chodce u MŠ Butovická, k vybudování
přístavby skladovacích prostor firmy 4EVER a rekonstrukci veterinární
ordinace na ulici Butovická ze stávajícího rodinného domu.
Stavební úřad vydal povolení nebo opatření, kterými povolil výstavbu
7 novostaveb rodinných domů na území města. Nově vzniklo a bylo
zkolaudováno 5 bytových jednotek v rámci provedené výstavby nových
domů a 7 bytů nově vzniklo v rámci stavebních úprav ve stávajícím objektu.
Z hlediska výkonu správní činnosti dle zákona o pozemních komunikacích
bylo vydáno 45 povolení a stavební úřad uskutečnil 48 dohledů na místních
komunikacích.
Na úseku životního prostředí bylo vydáno celkem 35 usnesení a rozhodnutí
ve věci povolení kácení dřevin rostoucích mimo les. Z podaných žádostí
o kácení dřevin nebylo v jednom případě kácení povoleno a v druhém bylo
povoleno jen částečně. Rozhodnutími bylo povoleno kácení 322 kusů dřevin
a 3 875 m2 keřů. Za pokácené dřeviny byla ve 3 případech uložena náhradní
výsadba, a to celkem v rozsahu 2 569 kusů dřevin. Dále byla vydána
2 rozhodnutí o zásahu do významného krajinného prvku a 2 rozhodnutí
o připojení na kanalizaci.
Na úseku rybářství bylo v roce 2016 vydáno 45 rybářských lístků.
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SPORT, KULTURA,
SPOLEČENSKÝ
ŽIVOT
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SAK Studénka, příspěvková organizace
Na rozvoji kulturního a sportovního života ve Studénce
se velkou měrou podílela organizace k tomu vytvořená –
SAK Studénka, příspěvková organizace. Následující
přehled je pouze částí její činnosti.
Dvacátý ročník městského plesu patřil
zábavě ve stylu francouzsko-benátského
karnevalu a uskutečnil se v sobotu
6. února. V programu se vystřídali
akrobati, pierot a artisté, vystoupila skupina In-trick-aři.
O hudební doprovod se postarala kapela Rivieras show band
a jako VIP host plesu vystoupil zpěvák Petr Bende se svým hudebním triem.
Dne 10. dubna se rodinné centrum zapojilo do
5. ročníku mezinárodních závodů kočárků „Strollering“.
Závody proběhly na náměstí Republiky. Soutěžící se
mohli zapojit do 3 kategorií, a to maminky s kočárkem,
dítě na odrážedle nebo s kočárkem a netradiční povoz. Závody probíhaly
v chůzi na 100m dráze.
Dne 2. května došlo na zámku ke slavnostnímu otevření
revitalizované části muzea, revitalizované zámecké zahrady
a otevření questingové trasy „Pohádkové Poodří“ za přítomnosti
zástupců města a Moravskoslezského kraje. Do tohoto projektu
se organizace SAK Studénka zapojila společně s okolními městy
a vesnicemi. Jeho cílem byla propagace našeho regionu. Projekt
spočíval v tom, že jeho účastníci procházeli různé trasy kolem
zajímavých míst našeho regionu, získávali samolepky, které si
lepili do „Vandrbuchu“, a pracovní list, který doma dokončovali. K tomu jim
pomáhala bludička Kotvička. Na konci roku pak mohli vyhrát zajímavé ceny.
V tomto roce uplynulo 700 let od narození
českého krále Karla IV. Ve Studénce začal
program 13. května už dopoledne pro žáky
základních škol. Ti v dílnách plnili úkoly, za
které dostávali groše, jež směňovali za cihly. Z těch pak
postavili „Karlův“ most. Odpolední a večerní program byl
určen široké veřejnosti. Začal po 17. hodině příjezdem krále
a zdravicí představitelů města. Na zámecké zahradě jsme si
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mohli poslechnout bujaré písně z krčem, muzikálové melodie v podání
zpěváka Tomáše Trapla, zhlédnout rytíře, kejklíře, žoldnéře i komedianty.
Bohužel se moc nepovedlo počasí, zatímco dopoledne bylo ještě bez deště,
kvečeru začalo pršet.
Oslavy dne města „Dobrý den, město 2016“ se konaly
11. června, tentokrát v areálu letního koupaliště.
Dopolední program byl zahájen vystoupením místních
organizací a spolků, následovala volná zábava na
nejrůznějších atrakcích jako např. criscros či bumper
a program pro děti. Svým zpěvem a neotřelým humorem pobavila odpoledne
kapela The Tap Tap. Během dne nechyběly rukodělné dílničky pro děti,
prezentační stánek města Studénky a příspěvkové organizace SAK Studénka,
chutné občerstvení, ale také novinka letošního roku, tzv. relax zóna, kde si
návštěvníci mohli odpočinout a vychutnat si zábavný program.
Přehlídka všech formací Mažoretek Petra Studénka pod názvem
„Mažoretkové odpoledne“ proběhla na zahradě Dělnického domu v neděli
19. června.
Již potřetí SAK představil složky integrovaného záchranného
systému, a to 24. června v areálu zimního stadionu. Nechyběli
příslušníci Policie ČR, MěP Studénka, Celního úřadu
Moravskoslezského kraje, Hasičského záchranného sboru
Nový Jičín, Sboru dobrovolných hasičů Studénka, Záchranného týmu Ostrava.
Ti připomněli, jak správně ošetřit raněného, jaké jsou základy sebeobrany, co
je to hasičský sport nebo jak vypadá práce psovodů při hledání drog či
přepravě zakázaného zboží. Kriminalistické techniky předvedli studenti
Bezpečnostně právní akademie Ostrava, s. r. o. O krevních skupinách mluvila
pracovnice krevního centra z Ostravy. V rámci bezpečnosti silničního
provozu se představil také BESIP. Novinkou letošního roku byla spolupráce
se společností EKO-KOM, která zapojila děti do projektu „Barevný den“.
Ani v tomto roce nechyběla oblíbená akce „FAJNE LÉTO“, která se uskutečnila
v sobotu 23. července v prostředí Vagonářského muzea a zámecké zahrady.
Program byl zahájen ve 14 hodin a byl plný vláčků, mašinek a hudby. Děti se
mohly svézt na Sičově drobné železnici, zhlédnout dvě pohádky, dospělí
zaměřili pozornost na regionální kapely. Součástí programu byla
i ochutnávka regionálních potravin.
Tradiční letní festival ve Studénce přinesl spoustu zábavných a sportovních
aktivit, ale také hudby. Pro děti byly opět připraveny středy plné klaunských
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rošťáren, pohádek a tvořivých dílniček, dospělí nepřišli o tradiční páteční
diskotéky. Součástí programu bylo „Country odpoledne u koní“, „Rozmarné
léto na koupališti“ opět v plavkách, ale bez bazénu, jen s vodními atrakcemi
a koncert Mirky Miškechové „Po starých zámeckých schodech“.
Nově organizace pořádala 5kilometrový běžecký závod
„Studénecký RUNNER“. Dne 3. listopadu proběhl 1. ročník. Začátek
běhu byl na Šplíchově, běželo se večer, a proto byla nutností
čelovka nebo baterka.
V pondělí 26. října se žáci 9. tříd našich škol zúčastnili v Dělnickém domě
akce s názvem „Živá knihovna povolání“. Celá akce spočívala v tom, že
navštěvovali stanoviště s lidmi z různých profesí, kteří vyprávěli, co obnášelo
studium dané profese a co jim přináší jejich každodenní práce.
Mnoho akcí proběhlo během adventu. Jednalo se např. o adventní trhy,
rozsvícení vánočního stromu na náměstí, zpívání koled v rámci akce „Česko
zpívá koledy“, koncert tamburašů, koncert Pavla Nováka či koncert
pěveckého sboru „Permoník“.

Akce jiných spolků a organizací
SK Studénka, oddíl národní házené, pořádal 23. ledna „Sportovní ples“.
K tanci i poslechu hrála hudba FLASH, firma POLI prodávala zvěřinové
speciality a ples doprovázela bohatá tombola.
Jako každoročně pořádal SDH Studénka-město „Hasičský ples“. V soboru
20. února mohli návštěvníci poslouchat i tančit na písně v podání skupiny
A-BAND, zhlédnout doprovodný program a zúčastnit se tomboly
s hodnotnými cenami. Tentokrát mohli výherci vyhrát pobyt v Beskydech,
jízdní kolo nebo tablet.
Už 4. ročník nepostupové soutěže mažoretek v sólo
a miniformacích „Studénecká hůlka“ proběhl v neděli 28. února
v Dělnickém domě. Zúčastnilo se jí více než 140 soutěžících
z 24 souborů.
Tradiční už 25. „Společenský večírek“spojený s oslavou Mezinárodního dne
žen, který organizovala ZO KSČM ve Studénce, se konal 5. března v Dělnickém
domě. V úvodní části vystoupily malé tanečnice ze Studénky, poté k tanci
i poslechu hrála skupina KAREL GOTT REVIVAL MORAVA.
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Dne 1. května se konala pouť v Nové Horce.
V sále MěÚ Studénka proběhla 14. května beseda pod názvem „Montessori
cestou aneb pomoz mi, abych to dokázal sám“. Zájemci se mohli dozvědět
základy montessori pedagogiky.
Myslivecké sdružení Poodří Studénka pozvalo 28. května všechny občany na
ochutnávku zvěřinových specialit na myslivecké chatě. Podávaly se
myslivecké speciality srnčí guláš a pečený divočák se zelím. Pro děti byl
připravený táborák s opékáním špekáčků a další občerstvení s posezením až
do večerních hodin.
Také už tradiční akci „Rodinné odpoledne“ pořádalo Sdružení rodičů při
ZŠ TGM Studénka 4. června na zahradě Dělnického domu. Účastníci
zaměstnali ruce v rukodělných dílnách, protáhli tělo při pohybových
aktivitách, a to vše při poslechu kapel, pěveckých souborů i diskotékových
písní.
„Noc kostelů“ proběhla v kostele sv. Bartoloměje 10. června. Otevřená byla
sakristie s výstavou ornátů a liturgických předmětů a kůr s varhanami, na
programu bylo vystoupení SZUŠ Musicale, dětské divadelní představení,
přednáška o studéneckém rodákovi P. Janu Böhmovi a varhanní koncert.
Už 12. ročník srazu historických vozidel a motocyklů „POLI veterán jízda
2016“ se uskutečnil 16. července.
V neděli 10. července a v pondělí 11. července mohly děti se svými rodiči
zhlédnout na travnaté ploše u zimního stadionu rytířské turnaje.
V neděli 24. července se na Butovické návsi konala tradiční „Anenská pouť“
a 21. srpna na školní zahradě ve Studénce „Bartolomějská pouť“.
„Studéneckou pětku“ zorganizoval Jaroslav Kuncek 7. září.
Pořadatelé rozšířili původní 5kilometrový závod ještě
o trať 3 km a 12 km. Dorazili nejen místní běžci, ale také
závodníci z Ostravy, a dokonce i z Anglie.
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Den otevřených dveří na městském úřadu a ve
střediscích organizace SAK proběhl ve středu 21. září.
Zájemci si mohli prohlédnout kanceláře městského
úřadu, kroniky a pamětní listy a mohli zhlédnout film
o Studénce, který se promítal v sále. Mohli si také
prohlédnout zázemí Dělnického domu a neveřejné
prostory Vagonářského muzea. Kdo chtěl, vyzkoušel si
práci před kamerou v TV Odra. V tento den bylo
zdarma bruslení, bazén, bowling a minigolf.
Den otevřených dveří proběhl v září také v zámku v Nové Horce. Jednalo se o
výjimečnou příležitost navštívit zámek před jeho rekonstrukcí. Komentované
prohlídky byly pro účastníky zdarma.
Každoroční slavnostní výlov rybníku „Vražedné pobřeží“ pořádal DENAS,
spol. s r. o., rybářství Studénka, v areálu sádek 15. října. Prodávaly se živé,
smažené i uzené ryby a další občerstvení.
Tradiční zvěřinové hody se konaly v restauraci Dělnický dům ve dnech 18. až
19. října.
Na konci října se sešli příznivci kruhového tréninku, který se ve Studénce
cvičí už od roku 2012, a uspořádali víkendový výlet na Ostružnou. Kromě
cvičení, jógy a sauny podnikli také výlet na Šerák a do Lesního baru.
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SPOLKOVÁ
ČINNOST
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Ve Studénce pracovalo v roce 2016 velké množství spolků a organizací.
Informace o jejich činnosti jsem čerpala buď z výročních či jiných zpráv
předsedů, nebo z webových stránek a facebooku. Bohužel s některými
představiteli se mi nepodařilo spojit, nesehnala jsem na ně kontakt nebo na
mé žádosti o spolupráci nereagovali. V tom případě je o nich v kronice jen
minimální zmínka nebo uvádím pouze název spolku s tím, že existoval.

AS Bizon Studénka
Spolek uspořádal „IXX. ročník memoriálu Antonína Bůžka v malé kopané“,
který proběhl v Nové Horce 16. července za účasti 16 družstev ze Studénky,
Nové Horky, Albrechtiček, Kopřivnice, Oder a Ostravy. Vyhrál tým AS Bizon
ze Studénky.

BMX Studénka
Bikrosový oddíl ve Studénce měl dohromady 14 jezdců, z toho bylo 1 děvče.
Předsedou oddílu byl Petr Hurník. Pravidelně se zúčastňovali závodů
„Moravské ligy“, „Českomoravského poháru“ a „Mistrovství ČR“. Jeden jezdec
a jezdkyně se zúčastnili i „Mistrovství Evropy“ v italské Veroně. Naši jezdci
a jezdkyně pravidelně trénovali v ČR i v cizině, zúčastňovali se zimních
soustředění v kryté hale na Slovensku a letního soustředění v Hranicích.
Nejdůležitějším závodem sezony bylo „Mistrovství ČR
jednotlivců“, které se konalo v Benátkách nad Jizerou.
Nejlépe skončil Matěj Hurník v kategorii B14 na 2. místě,
Radek Hrnčíř v kategorii CR TOP na 3. místě a Radek Košárek
v kategorii CR 30/39 vybojoval 3. místo. Na „Mistrovství ČR klubů“ se náš
čtyřčlenný tým v konkurenci 47 týmů umístil na 10. místě.
Naši jezdci a jezdkyně se v celkovém pořadí „Moravské bikrosové
ligy“ neztratili, Radek Hrnčíř a Matěj Hurník ve svých kategoriích
posbírali nejvíce bodů a vyhráli.
Na konci sezony se konal první ročník „MORAVSKO –
MALOPOLSKÝ BMX CUP“ v Hranicích.
Jednalo se o mezinárodní závod
jednotlivců, ale hlavně o volný závod
týmů o putovní pohár. Studénka složila 2 týmy, BMX
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Studénka 1 a BMX Studénka 2. Druhý tým vybojoval v soutěži 4. místo a první
tým soutěž ovládl a odvezl si putovní pohár do Studénky.

Českomoravský svaz chovatelů poštovních
holubů, ZO CHPH Studénka
Místní spolek se v roce 2016 zabýval obvyklou činností spolku chovatelů
poštovních holubů, a to absolvováním letové a výstavní části sezony. Měl
12 členů (průměrný věk 65 let), jeho předsedou byl Ing. Anton Solár.
Členové absolvovali 12 krátkých a středních tratí a 7 dlouhých tratí. Krátké
a střední tratě absolvovali převážně z polského území a vzdálenost jejich
startovacích míst se pohybovala od 150 do 500 km. Dlouhé tratě, které
dosahovaly vzdálenosti 500 až 1 100 km, absolvovali z území Německa,
Holandska a Belgie. Nejdelším závodem bylo tradičně Ostende, vzdálenost od
místa startu byla 1 086 km.
Celkově bylo na všechny závody nasazeno 3 437 holubů spolku. Naši
chovatelé si v těchto soutěžích vedli úspěšně. Z 12 krátkých a středních tratí
vyhráli v rámci oblastního sdružení pásma Nový Jičín 8x první místo a ze
7 dlouhých tratí 6x první místo. V rámci soutěží oblastního sdružení pásma
Nový Jičín za rok 2016 se stal mistrem oblastního sdružení náš chovatel
Marek Skrbek. Jeho špičkové výsledky v oblastním sdružení v mnoha
soutěžích poštovních holubů ho v rámci republiky zařadily na přední místa.
Tento chovatel nás reprezentoval i na „Celostátní výstavě poštovních holubů“
a na „Olympiádě poštovních holubů“ v Bruselu. Jako jediný z české skupiny
získal v kategorii D (krátké tratě, střední tratě, dlouhé tratě) zlatou medaili za
1. místo.
Druhá fáze závodní sezony se týkala odchovu holoubat v daném roce, kde
členové absolvovali 4 závody z Polska.
Závěrem roku chovatelé uspořádali tradiční „Mikulášskou výstavku“ odchovů
poštovních holubů tohoto roku v areálu spolku za účelem porovnání kvality
exteriéru budoucích závodníků. Zde bylo vystaveno asi 80 holoubat.

Český rybářský svaz, místní organizace
Studénka
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Český svaz chovatelů, základní organizace
Studénka
Základní organizace pořádala 7. února ve svém středisku na ulici Veřovická
jednodenní „Místní výstavu králíků, drůbeže a holubů“ s doprovodným
programem, jako bylo občerstvení a bohatá tombola. Odborní posuzovatelé
zhodnotili a posoudili kvality jednotlivých vystavených zvířat, pro
vystavovatele těch nejvyšlechtěnějších byly přichystány čestné ceny.
Ve dnech 12. až 13. listopadu proběhla na stejném místě
„Podzimní okresní výstava zakrslé rousné a zdrobnělé
drůbeže“. Kromě toho vystavovali chovatelé také
morčata a zajistili prodej slepic. Výstavy se zúčastnilo
90 vystavovatelů z celého okolí, z toho 8 mladých chovatelů. Co do počtu
vystavených zvířat bylo přihlášeno 346 ks králíků (38 druhů a barevných
rázů), 277 ks drůbeže (41 druhů a barevných rázů) a 150 ks
holubů (27 druhů a barevných rázů). Odborné posouzení všech
zvířat provedlo 10 odborných posuzovatelů. Pro návštěvníky
byla připravená výborná domácí kuchyně.

Český svaz ochránců přírody Studénka
V roce 2016 měla základní
organizace 22 členů, do září
všechny
činnosti
zajišťovali
dobrovolníci, od října začal kromě dobrovolníků pracovat 1 zaměstnanec.
Předsedkyní byla Eva Bartošová.
Členové pokračovali ve spolupráci s regionem na přípravě cyklostezek,
pomáhali s žádostí o prostředky na obnovu rozpadlé kapličky v Petřvaldíku
a pokoušeli se pomoci i se starou sušárnou v Bernarticích.
V únoru se členové prezentovali na semináři v Lomné, kde
představili projekt záchrany starých ovocných odrůd
v Poodří a vedli celodenní praktický seminář o množení
a pěstování ovocných stromů.
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V březnu proběhla společná brigáda na pozemku
v přírodní rezervaci „Barošovický luh“. Členové spolu se
zálesáky vysazovali olše. Při té příležitosti odborné
i laické veřejnosti prezentovali jedinečný objev gossanu
(geologický útvar hřibového klobouku tvoření
limonitem), který tam učinili při kopání jam na minulé brigádě.
Počátkem května vyrazili na tradiční jarní hory. Tentokrát jejich cílem byly
Chřiby, kde potkali množství přemnožených divočáků a selat.
Pozdně letní cyklistické putování po vinařských stezkách proběhlo opět na
jižní Moravě, tentokrát v okolí Pavlova a Lednice. Zážitkem byl labyrint
podzemních chodeb v jemném písku ve svazích kopce a koštování skvělých
vín s přátelskou prezentací, také nocleh pod širákem v jednom z místních
lomů.
Ochránci přírody začali spolupracovat s Arnikou na projektu záchrany
brouka páchníka, jehož larvy žijí v každé duté hrušni.
Počátkem září poprvé za dobu téměř půlstoletí existence spolku vyrazili
zájemci za setkání členů a příznivců v Olšině.
V říjnu brigádníci i zaměstnanec upravovali výsadby v Bílově. Opraveny
i doplněny byly i výsadby v Butovicích.
Podzimní hory proběhly ve spolupráci s mladými zálesáky za
krásného počasí. Cesta vedla z městečka Javorníku přes hřeben
Rychlebských hor až do Janova na chalupu.
Členové se zabývali záchranou starých lokálních odrůd hrušek. Podařilo se
jim získat velké množství roubů, dokonce i nějaké unikáty.

Český svaz včelařů, z. s., základní organizace
Studénka
Předsedou organizace byl František Bernát. Včelařský spolek
působil na území města Studénky a obcí Pustějov a Albrechtičky
(část Nová Horka spadala pod ZO Bartošovice).
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V úterý 10. května proběhl v základní organizaci „Kurz chovu
matek“. Lektorem kurzu byl Radomír Hykl. Akce se zúčastnilo
asi 16 včelařů.
Včelaři pořádali v červnu zájezd pro své členy i zájemce
z řad veřejnosti. Na programu byla návštěva včelařské
farmy a stolařství Kolomý ve Starém Městě u Bruntálu,
výrobny včelařských nástrojů a pomůcek a prohlídka zámku v Bruntálu.
V neděli 26. června proběhlo v areálu Restaurace na Kmínku
tradiční „Včelařské odpoledne“. I přesto, že počasí nepřálo,
nedali se včelaři odradit a prezentovali svůj obor. K vidění
byly živé včely, děti si mohly vyrobit svíčky a zasoutěžit
a pro všechny byla připravena ochutnávka lahodného medu.
V sobotu 10. září se včelařský spolek zúčastnil oslav „Den
obce Albrechtičky“. Akce se konala v areálu zahrady
kulturního domu. Děti vyráběly svíčky a všichni mohli
ochutnat nabízený med.

ČSZ CH.A.O.S. Studénka
V roce 2016 zálesáci registrovali 43 členů, z toho bylo
25 členů ve věku do 18 let. Náčelnicí byla Mgr. Sylva
Weislechnerová. Od září probíhaly schůzky každý týden
v ZŠ Butovická a v klubovně v zámku, vedli je 2 vedoucí.
Uskutečnilo se celkem 18 schůzek a 1 speciální vánoční.
Oddíl uspořádal nebo se zúčastnil 20akcí, z nichž 12 bylo vícedenních.
V druhé půlce ledna vyrazili zálesáci na dvoudenní bobování do Beskyd.
V sobotu ráno vyrazili na Pustevny a pozdě odpoledne dorazili do cíle na
kopec k ledovým sochám. Při sestupu dolů se svezli na všem vhodném pro
sjíždění sněhové pokrývky. Den pokračoval večerní herní zábavou, která
trvala do pozdních hodin. Druhý den ráno po snídani vyrazili domů.
V dubnu se uskutečnila akce s názvem, „Sázení stromů v Bartošovicích“, které
se zúčastnili i zálesáci ze Studénky. Tato akce proběhla ve spolupráci
s místním ČSOP při příležitosti mezinárodního svátku Dne Země. Společnými
silami zálesáci zasadili asi 50 nových stromů.
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„Radost až do rána – RaDoR 2016“ opět zorganizovalo zálesácké středisko
Přerov. Cílem bylo nejen procvičit mozkové buňky díky netradičním šifrám,
ale i svaly potřebné ke zvládnutí nečekaných výzev. Naše středisko
reprezentovaly 2 týmy, z nichž v konkurenci dalších 13 družstev jedni
skončili na 1. místě a druhá dvojice na 3. místě.
Zálesácký pobyt na téma námořníci proběhl ve dnech 29. července až
7. srpna. Tři posádky hledaly nůž piráta Browna a poklad zavražděného
kupce.
„Čundr v Jeseníkách“ se konal ve dnech 29. září až 2. října. Spaní pod
širákem, vaření na ohni, hledání pitné vody, to bylo základem tohoto
putování.

Evropská letecká liga, z. s.
FOTBAL STUDÉNKA, z. s.
Fotbalový oddíl vznikl ve Studénce roku 1946, k jeho
osamostatnění od tělovýchovné jednoty došlo roku 2010.
Výkonný výbor pracoval ve složení Libor Slavík, předseda,
Michal Sekyra, jednatel, Jiří Švagera, pokladník, Martin
Dýčka a Libor Zůbek, členové, a Radek Korený jako revizor
sdružení. V prosinci Libora Zůbka vystřídal Radovan
Přikryl. Na konci roku 2016 bylo v oddílu FOTBAL STUDÉNKA registrováno
celkem 195 členů, z toho 130 členů bylo mladších 18 let. Z celkového počtu
bylo 95 % členů s trvalým bydlištěm ve Studénce. Oddíl měl družstvo mužů,
dorostenců, žáků, starší a mladší přípravka a minipřípravka.
Jarní část odehráli muži v okresním přeboru a skončili na 6. místě,
v podzimní části se jim nedařilo a byli na sestupových pozicích. Dorost
odehrál jarní část v krajské soutěži a skončil na 9. místě, v podzimní části se
hráči pohybovali ve druhé polovině tabulky. Žáci skončili na jaře ve středu
tabulky, na podzim byli na 2. místě. Přípravky pokračovaly ve sbírání
zkušeností.
I v tomto roce pokračovala spolupráce s FC Baník Ostrava. V rámci
partnerství se naše týmy zúčastňovaly společných turnajů,
probíhaly ukázkové tréninky pod vedením profesionálních
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trenérů mládeže a naši hráči se zúčastňovali tréninků se svými vrstevníky
z Baníku. Také naši trenéři se odborně vzdělávali s kolegy z FCB.
Ve dnech 16. a 17. ledna se uskutečnil silně obsazený
turnaj Hlubina CUP 2016 pro fotbalisty mladší přípravky
(ročník 2007 nebo mladší) a starší přípravky (ročník
2005 nebo mladší), kde se sešly fotbalové týmy z Ostravy
a blízkého okolí. Kluci z mladší přípravky obsadili
2. místo, když se rozhodujícím momentem úspěchu stal
první zápas s Baníkem Ostrava, v němž kluci zvládli jako
jediní uhájit proti pozdějšímu vítězi turnaje velmi
nadějnou remízu. Starší přípravka dosáhla fantastického
úspěchu a slavila 1. místo.
V sobotu 23. dubna hrála naše přípravka turnaj
„Fotbalový den s Baníčky“, který se konal v Jistebníku.
Součástí bylo sportovní klání maminek, které kopaly
penalty, a tatínků, kteří házeli oštěpem. Tato akce se
konala pod patronací fotbalových legend Baníku
Ostrava.
V neděli 29. května se odehrál ve Studénce další mini
turnaj předpřípravek pro ročníky narození 2009
a mladší. V konkurenci 9 týmů vyhrál Baník Ostrava
a domácí tým skončil sedmý.
V sobotu 18. června se na travnatém hřišti
letního stadionu uskutečnil 2. ročník
fotbalového miniturnaje pro Studeňáky nad
35 let s názvem „Studénka City Cup 2016“.
Z prvenství se nakonec radoval fotbalový tým
mužů v dresech FCB, 2. místo obsadil loňský vítěz z 1. FSC, 3. skončila stará
garda bývalých fotbalistů a 4. místo vybojovali hokejisté.
Již 4. ročník turnaje pro starší
a mladší přípravky, kterého
se zúčastnilo celkem 14 týmů
a asi 150 hráčů z celého kraje,
proběhl v neděli 19. června. V kategorii starší přípravky skončili domácí pátí,
v kategorii mladší přípravky obsadili bronzovou příčku.
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První srpnový týden proběhlo
„Letní
příměstské
táborové
soustředění“ pro členy i nečleny
klubu. Během 5 dnů děti zvládly
každodenní pohybové aktivity, 2 celodenní výlety a páteční fotbalový zápas
proti rodičům, po kterém následoval táborák spojený s nocováním ve stanech
na stadionu.
Na základě nenaplnění kapacity a požadavků několika žákovských družstev
bylo nejprve rozhodnuto, že dojde ke změně termínu konání tradičního
žákovského turnaje ve Studénce na 14. srpna. S ohledem na minimální zájem
i v tomto termínu se rozhodli organizátoři žákovský turnaj zrušit. Proto se
tedy „49. ročník žákovského turnaje v kopané a 24. ročník memoriálu
Oldřicha Halusky“podruhé ve své historii nekonal.
Na pátek 9. září připravil klub ve spolupráci s profesionálními trenéry
mládeže Baníku Ostrava další ročník náborového
dopoledne. To bylo určeno pro všechny děti 1. a 2. tříd
základních škol a posledního ročníku mateřských škol ve
Studénce. Pro děti bylo na travnatém hřišti připraveno
několik pohybových disciplín, které odhalovaly jejich pohybové nadání. Na
závěr obdrželo každé dítě drobnou odměnu a mohl následovat návrat zpět do
škol.
Dne 26. října se v poločase zápasu Baník Ostrava vs. MFK Vítkovice konal
v rámci spolupráce minizápas předpřípravek mezi Studénkou a Baníkem.
Členská schůze 2. prosince byla zároveň schůzí volební. Výkonný výbor byl
zvolen v tomto složení: Libor Slavík, předseda, Michal Sekyra, jednatel, Jiří
Švagera, pokladník, Martin Dýčka a Radovan Přikryl, členové, a Radek
Korený, revizor sdružení. Tato schůze dala zároveň výkonnému výboru
mandát, aby v případě nesplnění dvou uvedených podmínek zahájil kroky
směřující k ukončení činnosti spolku FOTBAL STUDÉNKA, z. s. Těmito
podmínkami bylo: a) Do 30. června 2017 musí být kompletně
(administrativně i fyzicky) převeden fotbalový areál letního stadionu ve
Studénce ze stávajícího vlastníka TJ MSV Studénka na město Studénka.
b) V případě převodu fotbalového areálu na město Studénka musí být do
30. června 2017 zahájeny kroky směřující k modernizaci fotbalového areálu.
Pokud podmínky nebudou splněny, je možné, že fotbal ve Studénce skončí.
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Výkonný výbor pozval všechny bývalé i aktuální hráče různých věkových
kategorií, trenéry i fanoušky na tradiční „Vánoční bago“,
které se uskutečnilo v sobotu 24. prosince, a na
„Silvestrovké bago“ 31. prosince. Tento rok to bylo
netradičně na hlavním travnatém hřišti. Jak uvedl spolek na
svých webových stránkách, důvodem přesunu na hlavní travnatou plochu
byla skutečnost, že „se vlastník škvárového hřiště, kterým je TJ MSV
Studénka, o škváru vůbec nestará (ostatně stejně jako
o celý areál). Nechceme proto riskovat zdraví
účastníků na naprosto nezpůsobilém povrchu a taky
se nehodláme bořit v psích výkalech, kterými je
škvárové hřiště bohatě poseto...“.
Ve čtvrtek 29. prosince pořádal výbor opět po roce pro všechny členy a jejich
rodinné příslušníky společný výšlap na Velký Javorník. Tentokrát šlo již
o 7. ročník této společné akce.

HC Studénka, z. s.
V roce 2016 měl klub 4 oddíly – muži, starší žáci, mladší žáci,
3. třída, 2. třída dohromady se školou bruslení. Prezidentem
klubu byl Martin Tomášek, bývalý dlouholetý hráč
extraligových Vítkovic, jednatelem klubu Radek Pobořil,
sportovním manažerem Ing. Jiří Frais, členy výkonného výboru
Bc. Radim Žaloudek a Miroslav Pokorný a hospodářem Milan Bobák.
Zakončení sezony 2015/2016 proběhlo tradičně „srandamatchem“,
tj. zápasem A mužstva proti svému fanklubu. Toto utkání bylo na programu
v pátek 11. března. Před ním proběhlo závěrečné focení A mužstva.
Dne 11. dubna proběhla výroční členská schůze, která v souvislosti s novým
občanským zákoníkem změnila organizaci na zapsaný spolek a schválila nové
stanovy.

HC KES Studénka, z. s.
Klub vznikl roku 2009 a je součástí HC Studénka,
z. s. Jedná se o klub, který sdružuje tělesně
postižené se zájmem o sledge hokej. Za cíle si
klade integraci tělesně postižených do
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společnosti, jejich rehabilitaci a pohybovou reedukaci. V roce 2016 měl
19 hráčů a 4 členy realizačního týmu. Jeho předsedou byl Mgr. Tomáš Mlčák.
V březnu skončila sezona 2015/2016. Naši sledge hokejisté měli celou
sezonu střeleckou smůlu a skončili na 7. místě. Do nové sezony 2016/2017 se
vrátili plni sil a optimismu, což vyjádřili mottem na své pozvánce na zápas se
Zlínem.

Naši hráči se 2. a 3. prosince zúčastnili turnaje v Elblagu. Bohužel v boji
o bronz prohráli s Rakouskem.
Všechny zájemce pozvali sledge hokejisté na čtvrtek 22. prosince, aby si na
zimní stadion přišli zajezdit ve sledgi.

Horolezecký oddíl Studénka
Oddíl vedl Jakub Marek. Členové se scházeli dvakrát týdně
v tělocvičně ZŠ Sjednocení, kde byla roku 2001 uvedena
do provozu horolezecká stěna. Také se účastnili závodů
s lokálním nebo celorepublikovým rozsahem s různými
úspěchy. Vedoucí vedli děti k soběstačnosti a vztahu
k přírodě na několika tradičních soustředěních, která proběhla na
moravských skalách.
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Čtyřdenní tradiční soustředění pro členy proběhlo začátkem června na
malebném pahorku v blízkosti hradu Rabštejn v Jeseníkách. Spalo se pod
stanem s možností jídla a sprchy v nedalekém hotelu.

Jarošův statek
V bývalém Jarošově statku ve Studénce sídlí nezisková organizace Příroda
kolem nás, o. p. s., jejíž ředitelkou je Ing. Sabina Poukarová. Sídlo společnosti
bylo v prostorech nového zámku ve Studénce, nacházela se zde také klubovna
a zázemí pro děti, další aktivity pak probíhaly na statku. Zájem byl o kroužek
jezdecký a chovatelský, o pony sport a start pony, o víkendové mini pony
cluby a o příměstské jezdecko-chovatelské tábory. Během letních prázdnin
proběhlo 5 turnusů tohoto tábora a 2 turnusy příměstského tábora „Malý
farmář“.
Nový rok zahájili na statku společným skokem přes
kouzelnou překážku. Každý si při jejím překonávání mohl
přát přání, které se mu v roce 2016 určitě splní. Někdo
skákal vedle koně, někdo na koni, někdo jen tak pro radost.
Jarošův statek vyhlásil na podporu dětské fantazie
a seznámení se s různými druhy domácích zvířat literární
soutěž na téma „Pohádka o zvířátkách ze statku“, ve které
hrál hlavní roli zvířecí obyvatel statku. Pro děti, které rády
kreslí, byla vyhlášena výtvarná soutěž „Zvířátka na statku“. Úkolem dětí bylo
nakreslit kterékoliv zvíře žijící na Jarošově statku. Vybrané příběhy i obrázky
byly vystaveny v knihovně.
V sobotu 9. července proběhlo na Jarošově statku „Country odpoledne
u koní“. Návštěvníci viděli řadu vystoupení dětí, poníků a jiných zvířat, k tanci
a poslechu hrála country kapela KZM, pro děti byly v doprovodném
programu připraveny hry, mohly se svézt na ponících a nechybělo ani jídlo
a pití.
Chovatelským svazům a organizacím, kam
patří i Jarošův statek, se v tomto roce poprvé
podařilo na Moravě zorganizovat oficiální
dětské vystavovatelské a jezdecké soutěže.
Proběhl tak první ročník „Moravského Show & Ride Šampionátu“, který se
skládal z 5 kol pořádaných po celé Moravě. Čtvrté kolo šampionátu se konalo
10. září na Jarošově statku v rámci akce „Pony den Studénka“. Své dovednosti
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s poníky předvedly děti od 3 let věku. V 77 startech se jich ukázalo 60 na více
než 30 ponících. O doprovodný program se postaral tým Hitrádia ORION.
V sobotu 24. září proběhl v prostorech Dělnického domu „Charitativní
zumbamaraton na podporu Jarošova statku ve Studénce“ s certifikovanými
instruktory. Celkový výtěžek z akce byl 8.350 Kč a byl použit na pořízení
zahradní techniky, kterou si musela společnost k údržbě pozemků v areálu
statku do této doby půjčovat. Během maratonu probíhal i doprovodný
program pro děti přímo na Jarošově statku.
Večer plný dobré muziky, zajímavého programu a zábavy, to byl „4. benefiční
country bál“, který se konal 26. listopadu v Dělnickém domě. Nechybělo ani
dobré jídlo a bohatá tombola. Celá akce a výtěžek z ní byl věnován na provoz
střediska ekologické výchovy Jarošův statek a rozvoj aktivit pro děti.
Dne 10. prosince se někdo prohnal ohradou pro
koně u Jarošova statku. Zůstalo tam jen pár
polámaných tyček a potrhané dráty a stopy po
motorkách. Koně byli naštěstí puštěni jinde.

Junák – český skaut, z. s.
Ve Studénce pracovaly 2 oddíly Junáka, které sdružovaly děti
od 5 let a v jejichž čele stál Ing. Vít Friml a Mgr. Kateřina
Burčková. Oddíly byly složeny ze 2 družin chlapců (mladší
Orlíci a starší Kobry, které byly v průběhu roku přejmenovány
na Minometnou četu) a čtyř družin děvčat (Žabky, Knoflíci,
Lentilky a Pirátky). V druhé polovině roku vznikl ještě oddíl
Pryskyřinky, který sdružoval předškolní děti. Členové se scházeli každý týden
ve skautské klubovně na staré faře. Protože vstoupil v platnost nový
občanský zákoník, musel se spolek přejmenovat na Junák – český skaut, z. s.
Rok 2016 byl 25. rokem činnosti této organizace ve Studénce.
V sobotu 16. ledna se 17členná výprava vydala „Po
stopách Amundsenovy výpravy“ na jižní pól. Cestou
nacházeli útržky z Amundsenova deníku a dozvídali se
o jeho výpravě. Závěr patřil vaření kotlíkového guláše
z „nasbíraných surovin“.
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Lednové „Skautské plesání v Albrechtičkách“
mělo 2 části. Ve 14 hodin začal maškarní ples
pro děti, večerní zábava patřila dospělým.
O program maškarního plesu se starala družina
Knoflíků. Po úvodním představování masek vypukla volná
zábava a pak už následovaly tanečky. Plesání bylo ukončeno
vyhlášením masek a tombolou.
Během 3 víkendů v únoru až dubnu se někteří členové zúčastnili
čekatelského kurzu „Mraveniště 2016“ nejen jako lektoři a pořadatelský tým,
ale i jako účastníci. Ti kurz úspěšně ukončili a získali první oficiální stupeň
kvalifikace.
Výpravu do historie zažili skauti 19. března ve Štramberku. Po
velkém zahřmění se ocitli v době kamenné: plahočili se
pralesem, vyráběli pravěké zbraně, dorozumívali se posunky
a jednoduchou řečí a lovili mamuta. Také navštívili muzeum
a neodolali štramberským uším.
V sobotu 23. března se sešlo 23 skautů, aby společně vyrazili na tradiční
výstup k mohyle na Ivančeně.
V okresním kole „Závodů Vlčat a Světlušek“ se chlapci umístili na 4. místě.
„Tábor 2016 Narnie Radíkov“ se konal 10. až
23. července. Hned první den děti prošly
skříní do neznámého světa, kde je čekaly
postavy z knížky. A celých 14 dní, bez ohledu
na počasí, prožívaly tento příběh. Samozřejmě se učily i spoustu dalších věcí –
skautskou praxi, vaření, úklid, zpracování dřeva nebo třeba nové sporty.
Svatováclavský den ve středu 28. září začal mší v kostele sv. Mikuláše
v Albrechtičkách a pokračoval „Svatováclavským krosem“. Tříčlenná
družstva, jejichž celkový věk nesměl přesáhnout 34 let, proběhla závod
s možnými i nemožnými překážkami.
Dne 8. října se naši skauti zúčastnili slavnostního otevření nově
zrekonstruované mohyly na Ivančeně.
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Klub důchodců při ZO OS KOVO MSV Studénka
V roce 2016 měl klub 709 členů, jeho předsedkyní byla Marie Macháčová.
Členové se mohli zúčastnit 6 zájezdů na různá divadelní představení,
5 zájezdů (turistické, poznávací) a 6 klubových večerů s živou hudbou
(např. mikulášský večer, slavnostní jarní klubový večer).
Ve středu 25. května pořádala Rada klubu důchodců a ZV MSV Studénka
v sále Dělnického domu každoroční tradiční „Setkání důchodců, bývalých
zaměstnanců vagonky ve Studénce“.

Letecký modelářský klub č. 260
Letecký modelářský klub č. 260 sídlil ve Studénce
v tzv. Sladké díře. Jeho předsedou byl Radek
Henzel a místopředsedou Bc. Vojtěch Skotnica.
V roce 2016 měl klub 11 členů.
Dva členové klubu, Radek Henzel a Rudolf Svoboda, vedli jako instruktoři
modelářské kroužky na ZŠ Sjednocení a ZŠ J. A. Komenského ve Fulneku.
Činnost v kroužcích byla zaměřena především na stavbu jednoduchých
papírových i balsových modelů letadlových kluzáčků. V tělocvičně školy byly
pořádány jízdy rádiem řízených modelů automobilů včetně různých soutěží
zručnosti, slalomové jízdy, okruhů na čas. Oba kroužky však pro malý zájem
ukončily v pololetí svou činnost.
Pravidelná letecká „AIR SHOW Studénka 2016“, která je již tradičně pořádána
v letních měsících roku, byla z důvodu nedostatečného počtu přihlášených
pilotů zrušena.
Člen spolku Rudolf Svoboda jako pozorovatel a dokumentarista pravidelně
navštěvoval seriály závodů rádiem řízených automobilů, např. zimní halové
Le Mans nebo letní „RC buggy“ ve Skřípově.
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Mažoretky Petra Studénka
Pod názvem Mažoretky Petra Studénka působily pod
hlavičkou SAK Studénka, příspěvková organizace,
4 soubory (Littlekadetky, Kadetky, Seniorky, Maminky),
celkem se jednalo o 50 dívek a žen. Soubory vedly Markéta
Čišecká a Eva Šmudlová. Mažoretky byly v roce 2016
registrovány v Majorettes association Czech (MAC),
v International federation majorettes sport (IFMS) a spolupracovaly
s dechovým orchestrem z Jistebníku.
V roce 2016 se mažoretky zúčastnily více než 20 různých soutěží
a vystoupení na území celé České republiky. Na 10 soutěžích získaly
8 zlatých, 10 stříbrných a 6 bronzových medailí. Všechny soubory pracují
s náčiním baton (hůlka), a to jak ve velkých formacích, tak v mini a sólo
formacích. V soutěžní sezoně 2016 si mažoretky připravily kolem
20 choreografií.
Dne 28. února se ve Studénce konal už 4. ročník nepostupové soutěže v sólo
a miniformacích „Studénecká hůlka“. Zúčastnilo se jí 24 souborů s více než
140 formacemi.
V sobotu 5. března soutěžila naše děvčata poprvé s novými choreografiemi.
V soutěži „Stars Cup“ vybojovala dvě 2. místa a několik bramborových
medailí.
„Kvalifikační kolo mažoretkového sportu“
proběhlo 17. dubna v Opavě. Všechna děvčata
přivezla alespoň jednu medaili a začala
pilovat choreografie pro finále.
O víkendu 29. dubna až 1. května bojovaly naše
mažoretky ve finále MČR výkonnostní třídy B
v Kladně. Podaly krásné výkony: seniorky se
umístily na 2. místě a postoupily do finále MČR
výkonnostní třídy A. To se konalo 21. a 22. května
v Karviné. Maminky vybojovaly titul 1. vicemistryně a postoupily na
mistrovství světa, které proběhlo v srpnu v Praze.
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V sobotu 28. května se mažoretky účastnily „Memoriálu Jiřího
Necida“ v Hranicích. Na soutěži vybojovaly další nominace na
mistrovství Evropy, na které bohužel nejely z finančních důvodů.
Na této soutěži se na mistrovství světa do Prahy nominovala
Simona Šmudlová.
Dne 19. června se členky rozloučily s další sezonou akcí „Velké
mažoretkové odpoledne“, během které se představily všechny
soubory studéneckých mažoretek.
V srpnu nás mažoretky reprezentovaly na mistrovství světa, které se konalo
v Praze. Tohoto mistrovství se zúčastnila Simona Šmudlová, která skončila na
13. místě v kategorii Batton juniorky solo, a soubor Maminky. Bylo to jejich
poslední vystoupení, neboť soubor maminek ukončil svou činnost.
Ve školním roce 2016/2017 soubor vedla Eva Šmudlová. Do trenérského
týmu přibyly další posily, a to Sabina Zsilinská s Kamilou Krupovou, které
vedly soubor Juniorky, a Klára Richterová s Terezou Bartošovou, které
trénovaly nejmladší soubor Littlekadetky. Ve 4 souborech (Littlekadetky,
Kadetky, Juniorky, Seniorky) působilo celkem 42 děvčat.
Poslední říjnový víkend se soubor Seniorky zúčastnil spolu
s ASH DOM Jistebník zájezdu do Rakouska, jehož součástí
bylo celodenní vystoupení na „Dýňovém festivalu“
v Obermarkersdorfu. Děvčata předvedla svou oblíbenou
,,Babetu“.

Městský klub důchodců
Městský klub důchodců měl 15 členů, jeho předsedkyní byla Jaruška
Grosmanová. Členové se scházeli každé úterý dopoledne v klubovně Domu
s byty zvláštního určení, kde hráli karty, kostky nebo si jen vykládali. Také se
scházeli při oslavách narozenin, MDŽ, Dne matek a Vánoc.
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Morfé
Sdružení
Morfé
je
organizací
založenou pro obohacení kulturního
a společenského dění a posílení
cestovního ruchu. Základním projektem je proměna
nevyužitého historického bunkru v multifunkční centrum. Klíčovým
partnerem projektu je Nadace OKD, přispívá i město Studénka, které
např. bezplatně zapůjčilo hájek nad krytem. V čele organizace stáli Bc. Lukáš
Zavadil a Bc. Renáta E. Orlíková.
Pro velký úspěch listopadové akce roku 2015 proběhl další
„Únorový Restaurant Day na Krytu“. Také tentokrát byl
největší zájem o raw zákusky, karobové muffiny a víno
Jakuba Sikory. Před krytem pak proběhla ukázka sabráže,
tedy otevírání lahví sektu šavlí.
Organizátoři se spojili s městskou knihovnou a zapojili se do
festivalu filmů „Jeden svět“. Návštěvníci tak mohli v červenci
v Krytu nebo v knihovně zhlédnout čtyři zajímavé dokumentární
filmy.
V neděli 28. srpna jsme mohli navštívit
„Cestovatelské
zážitkobraní
v Krytu“.
Mladí
studénečtí cestovatelé nás v krátkých prezentacích
pozvali na Island, Balkán, do severního Polska a do Černobylu.
„Listopadový Restaurant Day v Krytu“
proběhl v neděli 20. listopadu tentokrát
v dopoledních hodinách. Kryt byl plný
nejen jídla a pití, ale hlavně
návštěvníků. Prodávaly se raw food výrobky, v obležení byl
také stánek s vínem, kde kromě klasických odrůd byla
k zakoupení i vína speciální, např. šípkové.

Motalinky
Skupinu Motalinky založily ženy se zájmem o paličkovanou krajku v roce
2002. V roce 2016 se jich scházelo asi devět. Členky pokračovaly v kurzu
paličkování pod vedením zkušené paličkářky Marie Mikoškové.
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Myslivecký spolek Poodří Studénka
Členové obhospodařovali honitbu, jejíž část se nacházela v chráněném území
Poodří a kde platila odlišná pravidla pro hospodaření. Větší část z celkové
výměry připadala na pole a louky, nemalou část tvořily vodní plochy a své
místo zde měl i lužní les.
Myslivecký spolek Poodří Studénka měl v roce 2016 18 členů a 1 adepta.
Předsedou byl Pavel Haša st., mysliveckým hospodářem Ing. Marek Berkus.
V tomto roce členové spolku ulovili 15 bažantích kohoutů, 8 zajíců a kolem
25 kusů srnčí zvěře. Pavlu Hašovi ml. se podařila ulovit vzácnou raritu, a to
srnce parukáče, což se ještě nepovedlo ani v širokém okolí. Byla ulovena
2 prasata divoká, několik desítek kachen, 25 hus. Na jedné čekané se podařilo
ulovit rekordních 16 hus. Dále to bylo 15 lišek a několik psíků mývalovitých.
Pro občany myslivci opět v květnu uspořádali myslivecké odpoledne, kdy
kromě srnčího guláše a pečeného divočáka byly uspořádány soutěže
s hodnotnými cenami jak pro dospělé, tak i pro děti.

Pionýrská skupina Butovická
Pionýrská skupina Butovická (PS Butovická) je organizace,
která se celoročně stará, aby děti různého věku měly
smysluplnou mimoškolní aktivitu. V roce 2016 měla 53 členů,
jejím předsedou byl Petr Schneider. Sídlo měla v klubovně na
ulici Butovická. Nejstarším oddílem skupiny byl oddíl Bengálských Berušek,
který byl rozdělen na tři družiny – Akční Tým, Dračí Doupě a kapelu New
New (původně Bellow the Mark).
Bengálské Berušky je oddíl, kde jsou chlapci i děvčata stejného
věku. Oddíl se v roce 2016 obměnil, a tudíž členové nemohli jet
na soutěže pořádané různými organizacemi. Nebyli na to
připraveni. Věnovali se seznámení mezi sebou, učili se
komunikovat a tolerovat se navzájem. Na schůzkách se děti učily uzlování,
ohně, šifry, práci s mapou apod., vyrážely na kolech po okolí Studénky. Zde
poznávaly názvy jednotlivých lokalit a také to, jak se v těchto místech chovat.
Nedílnou součásti bylo i sportovní odpoledne na hřišti za ZŠ Butovická nebo
u klubovny na zahradě a tábor. Toho se zúčastnili skoro všichni členové
oddílu.
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V roce 1999 vznikla při Pionýrské skupině Butovická ve
Studénce Taneční skupina P.U.S.A. Děvčata se 2x týdně
scházela a trénovala v klubovně pionýrské skupiny
a využívala zrcadlový sál v Dělnickém domě. Tanečnice
tančily ve stylu discodance a showdance, vystupovaly na
společenských akcích a pravidelně se prezentovaly na tanečních soutěžích po
celém kraji, kde také sbíraly nejvyšší umístění. Od roku 2015 byla skupina
držitelem čestného titulu „NNO uznaná MŠMT pro práci s dětmi a mládeží“ na
léta 2016–2020 za dlouhodobou a kvalitní práci ve prospěch dětí a mládeže.
Hudební skupina New New natočila 3 singly a videoklip. Hrála na různých
festivalech (Český Těšín, Havířov, Bohumín, Brno, Příbor, Kopřivnice),
v ostravských klubech a také ve Studénce. Kapela vyhrála v mezinárodní
hudební soutěži „Vylezte ze sklepů a garáží“ v Českém Těšíně.
V květnu se členové skupiny zúčastnili dvoudenního festivalu
pod názvem „BAMBIFEST“, který se konal v Ostravě. Proběhl
už 18. ročník (původně „Bambiriáda“). Jednalo se o přehlídku
volnočasových aktivit, kde se naši pionýři představili přímo
na pódiu.
Ve dnech 2. až 16. července pořádala organizace tradiční letní dětský tábor
pro děti ve věku od 6 do 15 let. Jako každoročně se
konal v Čermné ve Slezsku. V celotáborové hře
pomáhali Jonathanu Harkerovi zachránit ženu před
spáry hraběte Drákuly. Díky své píli nakonec
Draculu na sklonku tábora zlikvidovali. Odměnou pro všechny zúčastněné
byla řada pěkných cen, dorty a závěrem pořádná oslava formou diskotéky.
V sobotu 26. listopadu se v holešovské tělocvičně
uskutečnilo republikové finále přehlídky moderních tanců
„Sedmikvítek“. Sjelo se tam přes 500 tanečníků z různých
koutů naší republiky. Naše malé tanečnice Pusinky
ukázaly svou lásku k tanci a domů do Studénky dovezly krásné 1. místo.
Každým rokem o jednom předvánočním víkendu spávají Bengálské Berušky
v klubovně. Letos to bylo už po dvacáté. Děti si v klubovně hrály, soutěžily
a také si vařily a navštívily krytý bazén.
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Raketové a míčové sporty, z. s.
Organizace sdružovala občany, děti a mládež se zájmem o badminton, tenis,
stolní tenis, nohejbal, volejbal apod., jejím předsedou byl JUDr. Stanislav
Vodný.
Oddíl uspořádal v roce 2016 celkem 11 otevřených turnajů pro občany města
Studénky a okolí. Jednalo se např. o turnaj dětí a mládeže, turnaj o „Mistra
raketových sportů“ a „Mikulášský turnaj“. Jako tradičně uspořádal
badmintonové turnaje žen, mužů, smíšených dvojic, dětí, dětí a rodičů
a seniorů. Členové se opět aktivně zapojili do „Amatérské badmintonové
ligy“, ve které soutěžilo celkem 10 družstev z různých měst a obcí
Moravskoslezského kraje. Pravidelně se také zúčastňovali badmintonových
turnajů pořádaných v Ostravě, Opavě, Krnově apod.
Největší ohlas měl u občanů turnaj 100letých, kterého se hráčsky zúčastnilo
více než 100 zájemců. Velmi zajímavým byl historicky první „Rodinný turnaj“,
který RAMS zorganizoval v Pustějově. Speciálním turnajem byl turnaj
o „Mistra raketových sportů ve stolním tenise, badmintonu a tenisu“, který je
rovněž v rámci Moravskoslezského kraje ojedinělý.
Tělovýchovná činnost oddílu byla v roce 2016 zaměřena na pravidelnou
tréninkovou výchovu nejen dospělých, ale i dětí v „Badmintonové školičce“,
kterou navštěvovalo 30 studéneckých dětí. V polovině roku 2016 došlo ke
zrušení kurtů v nafukovací hale TJ MSV Studénka, čímž byla ukončena
i činnost školičky.
Jako každý rok se sešly děti badmintonové školičky na svém závěrečném
turnaji ve čtyřhrách v badmintonu, který se z kapacitních důvodů konal
30. dubna ve sportovní hale v Pustějově. Tentokrát se do turnaje zapojili
přímo i rodiče dětí, kteří hráli ve dvojicích se svými potomky. Turnaje se
zúčastnilo celkem 40 dětí a rodičů ze Studénky, Pustějova, Tísku, Brušperku,
Lhotky u Ostravy a Ostravy.
Ve sportovní hale v Pustějově proběhl 17. září 2. ročník „Turnaje Studeňáků
ve čtyřhře v badmintonu“.
Čtvrtý ročník turnaje čtyřher „Raketový mistr města Studénky“ uspořádal
oddíl v sobotu 26. listopadu v nafukovací hale. Dvojice soutěžily v raketovém
trojboji, tj. badmintonu, tenise a stolním tenise.
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Sbor dobrovolných hasičů Studénka-Butovice, z. s.
SDH Studénka-Butovice sídlil v centrální hasičské zbrojnici na Butovické ulici.
Vedle dospělých hasičů zde pracoval také oddíl mladých hasičů. V roce 2016
sbor sdružoval 68 členů (12 žen, 39 mužů a 17 mladých hasičů). Oproti roku
2015 došlo pouze k přesunu 2 mladých hasičů do seniorské kategorie.
Věkový průměr všech členů stoupl z 31 na 32 let. Veškerou činnost řídil
9členný výbor, který se sešel 11x.
V březnu hasiči bezúplatně převedli na město majetek (altán a hrací sestavu),
získaný z dotace v roce 2009. Poté následovalo jednání o nové smlouvě
o zapůjčení celého areálu „Za Klečkou“, která byla podepsaná v prosinci. Tato
smlouva zaručila bezplatné užívání areálu hasiči, pokud nebudou porušeny
dohodnuté podmínky zapůjčení. V dubnu je u hasičů zvykem uklidit
a připravit hasičský areál „Za Klečkou“ na nastávající sezonu. Nejvytíženější
měsíc roku květen začal stavěním májky. V červenci se neuskutečnila
původně plánovaná zábava, protože se už druhý rok nepodařilo zajistit
hudební kapelu. Proto se sbor rozhodl zakoupit aparaturu, která by
v budoucnu umožnila pořádání diskoték. Na podzim začali hasiči s generální
opravou bezplatně získané buňky, kterou jim věnovala firma MSV Metal
Studénka. Buňka bude sloužit mladým hasičům jako zázemí pro výstroj
a výzbroj. V prosinci členky sboru přichystaly mikulášskou akci pro nejmenší
děti.
Dne 14. května při příležitosti pořádání okrskového kola v požárním sportu
přijela soutěžní družstva okolních sborů, která vzájemně porovnala svůj um
a fyzické dispozice v disciplíně požární útok. Naši hasiči tentokrát nezklamali
a vybojovali 3. místo.
Dne 21. května proběhl v hasičském areálu „Za Klečkou“ již 29. ročník
tradičního turnaje v kopané o „Putovní pohár SDH“ a „Pohár starosty města“.
Zúčastnilo se ho 9 družstev a vítězem se stalo družstvo AS Bizon. Kuriozitou
turnaje bylo jeho třetí vítězství v řadě, díky kterému po 29 letech poprvé
přešel putovní pohár do trvalého vlastnictví tohoto klubu.
„Jedenáctý ročník pohárové soutěže mladých hasičů v požárním útoku“
pořádali hasiči 11. června ve svém areálu „Za Klečkou“. Z důvodu nemocnosti
v okolních sborech a více akcím v okolí se jí zúčastnila pouze 4 družstva. Obě
kategorie, tedy mladších i starších žáků, vyhráli kluci z Příbora a byli
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odměněni putovním pohárem. Pořadatelé nově ocenili i nejrychlejšího
„proudaře“.
V areálu „Za Klečkou“ proběhlo 27. srpna „Zakončení léta“ s ukázkami
hasičské techniky a bohatým programem pro děti. Cílem akce bylo zpestřit
poslední dny prázdnin školákům a předškolákům, pro které bylo připraveno
7 soutěžních disciplín. Vyvrcholením odpoledne byla ukázka hasičů, kteří
předvedli všem účastníkům akce své schopnosti při hašení připraveného
dřevěného domečku.
Dne 17. září se uskutečnil v areálu „Za Klečkou“ 3. ročník amatérského
„Turnaje v nohejbalu o pohár SDH“.
I v tomto roce probíhal kroužek mladých hasičů, do kterého docházelo
15 dětí. Schůzky probíhaly v hasičské zbrojnici ve Studénce-Butovicích,
v tělocvičně ZŠ Sjednocení nebo v hasičském areálu ,,Za Klečkou“. Během
zimního období děti zdokonalovaly znalosti v oblasti požární bezpečnosti,
požární prevence a zdravovědy. Učily se vázat uzly, topografii, pracovat
s mapou a buzolou. V letních měsících se mladí hasiči připravovali na
pohárové soutěže v požárním útoku. Na podzim také proběhlo víkendové
soustředění na horské chatě v oblasti Ostravice. Mládež se zúčastnila
10 pohárových soutěží. Starší žáci byli nejúspěšnější ve Studénce a Vlčnově,
kde obsadili 2. místo. Mladší žáci obsadili 3. místo v požární soutěži ve
Studénce.

Sbor dobrovolných hasičů Studénka-město
SDH Studénka-město sídlil na Družstevní ulici, starostou byl Jaroslav
Herman. Výbor spolku se scházel téměř každý čtvrtek a dle potřeby zajišťoval
přípravu plánovaných akcí. Během roku byla svolána 1 valná hromada pro
zajištění vánočních trhů.
V průběhu roku hasiči prováděli a zajišťovali potřebné opravy a údržbu
zásahových vozidel. Bohužel kvůli korozi kabiny a nástavby neprošla
technickou kontrolou Avie DVS, stará 41 let. Město Studénka dokončilo
výměnu plastových oken a dveří ve zbrojnici.
Soutěžní družstvo mužů na 35 let se zúčastnilo 2 soutěží, a to okrskového
kola, kde skončili druzí, a soutěže SDH Studénka-nádraží, kde se umístili na
5. místě.
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Sbor dobrovolných hasičů Studénka-nádraží
V roce 2016 měl sbor 30 členů, z toho bylo 7 žen. Sbor řídil
osmičlenný výbor, který se scházel jednou měsíčně a před
každou akcí. Starostou byl Ivo Hotárek. Do společné jednotky
bylo zařazeno 9 členů této organizace, z toho 6 členů se
podílelo na zabezpečování pohotovosti v hasičských
zbrojnicích Studénka-Butovická a Studénka-město.
Na jaře hasiči opravovali hlavně areál „Mlýnská“. Opravovali stoly, lavice,
káceli staré stromy. Také byl zbourán starý prodejní stánek a na jeho místě
vybetonovány nové základy. Na podzim byla postavena kostra nového stánku
a nová střecha.
V sobotu 23. července uspořádali členové v areálu „Mlýnská“ již 38. ročník
soutěže požárních družstev „O putovní pohár starosty SDH Studénka-nádraží“. O nejlepší časy v nejatraktivnější disciplíně požárního sportu,
požárním útoku, přijelo soutěžit 17 sedmičlenných družstev žen, mužů
a mužů nad 35 let. Naše družstvo mužů skončilo po zaváhání na terčích na
9. místě a družstvo mužů nad 35 let po stejné chybě na 2. místě. Během této
soutěže byla poprvé použita nová časomíra.
Družstva se zúčastnila 12 soutěží, na nichž dosahovalo lepších výsledků spíše
družstvo starších. Družstvo mužů nad 35 let se opět v loňském roce
zúčastnilo „Moravskoslezské ligy v požárním útoku“, kde ovšem kvůli tomu,
že se tří posledních soutěží ligy nezúčastnilo, oproti loňskému roku kleslo
v celkovém hodnocení o 2 místa, a skončilo tak na 9. místě.
Členové také řešili výstavbu nových WC místo původních tzv. suchých.
Nestihli ale provést výběrové řízení na zhotovitele stavby, proto k realizaci
nedošlo.
I v tomto roce se hasiči zúčastnili akce „Recyklujte s hasiči“, během které od
obyvatel vybírali elektroodpad, a opět se zapojili do výchovně vzdělávacího
programu „Výchova dětí v oblasti požární ochrany a ochrany obyvatelstva“.
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SK Statek Nová Horka, z. s.
Předsedkyní fotbalového klubu byla Markéta Peichlová. Výkonný výbor se
scházel průměrně jednou za měsíc. V podzimní části sezony 2015/2016
a v jarní části sezony 2016/2017 hrál klub IV. třídu skupiny A OFS Nový Jičín.
Družstvo mužů pod vedením trenéra Radima Kořeného a jeho asistenta Pavla
Ballasche ukončilo na jaře sezonu po 2 prohraných zápasech na 3. místě
s 36 body. Do nového ročníku 2016/2017 vstoupilo mužstvo ne příliš dobře,
když hned první zápas s Mořkovem prohrálo 0:6. Další zápasy už byly na
lepší úrovni a podzimní část klub zakončil na 5. místě s 16 body.
Děti oslavily svůj svátek zábavným odpolednem 18. června. Na fotbalovém
hřišti soutěžily, mohly se projet na ponících, prohlédnout si hasičské auto. Po
večerním táboráku následovala diskotéka.
Dne 6. srpna se uskutečnil na fotbalovém hřišti v Nové Horce volejbalový
turnaj za účasti 6 družstev. Vítězem se stali hráči MAFRM Kunín.

Skautský oddíl Bílí hadi
Členové oddílu se pravidelně scházeli každý pátek v klubovně
na Požárnické ulici, jejich vůdkyní byla Mgr. Zuzana
Nováková. Oddíl měl čtyři družiny. Cvrčci byli benjamínci,
tj. předškoláci a žáci prvních tříd, Papoušci byli kluci a holky
od 2. do 5. třídy, nejstarší Krocany navštěvovali kluci a holky
od 5. třídy po střední školu. Družinu Vorvaňů tvořili dospělí, kteří se dělili
o různé funkce.
První únorový víkend se uskutečnila výprava do skautské
základny Líheň u Olomouce. Kromě masopustního závodu
v maskách hráli skauti hru „Po stopách Yettiho“, během níž
plnili nejrůznější úkoly. Druhý den hráli zajímavou hru
s létajícím talířem: určený okruh museli projít tak, že vždycky jeden člen
z družstva hodil talířem a tam se celé družstvo posunulo a házelo se dál.
Soutěž „Řád skautské vařečky“ se uskutečnila už podruhé.
Tento rok se vařilo na lihových vařičích a tématem bylo
sladké jídlo. S krupicí, palačinkami a nudlemi s mákem se
utkaly 4 týmy, Roveři a vůdkyně působili jako porota.
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Hodnotila se nejen kvalita jídla, ale také dodržení časového limitu, úklid
a hlavně úroveň spolupráce a komunikace v týmu.
Co 2 roky probíhá „Závod Vlčat a Světlušek“, tentokrát se
konal 16. dubna v ZOO Ostrava. Družiny musely projít
9 disciplín, což jim zabralo asi 4 hodiny. Nakonec jedna
družina skončila 10., druhá na 4. místě, čímž postoupila do
krajského kola.
Dne 7. května se členové projeli na kolech Poodřím. První
zastávka byla v záchranné stanici v Bartošovicích a další
v Kuníně. Celá cesta zpátky opět přes Bartošovice měřila
30 km.
Třídenní velká květnová výprava proběhla v jesenické vesničce
Pocheň a byla předzvěstí letošního tábora. Jejím základem byla
velká akční hra „Vláčky“. Vlaky tvořené 3 až 4 hráči se
pohybovaly mezi 5 nádražími, na nichž obchodovaly s lentilkami a dřevem
a vozily cestující. Tím si vydělávaly peníze.
Předtáborové putování kolem Moravice trvalo 3 červnové
víkendové dny a prověřilo síly skautů. Nachodili 32 km,
několikrát zmokli, ale také se osvěžili v Moravici a najedli
zmrzliny. Nechyběla návštěva zříceniny Vikštejn a cesta kolem Weisshuhnova
kanálu.
Letní tábor se konal 16. až 30. července, tentokrát na téma
stavba Kanadské pacifické železnice, kdy 3 týmy
vydělávaly dolary na materiál potřebný ke stavbě. Součástí
tábora bylo dvoudenní putování, menší výlety po okolí,
plavba na člunech. Členové plnili tradiční ranní otužování
a měli možnost získat titul „Tuleň“, ale také zkoušky pevné
vůle a schopnosti odříct si něco
příjemného. Nechyběla noční historická
hra, ekologické či zdravotnické hry, plnění skautských
zkoušek, večerní čtení, ohně, úklid lesa.
Nový školní rok byl uveden zahajovací hrou „Tajemství
zamčené truhly“. Cílem hry bylo získat klíč od nedobytné
truhly s pokladem. Týmy musely splnit 9 záludných úkolů
a po jejich splnění je indicie dovedly ke 3 bábovkám, které
členové týmů museli sníst, aby získali klíč k truhle.
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Romantické prostředí podzimních Jeseníků, stmelovací
hry, družinové programy, svíčková pouť pro nováčky,
brambory v popelu a mnoho dalšího, to bylo „Indiánské
léto“, které proběhlo o víkendu od 7. do 9. října a mělo
hlavní úkol: stmelit kolektiv.
Oddíl v listopadu oslavil 20. výročí svého vzniku. Toto výročí
členové slavili na chalupě v Oderských vrších. Došlo na videa
z akcí, návštěvy bývalých členů, velký dort, staré písničky,
dovádění v prvním sněhu a mnoho dalšího. A protože každý
oddíl má samozřejmě svá specifika, celým víkendem se
prolínala hra inspirovaná právě tématy, která pro Bílé hady byla vždy typická
– kronikářství, zájem o moderní dějiny, příroda
Poodří, zkoušky pevné vůle, putování po
zajímavých místech a v neposlední řadě obliba
zpívání, čtení a hraní divadla. A tak týmy psaly
fiktivní kronikový zápis z budoucího 40. výročí
a tipovaly, kolik váží všechny kroniky dohromady (je to 47 kg), procvičily si
paměť u maxi-pexesa se znaky táborů, hrály pantomimu, prchaly přes
železnou oponu, seznámily se se starými klubovními zákony, využily znalost
pooderských rostlin i práce s mapou.

Snooker Club Studénka
Snooker Club Studénka byl založen za účelem rozvoje
biliárového sportu snooker. Oddíl měl 14 členů, z toho
4 čestné členy, jeho předsedou byl Jan Marek. Oddíl po celý
rok zajišťoval konání veřejných turnajů, v roce 2016 jich
proběhlo 10, a zápasy městské ligy, kterých se účastnilo 8 klubových hráčů.
Ligu vyhrál Martin Cupal.
V únoru opět proběhl „Valentýnský turnaj“ a v březnu „Pohár
Tomáše Holase“. „Velikonoční turnaj“ se konal už podruhé bez
účasti žen. Turnaj „SCS 2016“ vyhrál Martin Cupal, čtvrtfinalista
z „Mistrovství České republiky ve snookeru“. Prvním turnajem
v sezoně 2016/2017 se stal „Narozeninový turnaj“, neboť „Zahajovací turnaj“
se pro nedostatek hráčů nekonal. Deset hráčů bylo rozděleno do 2 skupin,
vítězem se stal opět Martin Cupal.
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V roce 2016 proběhlo mistrovství republiky ve snookeru, z klubu se zúčastnil
Martin Ferenčík a Martin Cupal, který se umístil mezi 16 nejlepšími hráči.
Hráči klubu se zúčastnili tradičního turnaje „Moravia Cup“, kde se setkávají
nejlepší hráči ze čtyř měst na Moravě. Jakub Klimánek vyhrál jeho část B.
Neoficiálním nejlepším hráčem pro rok 2016 se stal opět Martin Cupal, kdy
mimo úspěchy v turnajích a v lize uspěl i na mistrovství republiky ve snooker.

Spolek žen Studénka
Tento spolek je od roku 2014 nástupcem Českého svazu žen ve Studénce,
jeho předsedkyní byla Hana Smetanová.
První akcí nového roku byl bowling ve Studénce. V únoru v rámci dobré
spolupráce s hasiči pomáhaly členky vyrábět jednohubky na „Hasičský ples“.
Tradiční večírek k MDŽ proběhl v kavárně Dělnického domu.
V sobotu 6. března se v Dělnickém domě konal tradiční „Dětský maškarní
ples“ s klaunem Hopsalínem, který si pro děti připravil bohatý program. Do
soutěží se zapojily nejen děti, ale i jejich rodiče. Na závěr byly všechny děti
odměněny nějakou drobností.
Ve dnech 21. až 23. března proběhla „Burza dětského oblečení“.
Rodiče mohli přinést jarní a letní oblečení, boty, ale také
hračky.
V dubnu členky zorganizovaly zájezd na Flóru Olomouc a odpoledne všichni
navštívili hrad Šternberk. Oblíbenou akcí je smažení vaječiny na zahradě
Dělnického domu. Tentokrát se smažilo ze 185 vajec. Během dne města ženy
prodávaly koláčky a sušenky. Dne 26. června spolek uspořádal „Dětský den“
na Dělnické zahradě. Proběhly soutěže, tombola a opékaly se párky. V srpnu
jely členky na zájezd do rožnovského skanzenu, kde v té době probíhal
„Starodávný jarmark“. Ještě v srpnu proběhlo „Ukončení léta na Kmínku“,
během kterého se opékaly párky. Cílem dalšího zájezdu v září byly
Luhačovice a odpoledne „Vinné sklepy u Františka“. Další burzu dětských věcí
pořádal spolek ve dnech 19. až 21. září. K prodeji bylo nabízeno oblečení,
boty a hračky. „Vánoční zdobení“ uspořádaly členky v listopadu v hasičárně.
Vyráběly se vánoční baňky, stromečky, věnečky, přáníčka a zdobily se
oblíbené perníčky.
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Sportovní klub policie Ostrava, oddíl sportovní
kynologie Studénka
Oddíl sportovní kynologie se věnoval několika hlavním
oblastem výcviku, které vycházejí ze spolupráce s místní
samosprávou, s Policií České republiky a s Českým
kynologickým svazem. Oddíl tak pořádal výcvik psů běžně
chovaných ve městě, čímž významně přispíval na začleňování
psů do společnosti. Výcvikový prostor byl také využíván pro výcvik
policejních psů Policie ČR i MěP Studénka. Oddíl měl více než 70 členů, jeho
předsedou byl Bc. Petr Kozák. Hlavním tréninkových dnem byla neděle, kdy
dopoledne probíhal na Radaru výcvik poslušnosti a ovladatelnosti
a odpoledne výcvik agility, který zajišťoval Rudolf Sochor a Renata
Mojžíšková. Obedience, frisbee a flyball vedla Bc. Radka Hudečková.
Dne 25. června pořádali členové svou tradiční akci „Hurá na prázdniny –
Kynologové dětem“. Pravděpodobně z důvodu velmi teplého a dusného
počasí nebyla účast tak vysoká jako jiné roky. Přesto si děti zasoutěžily
a svými výkony osvobodily zavřeného psa. Kdo chtěl, mohl svého plyšového
psa přihlásit do soutěže krásy. Vítězové byli odměněni cenami a poháry.
Nechyběly ukázky agility a tradiční hasičská pěna.
Již 23. ročník mezinárodní kynologické soutěže civilních
a ozbrojených složek státu „Obranářský speciál
SKP Ostrava“ pořádal klub ve dnech 14. a 15. října.
V pátek 14. října od 20 hodin proběhly první 2 disciplíny,
a to noční zadržení prchající osoby a zadržení osoby, která se chce střetu se
psem vyhnout. V sobotu 15. října od 8 hodin proběhla poslušnost a zároveň
byl prováděn revír v objektu a v terénu. Poté soutěž pokračovala blokem
složeným z následujících disciplín: přepad při pochůzce, zadržení prchající
osoby, zadržení s protiútokem, likvidace výtržnosti a blokace osoby.
Prodejem 30korunových losů do tomboly pořadatelé letos získali 11.388 Kč,
které jako každoročně předali Nadaci policistů a hasičů.
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Sportovní klub Studénka, z. s.
Národní házená se hraje ve Studénce od roku 1922. V roce
2016 působila v klubu 4 ženská družstva, 5 mužských
a přípravka. V čele klubu stál Petr Odchodnický.

Náročná zimní příprava mladších žáků probíhala ve sportovní hale
v Pustějově a zúročila se na zimním halovém poháru, jehož 1. kolo proběhlo
v lednu ve Staré Vsi a o měsíc později v Troubkách. Trenéři využili širokou
hráčskou základnu a do turnajů postavili 2 studénecká mužstva mladších
žáků. Hráči Studénky A s přehledem postoupili jako vítězové do 2. kola
„Zimního halového poháru“, které proběhlo 13. února
ve sportovní hale v Troubkách. Plný počet bodů
a výsledné skóre 42:4 z 5 zápasů potvrdilo nadvládu
studénecké házené v kategorii mladších žáků. Finále
halového „Mistrovství České republiky mladších žáků“
proběhlo v březnu v severočeské obci Spořice. Naši házenkáři obsadili
3. místo.
Výborné výsledky mladších žákyň v roce 2015 nezůstaly
nepovšimnuty, a proto byla děvčata 8. Března 2016
pozvána do Nového Jičína, kde se konalo vyhlašování
„Nejúspěšnějších sportovců roku 2015“. Z této akce si
odnesly ocenění za úspěšný „Kolektiv okresu Nový Jičín“.
Družstvo starších žáků se jako každý rok
zúčastnilo kvalifikace na „Zimní halové
mistrovství ČR“. Kvalifikace se skládala ze
2 turnajů družstev ze severomoravské oblasti.
V této kvalifikaci zvítězili a postoupili do
finálového turnaje, který se konal 19. března ve
sportovní hale v Pustějově. Kluci se silných soupeřů nezalekli, postupně
všechny soupeře kvalitním a zodpovědným výkonem porazili a stali se vítězi
„Zimního halového mistrovství ČR“ v kategorii starších žáků pro rok 2016.
V sobotu 7. května pořádali házenkáři na svém hřišti u Dělnického domu
„10. ročník losovacího turnaje ve volejbale“, jehož se účastnila šestičlenná
družstva mužů a žen.
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Třídenní „Mistrovství ČR 2016“ v národní házené mladších žáků proběhlo
v červnu v Žatci. Přestože se první zápas našim klukům nepovedl a skončil
remízou stejně jako zápas poslední, celý turnaj vyhráli. O tom, jak výborní
jsou studénečtí hráči, svědčí fakt, že toto mistrovství vyhráli potřetí za sebou.
Během stejného víkendu skončili naši dorostenci na mistrovství v Praze-Čakovicích druzí a mladší žačky na Poháru ČR 2016 v Dobrušce první.
Tradiční jednodenní pouliční turnaj v házené pro registrované
i neregistrované hráče se konal na házenkářském hřišti 13. srpna. Dne
19. srpna uspořádali házenkáři krmášovou zábavu na zahradě Dělnického
domu.
Už 38. předsilvestrovský pochod pořádali házenkáři v pátek 30. prosince.
Účastníci si mohli vybrat ze dvou tratí – 12 a 20 km.

Sportovní rybářství
Svaz tělesně postižených v ČR, z. s., místní
organizace Studénka
Organizace měla 94 členů, její předsedkyní byla Jaroslava Novosadová.
Členové se zúčastňovali zájezdů, sportovních aktivit (bowling, plavání),
setkávali se na večírcích a oslavách jubilantů.

Tamburašský soubor Brač Studénka
Soubor vystupuje pod hlavičkou SAK Studénka,
příspěvková organizace. Vedl ho dirigent Petr Olbrecht,
hrálo 19 hudebníků a zpívala Michala Kubínová.
Na jaře soubor zavítal do Prahy za pražskými tamburaši, se kterými
uskutečnil společný koncert v prostorech základní školy.
V květnu proběhl již tradiční tamburašský koncert v Dělnickém domě ve
Studénce. Do repertoáru byly zařazeny jak skladby vážné hudby, muzikálové
melodie, tak i lidové písně. Novými hosty se staly novojičínské zpěvačky ze
souboru Ondráš.
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Členové v tomto roce uspořádali za podpory města
soustředění „Evropský mládežnický tamburašský
kemp EOTO 2016“. Během něho se vždy zformuje nové
mezinárodní tamburašské těleso pod vedením
5 dirigentů, které během kempu společně nacvičí
skladby a po následující sezonu koncertuje v různých evropských městech.
Jedná se tedy o nevšední a zcela ojedinělý soubor, jehož účinkování se už
v této podobě nebude opakovat. Občané Studénky, Štramberku a okolí se
mohli zúčastnit dvou závěrečných koncertů, a to 15. července ve Studénce
a 16. července ve Štramberku, a vyslechnout si nový 54členný orchestr
složený z muzikantů ze Srbska, Chorvatska, Bosny a Hercegoviny, Slovinska,
Rakouska a Česka.
Dne 15. října se soubor vydal na Slovensko do obce Šurany. Konal se zde
mezinárodní festival tamburašské hudby při příležitosti 95. výročí založení
tamních tamburašů.

TJ MSV Studénka, z. s.
Badminton
Jóga
Judo
Nohejbal
SPV
Šachy
Tenis
Volejbal
Stolní tenis
Předsedou oddílu byl Jiří Karlík. Oddíl stolního tenisu měl asi 30 členů, z toho
bylo 10 dívek a chlapců, ostatní byli dospělí. Proto se v tomto roce rozšířil
počet trenérů na tři, zvýšil se také počet tréninkových jednotek a došlo
k přerozdělení do skupin podle výkonnosti. Vedoucí oddílu se rozhodli pro
větší účast na výchově mladých stolních tenistů a tenistek a po řadě
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náborových akcí do svých řad přivedli 15 nováčků, se kterými pracovali až
třikrát týdně. Trenéři používali ve své práci progresivní metody, zejména se
jedná o využití zásobníku míčku a robota. Hráči trénovali v herně na letním
stadionu a v tělocvičně ZŠ Butovická.
V sezoně 2015/2016 Studénku reprezentovaly 3 týmy. Tým A působil
v divizi, ve které obsadil 5. místo. Tým B skončil v „Okresním přeboru I. třídy“
na 7. pozici, týmu C patřila v soutěži „Okresní přebor II. třídy“ 8. příčka.
Po první polovině sezony 2016/2017 se družstvo mužů TJ MSV Studénka A
nacházelo na 2. místě tabulky „Okresního přeboru I. třídy“ a družstvo
mužů/mládež TJ MSV Studénka B na 4. místě „Okresního přeboru II. třídy“.
Rok 2016 byl pro stolní tenis ve Studénce zlomovým, a to hned z několika
důvodů. Tím prvním byl přestup 4 našich dlouhodobě nejlepších hráčů
z oddílu do TJ Odry, a s nimi tím pádem skončila divize Moravskoslezského
kraje v sezoně 2016/2017. Zároveň se náš oddíl dohodl na spolupráci
s TJ Odry. Ze soutěžního stolního tenisu pro rok 2016 zůstal „Okresní přebor
I. třídy“a „Okresní přebor II. třídy“.
Daniel Horut, hráč kategorie 5 PTT (Para Table Tennis), se zúčastnil několika
světových turnajů (Slovinsko, Slovensko, Thajsko) a jeho účinkování
vyvrcholilo na paralympijských hrách v Riu de Janeiru. Začátek cesty nebyl
zrovna vydařený. Letadlo vládní letky, které naše sportovce do centra dění
přepravovalo, bylo při plánovaném technickém mezipřistání na
Kapverdských ostrovech poškozeno a nemohlo pokračovat v letu. Příčinou
byla kolize s ptákem. Sportovci se tak do brazilské metropole dostali
s jednodenním zpožděním. Daniel Horut na paralympiádě nepostoupil ze
skupiny a poté přestoupil do klubu SKST Baník Havířov.
V sobotu 22. října oddíl uspořádal „Regionální bodovací
turnaj mládeže ve stolním tenise“, na který se sjelo
celkem 52 mladých hráčů z našeho okresu. Nejlépe
z našich si vedli Jan Miroslav Fišer (10. místo v divizi B),
Zuzana Pustowková (9. místo v divizi C) a Denisa Pustowková (10. místo
v divizi C).

- 105 -

Kronika města Studénky za rok 2016

POČASÍ
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Leden
Začátek ledna byl mrazivý, celodenní teploty se pohybovaly pod bodem
mrazu. Nejchladnějším dnem byl 3. leden, ráno klesly teploty na -14 °C,
odpolední „vystoupaly“ na -10 °C. V polovině měsíce se oteplilo, denní
teploty, a většinou i noční, se pohybovaly nad nulou. Pak došlo k prudkému
ochlazení a mírně nasněžilo, noční teploty padaly k -10 °C. Sníh ale dlouho
nevydržel, v posledním lednovém týdnu byly opět celodenní teploty nad
nulou a sníh roztál.

Únor
Měsíc únor začal zataženou oblohou, ale vyššími teplotami, které ani v noci
neklesaly pod nulu. Občas vysvitlo sluníčko a rozkvetly kočičky (viz foto pod
nadpisem „Počasí“). V neděli 7. února foukal silný nárazový vítr, který svého
vrcholu dosáhl v úterý večer. Tento den ale patřil k nejteplejším se svou
teplotou 13 °C. Koncem druhé dekády došlo k ochlazení, pak ale teploty opět
stoupaly k dalšímu velmi teplému a slunečnému dni, kterým se se svou
teplotou 15 °C stal 22. únor. Další den však přišla studená fronta a denní
teploty se pohybovaly jen kolem nuly.

Březen
Začátek měsíce moc tepla nepřinesl. Denní teploty se pohybovaly kolem 5 °C
a bylo většinou zataženo. Noční teploty klesly zřídka pod nulu, občas pršelo.
Na MDŽ v Čechách sněžilo, u nás byl jen takový „dušičkový“ den. K dalšímu
ochlazení došlo ve druhé dekádě, opět bylo většinou zataženo. V noci na
15. března nasněžilo a mokrý sníh se po většinu dne udržel. V druhé polovině
měsíce několik nocí mrzlo. Naopak Velikonoce, které v tomto roce byly
koncem března, byly teplé a slunečné, teploty vystoupaly až k 15 °C.

Duben
Apríl si pro nás nachystal velmi studené počasí, teploty se pohybovaly kolem
5 °C. Noc z 1. na 2. dubna byla mrazivá, teploměr klesl na -3 °C. Následující
dny ale ukázaly, jak je duben proměnlivý, protože přes den bylo jasno a velmi
teplo (až 20 °C). Nejteplejším dnem byl 5. duben, kdy teplota vystoupala na
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26 °C. Pak došlo k opětovnému ochlazení. Následující dny byly typicky
aprílové, střídaly se dny teplejší s chladnějšími, slunečné s deštivými. Od
pátku 8. do neděle 10. dubna téměř nepřetržitě pršelo. Ráno 21. dubna se
i u nás objevily přízemní mrazíky a 25. dubna odpoledne padaly kroupy.
Dalšími mrazivými rány bylo ráno 26. dubna (-3 °C), 28. dubna (-1 °C)
a 29. dubna (-1 °C).

Květen
Velkou změnou začátku měsíce proti dubnu byly teplejší noci, jejich teplota
se pohybovala mezi 5 a 10 °C. Dne 4. května foukal silný vítr. Týden na
přelomu první a druhé dekády byl jasný a teplý, rtuť teploměru ukazovala
každý den přes 20 °C, v noci ale bylo chladno. Tento teplý týden vystřídaly
chladné dny „ledových mužů“, které se ještě o pár dnů protáhly. Prvními
dvěma letními dny s teplotou nad 25 °C byly neděle 22. května a pondělí
23. května. Konec měsíce byl teplý a slunečný, občas pršelo, a přišla i bouřka.

Červen
Začátek června byl teplý a slunečný, často se odpoledne zatáhlo a pršelo.
V neděli 5. června přišla prudká bouřka se silným deštěm, ve Studénce padaly
kroupy, v Butovicích ale ne. Na Medarda nepršelo, ovšem další dny byly jako
přes kopírák – odpoledne déšť, teploty kolem 20 °C. V pátek 17. června foukal
silný nárazový vítr. Nejteplejšími dny byly 23.,
24. a 25. červen, kdy teploty přesáhly 30 °C.
V neděli 26. června se ochladilo a pršelo. Ve
večerní relaci „Počasí“ na kanále ČT1
ukazovali fotografii z oblasti Studénky, na
které byla vyfocena tromba (atmosférický vír
s nehorizontální osou rotace), která se ale
země nedotkla a rozpadla se.

Červenec
Červencové teploty byly jako na houpačce. Např. 2. července stoupla teplota
na více než 30 °C, zatímco 3. července vystoupila jen na 21 °C. Některé noci
v první dekádě byly chladné a teplota klesla pod 10 °C. V polovině měsíce
došlo k prudkému ochlazení, několik dnů se denní teploty držely na 20 °C,
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bylo zataženo a často pršelo. Poslední dekáda byla sice teplotně
nadprůměrná, teploty šplhaly k 30 °C, ale deštivá. Téměř každý podvečer či
večer pršelo. Bouřka s přívalovými srážkami přišla v neděli 31. července.

Srpen
Srpen začal prudkým ochlazením, teploty vystoupaly jen těsně nad 20 °C. Po
krátkém oteplení během prvního srpnového víkendu, kdy teploty šplhaly ke
30 °C, došlo opět k velkému ochlazení. Často pršelo a teploty do 20 °C
připomínaly spíše jaro než vrchol léta. Dne 10. srpna nás trápil celodenní
déšť, který pokračoval i další den. V noci na 12. srpna teplota vystoupila
pouze na 7 °C. Po týdenním oteplení přišlo opět citelné ochlazení, krmáš
dne 21. srpna celý propršel. Konec prázdnin se ale vydařil, bylo teplo
a slunečno. Meteorologové hodnotili tyto prázdniny jako průměrné, nejlépe
bylo prvních 14 dní v červenci a posledních 14 dní v srpnu.

Září
Do neděle 4. září u nás panovalo typické letní počasí: sluníčko a teploty nad
25 °C. Pak přišlo prudké ochlazení a déšť, v úterý 6. září vystoupila teplota
jen na 15 °C. Poté opět na 10 dnů nastoupilo nádherné letní počasí, bylo
jasno, teploty se dostávaly nad letních 25 °C, dne 11. září dokonce vystoupily
na 30 °C. Na konci druhé dekády opět došlo k prudkému ochlazení, teploty se
pohybovaly kolem 13 °C. Koncem měsíce bylo opět slunečno, ale budili jsme
se do mlhavých rán.

Říjen
První dva říjnové dny byly ještě teplé, v sobotu 1. října svítilo slunce a teploty
vystoupily k 25 °C. Pak došlo k ochlazení a přišel déšť, v úterý 4. října se
k tomu ještě přidal silný vítr. V první dekádě se noční teploty začaly
přibližovat nule a denní stoupaly jen k 10 °C. Nádherným slunečným dnem
byla sobota 15. října, kdy odpolední teplota vystoupila na 18 °C. Pak došlo
opět k ochlazení. Dalšími nádhernými dny s teplotami nad 15 °C byly dny
24. a 25. října. Také poslední říjnový víkend byl slunečný.
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Listopad
V první dekádě převažovaly dny teplejší a slunečné, ale občas také pršelo
a bylo mlhavo. První mrazivá noc tohoto podzimu byla z 3. na 4. listopadu,
kdy teplota klesla na -2 °C. Některé dny vystoupily denní teploty až nad 10 °C.
Svatý Martin na bílém koni nepřijel, ale hned dva následující dny sněžilo. Sníh
se však neudržel a roztál. I ve Studénce jsme v noci ze 14. na 15. listopadu
mohli pozorovat tzv. superměsíc. Protože bylo jasno, byl tento jev velmi
dobře viditelný. Na 15. a 16. listopadu vydali meteorologové naléhavé
upozornění na možnost vzniku ledovky. U nás naštěstí nemrzlo, proto se
ledovka netvořila. K oteplení došlo v sobotu 19. listopadu, kdy teplota
vystoupila na 13 °C. Bohužel skoro celý den pršelo. V neděli už bylo 15 °C
a polojasno, v pondělí 18 °C a jasno. Poslední listopadový týden se ochladilo,
noční teploty klesaly pod nulu, denní se pohybovaly kolem 5 °C.

Prosinec
Trocha sněhu, která napadla na přelomu měsíců listopadu a prosince, zase
rychle roztála, protože denní teploty neklesly pod nulu. V noci z 1. na
2. prosince a celý následující den foukal silný nárazový vítr, který lámal větve.
V první dekádě se denní i noční teploty pohybovaly kolem nuly. Na začátku
druhé dekády se oteplilo, v sobotu 10. prosince vystoupila teplota na 8 °C
a bylo jasno. Na mnoha místech republiky byly tento den překročeny teplotní
rekordy. V noci z 12. na 13. prosince klesla teplota na -8 °C. Přestože další
dny svítilo slunce, byla velká zima. Koncem měsíce se denní teploty
pohybovaly kolem nuly, noční byly pod nulou, často foukal silný nárazový vítr
a svítilo slunce. Dlouhodobá předpověď hlásila na Vánoce sníh, bohužel
nevyšla, jen na Štědrý večer padaly velké vločky, které ihned tály.
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SEZNAM ZKRATEK
CHZ
ČOV
ČR
ČSOP
ČSSD
ČSZ
ČSŽ
EU
FC
HC
HZ
CHKO
KDU – ČSL

centrální hasičská zbrojnice
čistička odpadních vod
Česká republika
Český svaz ochránců přírody
Česká strana sociálně demokratická
Československý zálesák
Český svaz žen
Evropská unie
fotbalový klub
hokejový klub
hasičská zbrojnice
chráněná krajinná oblast
Křesťanská a demokratická unie – Československá strana
lidová
KSČM
Komunistická strana Čech a Moravy
MČR
Mistrovství České republiky
MDŽ
Mezinárodní den žen
MěP Studénka Městská policie Studénka
MěÚ
městský úřad
MSV Studénka Moravskoslezská vagonka Studénka
MŠ
mateřská škola
MŠMT
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
NNO
nevládní nezisková organizace
ODS
Občanská demokratická strana
OKD
Ostravsko-karvinské doly
OO PČR
Obvodní oddělení Policie České republiky
OZO Ostrava
Odvoz a zpracování odpadu Ostrava
PCO
pult centralizované ochrany
PS
pionýrská skupina
RMS
Rada města Studénky
SDH
Sbor dobrovolných hasičů
SŠEP
Střední škola ekonomicko-podnikatelská
SK Studénka
Sportovní klub Studénka
SKP
Sportovní klub policie
SPZ
státní poznávací značka
SRPDŠ
Sdružení rodičů a přátel školy
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TJ MSV
USA
VFP
z. s.
ZO
ZMS
ZŠ
ZUŠ

Tělovýchovná jednota Moravskoslezské vagonky
Spojené státy americké
veřejná finanční podpora
zapsaný spolek
základní organizace
Zastupitelstvo města Studénky
základní škola
základní umělecká škola
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PŘÍLOHY
Příloha č. 1
STUDÉNKA – ZPRAVODAJ MĚSTA, č. 1, leden 2016. Studénka: SAK Studénka,
příspěvková organizace, 2016, 22 s.
Příloha č. 2
STUDÉNKA – ZPRAVODAJ MĚSTA, č. 2, únor 2016. Studénka: SAK Studénka,
příspěvková organizace, 2016, 22 s.
Příloha č. 3
STUDÉNKA – ZPRAVODAJ MĚSTA, č. 3, březen 2016. Studénka:
SAK Studénka, příspěvková organizace, 2016, 22 s.
Příloha č. 4
STUDÉNKA – ZPRAVODAJ MĚSTA, č. 4, duben 2016. Studénka: SAK Studénka,
příspěvková organizace, 2016, 22 s.
Příloha č. 5
STUDÉNKA – ZPRAVODAJ MĚSTA, č. 5, květen 2016. Studénka:
SAK Studénka, příspěvková organizace, 2016, 22 s.
Příloha č. 6
STUDÉNKA – ZPRAVODAJ MĚSTA, č. 6, červen 2016. Studénka:
SAK Studénka, příspěvková organizace, 2016, 22 s.
Příloha č. 7
STUDÉNKA – ZPRAVODAJ MĚSTA, č. 7/8, červenec/srpen 2016. Studénka:
SAK Studénka, příspěvková organizace, 2016, 22 s.
Příloha č. 8
STUDÉNKA – ZPRAVODAJ MĚSTA, č. 9, září 2016. Studénka: SAK Studénka,
příspěvková organizace, 2016, 22 s.
Příloha č. 9
STUDÉNKA – ZPRAVODAJ MĚSTA, č. 10, říjen 2016. Studénka: SAK Studénka,
příspěvková organizace, 2016, 22 s.
Příloha č. 10
STUDÉNKA – ZPRAVODAJ MĚSTA, č. 11, listopad 2016. Studénka:
SAK Studénka, příspěvková organizace, 2016, 22 s.
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Příloha č. 11
STUDÉNKA – ZPRAVODAJ MĚSTA, č. 12, prosinec 2016. Studénka:
SAK Studénka, příspěvková organizace, 2016, 22 s.
Příloha č. 12
GURKOVÁ, Jindřiška: STUDÉNKA. Okénko do historie i současnosti.
Studénka, 2016, 64 s.
Příloha č. 13
GURKOVÁ, Jindřiška: BUTOVICE. Nejen květnové události roku 1945.
Studénka, 2016, 47 s.
Příloha č. 14
KUDLA, Lothar – GURKOVÁ, Jindřiška: Franz Suchy. Butovická kapela
„LYRA“. Studénka, 2016, 12 s.
Příloha č. 15
PLAKÁT STUDÉNKA. Studénka: Informační centrum Studénka, 2016
Příloha č. 16
PLAKÁT JAROŠŮV STATEK. Studénka: Informační centrum Studénka, 2016
Příloha č. 17
PLAKÁT STUDÉNKA. POKLAD BLUDIČKY KOTVIČKY. Studénka, 2016
Příloha č. 18
PLAKÁT DĚTSKÝ MAŠKARNÍ PLES. Studénka: Spolek žen Studénka, 2016
Příloha č. 19
PLAKÁT KONCERT ŽÁKŮ KLAVÍRNÍHO ODDĚLENÍ. Studénka:
ZUŠ J. A. Komenského Studénka, 2016
Příloha č. 20
PLAKÁT MYSLIVECKÉ ODPOLEDNE. Studénka: Myslivecké sdružení Poodří
Studénka, 2016
Příloha č. 21
PLAKÁT RODINNÉ ODPOLEDNE. Studénka: Sdružení rodičů při
ZŠ T. G. Masaryka Studénka, 2016
Příloha č. 22
PLAKÁT VÝSTAVA. Studénka: ZUŠ J. A. Komenského Studénka, 2016
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Příloha č. 23
PLAKÁT NOC KOSTELŮ. Studénka, 2016
Příloha č. 24
PLAKÁT VČELAŘSKÉ ODPOLEDNE. Studénka: Včelařský spolek Studénka,
2016
Příloha č. 25
PLAKÁT EVROPSKÝ TAMBURAŠSKÝ ORCHESTR. Studénka: SAK Studénka,
příspěvková organizace, 2016
Příloha č. 26
PLAKÁT MEMORIÁL A. BŮŽKA V MALÉ KOPANÉ. Studénka: AS Bizon
Studénka, 2016
Příloha č. 27
PLAKÁT SOUTĚŽ HASIČSKÝCH DRUŽSTEV V POŽÁRNÍM ÚTOKU O POHÁR
STAROSTY SDH. Studénka: Sbor dobrovolných hasičů Studénka-nádraží,
2016
Příloha č. 28
PLAKÁT ZÁMEK NOVÁ HORKA. DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ. Nový Jičín:
Muzeum Novojičínska, příspěvková organizace, 2016
Příloha č. 29
PLAKÁT TAJEMSTVÍ ZAMČENÉ TRUHLY. Studénka: Bílí hadi, 2016
Příloha č. 30
PLAKÁT DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ. Studénka: Domov NaNovo, příspěvková
organizace, 2016
Příloha č. 31
PLAKÁT OBRANÁŘSKÝ SPECIÁL SKP OSTRAVA 2016. Studénka: SKP Ostrava,
2016
Příloha č. 32
PLAKÁT PODIVUHODNÁ A ZAJÍMAVÁ ZVÍŘATA NOVOJIČÍNSKA. Studénka:
SAK Studénka, příspěvková organizace, 2016
Příloha č. 33
PLAKÁT VÁNOČNÍ ADVENT VE STUDÉNCE. Studénka: SAK Studénka,
příspěvková organizace, 2016
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