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Město Studénka, jehož kroniku jste právě začali číst, se rozkládá po obou
stranách historické moravsko-slezské zemské hranice, jeho katastrální
výměra činí 30,9 km2 a nachází se v nadmořské výšce 239 m. Vznik
nejmladšího města okresu Nový Jičín je datován 1. lednem 1959, kdy došlo
na slavnostním zasedání Místního národního výboru v sále Dělnického domu
ke sloučení dvou obcí Butovic a Studénky. V roce 1975 byla k městu připojena
Nová Horka.
Jak se dočteme z historických pramenů, právo založit novou ves s názvem
Butovice získal petrovický fojt (Petrovice jsou původním názvem dnešního
Pustějova) v roce 1324. Nejstarší informace o Studénce jsou z roku 1377,
kdy bylo Slezsko rozděleno na dva správní celky, na Slezské a Těšínské. Mezi
jmenovanými obcemi v této souvislosti je uvedena i Studénka.
V roce 2011 došlo ve světě i v naší republice k důležitým událostem. Fond
Organizace spojených národů pro otázky populace
vybral pondělí 31. října jako den, kdy se oficiálně
přehoupl počet obyvatel naší planety přes sedm miliard.
Ale jak víme, statistika je přesný součet nepřesných
čísel, a tak v této souvislosti jsou uváděna i jiná data,
dokonce i jiné letopočty. V České republice v tomto
roce došlo k několika ekonomickým změnám. Prognózy o zhoršování
hospodářské krize se nepotvrdily. Novým zákonem, který nabyl účinnosti
dnem 30. září 2011, byla zahájena tzv. „Malá důchodová reforma“. Dne 2. září
2011 bylo schváleno zvýšení daně z přidané hodnoty z 10 na 14 %, což se
projeví příští rok nejvíce v cenách potravin, tepla a jízdenek. 11. listopadu
prodal stát ve dvou emisích cenné papíry za 20,4 miliard korun. České státní
dluhopisy měli možnost koupit nejen občané, ale i firmy.
Rok 2011 byl důležitým i z hlediska statistického. 26. března 2011 proběhlo
celostátní sčítání lidí, domů a bytů.
Z přehledů vyplývá, že roste počet obyvatel ČR –
především díky cizincům, česká populace stárne, roste
počet vzdělaných lidí, přibývá ale i těch, kteří nemají vůbec žádné vzdělání,
roste počet rozvedených i svobodných, k víře a národnosti se lidé vyjadřovali
méně než v minulosti, rychle roste počet bytů v soukromém vlastnictví, mění
se způsob vytápění. K porovnání nabízím tyto zjištěné údaje za uplynulých
dvacet 20 let:
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Obyvatelstvo Česká republika:
3. 3. 1991

1. 3. 2001

26. 3. 2011

celkem

10 302 215

10 230 060

10 562 214

muži

4 999 935

4 982 071

5 199 188

ženy

5 302 280

5 247 989

5 374 026

nesledováno

124 668

449 450

5 145 058

5 368 892

5 137 001

3. 3. 1991

1. 3. 2001

26. 3. 2011

10 736

1 050

10 026

muži

5 295

5 118

4 903

ženy

5 441

5 387

5 123

0 -14 let

2 388

1 842

1 477

15 - 64 let

7 306

7 386

6 904

65 a více

1 042

1 277

1 645

nesledováno

81

65

5 036

5 811

5 637

z toho cizinci
narození v obci
trvalého pobytu
Obyvatelstvo Studénka:

celkem

z toho cizinci
narození v obci
trvalého pobytu
Domy a byty:

domy obydlené
domy neobydlené
byty obydlené

3. 3. 1991

1. 3. 2001

26. 3. 2011

1 331

1 355

1 425

89

113

123

3 655

3 853

3 779

Výše uváděnými údaji se město Studénka umístilo co do počtu obyvatel
na 132. místě z celkového počtu 598 měst v České republice. Největší
městem je Praha s 1 272 690 obyvateli a nejmenší je Přebuz, které byl
v roce 2007 vrácen statut města, se 74 obyvateli. Zároveň je Studénka
čtvrtým největším městem okresu Nový Jičín.
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1. POLITICKÝ A VEŘEJNÝ ŽIVOT MĚSTA
MĚSTO, VEDENÍ, KOMISE, VÝBORY, RADA MĚSTA,
ZASTUPITELSTVO MĚSTA

LADISLAV HONUSEK – STAROSTA MĚSTA
OBČANÉ PRO MĚSTO

MGR. MILAN STILLER – MÍSTOSTAROSTA MĚSTA
DVACET JEDNA PRO STUDÉNKU

ING. PETR BROŽ – ČLEN RADY MĚSTA
OBČANSKÁ DEMOKRATICKÁ STRANA

ING. MIROSLAV FABIAN – ČLEN RADY MĚSTA
DVACET JEDNA PRO STUDÉNKU
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ING. DUŠAN MATÝSEK – ČLEN RADY MĚSTA
OBČANÉ PRO MĚSTO

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

MUDR. JIŘÍ STACH – ČLEN RADY MĚSTA
OBČANSKÁ DEMOKRATICKÁ STRANA

ING. JOSEF BĚLÍČEK – ČLEN ZASTUPITELSTVA
KOMUNISTICKÁ STRANA ČECH A MORAVY

MUDR. PAVEL HANZELKA – ČLEN ZASTUPITELSTVA
KŘESŤANSKÁ A DEMOKRATICKÁ UNIEČESKOSLOVENSKÁ STRANA LIDOVÁ
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PHDR. MIROSLAV HAVRÁNEK – ČLEN ZASTUPITELSTVA
KOMUNISTICKÁ STRANA ČECH A MORAVY

ING. PAVEL MIČKAL – ČLEN ZASTUPITELSTVA
ČESKÁ STRANA SOCIÁLNĚ DEMOKRATICKÁ

LUDMILA PALATOVÁ – ČLENKA ZASTUPITELSTVA
TOP 09

KAREL POLÁK – ČLEN ZASTUPITELSTVA
KOMUNISTICKÁ STRANA ČECH A MORAVY

LIBOR POLEHLA – ČLEN ZASTUPITELSTVA
DVACET JEDNA PRO STUDÉNKU
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PAVEL RICHTER – ČLEN ZASTUPITELSTVA
ČESKÁ STRANA SOCIÁLNĚ DEMOKRATICKÁ

ING. ROSTISLAV ROCHLA – ČLEN ZASTUPITELSTVA
OBČANSKÁ DEMOKRATICKÁ STRANA

HANA ŠMUDLOVÁ – ČLENKA ZASTUPITELSTVA
OBČANÉ PRO MĚSTO

LUBOMÍR ŠOBICH – ČLEN ZASTUPITELSTVA
DVACET JEDNA PRO STUDÉNKU do 6. 4. 2011

BOHUMÍRA ŠRÁMKOVÁ – ČLENKA ZASTUPITELSTVA
KOMUNISTICKÁ STRANA ČECH A MORAVY
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LUDMILA ŠTEGNEROVÁ – ČLENKA ZASTUPITELSTVA
KOMUNISTICKÁ STRANA ČECH A MORAVY

MGR. JANA RYCHTAROVÁ – ČLENKA ZASTUPITELSTVA
DVACET JEDNA PRO STUDÉNKU od 12. 4. 2011

HELENA WOJDYLOVÁ – ČLENKA ZASTUPITELSTVA
ČESKÁ STRANA SOCIÁLNĚ DEMOKRATICKÁ

VEDENÍ MĚSTA
Ladislav Honusek
Starosta
Mgr. Milan Stiller
Místostarosta
Mgr. Jiří Moskala, MPA
Tajemník městského úřadu

VEDOUCÍ ODBORŮ
Bc. Dagmar Auxtová, odbor vnitřních věcí
PhDr. Olga Svobodová, odbor školství, kultury a sociálních věcí
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Jan Marák, odbor rozvoje města a investic
Ing. Miroslav Laník, odbor financí a rozpočtu
Ing. Radmila Nováková, odbor stavebního řádu a územního plánování
Ing. Jindřich Lev, odbor místního hospodářství a údržby majetku

KOMISE RADY MĚSTA
Nově zvolená Rada města Studénky zřídila pro roky 2010–2014 nové
iniciativní a poradní orgány – komise Rady města Studénky v tomto složení:
Bytová komise – má 6 členů, z toho 4 zástupce občanů a 2 pracovníky
městského úřadu. Karel Polák - předseda, členové Mária Blahetová, Blažena
Jedličková, Renáta Knoppová, Romana Neznalová a Ladislav Novák. Během
roku se komise sešla 13x, účast členů byla 99%. Projednány byly návrhy
spojené s bytovým fondem města, smlouvy k uvolněným bytům, žádosti
na uzavření dohody o výměně bytů, žádosti o podnájem apod.
Komise požární ochrany města – ke konci roku 2011 měla 8 členů (9 členů
v roce 2010), z toho 6 zástupců všech organizací sborů dobrovolných hasičů,
působících na území města a 2 pracovníky městského úřadu. Do komise byli
Radou města Studénky zvoleni: Ing. Jiří Klos - předseda, členové Bc. Dagmar
Auxtová, Pavel Foldyna, Miroslav Macháč, Petr Sič, Libor Šmíd, René
Teichmann a Pavel Dostál. V uplynulém roce se komise nesešla ani jednou.
Grantová komise – měla stejně jako v roce minulém 6 členů, 3 zástupce
občanů a 3 pracovníky městského úřadu nebo příspěvkových organizací města.
Mgr. Milan Stiller předseda komise, členové Ing. Josef Bělíček, Jiří Cedidlo,
Bc. Pavla Honová, Petr Schneider a Ivetta Vavrošová. Komise se v průběhu
roku sešla 3x, účast na jednání byla 78%. Komise projednala žádosti
jednotlivých organizací o poskytnutí grantů na akce, úpravu zásad
pro jejich poskytování, vyhlášení grantových kategorií na rok 2012, zprávy
z účelových kontrol akcí.
Sportovní komise – ke konci roku 2011 měla 6 členů, kterými se stali občané
navržení sportovními organizacemi na území města a 1 zástupce Rady města
Studénky. Ing. Dušan Matýsek – předseda, členové Miroslav Rusek, Miroslav
Schneider, Libor Slavík, Ing. Michal Krumpoch a JUDr. Stanislav Vodný
z TJ Vagónka Studénka, kterého vystřídala v průběhu roku Bc. Jitka Šostá.
Komise se sešla v roce 2011 pouze 1x, účast byla 100%. Na programu schůze
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bylo rozdělení veřejné finanční podpory jednotlivým sportovním klubům
v roce 2011.
Povodňová komise – měla stejně jako minulé roky 5 členů. Předseda Ladislav
Honusek, členové Mgr. Milan Stiller, Ing. Radmila Nováková, Petr Sič
a Ing. Radim Silber. Komise se v roce 2011 nesešla, ve Studénce naštěstí
nedošlo k povodňovému stavu a nebylo nutné ho řešit.
Sbor pro občanské záležitosti – má 5 členek, z toho 4 zástupkyně občanů
a 1 pracovnici městského úřadu. Předsedkyně Magda Hošková , členkami jsou
Mgr. Eva Neubauerová, Svatava Moskalová, Ludmila Štegnerová a Věra
Štěpánová. Komise se sešla v průběhu roku 1x, účast byla 100%. Na schůzi
komise byla zhodnocena práce za rok 2011 a projednána náplň její práce
v roce příštím včetně plánovaných akcí.
Komise pro přípravu aktualizace Programu rozvoje města Studénky
a Monitorovací skupina pro kontrolu plnění Programu rozvoje města
Studénky byly dne 13.04.2011 zrušeny a Rada města Studénky (dále jen RMS)
projednala a schválila komisi jednu s názvem Komise pro přípravu a následné
sledování Programu rozvoje města. Tato komise se sešla 1x a navrhla
připomínky a změny, následně byl upravený Program rozvoje města předložen
RMS a Zastupitelstvu města Studénky (dále jen ZMS).

VÝBORY ZASTUPITELSTVA MĚSTA
Kontrolní a finanční výbor pracoval od 11.11.2010 ve stejném složení. Osadní
výbor byl 9. 5. 2011 doplněn o paní Irenu Vyorálkovou.
Finanční výbor – Helena Wojdylová – předsedkyně, Ing. Bc. Petr Havránek,
Ing. Svatava Neblová, Petr Odchodnický a Ing. Lubomír Vavroš. Výbor se
sešel v roce 2011 dvakrát (účast 60 a 80 % členů). Projednán byl Závěrečný
účet města Studénky za rok 2010 a návrh rozpočtu města na rok 2012.
Kontrolní výbor – Bohumíra Šrámková – předsedkyně, Ing. Radim Nebel,
Jiří Cedidlo, Blažena Šumná a Dalibor Tofel. Výbor se v průběhu roku sešel
čtyřikrát (účast 70 % členů). Projednávány byly úkoly vyplývající z plánu
práce, schváleným ZMS, průběhem a závěry z jednotlivých kontrol.
Kontrolováno bylo vyřizování stížností a petic občanů, systém výběru
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a vymáhání místních poplatků, zápisy o provedených kontrolách hotovosti
a cenin v příručních pokladnách.
Osadní výbor Nová Horka – Ing. Karel Hradský - předseda, Jolana Hudcová,
Ing. Rostislav Rochla, Jaromír Veselka, Irena Vyorálková a Josef Zetek.
Výbor se sešel v tomto roce jen jednou a zabýval se přípravou Dětského dne,
připomínkami k problému s odvodem vody z točny autobusu, opravami na domě
čp. 3, požadavky na ořezání lískových keřů u křižovatky, parkováním vozidel
u zahrádkářské kolonie, problémy s elektrickým vedením před domem čp. 5.
Na jednání byly vzneseny dotazy k záměru vybudování přechodu mezi hřištěm
a prodejnou Jednoty a možnost osvětlení obou autobusových zastávek
ve směru na Příbor.

ZASTUPITELSTVO A RADA MĚSTA STUDÉNKY

Zastupitelstvo města se v roce 2011 sešlo 6x a přijalo 136 usnesení.
V průběhu roku došlo k výměně člena zastupitelstva ze sdružení
21 PRO STUDÉNKU. Dne 6. 4. 2011 odstoupil pan Lubomír Šobich z funkce
zastupitele a dne 12. 4. 2011 na jeho místo nastoupila Mgr. Jana Rychtarová.
Usnesení ZMS jsou zveřejňována na webových stránkách města a ve zkrácené
podobě ve zpravodaji města, který je k této kronice přiložen na CD.

Rada města se v roce 2011 sešla celkem 13x a přijala 473 usnesení.
Všech 7 členů rady pokračovalo ve své práci v tomto orgánu jako v minulém
roce. S usnesením z jednání se mohli seznámit občané prostřednictvím
webových stránek města a ve zkrácené podobě ve zpravodaji města, který je
k této kronice přiložen na CD.
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2. HOSPODAŘENÍ OBCE
V době psaní kroniky za tento rok není ještě Závěrečný účet hospodaření
k dispozici. Proto uvádím schválený rozpočet města včetně jeho šesti úprav,
schválených v průběhu roku ZMS.
Schválený rozpočet

Upravený rozpočet

Příjmy celkem

228.216.620

212.901.320

Daňové příjmy

90.527.700

90.844.700

Nedaňové příjmy

36.274.920

22.882.520

Kapitálové příjmy

3.706.000

939.400

97.708.000

98.234.700

Přijaté dotace

Schválený rozpočet
Výdaje celkem
Údaje v tabulce jsou uváděny v Kč

Upravený rozpočet

273.944.420

258.190.720

V uplynulém období (listopad 2010 – listopad 2011) bylo v našem městě
realizováno 21 investičních akcí v celkové výši 133.480.700 Kč. V tabulce
uvádím ty, které byly finančně nejvíce náročné.
Odkanalizování Studénky I *

125.165.300

Rekonstrukce ulice Záhumení

8.040.000

Přechody na ulici Butovické

2.893.400

Sportovně-rekreační areál u zimního stadionu

2.198.000

Rekonstrukce ulice Beskydské

2.172.200

Vodovod na ulici Záhumení

1.200.000

Projektová dokumentace Rekonstrukce objektu Družstevní 88

600.000

Projektová dokumentace Obecní hostinec

399.600

Projektová dokumentace Infrastruktura lokality Panská *

358.000

Dopravní studie u objektu ČD - žádost o dotace

200.000

Domovní kanalizační přípojka - Smuteční síň *

174.000

Domovní kanalizační přípojka - Hasičská zbrojnice *
Údaje v tabulce jsou uváděny v Kč
* akce přechází do roku 2012

120.000
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Za sledované období bylo zpracováno celkem 10 žádostí o dotace, z toho
pouze 4 byly schváleny (Cyklistická stezka Nová Horka, Přechody na ulici
Butovické, Demolice bytových domů čp. 358, 369 a 370 na ulici Tovární,
Zlepšení dopravní situace na ulici Mírové). V dalších případech bylo
poskytnuto poradenství či výpomoc při zpracování žádostí o dotace školám
popř. jiným organizacím na území města. Ve třech případech město Studénka
přijalo dotaci, a to v celkovém objemu 7.506.497 Kč.
Veřejná finanční podpora města, která je poskytována na podporu činnosti
sportovní, kulturní, charitativní, na práci s dětmi a mládeží, atd. byla
schválena komisí města v roce 2011 celkem 32 žadatelům ve výši
9.554.816 Kč. Stejně jako v minulých letech největší část (5.000.000 Kč)
byla přidělena Sportovním areálům Studénka s.r.o. Další částky byly
rozděleny těmto organizacím: HC Studénka o.s. 1.443.000 Kč, Charita
Studénka 1.280.816 Kč, TJ Vagonka Studénka 480.000 Kč, Sportovní klub
Studénka o.s. 380.000 Kč, Fotbal Studénka o.s. 250.000 Kč atd.
Grantová komise schválila příjemce grantu v roce 2011, a to 30 organizacím
a jednotlivcům ve výši 327.500 Kč. Nejvyšší částka 25.000 Kč byla přidělena
na „Sledge hockey cup Studénka 2011“.
Opravy a údržba majetku – školství, nebytové hospodářství, silnice,
chodníky, péče o vzhled města
V roce 2011 byly opraveny v hodnotě 1.984.000 Kč asfaltobetonové povrchy
místních komunikací na ulici R. Tomáška (od železničního přejezdu po ulici
Panskou) a Malé straně (od ulice Poštovní po zdravotní středisko). Na těchto
ulicích byly rovněž provedeny opravy povrchu chodníků asfaltobetonovou
směsí, a to na ulici R. Tomáška (od mateřské školy po točnu autobusů)
v hodnotě 227.000 Kč a na ulici Malá strana (od ulice Poštovní po čp. 679)
v hodnotě 292.000 Kč.
Nebytové hospodářství
V tomto roce byly opraveny nebytové prostory v hodnotě 1.100.000 Kč (šlo
především o záchovnou údržbu – opravy vody a elektrických rozvodů,
plynových zařízení, práce stolařské, klempířské, zednické, malířské,
natěračské, opravy zdravotechniky apod.).
Požární ochrana – dobrovolná část
V roce 2011 byly opraveny prostory užívané dobrovolnými hasiči v hodnotě
88.000 Kč (šlo především o záchovnou údržbu – opravy vodoinstalace,
elektroinstalace, práce zednické, malířské, natěračské).
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Základní školy
V uplynulém roce byly provedeny na budovách základních škol opravy
v hodnotě 900.000 Kč (především výměna oken, dveří a izolace rozvodů
ústředního topení v ZŠ T. G. M., oprava střechy tělocvičny ZŠ Sjednocení,
odstranění porevizních závad, opravy WC, atd. v ZŠ Butovická).
Mateřské školy
Opravy na budovách v roce 2011 byly provedeny v hodnotě 924.000 Kč
— výměna oken a dveří MŠ Komenského, oprava podlah ve 2 hernách, nátěr
střechy a výměna okapového systému MŠ R. Tomáška, odstranění porevizních
závad a závad ze zápisů krajské hygienické služby a inspektorátu
bezpečnosti práce, apod.
Školní stravování
V roce 2011 byla provedena ve školní jídelně ZŠ Sjednocení výměna varného
kotle nákladem 110.000 Kč a drobná záchovná údržba v hodnotě 30.000 Kč.
Péče o vzhled obce
V průběhu roku 2011 byla některá dětská hřiště doplněna novými herními
prvky: dvě dřevěná pískoviště za bytovými domy na ulici Beskydské a Mírové,
jedno plastové houpadlo „kačenka“ v zelené ploše u bytových domů čp. 808,
809, 810 na ulici Budovatelské, archa Noe do zahrady mateřské
školy na ulici Butovické, schůdky se skluzavkou na Butovickou náves
a herní soustava dřevěná čtyřboká věž se skluzavkou, schody,
řetězovou houpačkou a prolézacím žebříkem za prodejnou Barnet
na ulici Poštovní. Vše nákladem 392.000 Kč. Dále byla pořízena nová
vánoční světelná výzdoba města a oprava stávající nákladem
191.000 Kč. Bylo nakoupeno a instalováno 18 ks plastových odpadkových košů
STRADA, 20 kusů kovových laviček s opěradlem a 15 kusů nádob
k odpadkovým košům K6 nákladem 131.000 Kč. Opravy a údržba městského
mobiliáře za r. 2011 byla provedena nákladem 190.000 Kč.
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3. PRŮMYSL, ŽIVNOSTI, OBCHOD A SLUŽBY
Na podzim roku 2011 byly zveřejněny předběžné výsledky celostátního
sčítání obyvatel ke dni 26. 3. 2011. Porovnáme-li uvedená čísla se sčítáním
před 10 lety, je zřejmé, že klesá počet obyvatelů města, ekonomicky
aktivních i neaktivních osob.
Obyvatelstvo podle ekonomické aktivity - Studénka
26. 3. 2011
10 026

1. 3. 2001
10 505

ekonomicko aktivní
z toho
zaměstnanci
zaměstnavatelé
osoby pracující na vlastní účet
nezaměstnaní

4 773

5 166

3 498
96
428
491

3 638
nesledovalo se
nesledovalo se
963

ekonomicko neaktivní

4 771

5 294

obyvatelstvo celkem

Studénka i Nová Horka spadají územně pod Živnostenský úřad Bílovec, který
vydává rozhodnutí o udělení koncese, pozastavení provozování živnosti a vede
živnostenský rejstřík. Podle údajů z tohoto úřadu dochází k nárůstu
podnikatelů i volných živností. Bohužel nárůst není početní, jak to z tabulky
vyplývá, ale vzniká tím, že podnikatelé si žádají o více živnostenských listů
pro jednu osobu nebo firmu.
Podnikatelé

Studénka

Butovice

Nová Horka

Celkem

2009

489

1 036

24

1 549

2010

547

1 145

28

1 720

2011

560

1 155

35

1 750

Studénka

Butovice

Nová Horka

Celkem

2009

368

772

13

1 153

2010

396

851

17

1 264

2011

440

890

25

1 355

Živnost volná
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Informační centrum vydalo pro občany a návštěvníky města „propagační
skládačky“ restauračních a zdravotnických služeb, které využívám k této
rekapitulaci.
Díky nim občané nemusí složitě vyhledávat potřebné informace – adresy,
telefony a provozní dobu jednotlivých provozoven a ordinací.
Ubytování, restaurace, kavárny, bary, hostince – Studénka 2011
Ubytování – hotel Vagónka, hotýlek Antler, penzion Krásná Marie, sportovní
centrum Studénka, ubytovna – Petr Matějíček
Restaurace – hotel Vagónka, restaurace – pizzerie SPORT,
restaurace EGYPTO, restaurace Na Kmínku, restaurace
Dělnický dům, restaurace Na nádraží, restaurace MaDolin
Jídelny – bistro U Vlka, jídelna POLI, Pajšlbar
Kavárny – kavárna Centrum
Pizzerie – pizzerie Milano, pizzerie U ještěra
Cukrárny – cukrárna Kristýnka, cukrárna Loď
Hospůdky – hospůdka U Oldy, hospůdka Nové Hnízdo, pivnice
Centrum, hospůdka Jan Zeman, hospůdka U Jardy
Bary – pivní bar Alfa, sportovní centrum, Tipsport bar,
Saloon Bizon, Elephant, Krokodýl
Ostatní – lahůdky POLI, občerstvení Centrum, občerstvení U Čápa
Zdravotnické služby – Studénka 2011
Praktičtí lékaři – MUDr. Fabianová Jaromíra, MUDr. Jiříčková Miroslava,
MUDr. Huvar Petr, MUDr. Sklenář Jan, MUDr. Volná Naďa
Dětští lékaři – MUDr. Stachová Anna, MUDr. Kučerová
Irena
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. Zháňelová Kateřina
Chirurgická gastroentorologická a interní ambulance –
MUDr. Hanzelka Pavel
Kožní ambulance – MUDr. Canibal Milan
Laboratoř – Holaňová Eva
Léčebná rehabilitace – Bc. Burdová Hana, Nečasová Vanda
Neurologická ambulance – MUDr. Bartošová Zdenka
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Oční ambulance – MUDr. Hollá Olga
ORL ambulance – MUDr. Laskafeld Dušan
Ortopedická ambulance pro děti a kojence – MUDr. Vaněček Ivo
Poradenství klasické homeopatie – Vašicová Magda
Psychiatrická ambulance – MUDr. Starý Jiří
Stomatologická ambulance – MUDr. Břízová Helena, MUDr. Marková Jiřina,
MUDr. Šlosarová Danuše, MUDr. Tichopádová Marie
Zubní laboratoř - Pro–Dent, ulice 2. května 279
7. ledna 2011 byl přestěhován obchůdek
„Vinotéka" paní Šrotové z náměstí do
bývalého internátu SOU, do uvolněných
prostor se přesunula prodejna pekárny
z Lomné, prodejna Mironet přestěhováním do
zadních prostor objektu uvolnila nový prostor
pobočce České spořitelny. Klienti této banky
mohou nyní využívat bezbariérový přístup
přímo z náměstí.
20. ledna 2011 byl ve Studénce po dlouhém čekání a problémy se stavebním
povolením otevřen supermarket TESCO. Občané Studénky a nejbližšího okolí
budou mít možnost nakoupit po Penny Marketu již v druhé velkoprodejně.

V průběhu roku došlo k ukončení prodeje lékárny TRIO na ulici
Budovatelské. V přízemí „zdravotního střediska“ byla zároveň
otevřena lékárna Prima s.r.o. Lékárna na náměstí je od května
2011 provozována pod novým názvem „Lékárna Dr. Max“.
Ve Studénce jsou nyní 4 lékárny. Mimo výše jmenované ještě
lékárna na ulici Butovické, jejíž majitelkou je RNDr. Kuncová
Miroslava a lékárna Na Zahradní 920 ve Studénce.
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Nově byla otevřena kosmetika paní Soni Mikulové, která má sídlo vedle
sklenářství v 1. patře a prodejna zahradní techniky na ulici 2. května, která
byla otevřena v rodinném domě.

V srpnu proběhlo přestěhování prodejen papírnictví a dárků firmy Umnes
(Ing. Svatava Neblová) z bývalého internátu SOU do uvolněných prostor
na náměstí. V prosinci byla přestěhována prodejna Textil Halle z prodejny
na ulici Poštovní do prostor bývalé pivnice Centrum na náměstí Republiky.
Zákazníkům nabízí oblečení a obuv dětskou, dámskou i pánskou, dále textilní
a drogistické zboží, bižuterii apod.
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4. ŠKOLSTVÍ
MATEŘSKÉ ŠKOLY, ZÁKLADNÍ ŠKOLY, UMĚLECKÉ
ŠKOLY, STŘEDNÍ A VYSOKÁ ŠKOLA
Mateřská škola Studénka, Komenského 700, okres Nový Jičín
Poskytování předškolního vzdělávání má ve Studénce na starosti výše uvedená
mateřská škola, která má sídlo na ulici Komenského a je příspěvkovou
organizací města. Ředitelkou je Bc. Pavla Honová a její zástupkyní paní Helena
Schillerová. Celkem v šesti zařízeních se o děti stará 25 pedagogů,
12 ostatních pracovníků a 6 výdejčích stravy. Kapacita jednotlivých pracovišť
školek byla zcela vytížena tj. 304 dětí v 13 třídách.
Třídy MŠ

Budovatelská

Butovická

Komenského

Nová Horka

Poštovní

R.Tomáška

Celkem

2009

50

28

62

14

103

32

289

2010

52

28

63

15

106

25

289

2011

54

28

62

15

108

37

304

Společné cíle byly naplňovány školním vzdělávacím programem s názvem
„Cesta do života“. Programy s názvy „Zdraví“, „Výživa“, „Hygiena“, „Léky“,
„Nebezpečí od cizích lidí“ apod. se ve spolupráci s rodiči přirozeným
způsobem prolínaly vzděláváním po celý školní rok. Součástí toho bylo
i seznamování se s přírodou a okolím. Děti navštívily výlov rybníka
v Albrechtičkách, záchrannou stanici pro ptactvo v Bartošovicích, rodinnou
farmu v Bílovci. Velkým zážitkem byla i cesta vlakem do Bílovce včetně
návštěvy kabiny strojvůdce vlaku.

Již druhým rokem připravili učitelé a děti z mateřských škol nejen
pro rodiče a prarodiče v sále Dělnického domu jarní „Studénecké zpívánky“.
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Ty letošní se uskutečnily ve středu 30. března za velkého zájmu návštěvníků.
Každou školku reprezentovala určitá barva a postupně vznikala barevná
pyramida – dětský barevný svět. V odpoledním programu se vystřídala taneční
vystoupení se sólovým zpěvem, došlo i na aerobik, zumbu a pohádku.
Poděkováním za trpělivý nácvik a krásné vystoupení byl velký potlesk malých
i velkých v přeplněném sále.

Mimo vlastní akce školy je dlouhodobou tradicí i spolupráce s místní základní
uměleckou školou a Sborem pro občanské záležitosti, Charitou Studénka,
Domem pokojného stáří – Domovem sv. Anny, městským kulturním střediskem.
Paní učitelky s dětmi pravidelně připravují kulturní pásma k vítání občánků,
zlatým svatbám a jiným společenským akcím.
A na závěr ještě motto školky: „Naším cílem je mít mateřskou školu, kde si
hrajeme celý den a kde je každý spokojen“.

Základní škola Studénka, Butovická 346, okres Nový Jičín
Na začátku roku 2011 navštěvovalo školu 246 žáků ve dvanácti třídách. První
stupeň školy měl 134 žáků v šesti třídách. Jednu třídu měl první, třetí, čtvrtý
a pátý ročník, po dvou třídách ročník druhý. Na druhém stupni bylo sedm
tříd, jednu třídu měl osmý ročník, po dvou třídách ročník šestý, sedmý
a devátý. Na druhém stupni školy se vyučovalo 112 žáků. Naplněnost tříd
prvního stupně činila 22,3 žáků na třídu, naplněnost tříd na druhém stupni
činila 18,7 žáků na třídu.
V září 2011 usedlo do školních lavic 28 prvňáčků v jedné třídě (v roce 2010
to byla jedna třída s 25 žáky). Ve škole během roku vyučovalo a vychovávalo
žáky 24 pedagogických pracovníků, z toho 19 jich zajišťovalo výuku všech
předmětů na prvním i druhém stupni školy, 3 asistentky pro 3 žáky (2 prvního
stupně, 1 druhého stupně) a 2 vychovatelky školní družiny. Ve škole dále
pracoval 1 externí pedagog – jáhen, zajišťující výuku náboženství.
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Ředitelkou školy byla již druhým rokem Mgr. Jana Rychtarová, zástupkyní
Mgr. Jana Bártová. Zástupci města ve školské radě byli stejně jako v roce
uplynulém pan Vlastik Dubjuk a paní Helena Wojdylová.
Z úspěšných akcí pro žáky vybírám tři, které v ZŠ Butovické v tomto roce
proběhly:
Takoví jsme my – pod tímto názvem proběhla dne 31. května 2011 školní
akademie. Pro své spolužáky, rodiče a své známé si žáci připravili
devadesátiminutové školní vystoupení. Všichni diváci se nejen dobře pobavili,
ale i u dětí objevili spoustu nových nápadů, jak vyplnit volný čas. Vystoupili
tanečníci, herci, zpěváci, hudebníci, moderátoři, mažoretky – prostě všechny
obory uměleckých činností. Celý průběh akce natáčela vlastní školní televizní
stanice „ Pidi TV“.

HAVE FUN WITH ENGLISH – meziškolní soutěž pod grantovou záštitou
města Studénky se konala ve středu 13. dubna 2011. Soutěžní dvojice žáků
ze 4.–9. ročníků základních škol ze Studénky: ZŠ Sjednocení, ZŠ Butovická
a ZŠ T. G. Masaryka se utkaly ve třech kategoriích a snažily se uplatnit
veškeré své znalosti a dovednosti při plnění různých úkolů z anglického
jazyka. Žáci skládali věty, hledali odpovědi, pracovali s textem i se slovníkem,
kreslili obrázky podle daných instrukcí apod. Všechny úkoly v rámci
jednotlivých kategorií byly odstupňovány dle náročnosti a odpovídaly
znalostem daných ročníků, přesto to soutěžní dvojice neměly vůbec
jednoduché. Každý úkol byl omezen časovým limitem tří minut a zadání také
nebylo zrovna málo. Jednotlivé úlohy byly po skončení tří minut samostatně
obodovány a konečný součet všech bodů rozhodl o vítězích v dané kategorii.
S organizací pomáhali žáci osmých a devátých ročníků ZŠ Butovické, kteří
nesli značnou odpovědnost za regulérnost a správnost této soutěže. Nejlepší
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tři dvojice v jednotlivých kategoriích byly odměněny hodnotnými cenami,
ostatní včetně organizátorů dostali sladkou odměnu.

Myslivecká přednáška s praktickými ukázkami z myslivecké činnosti proběhla
na škole 10. června 2011. Členové mysliveckého sdružení Racek z Pustějova
seznámili žáky s historií a hlavním posláním myslivosti, k němuž patří zejména
ochrana přírody a krajiny a společné provádění myslivosti. Zdůraznili,
že hlavní úlohou všech členů sdružení je starost o zvěř, která se v honitbě
vyskytuje. Zpestřením byla malá ukázka práce loveckých psů. Děti si mohly
prohlédnout lovecké střelné zbraně, různé druhy nábojů, paroží, jelení shozy,
vycpané kachny, vábničky, nože apod. Zajímavou přednáškou začala
spolupráce mezi školou a sdružením, o kterou myslivce požádala přítomná paní
ředitelka.

Základní škola Studénka, Sjednocení 650, okres Nový Jičín
Základní škola byla otevřena 1. září 1964 a právní subjektivitu získala 1. ledna
2001, zřizovatelem je Město Studénka. Ředitelem a současně statutárním
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zástupcem je od 1. srpna 2002 Mgr. Pavel Tisovský, zástupkyní ředitele je
Mgr. Jana Mantheeová.
Základní škola byla v lednu 2011 organizována jako patnáctitřídní úplná
základní škola s 1.–9. ročníkem. Na prvním stupni zahájilo školní rok 157 dětí
v sedmi třídách, na druhém stupni 147 dětí v osmi třídách. Škola v tomto roce
vzdělávala podle dvou výchovně vzdělávacích programů. Základním je vlastní
školní vzdělávací program „Šanci každému a prostor pro všechny“.
Vzdělávacím programem pátého ročníku byla „Obecná škola“.
Součástí školy je školní družina (dále ŠD) se třemi odděleními, jejíž kapacita
je 90 dětí. ŠD má každodenní provoz od 6:00 do 16:00 hodin. Pro žáky, kteří
nenavštěvují ŠD, je zřízen školní klub se zájmovými kroužky.
Stejně jako v jiných školách klesá počet žáků a tříd, který je způsoben
odchodem tzv. silných ročníků a nástupem menšího počtu žáků do první třídy.
„První pomoc potřebným“ byl název úspěšné sbírky starých autolékárniček.
Podnětem pro ni bylo rozhodnutí vlády o jejich novém vybavení ve všech
vozidlech. Koncem ledna proběhlo ukončení sbírky a přepočítání získaných
autolékárniček. Výsledkem bylo 327 kusů v ceně cca 62.000 Kč. Žákovský
parlament a pedagogický sbor rozhodl o jejich rozdělení: 100 kusů na nácvik
první pomoci a doplnění lékárniček ve škole, 100 kusů Charitě Studénka,
100 kusů humanitární organizaci ADRA na pomoc zraněným a nemocným lidem
v Africe a zbytek do městského útulku pro psy ve Studénce. Vítězné třídy
pak obdržely poukaz na využití místních sportovišť v rámci relaxačních dnů.

In-line lety Studénkou pořádalo pro děti z celé Studénky již 3. rokem
Sdružení rodičů a přátel dětí této školy. A tak se 29. dubna začali na školním
dvoře chystat na společný let čarodějnice i kouzelníci. Společně proletěli
Studénkou, a protože byli pod patřičným dohledem, nikomu neuškodili a nic
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zlého neprovedli. Společně s lidskými bytostmi oslavili blížící se léto, opekli si
špekáčky a zatančili si u ohně.

Zápis do první třídy je důležitým krokem pro každého předškoláka. A tak
jako každoročně škola uspořádala v prosinci ve spolupráci s mateřskými
školami prohlídku učeben, školní družiny, ukázky práce na interaktivní tabuli,
výrobu sněhuláků a další aktivity. Pro šikovné děti (a to byly všechny) byly
připraveny diplomy, dárky a sladké odměny.

Základní škola T. G. Masaryka, 2. května 500, Studénka,
okres Nový Jičín
Stejně jako na ostatních základních školách se v novém školním roce
2011/2012 snížil počet žáků i tříd. Ke dni 30. června 2011
bylo na škole 249 žáků v 11 třídách, ke dni 1. září 2011
242 žáků v 10 třídách. Ředitelkou školy je Mgr. Alena
Dvorská a zástupcem ředitelky Mgr. Petr Krajča. V únoru
2011 byl školou zahájen projekt s názvem „Klíč
ke vzdělávání“, zaměřený zejména na rozvoj čtenářské
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a informační gramotnosti žáků. Z finančních prostředků získaných z dotace
města byly zakoupeny interaktivní tabule, počítače, dataprojektory, knihy
pro beletristické čtení a další pomůcky.
Když se řekne „první dubnový pátek“, je všem druhákům jasné, že nastává
„Noc s Andersenem“ pohádky a přespání ve škole. Letošní den i noc byla
věnována stému výročí narozenin spisovatele Václava Čtvrtka. Snad každý zná
jeho Křemílka, Vochomůrku, Vílu Amálku, Makovou panenku a motýla Emanuela
a nejznámější loupežnickou rodinu Rumcajse, Manky a Cipíska z lesa Řáholce.
A tak o témata na celý den a noc nebyla nouze. Děti si vyrobily záložku
do knížky, poslechly si známé večerníčky. Překvapením pro ně byla beseda
se spisovatelkou a malířkou Ivou Hoňkovou, která je původem ze Studénky.
Večer se děti prošly „Stezkou odvahy“, poslechly si pohádku a spokojeně
usínaly.

Již tradičními akcemi základní školy T. G. Masaryka Studénka (dále jen
ZŠ T. G. M.) pro veřejnost je dubnový Ekojarmark a charitativní předvánoční
program „Adopce na dálku“. 20. dubna se na školní zahradě slavil již
po 22. Den země. Uklizená zahrada, rozkvetlá školní hruška, obloha
bez mráčku, přesně tak si naplánovali pořadatelé jarní odpoledne. Návštěvníci
si mohli zakoupit sazenice různých rostlin, drobné dárky, pestré jarmareční
zboží, ochutnat z připraveného občerstvení, podívat se na kulturní program.
Zajímavostí byla výstavka místních včelařů s ukázkami chovatelských potřeb,
svíčky ze včelího vosku, ochutnávka různých druhů medu, filmové i živé
ukázky včel. Zisk z prodeje zboží byl použit na nákup knih do školní knihovny.
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Nový program školy, který byl podpořen grantem města, se jmenoval „Moje
škola v našem městě“. Byl určen předškolákům a jejich rodičům, kteří měli
příležitost svoji budoucí školu poznat zblízka. V osmi odpoledních se děti
i rodiče setkali s něčím novým: seznámení se školou, nácvik čtení genetickou
metodou, výuka anglického jazyka od 1. ročníku, hodnocení a klasifikace žáků
apod. Podzimní část projektu pokračovala několika dalšími akcemi, které se
soustředily hlavně na spolupráci žáků 1. a 9. ročníku. Už 1. září dostal každý
prvňáček svého patrona z 9. třídy, a ten se o svého mladšího kamaráda vzorně
staral nejen na společné škole v přírodě, ale trvale po celý školní rok.
3. listopadu 2011 se konala Školní ekokonference, na niž přijal pozvání
starosta města Ladislav Honusek a místostarosta Mgr. Milan Stiller. Zástupci
jednotlivých tříd zde představili
Studénku a okolí v různých podobách,
tak jak ji vidí výtvarník, chemik,
biolog,
matematik
nebo
třeba
historik. Námětů i nápadů bylo hodně
(zajímavosti o sádkách, životě stromů
na školní zahradě, jak se změnilo
město
v průběhu
desítek
let,
chemické rozbory půdy, ovzduší
a vody, zmapování černých skládek v okolí). Akci, pořádanou k 20. výročí
vyhlášení krajinné oblasti Poodří, navštívili i žáci ostatních základních škol
ze Studénky.

Základní škola, Studénka, Tovární 386, p.o.
Škola zahájila svou činnost jako zvláštní škola dne 1. 9. 1954. Dnem 1. 9. 2000
se stala příspěvkovou organizací. Stávající školní budovu z roku 1926
(původně první česká menšinová škola na území města) začala škola z části
využívat od září 1985, od 1. 9. 1993 patří celá budova na ulici Tovární pouze
této škole.
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Základní škola se potýká již druhým rokem s poklesem počtu žáků
a snižováním úvazku pedagogů a ostatních pracovníků. Zatímco od 1. 9. 2009
navštěvovalo školu 54 žáků, k 1. 9. 2011 to bylo pouze 31.
Školská rada se v roce 2011 skládala ze zástupců rodičů, zřizovatele
a pedagogů. Členy byli paní Marcela Kohutová, pan Roman Názalanik,
Ing. Karla Sekaninová, PaedDr. Irena Wagnerová, Mgr. Jana Kolarczyková.
Ředitelkou je Mgr. Miroslava Halušková, učitelé Mgr. Milena Dvořáková,
Mgr. Jana Kolarczyková, PaedDr. Irena Wagnerová, René Richter,
pedagogickou asistentkou je Anna Cedidlová, vychovatelka školní družiny
Marie Kubičíková, osobní asistentka Dana Šipošová.
I když o aktivitách této školy by se dalo napsat mnoho, vybrala jsem tři akce,
které přesahují rámec samotné výuky a staly se pro děti nezapomenutelnými.
Nadační fond EVRAZ se školou spolupracuje již druhým rokem a díky jeho
daru si škola mohla zařídit multimediální učebnu. V únoru žáci využili nabídky
jeho pracovníků a navštívili ČEZ arénu v Ostravě a zároveň trénink hokejistů
Vítkovic. Na vlastní oči se přesvědčili, jak trénink probíhá, co hráči musí
na bruslích umět. Největším zážitkem byla mimo kulturní program
autogramiáda a společné fotografování na ledě.

Během roku žáci i učitelé pokračovali v mezinárodním programu Partnerství
Comenius Regio. V projektu „Hrajeme si s pohádkami“ jsou zapojeny
i speciální školy ze čtyř dalších zemí a jeho cílem je spojení na mezinárodní
úrovni a vytvoření pro školy naprosto nové možnosti spolupráce. V květnu 2011
odcestovali žáci a učitelé na pracovní návštěvu do maďarského města
Hatvánu a partnerským školám ze Slovenska, Polska, Maďarska a Slovinska
předvedli pohádku „O Budulínkovi“. Žáci všech zúčastněných škol poznali část
Maďarska, navštívili hlavní město Budapešť a národopisné muzeum
s historickým hradem ve vesnici Hölöko. Během setkání se potvrdilo,
že divadlo a tradiční lidové pohádky dokáží oslovit děti v různých zemích
Evropy, i když je k tomu třeba překonat jazykovou bariéru, a že i děti
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s různými formami postižení dokáží při správné motivaci a vedení obrovské
věci a obohacují tím nejen sami sebe, ale také všechny kolem.

S pohádkovým pásmem „O perníkové chaloupce“ navštívili žáci a učitelé
partnerskou speciální školu v polském městě Wegrow, které se nachází
asi 85 km od Varšavy. Během čtyř dnů se opět potkali s dětmi ze Slovinska,
Polska, Maďarska a Slovenska. Krásné bylo poznání, že tuto pohádku znají
a mají v oblibě děti i dospělí ve všech jmenovaných státech. Navštívili také
mnoho zajímavých míst, jako muzeum ve městě Liw, historické centrum i nové
město ve Varšavě, skanzen v malé vesničce Sucha. Odvezli si opět spoustu
zážitků, nových nápadů a nadšení pro následnou náročnou práci v projektu.
Dalším projektem je vzdělávací program „Slunečnice“, který byl v tomto roce
zaměřen na ekosystém les. „Les, to je když…“ byl název a každá zúčastněná
škola si vybrala ten svůj. Žáci se svými učiteli a asistenty navštívili les během
roku 7x a vždy provedli dokumentaci v tomto období. O svoje výsledky
a zážitky se podělili v červnu s ostatními účastníky projektu na týdenním
pobytu v přírodě v Beskydech.
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Základní umělecká škola J. A. Komenského, Butovická 376,
Studénka, p.o.
„ZUŠKA“, jak se Základní umělecké škole J. A. Komenského ve Studénce
(dále jen ZUŠ J. A. Komenského) říká, začala v září 2011 již 62. rok svého
působení ve Studénce. Ředitelem školy je PaedDr. Zdeněk Novák, zástupci
ředitele Mgr. Martin Maléř a paní Naděžda Borodová. Ve třech uměleckých
oborech (hudební, taneční a výtvarný) bylo přihlášeno 700 žáků. V novém
školním roce nastoupili noví učitelé: Anna Matějková (flétna), Kateřina
Špačková (akordeon) a Mgr. Milan Myška (hudební nauka s využitím
audiovizuální a výpočetní techniky).
Studénka
Fulnek
Albrechtičky
Bartošovice
Hladké Životice
Jistebník
Kujavy
Kunín
Pustějov
Suchdol nad Odrou
Celkem
Tabulka: počty žáků podle poboček

265
299
11
25
19
17
8
22
15
19
700

5. května 2011 byli žáci z oddělení bicích nástrojů nahrávat v televizním
studiu NOE TV do pořadu pro děti „Noeland“. Tereza Mikulková, Barbora
Vašíčková a Matěj Lanča z třídy pana učitele Jana Tuleje strávili ve studiu
asi 2 hodiny. Mimo nahrávání si prohlédli i prostory televizního studia
a seznámili se s režisérem pořadu Pavlem Strakošem.
21. září proběhla na zahradě školy již tradiční
„Zahradní slavnost“ s vypalováním keramiky. Nejprve
byl postaven koksový milíř, kde byly umístěny kousky
keramiky. Čekání na výsledek si děti krátily soutěží
ve zpěvu, skautskými dovednostmi, hlavolamy, luštěním
Brailova písma, opékáním špekáčků. Odpoledne se více
než stovce návštěvníků moc líbilo.
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Soukromá základní umělecká škola Musicale ve Studénce,
v.o.s.
Škola, která byla založena již v roce 1993 Janou a Janem Sniehottovými,
měla v roce 2011 okolo 200 žáků ve věku od 4 do 18 let a 9 pedagogů.
Provozuje hudební obor a vyučuje na tyto hudební nástroje: klavír, keyboard,
zobcová a příčná flétna, trubka, lesní roh,
kytara, bicí nástroje, klarinet, saxofon, pozoun
a dále sólový a sborový zpěv. Organizována je
v Asociaci soukromých základních uměleckých
škol v České republice a v hodnocení České školní
inspekce byla škola hodnocena v tomto roce jako
nadprůměrná. Z koncepce soukromé hudební
školy vyplývá, že jde o inovativní záměry
a tvořivou pedagogiku. Jedním z úspěšných
projektů je „Hudební školička nejmenším“,
který vytvořila Mgr. Jana Sniehottová pro děti
již od 4 let. Projekt je kombinací kolektivní
výuky, výuky v malých nástrojových skupinách.
Velkým přínosem je také společná výuka
s rodiči, které se rodiče pravidelně aktivně účastní. Probíhá s netradičními
hudebními nástroji, které jsou snadno ovladatelné, nechybí ani opravdová
žákovská knížka v podobě leporela, kde se však místo známek lepí obrázky.
V květnu tohoto roku se podařilo zorganizovat společné vystoupení dětí
a rodičů. Vzhledem k tomu, že pedagogové i žáci
této školy pravidelně pořádají akce pro občany
města, nový projekt festival dětské tvorby,
nazvaný „Muzikálek“, se stal šancí pro všechny děti
mající
chuť
něco
tvořit.
Podstatné
je,
že hudba dělá radost i potěšení nejen těm, kteří ji
provozují, ale i všem kdo jí naslouchají. Zahajovací
ročník festivalu patřil všem, kteří měli odvahu
předvést svůj talent na pódiu a svému koníčku
obětovat i svůj volný čas. Pro návštěvníky festivalu
byla připravena hudební pohádka „Narozeniny
želvy Otylky“, kterou nastudovali žáci 1. ročníku
pod vedením paní učitelky Anežky Tesaříkové.
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Střední škola ekonomicko-podnikatelská Studénka, o.p.s.
Střední škola, která je jediná ve Studénce, poskytuje zájemcům již 17. rokem
úplné středoškolské vzdělání ukončené maturitou ve třech oborech. Mimo to
je možnost využít dvouletého a tříletého nástavbového studia, které má
podnikatelské zaměření a je ukončeno také maturitní zkouškou. Nedílnou
součástí aktivit školy je spolupráce se základními školami a od tohoto roku
je novinkou i další forma vzdělávání dospělých.
V květnu 2011 byl zahájen tříletý projekt orientovaný na vzdělávání
dospělých. Hlavním garantem projektu je ostravská nezisková organizace
Svět vzdělávání. Nový projekt ve Studénce bude zaměřen na obor cestovní
ruch a finanční poradenství. V průběhu roku se na škole intenzivně pracovalo
na tvorbě studijních materiálů pro jednotlivé kurzy. Díky finanční podpoře
fondu Vzdělávání pro konkurenceschopnost bude výuka pro účastníky zcela
zdarma.

V pátek 13. května předali studenti 3. ročníku žákům ZŠ Tovární finanční
částku 3.500 Kč na zakoupení relaxačního polohovacího vaku pro zdravotně
postižené žáky. Tento dar byl o to cennější, že peníze studenti získali
vlastním podnikáním na svém školním plese. Jako poděkování připravili žáci
1. - 9. ročníku ZŠ Tovární divadelní představení „O Budulínkovi“.
Každoroční Adaptační kurz proběhl 19. září 2011
ve Studénce. Studenti se svými profesory využili Dne
otevřených dveří a podívali se na zajímavá místa.
Navštívili městský úřad, prohlédli si jednotlivé
kanceláře a v sále úřadu shlédli výstavku z činnosti
žáků základních škol a kronik města Studénky. Dalším
navštíveným místem bylo městské kulturní středisko
v Dělnickém domě, studio televize Odra a Vagonářské
muzeum v místním zámku. I přes nepřízeň počasí to byl
dobře využitý den pro místní i přespolní studenty.
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21. listopadu a 12. prosince uspořádala škola v rámci projektu „Podpora
tradice středního odborného vzdělávání ve Studénce“ 4 pracovní workshopy
pro žáky základních škol, pedagogy a občany města a okolí. K nejúspěšnějším
patřily workshop s problematikou cestovního ruchu propagující Studénku, její
zajímavosti z historie a současnosti a workshop orientovaný na cestovní ruch
v anglickém jazyce, zaměřený na Velkou Británii. Projektu se zúčastnilo
228 žáků ze Studénky a Bílovce, kteří zároveň získali informace o možnosti
studia na této střední škole.
Nové netradiční formy marketingové prezentace si v praxi ověřují studenti
Střední školy ekonomicko-podnikatelské (dále jen SŠEPS) i tím, že pro školní
web moderují videospoty, jejichž prostřednictvím informují veřejnost
o možnostech studia na této škole, která je zaměřena na cestovní ruch
a výpočetní techniku. Jeden z videospotů jeho tvůrci moderují přímo
v anglickém jazyce. Školní kamera totiž zavítala do učebny, kde angličtinu
vyučuje třiadvacetiletá Elsie Zhang ze Šanghaje. Jaké má dojmy ze své
pedagogické činnosti v malém moravském městečku a co říká na znalosti
angličtiny svých svěřenců? Na to se jí zeptal při natáčení student třetího
ročníku Jakub David, jeden z nejlepších angličtinářů ve škole. Jeho spolužáci
se zase před kamerou podělili o své poznatky z těchto netradičních hodin
cizího jazyka.

Zvětšit obrázek
Při tvorbě školního videospotu vzniklo i společné foto studentů Střední školy
ekonomicko-podnikatelské ve Studénce s čínskou učitelkou Elsie.
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5. KULTURNÍ A SPOLEČENSKÝ ŽIVOT
Městské kulturní středisko Studénka (dále jen MěKS) je příspěvková
organizace města Studénky a jejím hlavním úkolem je zajišťování kulturních,
společenských,
vzdělávacích,
veřejných knihovnických služeb
a činností pro občany města.
V uplynulém roce uspořádalo MěKS více než 70 kulturních akcí (z toho
30 v klubu Peklo), kterých se zúčastnilo okolo 10 000 návštěvníků. Kulturní
středisko kulturu pouze nezprostředkovávalo, ale dramaturgicky se podílelo
na vlastních pořadech. Mezi ně patřil tradiční novoroční koncert orchestru
Brač, městský ples, Balkánské dny kultury, Den města, Festival elektronické
hudby, Večer plný módy, Karnevalové ukončení léta, rozsvícení vánočních
stromků, Vánoční trhy s programem a Setkání u cimbálu. Novou akcí
pro občany města byla sportovně-kulturní akce pro všechny věkové kategorie
s názvem Tržiště sportu a zábavy. Důležitou součástí městského kulturního
střediska je klub Peklo, který prošel v roce 2011 na první pohled poměrně
dost výraznou obměnou. Klub dostal celkově novou tvář, která byla navržena
tak, aby byl klub přístupnější pro širší veřejnost a nové návštěvníky,
ale zároveň aby si udržel či rozšířil své stálé návštěvníky z řad teenagerů
a mladých lidí ve Studénce. O zvýšeném zájmu o tento klub svědčí počet akcí,
kterých bylo v roce 2011 o 11 více než v roce 2010.
MěKS uspořádalo pro zájemce celoročně i různé kurzy a kulturní vyžití, které
jsou shrnuty do této tabulky:
Kurz, soubor
Vedoucí
Kalanetika
Šárka Klementová
Klub zdraví
Dagmar Bajnarová
Orientální tanec
Jana Mrázková
Tamburašský soubor Brač Petr Olbrecht
Mažoretky Petra
Markéta Richterová
Habibi
Hana Bajnarová

Počet členů Místo
24
ZŠ Butovická
23
Dělnický dům
20
Dělnický dům
25
Dělnický dům
84
Dělnický dům
7
Dělnický dům

Zpravodaj města Studénky je vydáván v nákladu 700–750 výtisků měsíčně.
Od počátku roku 2008 je zajištěna variabilní barevnost každého čísla
a od roku 2005 jsou všechna čísla uváděna na webových stránkách MěKS.
Měsíčně se zpravodaj mimo prodej rozesílá do 30 měst, knihoven a institucí
a zároveň inzerenti dostávají výtisk zdarma. Všechna čísla roku 2011 jsou
součástí přílohy této kroniky na CD. Novinkou zpravodaje roku 2011 je nová
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rubrika tzv. Kalendář akcí. Zde jsou zdarma zveřejňovány pozvánky nejen
na akce, jež pořádá MěKS, ale nově také na akce jiných pořadatelů. Stačí
pouze přinést nebo zaslat elektronicky základní informace a dále mimo data,
času a místa konání akce také kontakty na samotné pořadatele.
Srovnání prodeje zpravodaje v letech 2008–2011:

2008
2009
2010
2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

rok

651
594
439
575

664
552
419
572

606
537
434
569

451
520
459
546

604
513
413
487

534
518
430
480

479
518
356
468

458
468
396
454

511
527
404
451

570
477
396
461

503
471
401
459

598
402
388
469

6629
6097
4935
5991

Zajímavé je z hlediska statistiky rostoucí zájem o prodej zpravodaje, takže
je na úrovni roku 2009. Vzhledem k tomu, že si mají občané možnost přečíst
zpravodaj na webových stránkách, je to minimálně zajímavé.
Televizní studio Odra – jak se dočtete i v kapitole 9, došlo z pohledu
televize Odra v letošním roce k zásadní změně. Studio získalo licenci vysílat
nový samostatný kanál, a tak 6. května 2011 v kabelové síti Miramo (kanál
SE 10) nabízel občanům města pravidelné zpravodajství, besedy, dokumenty,
nové pořady (Pohled do knihovny, V Pekle, Kulturní minuty, Bez komentáře
a další), sportovní záznamy, videotext, Regionální týdeník a další zajímavé
relace. Takže TV Odra je opravdu televize ze Studénky a pro studeňáky.
Obsah nového kanálu TV Odra se setkává s pozitivními ohlasy občanů a zcela
určitě prohlubuje dobrý vztah k městu. Primárním distribučním kanálem je
kabelová síť, která pokrývá velkou část sídliště a její provozovatel ji plánuje
rozšířit i do Butovic a Studénky. V současné době je připojeno 1 797
domácností. Zprávy jsou publikovány i na internetu, archiv zpráv je
k dispozici na Youtube kanále TV Odra. Fanouškovská stránka na sociální síti
Facebook v současné chvíli čítá přes tři stovky členů.
Pidi TV
Ve spolupráci se základní školou Butovická
se
v druhé
polovině
roku
podařil
zrealizovat ambiciózní projekt mladé
televize, který pracuje se žáky základních
škol. Zodpovědnou osobou byl Petr
Libosvár, který s dětmi v rámci školního
kroužku zpracovával reportáže, učil je
ovládat televizní techniku a společně
vytvářeli obsah, který byl vysílán v rámci Magazínu televize Odra.
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Pro děti, ale také pro pracovníky studia to byla vynikající zkušenost
a v budoucnu je plánováno postupné rozšíření této aktivity i na další školy.
Městská knihovna Studénka – že je možnost rozvíjet knihovnickou činnost
a vymýšlet zajímavé projekty pro veřejnost, je potvrzeno změnou ve vedení
knihovny a prací nad rámec svých povinností pracovnic obou knihoven. Jejich
práce se odrazila i na zvýšení počtu čtenářů a výpůjček v roce 2011.

2010
2011
Rozdíl

Čtenáři celkem
970
1 054
+84

Čtenáři do 15 let
278
287
+9

Výpůjčky
47 964
52 755
+4 791

Nejde však pouze o půjčování knih, ale nápaditost a pestrost ostatních akcí,
z nichž si snad vybral každý občan Studénky. Stalo se již pravidlem, že se
v Městské knihovně Studénka nepůjčují pouze knihy, ale její návštěvníci se
mohou také lecčemu přiučit. K názornosti využiji trochu statistiky:
Kulturní akce
Výstavy
Vernisáže
Večery poezie
Cestopisné besedy
Numerologie
Kruhy v obilí
Vzdělávací akce
Přednášky z českých dějin
Psychologické přednášky
Zdravotnické přednášky
Esoterické přednášky
Galaxie – náš vesmírný domov
Sociálně patologické přednášky
PC kurzy pro seniory
Kurz kresby

28
14
4
2
6
1
1

8 197
7 754
172
30
192
28
14
26
7
5
2
4
1
3
3
1

1 012
229
160
60
191
16
26
148
176

Pro kulturní a vzdělávací akce byla z rozpočtu organizace upravena studovna
na sídlišti – vybavení novými pohodlnějšími židlemi, byl zakoupen nový
dataprojektor, promítací plátno, notebook, stůl a židle pro děti předškolního
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věku, 12 kusů malířských stojanů a 12 kusů malířských desek pro kurz kresby
a také pro instalaci obrazů větších rozměrů. V únoru 2011 byl spuštěn webový
katalog knihovny, který je tímto dostupný všem, kteří mají přístup
k internetu.

Vagonářské muzeum v roce 2011 spustilo vlastní internetové stránky, které
zachycují stoletou historii místní vagonky, její výrobní program a také život
ve Studénce. Umístěny jsou zde také dosud nezveřejněné filmové
a fotografické dokumenty z letecké výroby ve vagonce. S jejich digitalizací
pomohli pracovníci TV Odra. Stejně tak TV Odra digitalizovala ve prospěch
muzea filmový archivní fond muzea a veřejnost se měla možnost s ním
postupně seznamovat na kabelové televizi. Některé archivní snímky jsou
umístěny i na internetových stránkách muzea. Stránky budou postupně
rozšiřovány hlavně o fotografie výrobků vagonky ve Studénce. Pro příznivce
železnice se připravuje postupně část fotodokumentace také z výroby jiných
vagonek na území ČR.

Počet návštěvníků
Plné vstupné (dospělí)
Snížené vstupné
Rodinné vstupné

2009
4 745
1 449
1 237
1 048

2010
4 631
1 615
948
696

2011
5 339
1 891
1 089
708
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Neplatící návštěvníci
Badatelské návštěvy
Vstupné, služby, doplňkový prodej v Kč

1 009
15
114.035

1 372
12
106.637

1 651
18
122.802

V roce 2011 muzeum zaznamenalo druhou nejvyšší návštěvnost za uplynulých
15 let. V porovnání s rokem 2010 stoupla individuální návštěvnost hlavně
v kategorii dospělých s dětmi. Výrazný podíl na počtu neplatících návštěvníků
mají volné vstupy pro místní školy a Dny otevřených dveří. K vyšší
návštěvnosti přispěla lepší informovanost veřejnosti a rovněž horší počasí
v hlavní turistické sezoně.
Kinematograf bratří Čadíků navštívil v tomto roce v našem kraji Příbor,
Ostravu, Ostravu-Vítkovice, Karvinou a Studénku, kdy nabídl návštěvníkům
atmosféru letního kina. Historie tohoto pojízdného kina sahá do roku 1992,
kdy si bratři Čadíkovi koupili první maringotku a vyrazili na svou první pouť.
Kinematograf na filmových projekcích vybírá dobrovolné vstupné, které je
každoročně věnováno na charitativní účely. Pro naše občany byly na 1.–4. září
připraveny 4 filmy výhradně z české produkce: Největší z Čechů režiséra
Roberta Sedláčka, Zemský ráj to na pohled režisérky Ireny Pavláskové,
Tacho režisérky Mirjam Landové a Kawasakiho růže režiséra Jana Hřebejka.
Začátek promítání byl stanoven na 21. hodinu na hřišti u saloonu „Bizon“.

Místní národopisné muzeum v Butovicích bylo otevřeno dne 17. května 1936,
tj. před 75 lety a stalo se kulturním střediskem obce až do konce 2. světové
války. Po jejím skončení bohužel někdo místnosti muzea násilně otevřel, a tak
bylo mnoho věcí zcizeno, mnoho zničeno, a to znamenalo konec Místního
národopisného muzea. Přes jeho krátkou dobu otevření si myslím, že tento
čas je třeba připomenout.
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S myšlenkou založit v Butovicích muzeum přišel majitel statku Ferdinand
Richter (bývalý statek u lékárny) a jeho soused kupec Franz Richter (bývalý
obchod u paní Hovjacké). Založení muzea předcházely večerní přednášky
kronikáře Karla Michla z Hukovic, který velmi poutavě vyprávěl o různých
zajímavostech z regionu. Všechny večerní přednášky v malé místnosti
Obecního hostince byly hojně navštíveny,
a když padl návrh založení místního muzea,
byl s nadšením přijat. Psaly se plakáty, tiskly
vyhlášky, také z kazatelny byli obyvatelé
vyzýváni k poskytnutí vhodných věcí pro
muzeum. Dne 24. dubna 1935 byl utvořen
samostatný úředně povolený muzejní spolek
a byly mu vyčleněny 2 místnosti v 2. patře
národní školy. Slavnostní otevření, jehož se
zúčastnilo více než 700 návštěvníků, bylo pro
obyvatele Butovic velkým svátkem. V první
místnosti bylo vystaveno staré zařízení
domácností, nářadí, nádobí, sklenice, ale také
šátky, vlněné přehozy a další ruční práce,
dále pak mince, medaile, staré nástěnné
i stojací hodiny. Druhá místnost byla
věnována obrazům, knihám, dokumentům. Nejstarší vystavenou knihou
byl Říšský zákoník z roku 1556 a dokument podepsaný hraběnkou z Kunína.
Více o tomto ojedinělém počinu našich předků se dočtete na webových
stránkách ZŠ Butovická.
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6. SPORTOVNÍ ZAŘÍZENÍ A AKTIVITY
Každoroční sportovní občanské aktivity jsou podporovány městem Studénka
ve formě „Veřejné finanční podpory“ a „Grantového programu“ v této oblasti.
Peníze jsou poskytovány především na činnost a údržbu sportovních areálů
a dále na realizaci vlastních projektů sportovních organizací.

Veřejná finanční podpora
Grantový program
Celkem
Částky v tabulce jsou uváděny v Kč.

Rok 2009
8.097.000
92.850
8.189.850

Rok 2010
8.182.914
93.000
8.275.914

Příjemce VFP

Účel použití VFP

BMX Studénka

na činnost a údržbu
sportovního areálu
na činnost, pronájem hřiště
včetně zázemí, sportovní
výzbroj
na činnost a údržbu
sportovního vybavení
na činnost a ledovou plochu
na činnost
na činnost Snooker Academy
Junior
na činnost a údržbu areálu

FOTBAL STUDÉNKA
o.s.
HC KES Studénka o.s.

HC Studénka o.s.
SAS s.r.o.
Snooker Club Studénka
o.s.
Sportovní klub policie
Ostrava
Sportovní klub Statek
na činnost a údržbu areálu
Nová Horka
Sportovní klub
na činnost a údržbu areálu
Studénka občanské
sdružení
TJ MSV STUDÉNKA
na činnost a údržbu areálu,
o.s.
pořízení výzbroje
Celkem
Částky v tabulce jsou uváděny v Kč.

Rok 2011
7.800.000
154.000
7.954.000

Poskytnutá
částka v Kč
110.000
250.000

40.000
1.443.000
5.000.000
7.000
40.000
50.000
380.000

480.000
7.800.000
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Příjemce grantu

Projekt

AS Bizon Studénka

XIV. ročník memoriálu
Antonína Bůžka v malé kopané
Závody Moravské ligy
XI. ročník v nohejbalu
44. ročník žákovského turnaje
v kopané a 19. ročník memoriálu
Oldřicha Halusky
3. ročník o Pohár starosty města

BMX Studénka
Bohuslav Pastorek
FOTBAL
STUDÉNKA o.s.

FOTBAL
STUDÉNKA o.s.
HC KES Studénka
Sledge Hockey Cup
o.s.
Studénka 2011
HC Studénka o.s.
Škola bruslení
HC Studénka o.s.
Žákovský minihokej
Snooker Club
Pohár města Studénky 2011
Studénka, o.s.
Sportovní klub
18. ročník Obranářský speciál
policie Ostrava
Sportovní klub
Dětský den s kynology
policie Ostrava
Sportovní klub
Turnaj v kopané Memoriál
Statek Nová Horka Antonína Nazalaníka
Sportovní klub
Turnaj ve volejbale
Statek Nová Horka
Sportovní klub
Mistrovství ČR mladších žáků
Studénka občanské
v národní házené 2011
sdružení
TJ MSV
5. ročník turnaje smíšených
STUDÉNKA o.s.
dvojic v badmintonu
TJ MSV
2. ročník turnaje mužů
STUDÉNKA o.s.
ve čtyřhře v badmintonu
Celkem
Částky v tabulce jsou uváděny v Kč.

Poskytnutá
částka v Kč
8.000
15.000
8.000
10.000

5.000
25.000
20.000
15.000
1.000
20.000
3.000
3.000
4.000
10.000

5.000
2.000
154.000
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BMX Studénka, Tovární 360, Studénka – tento tým měl v roce 2011
úspěšnou sezónu. Jezdci v ní odjeli celý seriál závodů Moravské ligy, který
obsahuje celkem 9 závodů konaných na Moravě. Umístění v jednotlivých
kolech se sčítají a v žebříčku nejlepších jsou pak ti nejlepší z nejlepších.
Dvě kola této ligy každoročně pořádá i BMX Studénka s grantovou podporou
městského úřadu. Dvoudenní květnový závod proběhl na dráze na ulici
Sjednocení, a to 1. kolo v sobotu a 2. kolo v neděli. Vítězní jezdci v obou
kolech byli odměněni poháry, medailemi i pěknými keramickými výrobky.
Jméno jezdce
Hurník Matěj
Hrnčíř Radek
Kaštovský Jan
Veřmiřovský Adam
Šimek Daniel
Škop Kamil
Slíva Adam

Umístění sobota
3.
1.
2.
7.
8.
nepostoupil do finále
nepostoupil do finále

Umístění neděle
1.
1.
7.
8.
6.
8.
nepostoupil do finále

V tabulce jsou uvedeni jezdci registrovaní ve Studénce.
V seriálu Moravské ligy se nejlépe umístil: Radek Hrnčíř 1. místo, Jan
Kaštovský 3. místo. V seriálu Česko-moravského poháru: Adam Veřmiřovský
3. místo. Mimo výše uvedených závodů proběhlo 10. a 11. září v Míkovicích
Mistrovství ČR za přítomnosti kamer České televize. Zde se umístil nejlépe
Adam Veřmiřovský na 3. místě
a Radek Hrnčíř, Kamil Škop
a Jan Kaštovský na 5. místě
ve své věkové kategorii.
Nejúspěšnějším
závodníkem
sezóny byl Radek Hrnčíř
na Mistrovství Evropy BMX
v Praze, kde svojí jízdou získal
1. místo. Na fotografii Petra
Hurníka jsou jezdci BMX
Studénka s cennými trofejemi
získanými v roce 2011.
Horní řada zleva: Jan Kaštovský, Adam Vít, Radek Hrnčíř, Jakub Nábělek.
Dolní řada zleva: Adam Slíva, Adam Veřmiřovský, Adam Graf, Matěj Hurník.
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FOTBAL STUDÉNKA o.s., Sjednocení 627, Studénka – oslavil v červnu
65. výročí fotbalu ve Studénce. „V tomto měsíci roku 1946 byl založen
fotbalový oddíl závodní sokolské jednoty Tatra Butovice. Mezi zakladateli
klubu byli Antonín Cihlář, Vojtěch Popek, Josef Petrovič, Jan a František
Silvarovi, Albín Švec a Erich Tyran. Činnost sportovního klubu řídil výbor
ve složení: předseda Antonín Cihlář, členové: Albín Švec, Vojtěch Popek, Jan
Tůma a Jaroslav Šindler. Oddíl zpočátku neměl na růžích ustláno, protože
chyběly dresy a také nebylo pořádné hřiště. Teprve po několika měsících
navrhlo vedení tehdejšího podniku Tatra Studénka fotbalovému oddílu
prostor u restaurace Na Kmínku, a po vyměření se začalo za vydatné pomoci
podniku a funkcionářů hřiště budovat. Bohužel tato lokalita plně nemohla
tehdy kopané sloužit, jelikož se nacházela v místech, kde se i několikrát
do roka vylila ze břehů nedaleká řeka Odra. Také proto byly šatny postaveny
na vyšších sloupcích a hřiště bylo zvednuto návozem hlíny a škváry. Oddíl
kopané byl začleněn pod místní TJ, která sdružovala většinu sportovních
odvětví ve Studénce. Družstvo mělo v začátcích hodně problémů, především
s obstaráváním výbavy. Tehdejší výbor dal tedy ušít dresy v bílé barvě
s modrým límečkem. Až později měli hráči dresy pletené ve vínově červené
barvě se znakem Tatry. Sehnaly se i kopačky a podala se přihláška
do soutěže. Hned zpočátku mělo družstvo velmi dobré výkony a brzo se
zařadilo mezi nejlepší týmy tehdejší druhé třídy, kde postoupilo. Mezi
památná utkání v padesátých letech patřila i místní derby, mezi Tatrou
a Sokolem Studénka, kde kopaná měla také svou dobrou tradici“. Zde jsem
citovala text z webových stránek současného oddílu ve Studénce. Protože
jsou v něm zajímavosti, které se nedočtete na mnoha místech, ráda bych zde
vzpomněla i úspěšné odchovance fotbalu ze Studénky:
Pavel Rychtár, první ligový hráč, který hrál za Duklu Sušice, Ostroj Opava
a Železárny Bohumín. Josef Ježko hrál za Vítkovice (1. československá liga).
Po uzdravení z úrazu, který utrpěl při utkání se Spartou, se vrátil zpět
do Studénky. Marek Trval hrál za TJ Vítkovice, Spartu Praha, Viktorii
Žižkov, Lázně Bohdaneč a v reprezentaci do 21 let. Za Spartu odehrál i PMEZ
(dnes Liga mistrů). Oldřich Haluska hrál za Baník Ostrava, v reprezentaci
do 20 let, za Baník odehrál i pohár UEFA (dnes Evropská liga). Tragicky
zahynul v roce 1992 a jeho jméno nese i tradiční žákovský turnaj. Jiří
Richter hrál za Baník Ostrava, Sigmu Olomouc, RH Cheb, v reprezentaci
do 21 let, za Baník odehrál i pohár UEFA (dnes Evropská liga). Tomáš Vajda
hrál za NHKG Ostrava, Synot Staré Město (1. česká liga), Romo Fulnek,
za Synot odehrál i pohár UEFA (dnes Evropská liga). Stanislav Savr hrál
2. ligu za VOKD Poruba. Miroslav Světlík hrál 2. československou ligu
za VOKD Poruba. Štefan Mašlénko hrál 2. československou ligu za Partyzán
Bardejov.
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V současné době pracuje výkonný výbor ve složení: předseda Libor Slavík,
pokladník Jiří Švagera a jednatel Michal Sekyra. Jejich úkolem je zajištění
chodu klubu, komunikace s externími svazy a subjekty, propagace, evidence
členů, členské příspěvky, dotace a granty, přestupy, hostování atd.
44. ročník Žákovského turnaje, který byl zároveň i 19. ročníkem Memoriálu
Oldřicha Halusky, se uskutečnil v sobotu 6. srpna na hřišti ve Studénce
a v Nové Horce. Turnaj byl pořádán pro žáky ročníku narození 1997 a mladší,
zápasy se hrály 2x 17 minut s tím, že základní část se odehrála v dopoledních
hodinách ve dvou skupinách: ve Studénce a v Nové Horce. Boje o umístění pak
sehrály týmy na stadionu ve Studénce. Frýdek-Místek neobhájil loňské
prvenství, vítězem se stalo družstvo Baníku Ostrava. Nejlepší brankář:
Jaroslav Plačka, Studénka. Nejlepší hráč: Ondřej Šašinka, Baník-Ostrava.
Nejlepší střelec: Roman Holiš, Baník-Ostrava. Na snímku je vítěz turnaje
Baník-Ostrava.

Snooker Club Studénka, o.s. – tradičně pořádal i v tomto roce
5 snookerových pohárů, které byly určeny pro veřejnost. Současně s turnaji
klub pořádal městskou snookerovou ligu a volnočasový zájmový kroužek
„Snooker Academy Junior“ ve spolupráci se základní školou Sjednocení.
Zájmový kroužek byl od druhé poloviny roku dočasně pozastaven z důvodů
malého zájmu. Nadále však klub aktivně podporuje jednotlivé juniory v rozvoji
jejich snookerových dovedností. Začátkem roku bylo pro další funkční období
zvoleno vedení klubu. Do funkce předsedy byl zvolen Jan Marek a jeho
zástupci: Alexander Shpurek a Martin Cupal. V průběhu roku se snížil počet
členů na 16, z toho 6 aktivně hrajících. V červnu 2011 se v Brně konal největší
turnaj na Moravě, kde se zúčastnili 4 hráči klubu: Cyril Perrette, Martin
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Cupal, Jakub Klimánek a Michal Brzica, kteří reprezentovali studénecký
snookerový klub. V turnaji se utkali s nejlepšími hráči Brna, Havířova
a Třebíče. Ze Studénky se nejlépe umístil Cyril Perrette (1. místo v turnaji)
a svým výkonem přispěl k větší popularitě klubu.
Pořadí týmů
Morava Cup

Počet vítězství

červen 2011
1. Brno

15

2. Studénka

9

3. Havířov

4

4. Třebíč

3

V druhé polovině roku jednalo vedení s dalšími organizacemi o přemístění
snookerového stolu do jiných prostor (centrum města), tyto varianty byly
odloženy na další rok. Klubová herna je stále od založení na stejném místě,
a to na bývalé škole na ulici Družstevní.
Další úspěchy roku 2011: Martin Cupal: 2. místo Pohár města Studénky 2011,
2. místo Liga 2010/11, Iveta Sutáková: 2. místo Velikonoční pohár 2011,
Cyril Perrette: 1. místo Liga 2010/11, 1. místo Pohár Tří králů 2011, 1. místo
Pohár Tomáše Holase 2011, Jan Marek: 2. místo Pohár Tomáše Holase 2011,
Michal Brzica: 1. místo Pohár města Studénky 2011, 1. místo Mikulášský
pohár 2011, Jakub Klimánek: 2. místo Mikulášský pohár 2011, Dominik Rataj:
2. místo Pohár Tří králů 2011.
Sportovní areály Studénka s.r.o., Budovatelská 770, Studénka –
provozuje na území města Studénky sportovní zařízení: zimní stadion, areál
bývalého městského koupaliště (v jarním a letním období sloužící jako
volnočasový areál), sportovní centrum, jehož součástí je krytý bazén
17 x 5 m, brouzdaliště, vířívá vana pro čtyři osoby, sauna, dvě bowlingové
dráhy, solárium a fitcentrum. Spektrum nabízených služeb rovněž zahrnuje
ubytování pro 35 osob a také možnost občerstvení ve sportovním centru.
Společnost navázala na velmi úspěšné akce z minulého roku: letní příměstské
tábory pro děti, spinningové kroužky, spinningový maratón pod širým nebem,
spinningový maratón „Čertovská jízda“, Amatérskou hokejovou ligu a novinkou
v roce 2011 byla Letní hokejová škola pro mladé hokejisty, která se konala
na zimním stadionu v měsíci srpnu. Tato velmi zdařilá akce probíhala
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ve spolupráci s Letní hokejovou školou Ostrava a Moravskoslezským krajským
svazem ledního hokeje.
14. března 2011 padl na stadioně ve Studénce český rekord
v ultrabruslení – Karel Ligocki ze Suchdolu nad Odrou vytvořil již svůj
7. rekord ve 12 hodinovém bruslení, který byl zapsán do knihy rekordů
pelhřimovské agentury Dobrý den. Výborné podmínky pro rekord připravilo
vedení sportovního areálu i ledaři. Nechyběli ani tzv. vodiči a tahači a velké
množství fanoušků. A tak si mohl pan Ligocki k nastávajícím 55. narozeninám
přidat další dárek. Ujeto bylo 1790 kol (1 kolo měřilo 137 metrů).
Rok
2001
2003
2004
2005
2006

Výsledek 12 hodinovky
148 km 590
160 km 290
188 km 338
209 km 350
232 km 250

m
m
m
m
m

Rok
2007
2008
2009
2010
2011

Výsledek 12 hodinovky
221 km 700
238 km 996,5
243 km 726
242 km 10,5
245 km 230

m
m
m
m
m

17.–18. listopadu 2011 SLEDGE HOCKEY CUP 2011 – byl již čtvrtým
ročníkem klubového sledge hokejového turnaje postižených hokejistů, který
se uskutečnil pod záštitou starosty města Studénky a hejtmana
Moravskoslezského kraje. Ekonomická situace však zkomplikovala život
na celém světě, tohoto sledge hokejového turnaje se to bohužel dotklo také.
Proto s polovičním počtem účastníků a za mnohem skromnějších podmínek
proběhl tento Studénka cup 2011. Turnaje se zúčastnily 3 družstva: ZHK LPP
Zlín, Výběr Čech a domácí družstvo HC Sledge Studénka, které nakonec
obsadilo druhé místo. Vítězem čtvrtého ročníku se stalo družstvo ZHK LPP
Zlín. Hlavním organizátorem turnaje byly Sportovní areály Studénka s.r.o.
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Zakončení turnaje se uskutečnilo ve sportovním centru, kde byly slavnostně
vyhodnoceny a předány ceny týmům i jednotlivcům.

Sportovní klub Studénka o.s., 2. května 7, Studénka měl v roce 2011
256 členů, z toho 87 do 18 let. Vedení pracovalo ve stejném složení jako
v minulých letech: předseda Petr Odchodnický, místopředsedkyně Petra
Malchárková, jednatel Milan Stiller, dále Jiří Rusek, Petr Špůrek, Zdeňka
Černá a Miroslav Rusek. Rok 2011 byl pro házenkáře SK Studénka velmi
úspěšný. Muži postoupili do 1. ligy, dorostenky vybojovaly třetí místo
na republikovém mistrovství a mladší žáci se stali mistry České republiky.
Mistrovství
ČR
v národní
házené –
kategorie mladší žáci. Závěrečný turnaj šesti
nejlepších družstev národní házené z celé
České republiky se uskutečnil v červnu
ve Studénce. Od pátku 17. června do neděle
19. června se odehrál turnaj systémem
každý s každým a s hrací dobou 2 x 25
minut. O 1. místo v neděli hrály dva dosud
neporažené celky Ostopovice a Studénka.
Ta vyhrála v poměru 23:16 a stala se tak
mistrem ČR v národní házené v kategorii
mladších žáků. Nejlepším útočníkem byl
vyhlášen domácí kapitán Jan Falhar, který
byl i druhým nejlepším střelcem. Milou
návštěvou turnaje byli vítkovičtí extraligoví
hokejisté, kteří přijali pozvání na házenou a zároveň se zúčastnili
autogramiády, která proběhla na hřišti u Dělnického domu.
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7. SPOLKOVÁ ČINNOST
ZAJÍMAVOSTI Z JEDNOTLIVÝCH SPOLKŮ
Bílí hadi – rok 2011 byl pro členy tohoto oddílu důležitým zaregistrováním
oddílu ve středisku Junáka v Polance nad Odrou a zároveň rokem 15. výročí
založení. Původní tříčlenný dětský klub, založený v roce 1996, se rozrostl
o nové členy a od září 2004 funguje jako 43. skautský oddíl.
Rok 2011 zahájili koledováním v rámci Tříkrálové sbírky, pololetní prázdniny
strávili hledáním Yettiho a bobováním na Vsetínských vrších. Na jaře členové
navštívili zoologickou zahradu v Ostravě, uklízeli odpadky v CHKO Poodří,
zúčastnili se okresního kola ve skautských dovednostech pod názvem
Svojsíkův závod. Proběhla třídenní výprava na kolech ke Kružberku a Slezské
Hartě, účast na Dětském dnu v Nové Horce, pomoc s úpravou terénu
u připravovaného památníku železničního neštěstí ve Studénce. Letní
prázdniny jsou každý rok spojeny s vyvrcholením celoroční činnosti – letním
táborem, který se již tradičně uskutečnil u Sklenovského rybníka. Starší
skauti navíc zakončili prázdniny putováním po Jeseníkách.
Nový školní rok začal třídenním Indiánským létem na Valašsku, oslavami
15. výročí založení Bílých hadů jakožto dětského klubu, nácvik a sehrání hry
o Studénce tentokrát na téma hledání pokladu hraběte Blüchera.
Před vánoci nastalo pečení perníků a vánočního cukroví, výroba ozdob,
nastrojení vánočního stromku pro zvířátka. O Vánocích se uskutečnilo již
tradičně hraní a zpívání koled tentokrát v zámku Nová Horka.

Fotografie se slavnostním dortem k 15. výročí a foto u pomníku železničního
neštěstí
Stojící zleva: Tomáš Novák, Filip Dámek, Radek Březný, Filip Vojkůvka,
Martin Dámek, Zuzana Nováková. Sedící zleva: Nikol Mihalíková, Dana
Nováková, David Mikeš, Václav Dostál, Mirek Vojkůvka, Ondra Melichařík,
Ondra Toman.
_________________________________________________________
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Československý zálesák – středisko CH.A.O.S. Studénka mělo v září 2011
zaregistrováno 40 členů, z toho 23 členů do 18 let.
Při podzimním náboru na základních školách se přihlásilo
28 nových členů, převážně z 1. stupně. V říjnu proběhla
volba nového náčelníka, kterým se stala Kateřina
Špačková a vystřídala tím Evu Bartošovou v její funkci.
V roce 2011 se uskutečnilo celkem 30 schůzek, které
od září probíhaly současně na dvou místech v klubovně ve Studénce
a v Butovicích. Z akcí, kterých bylo 30, vybírám: brigády kolem srubu
na Ohradě, Zaklinačskou stezku, výšlap na Javorník, Zaklínačský výcvik
v Poodří, letní zálesácký pobyt na Ohradě, putování z Púchova do Vlárského
průsmyku, akce pro malá „zálesačata“ atd. Další akce byly pořádány
ve spolupráci se svazem ochránců přírody (10 denní putování po Rumunsku,
sázení stromků na „Kotvici“, kde budou svými kořeny zpevňovat v budoucnosti
stávající hráz rybníka), s městským kulturním střediskem (zajištění soutěží
a her pro děti na akci Tržiště sportu a zábavy), restaurací Na Kmínku
(soutěže a pohádkové postavy pro „Pohádkový les pro děti“ na ukončení
prázdnin).
_______________________________________________________
Český svaz chovatelů Studénka – základní organizace
je známa především konáním okresních výstav králíků,
drůbeže a holubů v chovatelském středisku u nádraží
ve Studénce. Výstavy jsou pořádány pro chovatele,
milovníky zvířat a školní mládež. V únoru proběhla
jednodenní výstava, svá zvířata vystavovali jak domácí,
tak i přespolní chovatelé. Pro všechny návštěvníky (více
než 440 osob) byla připravena bohatá tombola a klasická domácí zabijačka.
Podzimní dvoudenní výstava se uskutečnila v listopadu a mimo tradiční soutěž
proběhla i klubová výstava zakrslé drůbeže. Vystavovalo 121 chovatelů, z toho
15 mladých chovatelů. Výstavu navštívili nejen místní členové, kteří si
na výstavě vybírali nová a zdravá zvířata pro zkvalitnění svých chovů,
ale i návštěvníci z jiných krajů naší republiky, dále z Polska a ze Slovenska.
_________________________________________________________
Český svaz žen Studénka I –
v základní
organizaci
došlo
v průběhu roku ke změně předsedkyně. Na místo Jarmily Tylečkové byla
jednohlasně zvolena Ludmila Štegnerová, která má v této funkci již
dlouholetou praxi. Dalšími členkami výboru jsou místopředsedkyně Xénie
Fišerová, jednatelka Ilona Knoppová, hospodářka Naděžda Štegnerová
a revizorka Hana Smetanová.
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Jako každým rokem se uskutečnily dvě burzy dětského ošacení – jarní
a podzimní, které se setkaly s kladným hodnocením všech návštěvníků. První
burza byla členkami uspořádána již v roce 1990 v Dělnickém domě. Nejprve
to bylo v malém sále, později v přísálí a v posledních letech pro velký zájem
v sále velkém. Přesto je vždy plno a spokojené maminky se sjíždějí z celého
okolí. Pro členky této organizace to znamená desítky hodin strávených
přípravou, nákupem, prodejem a vyúčtováním všeho zboží a samozřejmě
vymýšlení nových zlepšení této akce. Ženy uspořádaly navíc společné akce:
ochutnávku pomazánek s výměnou receptů, večírky pro jubilantky, podzimní
večírek s bohatou tombolou a večeří, turnaj v bowlingu a v průběhu roku
nezapomínají ani na děti. Pro ně byl uspořádán v tomto roce Maškarní rej,
Dětský den a nově v plánu je vzít si patronát nad mateřskou školou.
_________________________________________________________
Horolezecký oddíl měl v roce 2011 členů 40 ve věku od 8 do 40 let. Tréninky
byly každý týden na umělé stěně v ZŠ Sjednocení.
V průběhu roku členové navštívili boulderovou stěnu
v Ostravě, zajeli si na cvičné skály ve Štramberku,
Kružberku, Rabštejně a Helfštýně. Prázdninových
měsíců využili starší členové k cestě do Julských Alp,
kde vylezli na dvě nejvyšší hory. Dále pokračovali
do rakouského Dachsteinu a vyzkoušeli si místní cvičné stěny. Pro nejmladší
členy byla mimo tréninky pořádaná víkendová soustředění, kde se dozvěděli
nové metody a poznatky týkající se skalního lezení, lezení v ledu
i skialpinismu.
________________________________________________________
Junák, svaz skautů a skautek ČR – rok 2011 byl pro skauty ve Studénce,
nebo jak je nazval zakladatel českého skautingu Antonín Benjamin Svojsík,
junáky, zvlášť významný. Uplynulo totiž 20 let od založení oddílů
ve Studénce. Co od října 1991 děti a jejich dospělí kamarádi
prožili si pamatují nejen jejich kroniky, ale i 221 bývalých či
stávajících členů. Někteří chodili na schůzky jenom krátce, jiní
vydrželi dodnes a vodí tam i svoje děti. Oslavy, které byly
původně naplánované na jeden den, se protáhly na dny dva. Všichni účastníci
zavzpomínali na uplynulá léta, prohlédli starší i nové kroniky, nechyběl ani
táborák spojený s nočním promítáním a pro děti soutěže a hry. Celoroční
činnost probíhala ve dvou oddílech s celkovým počtem 35 dětí a 19 dospělých.
Kluci – družina Kobry a Orlíci, děvčata – družina Pirátky, Lentilky
a nejmladší Sluníčka se scházeli stejně jako v minulosti v klubovně na staré
faře ve Studénce. Oblíbenými akcemi byly jednodenní a vícedenní akce,
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ale hlavně 14 denní letní tábor v Radíkově. Společně s Charitou Studénka
se členové podíleli na počátku roku každoroční Tříkrálové sbírky, společně
s dalšími oddíly střediska uspořádali v únoru Maškarní a Společenský ples
v kulturním domě v Albrechtičkách. Dalšími akcemi byl tradiční výstup
na Ivančenu, Svojsíkův závod ve skautských dovednostech, výstup na Mont
Blanc (Javorník), strašidelná dívčí výprava, Drakiáda, úklid listí kolem kostela,
rozvoz Betlémského světla atd.

_________________________________________________________
Motalinky, jak se nazývají, je 12 žen ze Studénky a spojuje je zájem o ruční
práce, především paličkování krajek. Deset let společné činnosti již stojí
za zaznamenání do kroniky. V roce
2001 byl zahájen pod vedením paní
Dagmar Hučíkové kurz paličkování.
Od té doby se jeho účastnice
scházejí 1x týdně od začátku října
do konce dubna. Získávají nové
znalosti, vyměňují si zkušenosti.
A tak názvy „herdule“, „podvinek“,
„paličky“ nejsou pro ně jenom
slova, ale nutné věci k paličkování.
Od učení prvních paličkovaných vzorů před deseti lety postupně vytvářejí
různé krajinky, postavy, vánoční a velikonoční motivy, paličkované šperky,
květy atd. Společně navštěvují výstavy ve Valašském Meziříčí, Novém Jičíně,
Fulneku, Ostravě, Kravařích a Vamberku a čerpají nové nápady, které mohou
uskutečňovat. Svoje výrobky vystavují 2x ročně, a to před velikonočními
a vánočními svátky. Každá z „motalinek“ paličkuje pro radost, vlastní naplnění
a obohacení.
_________________________________________________________
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Pionýrská skupina Butovická v roce 2011 pokračovala
v činnosti ve čtyřech oddílech a od září pro školní a pracovní
vytížení jedné z vedoucích ve třech oddílech. Přes 50 dětí
a dospělých se scházelo v klubovně na ulici Butovické, kterou
mají pionýři již více než 20 let zapůjčenu od města. Navíc
tyto
prostory
pionýři
poskytli
zdarma
organizaci
Československý zálesák po dobu havarijního stavu jejich klubovny v zámku
ve Studénce. Jedním z velkých úspěchů bylo vyhodnocení taneční skupiny
P.U.S.A. a kapely Bellows The Mark na celoměstské akci „Úspěšný občan –
kolektiv města Studénky“. Pionýrská skupina uspořádala každoroční letní
tábor, tentokrát v Čermné ve Slezsku (60 osob) a obnovila tradici pochodů
kolem Studénky pro děti s názvem „Pochod za zvířátky“. O oblibě táborů
svědčí i to, že jejich kapacita je každoročně naplněna již v měsíci únoru.
Staronový pochod se uskutečnil za grantové podpory města Studénky
a účastníci si pochvalovali pěknou akci pro menší děti.
V roce 2011 proběhla rekonstrukce klubovny. Došlo k výměně zátěžového lina,
získání nové skříňky, botníku a věšáku ve vstupních prostorech a kuchyňce,
byla provedena oprava čalounění sedaček v herně. Na této činnosti se podílel
Petr Schneider, Martin Schneider, Jakub Šoltys a sponzorským darem firma
pana Křenka.
Bengálské berušky je oddíl s rozmanitou činností, a tak se již v minulém roce
rozdělil do tří družin. „Akční tým“ se mimo každotýdenních schůzek vydal
na turistické výpravy do Oderských vrchů, členové se učili pracovat s mapou
a buzolou, poznávali okolní přírodu. Zúčastnili se 20. kola mezinárodní
„Stezky města Orlové“, utkání v „Člověče nezlob se“ v Ostravě Porubě,
nechybělo ani tradiční vánoční přespání v klubovně spojené s bowlingovým
turnajem, atd. „Dračí doupě“, jak si kluci říkají podle známé hry,
se zúčastnilo v roce 2011 dvou akcí, zaměřených na tématiku stolních her:
Dračí doupě a také na fantasy, literaturu a počítače. Tzv. CravataCon
v Novém Jičíně uspořádal mimo jiné i turnaj v Dračím doupěti, tentokrát
zaměřený na jednotlivce. Všechna místa „na bedně“ získali členové
ze Studénky. 1. místo Lukáš Tisovský, 2. místo Ota
Till a 3. místo Ondřej Havel. Zbylá místa obsadili
hráči z Olomouce, Ostravy a Brna a dalších měst.
Druhou akcí byl „KoprCon„ v Kopřivnici. Turnaj se
bohužel nekonal, ale důležité bylo získání a výměna
zkušeností na přednáškách o fantasy literatuře.
Below The Mark kapela se stylem crossover
udělala v tomto roce řadu pokroků. Natočila
v profesionálním studiu své první „EP“ s názvem
„Below nás 5“, odehrála několik koncertů ve Studénce i okolí. Mezi největší
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úspěch patří 2. místo z novojičínského festivalu „Jičínfest 2011“. Křest
nového „EP“ v klubu Peklo ve Studénce bylo označeno jako jedna z nejlepších
akcí BTM.
Čtyřlístek – pod vedením Adély Bočkayové byl od ledna do června velice
aktivní. Při oddílové činnosti se děti naučily základy uzlování, vyzkoušely si
různé výtvarné techniky, při sportování si ověřily fyzickou kondici.
Vyvrcholením činnosti byl letní tábor v Čermné ve Slezsku, kterého se
zúčastnili skoro všichni členové. Od září začala vedoucí mimo svoji práci
studovat při zaměstnání, a tak děti měly možnost připojit se k Bengálským
beruškám.
P.U.S.A. – přestože pro většinu členek taneční skupiny to byl rok
„maturitní“, trénovaly každý pátek
a nacvičily nový tanec – showdance
„Kdo neskáče, není Čech“, se kterým
měly úspěchy nejen na plesech, ale i
na soutěžích. Např. 3. místo v „Bav
klubu Příbor“ a 1. místo na soutěži
„Lipenská hvězda“. Za svoji úspěšnou
dlouholetou práci a přínos tanci ve
Studénce byla P.U.S.A. navržena na
ocenění města Studénky za rok 2011.
_________________________________________________________
Rodinné centrum bylo v založeno v říjnu 2005 a jeho první sídlo bylo
v prostorách baletního oboru ZUŠ J. A. Komenského na sídlišti. Na začátku
bylo 50 členů, kteří se scházeli 4x týdně
podle věkových skupin a v pátek byla
herna volná pro všechny zájemce. Změna
nastala
25.
září
2008
založením
občanského sdružení s názvem Rodinné
centrum Studénka, o.s. a přestěhováním
do nových prostor ZŠ Sjednocení na jaře
roku 2009. Pravidelně jedenkrát týdně se
schází 56 dětí se svými rodiči na hodinu
a půl. Společně cvičí, tančí, zpívají, učí se nové říkanky a věnují se výtvarné
výchově. To vše úměrně věku dětí, které se dělí do skupin: od 6 do 12 měsíců,
od 12 do 18 měsíců, od 18 do 24 měsíců, od 24 do 36 měsíců. Navíc každou
středu probíhá pro maminky „Cvičení s Hankou“, které aerobikem a cvičením
na míčích pomáhá ke krásným postavám maminek. Mimo tyto aktivity jsou
pořádány mikulášské, vánoční a jiné besídky, společné akce na zahradě
a v přírodě. Pro děti je toto centrum ideálním místem pro přípravu
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na mateřskou školu. Zvykají si na přítomnost dalších dětí, učí se komunikovat
s vrstevníky, navazují nová přátelství, aktivně tráví s rodiči volný čas.
_________________________________________________________
Sbor dobrovolných hasičů Butovice – v roce 2011 bylo pro výkon služby
na hasičské stanici Butovická zařazeno celkem 26 hasičů,
z toho 23 vlastních členů a 3 členové SDH Studénka–
nádraží. V průběhu roku zasahovali u 78 událostí:
32 požárů, 36 technických pomocí, 6 dopravních nehod,
1 únik nebezpečných látek, 3 taktická cvičení. Z toho bylo
na území města 59 zásahů a 19 zásahů mimo Studénku.
Členové jednotky se podíleli na plnění úkolů souvisejících
s propagací požární ochrany a prezentovali činnost jednotek požární ochrany
občanům města. Se zásahovou technikou navštívili mateřské školy na ulici
Budovatelské, Poštovní a v místní části Nová Horka. Pro základní školy
Sjednocení a Butovickou byla v rámci preventivně výchovné činnosti
provedena prezentace „Hasík aneb jak se chovat při mimořádné události“.
Velkou část práce věnují členové SDH Kroužku mladých hasičů, jenž měl
v tomto roce 16 členů, kluků i děvčat. Během roku byly pořádány jednodenní
i víkendové akce se zaměřením na sportovní přípravu družstva, jako například
bruslení, plavání, výlety do okolí na kole, nezapomínalo se ani na brigády
ve zbrojnici, v jejím okolí a v areálu „Za Klečkou“. Mladí hasiči se také
zúčastnili soutěže „Plamen“ a 16 pohárových soutěží. Podařilo se vybojovat
1. místo v Odrách a odvézt si domů putovní pohár. Dále to bylo 4x 2. místo,
1x 3. místo a několik krásných umístění do 10. místa. Pro veřejnost je již
tradiční akce pro rodiny s dětmi „Zakončení léta“. Jejím cílem je zpestření
posledních dnů prázdnin. Pro děti jsou připraveny soutěžní disciplíny, skákací
hrad, trampolína a kolo štěstí. Vzhledem k nádhernému počasí a výbornému
občerstvení i organizaci odcházelo domů více než 200 spokojených
návštěvníků. Pro dospělé pak byl v měsíci září připraven 2. ročník turnaje
v nohejbalu „O putovní pohár SDH“ v hasičském areálu.
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Sbor dobrovolných hasičů Studénka-město, ženy se v roce 2011 zúčastnil
16 soutěží, a to velmi úspěšně. Družstvo získalo pohár za 1. místo, 7x 2. místo
a 2x 3. místo. Úspěchy ovšem souvisí s tréninkem a pravidelnou přípravou na
soutěže, ve kterých jim pomáhají členové SDH na ulici Družstevní. Pod
vedením Libora Malchárka se tak schází 9 žen, které se tomuto požárnímu
sportu věnují již několikátým rokem. Na oplátku vždy ženy pomáhají při
společných akcích celé jednotky SDH. Na snímcích vidíte, jak probíhá trénink
„Za Klečkou“ i soutěžní družstvo před závodem ve Studénce.

_________________________________________________________
Sbor dobrovolných hasičů Studénka – Družstevní ulice měl v roce 2011
18 vlastních členů a 3 členy SDH Studénka-nádraží. Pověřeným velitelem
stanice Družstevní byl Pavel Foldyna. Členové jednotky vyjeli v průběhu roku
k 64 událostem: 21 požárů bylo na území města a 14 požárů mimo toto území,
22 technických zásahů a pomocí, 4 dopravní nehody a 3 taktická cvičení.
Každou první neděli v měsíci se konalo školení jednotky v odborné přípravě,
dále byly prováděny výcviky v terénu. Například na řece Moravici, v dálničním
tunelu u Klimkovic, výcvik se čluny na stojaté vodě, výcvik s nornými stěnami
na Odře atd. Veškerá školení i výcvik byl zaměřen na nácvik řešení
mimořádných událostí a jejich efektivnímu zdolávání. Ke zlepšení a udržení
fyzické kondice pomáhaly především sportovní aktivity např. Paintball,
turistický výlet na Pustevny a silvestrovský pochod Poodřím. Každoroční akcí
konanou na podzim patří i „Studeňácká zatáčka“ na místním školním hřišti.
Soutěže v požárním útoku se zúčastnilo 26 družstev a vítězem mužů se stalo
družstvo ze Závišic s časem 16,7 sekund, v kategorii žen zvítězilo družstvo
z Vlkovic s časem 20,9 sekund. Zapomenout se nedá na každoroční
společenský ples hasičů v Dělnickém domě ani na kácení máje spojené
se smažením vaječiny.
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_________________________________________________________
Sbor dobrovolných hasičů Studénka – nádraží – měl v uplynulém roce
39 členů, z toho 13 žen. Družstvo není zařazeno
do systému nepřetržité pohotovosti u společné jednotky
města Studénky, nevyjíždí v prvním výjezdu a ke všem
událostem. Zasahovalo u tří požárů a technických pomocí,
jedné dopravní nehody a jednoho úniku ropných produktů.
Dále se jeho členové zúčastnili taktického cvičení
v dálničním tunelu u Klimkovic. V uplynulém roce bylo do
společné jednotky zařazeno 12 členů organizace, z toho 6
se jich podílelo na zabezpečování pohotovosti
v hasičských zbrojnicích Butovická a Družstevní. Zbylí členové pak byli
připraveni vyjet k zásahu jako další síly v případě potřeby a na pokyn
operačního střediska. Nedílnou součástí práce člena SDH je údržba a oprava
výstroje a výzbroje, automobilů, hasičské zbrojnice a také tělesná příprava.
Požárních soutěží se účastnilo jedno družstvo a nepravidelně i družstvo
veteránů, tj. hasičů nad 35 let, kteří si touto formou prověřili to, co se kdysi
naučili, a zároveň tím plnili jedno z témat odborné přípravy.
Mimo tyto akce došlo v měsíci dubnu a květnu k opravám v areálu „Mlýnská“.
Členové za pomoci rodinných příslušníků shrabali listí, opravili stoly a lavice,
na řadu přišla oprava střechy prodejního stánku, udírny a 9. července
proběhla taneční zábava v nově opraveném areálu. V červenci se také
uskutečnila první svatba i s obřadem v tomto areálu a poslední červencovou
sobotu i 33. ročník soutěže požárních družstev „O putovní pohár starosty
SDH Studénka-nádraží“. Soutěže se zúčastnilo 24 sedmičlenných družstev
žen, mužů i veteránů nad 35 let. Počasí účastníkům nepřálo, a tak se soutěžilo
na podmočené a kluzké trati. Vítězem bylo v kategorii mužů družstvo z Kujav,
v kategorii žen družstvo Lubiny-Větřkovic a mezi veterány zvítězilo družstvo
z Mniší.
_________________________________________________________

56

Kronika města Studénky za rok 2011

Svaz tělesně postižených v ČR – místní organizace Studénka byla založena
v roce 1970 pod názvem Svaz invalidů. Jejím prvním předsedou byl Vladimír
Vlček a členská základna čítala 20 lidí. Nyní je již 20. rokem předsedkyní
Jarmila Novosadová. Sedmičlenný výbor se schází vždy 1. středu v měsíci.
Registrováno je v současné době 105 členů ze Studénky i okolí. Členové se
scházejí nejméně 14x během roku. Pořádají nejen výroční schůzi, ale také
4x ročně večírky, setkání s jubilanty, večírek k MDŽ, sportovní den,
4x bowling a plavání, jednodenní i dvoudenní zájezdy. Ve spolupráci
s Okresním výborem Nový Jičín mají členové možnost se zúčastnit
ozdravných pobytů v Chorvatsku, rekondičních pobytů, zájezdů do divadel.
Díky veřejné finanční podpoře města může organizace pravidelně přispívat
členům na dopravu autobusem pořádaných zájezdů.
Na snímcích vidíte členy výboru ZO při přípravě akcí a na večírku pro
jubilanty.
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8. POČASÍ A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
REKAPITULACE
A OKOLÍ

POČASÍ,

VLIVY

NA

STUDÉNKU

Počasí
Na Nový rok hodnotíme nejen ten starý uplynulý rok, ale s nadějemi
a obavami očekáváme rok příchozí, tentokrát 2011. Většina z nás neví,
co nám přinese a nikdo vám nezaručí ani přibližný průběh jeho počasí. Lidé
odedávna toužili se dozvědět, třeba jen náznakem, počasí nastávajícího roku.
Vědci nad tím jen pokrčí rameny, ale ostatní mají možnost vrátit se do časů
minulých (pranostiky, různá rčení, rýmované verše, záznamy starých písmáků,
dlouhodobé sledování povětrnostních jevů, srovnávání jednotlivých měsíců
i let, extrémní výkyvy i stále se opakující pravidla a situace). Dnes se můžeme
na některé z pranostik dívat s úsměvem, ale i v době vyspělé techniky
je předpověď počasí věcí nejistou. A tak začneme v tomto roce starou
pranostikou: „Připadne-li Nový rok na sobotu, bývá málo obilí, málo větrů,
mnoho ovoce, ale také mnoho zimnic“. A uvidíme.

LEDEN 2011
Údaje v grafech jsou převzaty z portálu počasí divoch.net.

Měsíc leden začal chladnějším počasím, 4. ledna napadl konečně sníh, ale již
7. ledna roztál při oteplení. Teploty začaly klesat pod bod mrazu až koncem
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měsíce. Do Česka se vrátila zima, napadl sníh. Asi nejzajímavějším jevem bylo
4. ledna 2011 částečné zatmění Slunce. Je to astronomický jev, během nějž
Měsíc projde mezi Zemí a Sluncem, takže částečně zastíní část zemského
povrchu.

ÚNOR 2011

Začátkem února přišlo oteplení, teploty ve Studénce dosahovaly až +11 oC.
Sníh roztál a v průběhu měsíce již nenapadl. Podle únorových údajů Českého
hydrometeorologického ústavu v Praze bylo zaznamenáno na území republiky
průměrně 98,9 hodiny slunečního svitu (Lysá Hora 131,4 hodin). Na konci
měsíce skončila tzv. klimatologická zima, která trvá od začátku prosince
do konce února. Pokud se zprůměrují odchylky za toto období od průměrné
teploty, činí odchylka proti průměru z let 1971 až 2000 -1,6 oC.

průměr v roce 2010-2011 ve stupních

průměr v roce 1971–2000 ve stupních

Celsia

Celsia

-4,6

-0,2

Leden

-1

-1,8

Únor

-1,9

-0,8

Měsíc

Prosinec
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Rozptylové podmínky koncem měsíce byly špatné. Meteorologové naměřili
v Ostravě až pětinásobek povoleného limitu. Ve vzduchu bylo 265 mikrogramů
polétavého prachu (limit 50 mikrogramů). Ostrava vyhlásila „stav regulace“,
tzn. že největší podniky musely omezit výrobu.

BŘEZEN 2011

Ačkoli jsme se ve škole učili, že jaro začíná 21. března, není to tak docela
pravda. Astronomický začátek jarního období může být posunut až o dva dny.
Tento rok připadl první jarní den naposledy v tomto století skutečně
na „tradiční datum“. Od roku 2012 to už bude 20. března a od roku 2048
bude dále změněn na 19. března. Měsíc březen 2011 začínal s nízkými
teplotami pod nulou, postupně se oteplovalo, ale od 19. března klesaly noční
teploty opět pod nulu. Přesně jak říká pranostika: „Březen – za kamna
vlezem“.

DUBEN 2011
Druhá část pranostiky: „Duben – ještě tam budem“ tento rok nevyšla. První
dubnová neděle přinesla do České republiky nadprůměrně teplé počasí, které
přepsalo dosavadní teplotní rekordy pro 3. duben na třech desítkách
meteorologických stanicích. Například v Praze–Karlově naměřili rovných
25 oC, což je hodnota, od které se den považuje za letní. Ještě nikdy
v historii měření v pražském Klementinu (od roku 1776) přitom letní den
nepřišel tak brzy. Dosud byl zaznamenán příchod letního dne nejdříve
17. dubna.
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Velikonoční pondělí v tomto roce připadlo na 25. duben a dle grafu vidíte,
že teplotně svátky jara byly opravdu jarní.

KVĚTEN 2011

Letošní příroda si s námi opravdu hrála. Po nadprůměrných teplotách koncem
dubna přišlo náhlé ochlazení. Ve Studénce 3. května padal sníh s deštěm,
noční teploty klesly i pod nulu. Meteorologové hlásili, že v Jizerských horách
klesla teplota pod -12,6 oC, což byl rekord po více než 50 letech. Přes tuto
květnovou hrozbu byl měsíc květen teplý s mírnými srážkami. Neopakovaly se
povodňové stavy na Odře, Butovickém nebo Studéneckém potoce z minulých
dvou let.
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ČERVEN 2011

Měsíc červen byl průměrný na srážky a nadprůměrný na teploty. Jak je vidno
z grafu teplota klesla pod 10 oC u nás pouze 3x, a to ještě ve dnech, kdy byly
prudší dešťové srážky. Dne 15. června 2011 bylo na našem území vidět úplné
zatmění Měsíce. Jednalo se o první ze dvou takových jevů v tomto roce. Další
nastane 10. prosince 2011. Šlo o relativně vzácné zatmění, protože Měsíc
prošel přímo středem zemského stínu. Naposledy se tak stalo 16. července
2000 a znovu k tomu dojde 27. července 2018.
Na snímcích je vidět časový průběh zatmění a průběh
zatmění pozorovaný v našem kraji, které trvalo 1 hodinu
40 minut a 52 sekund.
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ČERVENEC 2011

Červenec nám mnoho radosti neudělal. Podle statistiky Českého
hydrologického ústavu v Praze byl dokonce o 0,5 oC chladnější než červen,
a to zejména častými srážkami a pouze jedním tropickým dnem (teplota
stoupne nad 30 oC). Nejstudenější přitom byly hned první červencové dny,
tedy začátek prázdnin.

SRPEN 2011

Druhý prázdninový měsíc jsme se konečně dočkali letního počasí. Dešťové
srážky se oproti červenci na začátku měsíce zmírnily. Po 22. srpnu teploty
5x dosáhly tropických hodnot, ale byly provázeny bouřkami a dokonce jednou
i krupobitím.
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ZÁŘÍ 2011

Měsíc září je vždy v očekávání „babího léta“. Teploty sice klesly až k +5 oC,
ráno byly mlhy a ve vyšších polohách i přízemní mrazíky, ale přes den bylo
převážně slunečno nebo jenom malá oblačnost. Stejně jako v červnu byl
i v září 1 tropický den, kdy teplota stoupla nad 30 oC.

ŘÍJEN 2011

První týden v říjnu bylo krásné, podzimní počasí, teploty v noci neklesly
pod -5 až -10 oC. Vinou inverze a špatných rozptylových podmínek došlo u nás
na konci října a v průběhu listopadu k navýšení množství polétavého prachu
v ovzduší. Byla vyhlášena regulace prašných provozů. Občané byli požádáni,
aby v tyto dny minimalizovali množství vypouštěných škodlivin do ovzduší.
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LISTOPAD 2011

V listopadu pokračovala nepříjemná inverze, až po 20. tohoto měsíce byla
odvolána regulace v průmyslových provozech. Právě i díky inverzi byl letošní
listopad extrémně suchý (meteorologové uvádějí, že byl nejsušší za 206 let).
I když na horách touto dobou v minulém roce již sněžilo, letos není ani déšť
ani sníh.

PROSINEC 2011

Dlouho očekávaný sníh napadl až 18. prosince, ale pouze 1 cm. Sněžilo pouze
málo - 21. prosince bylo nasněženo kolem 5 cm, 22. prosince zase sníh roztál a
do konce měsíce se pohybovaly teploty spíše nad nulou. A tak jediné, co je
k zaznamenání, je letos již druhé zatmění Měsíce dne 10. prosince 2011.
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Životní prostředí
20 let Chráněné krajinné oblasti Poodří. Dne 21. března 1991 byla založena
Chráněná krajinná oblast Poodří (dále jen CHKO) vyhláškou č. 155/1991 Sb.
Její území se nachází v severovýchodní
části Moravské brány mezi obcemi
Mankovice a Vražné nedaleko Oder
a jižním okrajem Ostravy. Plošná výměra
činí 81,5 km2. Jádrovou částí je rovinatá
niva řeky Odry, na kterou navazují
zvýšené okraje říčních teras a terasových
plošin. Nadmořská výška se pohybuje
v rozpětí mezi 212 až 310 m n. m. Na území CHKO Poodří se nachází celkem
10 maloplošných, zvláště chráněných území. V současném znaku CHKO
je dravec moták pochop, který je typickým obyvatelem naší rybničnaté
krajiny. Sídlo CHKO je ve Studénce na ulici 2. května a má číslo popisné 1,
tj. budova starého zámku.
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Odbor stavebního řádu a územního plánování
Vydání souhlasů, rozhodnutí, prohlídky, povolení
Rozhodnutí včetně usnesení
Souhlas s ohlášenou stavbou
Kolaudační souhlas
Územní souhlas
Kontrolní prohlídky na stavbách a nemovitostech
Souhlas s novostavbou rodinného domu na území Studénky
Povolení dle zákona o pozemních komunikacích
Dohled na místních komunikacích

počet
221
55
31
110
130
7
31
67

V roce 2011 došlo k otevření širokosortimentní prodejny Tesco, zprovoznění
přivaděče k dálnici, demolici staveb v areálu bývalého učiliště na ulici Tovární.
Stavební úřad vydal v roce 2011 povolení k těmto významnějším stavbám
v katastru Studénky, z nich některé již byly realizovány a mají vydáno
povolení k užívání:
- povolení k výstavbě 3 nových výrobních hal na místě zdemolovaných staveb
na ulici Tovární (areál bývalého učiliště a dílen),
- přechody pro chodce na ulici Butovické včetně veřejného osvětlení
a doplnění chodníkového tělesa u mostu na ulici Butovické (u bývalé STS),
- sportovně-rekreační areál u zimního stadionu s brouzdalištěm pro děti
a minigolfem,
- telekomunikační vedení (datové kabely) společnosti M-NET Studénka,
- oprava podlah v hernách MŠ R. Tomáška,
- liniová stavba telekomunikační-kabelové televize společnosti MIRAMO,
- nástavba objektu firmy MSV ELEKTRONIKA,
- přemístění pobočky české spořitelny na náměstí Republiky (nyní Vagonář),
- stavba skladu barev firmy MSV Metal Studénka.
Na úseku životního prostředí bylo vydáno celkem 41 usnesení a rozhodnutí
na povolení kácení dřevin rostoucích mimo les. Rozhodnutími bylo povoleno
kácení 207 ks dřevin a 999 m2 keřů, za pokácené dřeviny byla uložena
náhradní výsadba v rozsahu 138 ks dřevin. Z podaných žádostí o kácení dřevin
nebylo povoleno kácení 1 ks dřeviny. Dále byla vydána 3 rozhodnutí
o poplatcích z provozu malých zdrojů za znečištěné ovzduší, 22 rozhodnutí
o poplatcích za vynětí ze zemědělského půdního fondu a 1 rozhodnutí
o zásahu do významného krajinného prvku.
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V roce 2011 nedošlo k dosažení povodňových stavů na Odře ani na přítocích
v oblasti Studénky. K výraznému zhoršení rozptylových podmínek došlo
dvakrát, nejprve v období od 27. ledna do 2. února a podruhé v podzimním
období od 31. října do 21. listopadu. V obou případech byl překročen imisní
limit pro suspendované částice PM 10 (tzv. prašný aerosol nebo též polétavý
prach) a byl Českým hydrometeorologickým ústavem v Praze vyhlášen signál
upozornění na možnost výskytu smogové situace vlivem zhoršených
rozptylových podmínek a následně i signál regulace.
Od začátku měsíce dubna ve spolupráci se společností ASEKOL byly na třech
místech rozmístěny červené stacionární kontejnery
na elektroodpad tzv. E-domky. Na snímku je E-box,
do kterého může v přízemí městského úřadu každý
občan zdarma odložit například nefunkční kalkulačky,
staré telefony, MP 3 přehrávače, drobné počítačové
vybavení, walkmany, discmany, a podobně. Účelem
těchto nádob je usnadnění třídění drobných
elektrozařízení, ale také zvýšení množství vytříděných
malých spotřebičů. Odpad tak neskončí na řízené
skládce, ale bude jej možno recyklovat. Ušetří se tak
nejen přírodní zdroje, ale i životní prostředí.
Kam s odpadem se dozvídáme každým rokem z letáku, který vydává Městský
úřad ve Studénce. Díky němu a další ekologické osvětě se zvyšuje množství
tříděného odpadu.
Z popelnic a kontejnerů bylo vyvezeno 1635,5 tun směsného komunálního
odpadu.
Odloženo do kontejnerů na tříděný sběr bylo 85,6 tun skla, 107,4 tun plastů
a 80,5 tun papíru.
Z oplocených stanovišť velkoobjemových kontejnerů (sběrných dvorků) bylo
odvezeno 129 velkoobjemových kontejnerů 5 nebo 7 m3 odpadů.
Při „železné sobotě“ bylo odvezeno 1,63 tun železa a 200 kg papíru.
Ze sběrného dvora na ulici Poštovní bylo vyvezeno celkem 210,1 tun
objemného odpadu a 27,9 tun starých pneumatik.
V roce 2011 došlo ke zvýšení poplatku za svoz komunálního odpadu. Od 1. ledna
2011 tak zaplatí občané částku 492 Kč. Slevy pro seniory starší 75 let
zůstaly na 50 % této částky, 4. a každé další dítě v rodině neplatí žádný
poplatek za odpady.
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9. ZAJÍMAVOSTI ZE ŽIVOTA MĚSTA
KALENDÁŘNĚ SESTAVENÉ UDÁLOSTI
1. ledna 2011 byl na městském úřadu zrušen majetkoprávní odbor a jeho
působnost přešla na jiné odbory. Ke zrušení město vedla snaha uspořit
finanční prostředky a zvýšení efektivity práce. Odbor místního hospodářství
a údržby majetku převzal práva movitého a nemovitého majetku, odbor
vnitřních věcí se bude nově starat o veřejný pořádek, stížnosti a zastupování
města u soudů ve věcech občanskoprávních i trestněprávních, pohledávky
města a správa daní a poplatků přešly na odbor financí a rozpočtu.
_________________________________________________________
Začátkem roku 2011 byl postaven obrovský sněhulák majitelem a štamgasty
restaurace Dělnický dům ve Studénce. Nepřehlédnutelný sněhový obr měřil
7,5 metrů, a to i přesto, že sněhu bylo málo a 7. ledna již všechen v okolí
roztál.

_________________________________________________________
12.-16. ledna 2011 se konal v Brně již 20. ročník mezinárodního veletrhu
turistických možností v regionech pod názvem Regiontour 2011. Město
Studénka se již tradičně představilo nabídkou propagačních
předmětů s logem města, pro návštěvníky byly připraveny
pracovnicemi Informačního centra mapy, pohlednice,
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propisovací tužky, magnetky, kalendáře, plánky měst apod. Stejně jako každý
rok byl stánek Studénky součástí expozice Moravského Kravařska. Hlavním
tématem byla pro rok 2011 gastronomie, ochutnávaly se krajové speciality,
prezentovala se lidová řemesla, folklór i církevní památky.
_________________________________________________________
21. ledna 2011 se uskutečnilo v budově městského úřadu již druhé setkání
seniorů, bývalých pracovníků Městského úřadu Studénka a organizací města,
kteří ukončili pracovní poměr s městem z důvodu odchodu do důchodu. Vedení
úřadu jim přiblížilo současné i budoucí aktivity, promítnut byl snímek o prvním
setkání, film o Studénce, reportáže o získání ocenění městského úřadu.
Nezapomnělo se ani na ty seniory, kteří v tomto roce oslavili a oslaví svá
životní výročí – gratulace a kytička potěšila všechny jubilanty. Po obhlídce
pracovišť městského úřadu se diskutovalo, vzpomínalo a plánovalo další
setkání.

_________________________________________________________
7.–18. února 2011 se konala v sále městského
úřadu v rámci projektu Partnerství Comenius Regio
výstava s názvem „Tvořit dovoleno“. Ve spolupráci
s městy Studénka a Dabrowa Górnicza proběhly
výtvarné dílny pro veřejnost: malování žehličkou,
výroba košíků z pedigu, malování akvarelovými
pastelkami, slepotisk a výroba dárkových tašek.
Slavnostní vernisáž byla zahájena starostou města
Ladislavem Honuskem, vystoupili žáci hudebního
oboru ZUŠ, přítomným zazpívala Michaela Kubínová,
objev Studénecké SUPERSTÁR.
_________________________________________________________
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8. února 2011 převzal v Chrudimi starosta města
společně s tajemníkem městského úřadu a vedoucí
týmu pro podporu zvyšování kvality již čtvrté ocenění
Ministerstva vnitra v této oblasti. Cílem vedení,
pracovního týmu a všech pracovníků úřadu je a bude
i v následujících letech stálé zkvalitňování výsledků
práce úřadu a zvyšování kvality poskytovaných služeb
veřejnosti. Trvalé úsilí o zvyšování profesionality,
ochoty a vlídnosti všech pracovníků poskytujících
služby veřejnosti.
_________________________________________________________
10. března 2011 byli v sále Kulturního domu v Kopřivnici oceněni úspěšní
sportovci novojičínského okresu za rok 2010. Vyhlašovali se vítězové
v kategoriích: jednotlivci, trenér, kolektiv a handicapovaní. Město Studénka
mělo zastoupení v kategorii kolektiv. Mladší žáci SK Studénka, oddíl národní
házené se o tuto poctu zasloužili svým vítězstvím na Zimním halovém poháru
Severomoravské oblasti. Tímto výsledkem se nominovali na celorepublikové
finále, kde se umístili na 3. místě. Studénečtí mladí házenkáři obdrželi
plaketu a blahopřání od organizátorů akce a užili si také svou „ chvilku slávy“,
která dala zapomenout na desítky náročných tréninků, modřiny, odřeniny,
zpocená trička i únavu po zápasech.

__________________________________________________________________
24. března 2011 přibyl v České knize rekordů nový rekord. Vytvořil jej
Karel Ligocki ze Suchdolu nad Odrou na zimním stadioně ve Studénce. Byl to
již osmý rekord, který překonal ve dvanáctihodinovém bruslení. Celkem
1 790 kol (1 kolo = 137 metrů), což činilo 245 km 230 m. Stávající rekord
z roku 2009 překonal o 1 507 metrů. Na regulérnost pokusu dohlížel komisař
pelhřimovské agentury Dobrý den David Rafaj.
_________________________________________________________
27. března 2011 uplynulo 20 let od založení Chráněné krajinné
oblasti Poodří. Ta byla zřízena v roce 1991 z důvodu ochrany
zachovalého říčního toku, slepých ramen a lužních lesů řeky
Odry. Více se dočtete v kapitole 8, část životní prostředí.
_________________________________________________________
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Duben 2011 – ve snaze poskytovat co nejvíce informací veřejnosti byla
v dubnu vydána informační brožura s názvem „Městský úřad Studénka 2011“.
Cílem a smyslem vydání bylo informovat občany o činnosti městského úřadu,
personálním složení, ale i další údaje. Je v ní uvedena i provozní doba
městského úřadu a jeho odloučených pracovišť, jeho struktura, kontaktní
údaje, informace o službě Czech POINT, o možnostech podávání připomínek
a stížností apod. Zveřejněna byla i na webových stránkách města a v tištěné
podobě je bezplatně k dispozici na všech pracovištích Městského úřadu
Studénka. Další novou službou je předávání informací občanům
prostřednictvím e-mailové pošty (doposud se předávaly prostřednictvím SMS
zpráv).
_________________________________________________________
Duben 2011 – byla definitivně zbourána budova bývalého odborného učiliště
na ulici Tovární. A tak jenom trochu zavzpomínání. V roce 1950 bylo
ve Studénce založeno středisko pracujícího dorostu, tedy pozdější podnikové
učiliště. Navázalo na závodní školu práce, působící zde od roku 1946 a bylo
zaměřeno na výchovu učňů většiny profesí, které vagonka potřebovala.
Dle údajů pracovníků Vagonářského muzea se zde v letech 1952 až 1964
vyučilo 1 500 odborníků (cca 125 ročně) v oborech kovář, zámečník,
soustružník, stolař, frézař a v řadě dalších. Ve druhé polovině sedmdesátých
let bylo studium rozděleno do dvou tříletých oborů a nově zavedeny byly také
obory studijní (čtyřleté, ukončené maturitní zkouškou). V roce 1992 bylo
střední odborné učiliště delimitováno.
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Březen 2011

Duben 2011
_________________________________________________________
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1. dubna 2011 spustily České dráhy, a.s. nový projekt – celoroční provoz
půjčoven kol v Moravskoslezském kraji. K dispozici jsou zatím tři půjčovny
kol, a to ve stanicích Frýdek-Místek, Studénka a Suchdol nad Odrou.
Jednodenní půjčovné stojí 160 Kč.
_________________________________________________________
29. dubna 2011 proběhlo v sále Dělnického domu slavnostní vyhlášení
„Úspěšných občanů města Studénky za rok 2010“. Podle pravidel výběru
stanovených Zastupitelstvem města Studénky jsou oceňováni občané, kteří
se významným způsobem zasloužili o prezentaci města, dosáhli významných
úspěchů v kategorii: kultura, školství, sport, kolektiv nebo zvláštní ocenění.
Věra Barová za přínos v oblasti kultury. Zdravotně
postižená malířka, která tvoří své obrázky ústy. Její
obraz „Podzim“ vyhrál v celostátní soutěži zdravotně
postižených umělců.
Taneční skupina T. G. Matonky za přínos v oblasti
tance. Taneční soubor ZŠ T.G.M. ze Studénky
pod vedením Mgr. Zuzany Šrámkové získal ocenění za vítězství
v republikovém finále soutěže Pionýrský sedmikvítek v juniorské kategorii
disco dance v Ústí nad Labem. Ocenění převzala: Binarová Kateřina,
Bönischová Pavlína, Gašpárková Radka, Holubová Aneta, Nováková Hana,
Sičová Elena, Šrámková Zuzana, Šrubařová Lucie, Tomášková Dagmar.
Taneční soubor ZUŠ J.A.K. za přínos v oblasti tance. Vedoucí souboru
Brožková Nikita dovedla děvčata k 1. místu na mistrovství světa v Liberci
v kategorii Synchro dance formace juniors. Ocenění převzala: Böhmová Eva,
Brožková Nikita, Golčová Lucie, Kotásková Jana, Krischková Dominika,
Janečková Kateřina, Michalčíková Monika, Šindlová Kateřina, Šütöová
Alžběta, Varčoková Jana, Vargová Lenka.
Mladší žáci národní házené SK Studénka za přínos v oblasti sportu.
Pod vedením trenérů Mgr. Milana Stillera a Milana Mojžíše chlapci získali
mimo vítězství v Severomoravské oblasti 2. místo na Mistrovství republiky
mladších žáků v Ostopovicích a 3. místo na zimním halovém Mistrovství ČR.
Ocenění převzal: Brož Dominik, Burček Jiří, Demel Daniel, Falhar Aleš, Falhar
Jakub, Falhar Jan, Groman Jakub, Hrbáček Tomáš, Kovář Maxmilián, Krupa
Kamil, Mojžíš Milan, Ribánský Oliver, Schiller Martin, Stiller Milan, Šebík
Martin.
Daniel Horut za přínos v oblasti sportu. Zdravotně postižený stolní tenista,
který vyhrál již několik mezinárodních turnajů a v roce 2010 na mistrovství
světa v Koreji získal stříbrnou medaili za čtyřhru. Od roku 2003 je členem
reprezentace tělesně postižených stolních tenistů.
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Pavel Vokáč zvláštní ocenění za záchranu života. Svým rychlým zásahem
zachránil život člověku, který zkolaboval u fotbalového hřiště.
Stanislav Dolenský za bezpříspěvkové dárcovství krve. Oceněný obdržel
od Českého červeného kříže Zlatý kříž II. třídy za 126 odběrů.
Na závěr slavnostního večera ještě jednou všem oceněným poděkoval starosta
města pan Ladislav Honusek a setkání ukončil slovy: „Každá společnost
potřebuje svoje hrdiny. Když je nemá, musí si je vymyslet. A já jsem rád,
že ve Studénce nemusíme nikoho vymýšlet, že takové lidi máme mezi sebou.“

_________________________________________________________
6. května 2011 začala nonstop vysílat televize Odra. Jejím prostřednictvím
se k občanům dostal po 11 letech vysílání mimo městského informačního
kanálu nově dvouhodinový magazín. Každý týden nabízí zpravodajský deník,
besedy, přímé přenosy a reprízy zasedání zastupitelstva, nové pravidelné
pořady, dokumenty a krátké filmy, záznamy vybraných sportovních utkání,
zajímavé reportáže i vysílání z okolních měst, informační videotext a mnoho
dalšího.
13.–15. května 2011 proběhl ve Studénce již 5. ročník akce, která má
našemu regionu přiblížit balkánskou kulturu. Festivalu balkánských dnů
kultury se zúčastnili mladí tamburaši z Chorvatska, Makedonie, Srbska, Bosny
a Hercegoviny, Slovinska, Bosny, Černé Hory, Rakouska a České republiky.
Vystoupil Tamburašský orchestr Branko Radičeviče z Rumy (Srbsko),

75

Kronika města Studénky za rok 2011

Městský tamburašský orchestr Banja Luka (Bosna a Hercegovina),
Tamburašský orchestr Brač (Česká republika), Pěvecké sdružení Collegium
Bonum (Česká republika), Mažoretky Petra (Česká republika).

_________________________________________________________
17. května 2011 uplynulo 75 let od otevření Místního národopisného muzea
v Butovicích v roce 1936. Muzeum, které bylo umístěno v budově měšťanské
školy na ulici Butovické, se stalo kulturním střediskem obce až do 2. světové
války. Přesto, že nemělo dlouhého trvání, je třeba připomenout jeho
zakladatele (viz foto) – muzejní spolek, který byl úředně povolen 24. 4. 1935.
Více se dočtete v kapitole 5 této kroniky.

76

Kronika města Studénky za rok 2011

21. května 2011 byl vytvořen ve Studénce rekord, který byl poprvé zapsán
do České knihy rekordů. Restaurace Dělnický dům uspořádala pokus s názvem
„Studénecká lajna fritovaných párků“, při němž bylo 907 fritovaných párků
pospojováno do 122 m dlouhé „lajny“. Párky „Gurmán“ ze Sedlnice o celkové
hmotnosti 100 kg fritovali dva lidé a dalších jedenáct je na připravených
stolech v průběhu 20 minut pospojovalo do „lajny“. Pokus vyšel a tak Agentura
Dobrý den z Pelhřimova mohla vydat certifikát o vytvoření českého rekordu.
A co se stalo s párky? Pořadatelé je rozprodali přihlížejícím lidem a výtěžek
z této zajímavé akce byl věnován dětem Mateřské školy ve Studénce.
Finanční dar převzala ředitelka MŠ Bc. Pavla Honová osobně od majitele
restaurace Libora Polehly.

_________________________________________________________
3. června 2011 uspořádal Klub všestrannosti při ZŠ v Bartošovicích oslavu
Dne dětí pro všechny děti a občany z Nové Horky a okolí. „Pohádková cesta
zámeckým parkem“ vedla účastníky po stopách večerníčků. Na jednotlivých
stanovištích se děti i dospělí setkávali s pohádkovými postavami, Machem
a Šebestovou, Bobem a Bobkem, Spejblem a Hurvínkem a plnili zadané úkoly.
V cíli byly připraveny různé soutěže a atrakce pro děti skákací hrad,
trampolína, lukostřelba, střelba ze vzduchovky. Soutěž byla připravena i pro
rodiče. Pravidelně se oslavy Dne dětí účastní i klientky a klienti Zámku Nová
Horka, p.o. a jsou nadšenými obdivovateli všech atrakcí. Nechybělo ani
vystoupení žáků základní školy, občerstvení a setkání se spoluobčany. Hasiči
předvedli své umění a kdo měl zájem, mohl se povozit hasičským autem.
Na závěr došlo i na tradiční velkolepý ohňostroj.
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_________________________________________________________
9. června 2011 převzal starosta města Ladislav Honusek v Praze ocenění
za 1. místo soutěže Úřad roku „Půl na půl“ respekt k rovným příležitostem.
Tato soutěž se konala již pátým rokem a byla zaměřena na umožnění rovného
přístupu městského úřadu k příležitostem pro muže a ženy, seniorky
a seniory a podobně. Tato další cena získaná v celorepublikové soutěži
je již třetí z oblasti řízení lidských zdrojů a úsilí o rovný přístup nejen
k zaměstnancům ale i klientům úřadu.

_________________________________________________________
11. června 2011 se konal tradiční Den města Studénky, tentokrát v duchu
Divokého západu. Na náměstí byla postavena indiánská teepee, probíhaly
ukázky a soutěže v práskání bičem, lasování, střelba z luku, házení
tomahavkem, válečná indiánská malování, pistolnická show, country muzika
a tanec. Příjemným zpestřením oslav byla koňská drožka připravená
k projížďce po městě. Krásné slunečné počasí přitáhlo velké množství
návštěvníků. Nechybělo ani občerstvení, stánky s lákavým zbožím a na konec
slavnostního dne koncert skupiny Kabát Revival.
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_________________________________________________________
27. června 2011 proběhlo v zasedací místnosti Rady města Studénky
přátelské posezení vedení města s Bc. Martou Kolenčíkovou (ZŠ Sjednocení),
paní Alenou Chybovou (ZŠ T.G.M.) a paní Marcelou Slezákovou (MŠ Poštovní),
které v roce 2011 ukončily pedagogickou činnost a odešly do starobního
důchodu. Pan Ladislav Honusek, Mgr. Milan Stiller a PhDr. Olga Svobodová
popřáli při této příležitosti mnoho zdraví a spokojenosti do dalších let
a poděkovali jim za dlouholetou práci ve školství .

__________________________________________________________________
Červenec 2011 – od tohoto měsíce si mohou občané i turisté zakoupit
v Informačním centru a ve Vagonářském muzeu staro-mosaznou minci
s motivem studéneckého zámku. Grafický návrh pro výrobu mincí připravila
paní Jindřiška Gurková. Cena mince je 25 Kč a je pro zájemce připravena jako
novinka společně s novými brožurami, které provedou každého Naučnou
stezkou Kotvice, řekou Odrou, jejím prameništěm a okolní přírodou. Autorkou
je pracovnice Informačního centra Jindřiška Gurková.
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__________________________________________________________________
Červenec 2011 – vedení Městského úřadu ve Studénce se rozhodlo využít
všech dostupných možností jak zefektivnit činnost svých pracovníků.
Zakoupení nového monitorovacího programu v počítačích umožnilo provádění
personálního auditu, analýzy oprávněnosti přesčasů pracovníků, efektivní
využívání vybavení jednotlivých kanceláří a fondu pracovní doby, detekce
navštívených webových stránek, chatování, telefonování atd. Město tím šetří
nejen finanční prostředky města, ale také může prokazatelně garantovat
efektivitu práce svých pracovníků.
_________________________________________________________
6. srpna 2011 byl odhalen památník věnovaný obětem tragického
železničního neštěstí před třemi roky.
8. srpna 2008 projíždějící vlak EuroCity
Comenius 108 narazil do zřícené mostní
konstrukce. Strojvůdce stačil rychlost
soupravy snížit, ale přesto zemřelo 8 lidí
jejichž jména jsou vytesána na památníku,
dalších téměř sedm desítek cestujících
utrpělo těžká poranění. Památník, jehož
autorem je akademický sochař Miroslav Rybička z Jistebníku, není věnován
pouze zemřelým. Stojí zde také na počest všech, kteří neštěstí přežili, i těch,
kteří je pomáhali zachránit. Odškodnění obětí stále probíhá. České dráhy
zatím vyplatily 98 poškozeným přes dvanáct milionů korun. Z obecného
ohrožení se bude u soudu zodpovídat deset lidí.
_________________________________________________________
12. srpna 2011 byla po dvouletém zpoždění otevřena první část dálničního
přivaděče zástupci Ředitelství silnic a dálnic ČR a města Studénky. Odborníci
museli ještě prozkoumat, zda je v pořádku, a tak zkušební provoz na úseku
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od ulice Moravské po dálnici byl zahájen až dne 31. srpna 2011. Na druhou
část přivaděče ve směru Bílov a dál Bílovec si musí řidiči ještě nejméně rok
počkat. Až Ředitelství silnic a dálnic obě části přivaděče zprovozní, obchvat
řidiče napojí rovnou na silnici první třídy, a nebudou tak jako dříve muset
zajíždět do Bravantic. Na fotografiích je první část přivaděče vlevo
a druhá část přivaděče, která je ve výstavbě vpravo.

_________________________________________________________
3. září 2011 došlo k přestěhování agendy pro dávky pomoci v hmotné nouzi
na odloučené pracoviště na ulici Poštovní 772. Žádosti občanů se zde
vyřizovaly až do konce roku 2011. Na základě rozhodnutí vlády budou
sjednoceny výplaty dávek pomoci v hmotné nouzi, dávky státní sociální
podpory a dávky pro zdravotně postižené. Nově bude o těchto dávkách
rozhodovat Úřad práce České republiky. Jednou z priorit při vyjednávání
s úřadem práce, bylo především zachování pracoviště pro výkon dávkového
systému v našem městě tak, aby to pro naše občany byla co možná nejmenší
zátěž. Bohužel se toto úsilí nepodařilo prosadit a občané budou muset žádat
od 1. ledna 2012 o dávky na Úřadu práce v Bílovci. Podrobnější informace
se můžete dočíst v kapitole 10. Zde jen doplňuji, že v roce 2011 bylo
vyplaceno našim občanům 2 393 dávek v celkové částce 7.248.866 Kč.
_________________________________________________________
19. září 2011 se ve Studénce konal tradiční Den otevřených dveří. V budově
městského úřadu byly veřejnosti zpřístupněny k nahlédnutí kanceláře
zaměstnanců i vedení úřadu, zasedací místnost Rady města Studénky, sál
městského úřadu. Pracovnice Informačního centra připravily na tento den
několik nástěnek s barevnými fotografiemi. Na chodbách úřadu bylo možno
shlédnout fotodokumentaci z akcí, okolí města atd. Výzdoba sálu byla
doplněna výstavou prací ZŠ T.G.M. Žáci se představili kresbami budov našeho
města, okolní přírody, kresbami na sklo, výtvarnými pracemi, jako byly
například malované židle, papírové sochy osob ve skutečné velikosti,
a dalšími zajímavými pracemi. Městské kulturní středisko pozvalo k prohlídce
prostor Dělnického domu a nahrávacího studia TV Odra a také k bezplatné

81

Kronika města Studénky za rok 2011

návštěvě Vagonářského muzea. Do této akce se zapojily i Sportovní areály
Studénka, které nabídly zdarma návštěvu krytého bazénu i zimního stadionu.
Že se akce povedla, svědčí i kladné zápisy do „Pamětní knihy“ města
Studénky.

__________________________________________________________________
6. října 2011 panoval na ulici Záhumení ve Studénce pořádný rozruch.
Dělníci zde při výkopových pracích našli nevybuchlou leteckou pumu. Okamžitě
byla zalarmována policie ČR, která místo nálezu zajistila. Zároveň byla
přivolána pyrotechnická služba z Frýdku-Místku. „Kvůli nálezu bylo
evakuováno několik desítek lidí z okolních domů a musely být uzavřeny
všechny příjezdové ulice k místu. Leteckou pumu z druhé světové války
následně zneškodnili pyrotechnici popsal“, událost policejní mluvčí.

__________________________________________________________________
1. listopadu 2011 nabylo účinnosti nařízení č. 1/2011, vymezující část místní
komunikace na ulici Beskydské, kterou je možno využít ke stání vozidla
za sjednanou cenu. Znamená to, že občané i návštěvníci města získávají
možnost za úplatu zaparkovat přímo v centru města. Dvoje parkovací hodiny
jsou první tohoto druhu ve Studénce, cena za hodinové stání je 10 Kč,
za půlhodinové 5 Kč a lze využít i zakoupení permanentky pro celoroční stání.
Na novojičínsku je zpoplatněno například parkování na náměstích v Příboře,
Frenštátě pod Radhoštěm a v Bílovci. V Novém Jičíně jsou zpoplatněna
všechna parkovací místa v okolí náměstí.
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__________________________________________________________________
4. listopadu 2011 se město Studénka aktivně připojilo k úsilí Sdružení
místních samospráv ČR za spravedlivější financování měst a obcí. Pro drtivou
většinu obcí a měst by se tak každoročně navýšil příjem do rozpočtu. Pro naše
město by to bylo o více než 10.000.000 korun. Symbolem boje se stala bílá
vlajka, kterou město vyvěsilo a bude vyvěšena až do doby, kdy premiér Nečas
splní svůj slib daný starostům a předloží k projednání zákon o rozpočtovém
určení daní, který tuto problematiku řeší . Vyvěšení vlajky předcházelo tisíce
dopisů obcí premiérovi proti diskriminaci svých občanů, starostové
pochodující ulicemi i trpělivá jednání.

___________________________________________
___________________________________

11. listopadu 2011 přešlo také ve Studénce analogové televizní vysílání
na digitální. Základním cílem digitalizace bylo lepší využití
kmitočtů. Na místo jediného programu je nyní možno vysílat
až 5 programů. Diváci touto změnou získali vyšší kvalitu obrazu
a zvuku, rozšíření programové nabídky a nově také interaktivní
služby (divák si prostřednictvím ovladače „objedná“ službu
z nabídky a ta mu bude doručena prostřednictvím televize.
Např. elektronický televizní program, ovládání bankovního účtu, hlasování
v soutěžích, komunikace s veřejnou správou).
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12. listopadu 2011 získala TV ODRA ze Studénky dvě ocenění za svou práci
na 15. ročníku přehlídky lokálních televizních studií KAFKA 2011. V kategorii
Zpravodajství 2. místo a v kategorii Reklama také 2. místo. Lenka Poláková,
šéfdramaturgyně Centra publicistiky České televize, novinářům sdělila
následující: „Oceněné televize podle mne patří mezi TOP 10, tedy mezi ty
nejlepší u nás a na Slovensku“. Naše TV ODRA tak předstihla podle hodnocení
porotců zprávy měst jako jsou Třinec, Ružomberok, Náchod, Tišnov,
Bratislava a další.

_________________________________________________________
5. prosince 2011 převzalo 20 zvolených zástupců základních škol (Butovická,
Sjednocení, T.G.M.) a studentů SŠEPS
z rukou starosty města Ladislava Honuska
jmenovací list pro práci v Žákovském
parlamentu města Studénky. Parlament
si klade za cíl: zapojit mládež do dění
ve městě, získat nápady pro rozvoj města
Studénky, posilovat vzájemné kontakty
mezi žáky škol a studenty škol na území
města, řešit všechny aktuální problémy
ve Studénce ve spolupráci s městským
úřadem, přinášet náměty a návrhy, které by
život mladých ve městě zlepšily. Jedním
z prvních úkolů bylo vymyslet název a logo
parlamentu.
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Ze třinácti návrhů vyhrálo logo SŠEPS a název B.E.S.T.T.,
který v začátečních písmenech skrývá názvy studéneckých škol. Podrobnosti
se zájemci dočtou na webových stránkách b.e.s.t.t.cz (butovická, ekonomická,
sjednocení, tovární, t.g.m.).

_________________________________________________________
8. prosince 2011 schválilo Zastupitelstvo města Studénky vstup do
Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje. Po Bílovci je to již druhé
město z novojičínska, které bude mít možnost využívat výhod tohoto
sdružení. Jedná se především o rozvoj dopravní infrastruktury a logistiky,
rozvoj revitalizačních záměrů, podpora vědy, výzkumu, školství, zlepšování
investičního prostředí a v neposlední řadě také širší komunikace a spolupráce
v rámci regionu. Dne 13.12.2011 se usnesením č.3/4/2011 Rady sdružení naše
město stalo již 192 členem tohoto sdružení.
_________________________________________________________
8. prosince 2011 proběhlo finále pěvecké soutěže s názvem „Studénecká
Superstár“, jejímž pořadatelem byla ZUŠ J. A. Komenského. Porota ve
složení - PaedDr. Zdeněk Novák, Adriana Bajtková a Jan Tulej vyhodnotila
vítěze soutěže, kterým byly předány diplomy a hodnotné ceny z grantu města
Studénky: 1. kategorie 1. místo - Míčková Eliška, 2. místo - Heiníková Lucie,
3. místo - Čermáková Marta. 2. kategorie 1. místo - Kubínová Michaela,
2. místo - Čermáková Berenika, 3. místo - Sadílková Michaela. 3. kategorie
1. místo - Libosvárová Nikola, Matoušková Nikola, Pesničáková Lucie. Vítězové
soutěže se představili publiku 12.12.2011 v Dělnickém domě v rámci Vánočního
koncertu žáků hudebního a tanečního oboru.
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10. SOCIÁLNÍ SITUACE
Rok 2011, ve kterém probíhalo Sčítání lidu, domů a bytů, přímo vybízí
k porovnávání a hodnocení uplynulých let v oblasti týkající se obyvatelstva
a jeho sociální situace.
Evidence obyvatel (zdroj informací: odbor vnitřních věcí)
Přehled změn registrovaných v evidenci obyvatel města Studénky v letech 2001-2011

rok

počet

narození úmrtí přihlášení odhlášení přírůstek sňatky rozvody počet

obyvatel

úbytek

obyvatel

k 1.1.

k 31.12.

2001

10524

93

94

140

205

-66

63

49

10458

2002

10458

113

93

141

209

-48

52

52

10410

2003

10410

93

121

137

173

-64

65

36

10346

2004

10346

101

97

170

193

-19

43

39

10327

2005

10327

86

113

153

196

-70

52

42

10257

2006

20257

104

87

139

191

-35

70

47

10222

2007

10222

119

97

160

194

-12

67

33

10210

2008

10210

117

105

117

192

-63

62

24

10147

2009

10147

99

99

134

160

-26

71

35

10121

2010

10121

130

111

128

184

-37

65

31

10084

2011

10084

88

111

179

218

-62

75

42

10022

XXXX

XXXXX

1143

1128

1598

2115

-502

685

430

XXXXX

Dle uvedené tabulky zjišťujeme, že ve Studénce dochází k dlouhodobému
poklesu počtu obyvatelstva. Rozdíl mezi počty narozených a zemřelých není
sice velký, ale rozdíl mezi přihlášenými a odhlášenými obyvateli vypovídá
o situaci ve městě. Rostoucí nezaměstnanost a nízký počet nových pracovních
míst, tedy to, s čím se potýká celý region.
V průběhu roku 2011 se narodilo 88 dětí (v minulém roce 2010 to bylo 130).
Nejčastějším jménem pro miminka byl Adam, Jakub a Karolína (vždy 4x),
následovala jména: Agáta a Markéta (3x). Nejstarším žijícím „Studeňákem“
je žena narozena v r. 1917.
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Obyvatelstvo podle pohlaví a druhu pobytu – Studénka:

Obyvatelstvo podle pohlaví a rodinného stavu – Studénka:
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Obyvatelstvo podle nejvyššího ukončeného vzdělání – Studénka:

Obyvatelstvo podle ekonomické aktivity – Studénka:
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Nezaměstnanost v období 1997–2011:
Bruntál
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011

7,0
8,6
12,7
15,5
15,6
15,7
17,0
17,9
16,2
14,1
11,4
9,7
13,7
15,6
15,6

Frýdek Karviná
-Místek
5,7
9,3
8,9
11,8
13,4
16,4
14,5
18,4
13,8
17,7
13,9
18,8
14,6
20,3
15,2
21,0
13,9
19,5
11,0
18,0
9,1
15,1
6,2
12,1
8,5
13,9
9,4
14,2
8,3
13,5

Nový
Jičín
6,3
7,9
11,0
12,4
12,4
12,6
14,3
14,0
12,8
9,7
7,3
5,3
11,0
11,7
9,3

Opava
4,8
6,9
9,9
10,8
10,8
11,1
11,7
11,9
10,6
10,7
9,2
7,3
9,3
10,0
10,1

Ostrava
-město
6,5
9,7
14,3
16,5
16,5
16,5
17,9
18,6
16,9
14,4
11,3
8,4
10,8
11,7
11,5

MSK

ČR

6,7
9,3
13,4
15,1
14,9
15,2
16,4
16,9
15,4
13,4
11,0
8,4
11,1
11,9
11,3

4,3
6,0
8,5
9,0
8,5
9,2
9,9
10,2
9,2
8,1
6,6
5,4
8,0
9,0
8,6

Údaje v tabulce jsou v %.
První část sociální reformy, kterou připravilo Ministerstvo práce
a sociálních věcí, byla schválena Vládou České republiky dne 18. 5. 2011. Cílem
reformy bylo sjednocení výplaty nepojistných sociálních dávek (dávek pomoci
v hmotné nouzi, dávek státní sociální podpory a dávek pro zdravotně
postižené). Doposud byly tyto dávky vypláceny na třech různých úrovních
státní správy a samosprávy. Nově bude o těchto dávkách rozhodovat Úřad
práce České republiky jako jediný orgán. Tato změna se dotkla i občanů
našeho města. Nejprve došlo k přestěhování pracoviště úseku sociálních věcí
na ulici Poštovní čp. 772 a od ledna 2012 si budou muset občané vyřídit dávky
pomoci v hmotné nouzi na Úřadu práce v Bílovci. Pro ilustraci přikládám
tabulku čerpání těchto dávek ve Studénce v roce 2011 (průměrná částka
na dávku činí 3.028 Kč).
Čerpání dávek pomoci v hmotné nouzi v roce 2011 ve Studénce:
Měsíc

12.

Celkem

177 175 204 186 200 201 179 199 196 221 198 257

2 393

Vyplaceno 487 492 584 598 654 627 566 634 626 702 604 674

7.248

Případy

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

Částky jsou uvedeny v tisících Kč.
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Malá důchodová reforma — Vláda České republiky schválila ke dni
30. září 2011 tzv. „malou důchodovou reformu“. Došlo k zásadní změně
ve výpočtu důchodů, zrychlilo se zvyšování odchodu do starobního důchodu
u žen, zároveň se zrušila dosud stanovená cílová hranice věku odchodu
do důchodu. Ta se nyní nastavuje podle aktuálního věku dožití. Dosud měli lidé
narození
po roce 1965 odcházet do penze ve věku 65 let. Po této reformě se změní
zvyšování věku odchodu do důchodu u žen na šest měsíců za rok a u mužů
dva měsíce za rok. Narození v roce 1977 budou odcházet do důchodu ve věku
67 let, potom se bude odchod do penze prodlužovat o dva měsíce za rok.
Děti, které se narodily letos, půjdou do důchodu skoro v 73 letech, pokud to
ovšem nějaká budoucí vláda nezmění. Podrobnou příručku naleznete v příloze
této kroniky.
Česká správa sociálního zabezpečení k 30. červnu 2011 evidovala celkem
2 280 450 starobních důchodců. Lidí, kteří platí důchodové pojištění, bylo
ke stejnému datu 5 023 970. Na jednoho starobního důchodce tak přispívalo
2,2 poplatníků. Průměrná výše starobního důchodu byla na konci června
10.527 Kč, přičemž muži berou zhruba o 2.100 Kč měsíčně více než ženy.
Průměrný věk lidí, kteří pobírali starobní důchod byl 68 let.

V kolika letos do důchodu se dozvíme z této tabulky:
V roce 2011 odcházejí do důchodu muži, kteří se narodili v roce 1949,
bezdětné ženy narozené v roce 1950,
ženy, které vychovaly jedno dítě a narodily se v roce 1951
ženy, které vychovaly dvě děti a narodily se v roce 1952
ženy, které vychovaly tři nebo čtyři děti a narodily se v roce 1953
ženy, které vychovaly pět a více dětí a narodily se v roce 1954

Vzdělávací kurz, hlavně pro nezaměstnané občany nad 50 let a pro maminky
a tatínky po rodičovské dovolené, proběhl jako jeden z projektů na SŠEPS.
Hlavním organizátorem se stal Institut komunitního rozvoje v Ostravě
ve spolupráci s občanským sdružením Edukana a SŠEPS Studénka – kurzy
probíhaly od roku 2009 do roku 2011v rámci tříletého projektu podpořeného
Evropskou unií. V pěti certifikovaných kurzech Počítače a Účetnictví (z toho
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3 ve Studénce) se vystřídalo 100 účastníků. Nedílnou součástí kurzu byla
i 7 až 14 denní praxe dle zájmu zaměstnavatele. Účastníci tak získali nejen
znalosti a sebevědomí, ale zopakovali si i některé pracovní návyky.
Po ukončení kurzů mělo zajištěno práci 27 % jejich účastníků.
V průběhu roku 2011 došlo k vydání několika informačních brožur se sociální
tématikou, které jsou součástí příloh této kroniky.
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11. BEZPEČNOSTNÍ SITUACE
20. výročí vzniku Policie České republiky Policie České republiky (dále jen
PČR) vznikla dnem 15. července 1991 z dosavadních složek Sboru národní
bezpečnosti (dále jen SNB) a stala se všeobecným bezpečnostním sborem ČR.
Kromě těchto sborů fungovaly v Československu ještě federální bezpečnostní
složky, z nichž nejdůležitějším byl Sbor národní bezpečnosti, který se
vznikem PČR stal sborem výlučně federálním. Dnem 27. srpna 1991 byl
přeměněn na Federální policejní sbor. O policejní
úkoly se v Československu v tu dobu dělily
především uvedené tři sbory. PČR byla podřízena
Ministerstvu vnitra ČR. Vrcholným útvarem
vzniklým z dosavadního Hlavního velitelství
Veřejné bezpečnosti ČR bylo Policejní ředitelství
v čele s policejním ředitelem, podřízeným
českému ministru vnitra. Na řízení a zabezpečování policie se však podílely
i útvary bezpečnostního úseku Ministerstva vnitra ČR. Všeobecnými územními
útvary byly správy krajů a okresní, městská a obvodní ředitelství. Tyto útvary
vznikly z dosavadních správ Veřejné bezpečnosti krajů a okresů. Od 1. ledna
2010 má policie čtrnáct krajských ředitelství, tj. pro každý samosprávný kraj
jedno, čímž bylo s předstihem dosaženo stavu, který zákon předpokládal
od roku 2012.
V okrese Nový Jičín bylo v roce 2011 spácháno celkem 3 321 trestných činů,
z nichž bylo 1 593 objasněno. Tento výsledek řadí Územní odbor Policie ČR
Nový Jičín na 3. místo v rámci Moravskoslezského kraje.
OOP ČR*

zjištěno
trestných
činů

objasněno
trestných
činů

objasněnost
v %

pořadí
v okrese

Bílovec

253
111
43,9 %
7
Frenštát P./R.
423
166
39,2 %
8
Fulnek
193
108
55,9 %
1
Kopřivnice
647
295
46,0 %
6
Nový Jičín
1 045
517
49,5 %
4
Příbor
306
145
47,4 %
5
Odry
188
100
53,2 %
3
Studénka
266
148
55,6 %
2
Jak je zřejmé z předcházející tabulky, v roce 2011 bylo na území Obvodního
oddělení PČR (dále OOP ČR) Studénka spácháno 266 trestných činů, což je
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ve srovnání s rokem 2010, kdy bylo spácháno 241 trestných činů, zvýšení
o 10,4 %. Při meziročním srovnání objasněnosti trestné činnosti došlo
k nárůstu objasněnosti o 4,6 %.
2010

celkem

obecná

násilná

zjištěno

241

198

Objasněno
%
2011
zjištěno

123
51

85
43

266

objasněno

148

%

56

majetková
137

vloupáním
58

prosté
krádeže
66

ostatní

44

mravnostní
1

16

hospodářská
18

zbývající
25

38
86

1
100

33
24

9
16

18
27

13
81

14
78

24
96

210

23

2

162

57

101

18

2

66

23

86

23

25

31

35

15

20

48

78

100

41

40

27

41

65

80

87

Z uvedeného přehledu vyplývá, že na celkové trestné činnosti se největší
částí stále podílí trestná činnost majetková s počtem 162 trestných činů.
Oproti roku 2010 došlo k nárůstu majetkové kriminality o 25 trestných činů
a naopak největší pokles byl zaznamenán na úseku násilné trestné činnosti,
kde došlo ke snížení nápadu trestné činnosti z 44 na 23 trestních věcí.
Nárůst na úseku majetkové kriminality je evidován zejména na poli prostých
krádeží, a to u případů krádeží zboží v prodejnách. Pokles u násilných deliktů
je zaznamenán u trestných činů neoprávněného zásahu do práva k domu, bytu
nebo k nebytovému prostoru.
V roce 2011 bylo u OOP ČR Studénka evidováno 369 poškozených – obětí
trestné činnosti. Z uvedeného počtu byla 13 osobám způsobena trestnými
činy újma na zdraví. Celková škoda způsobená trestnou činností byla vyčíslena
na 11.738.000 Kč. Zajištěny byly věci v hodnotě 64.660 Kč.
Ve služebním obvodě OOP ČR Studénka bylo v roce 2011 šetřeno PČR
26 dopravních nehod. Při srovnání s rokem předcházejícím došlo k poklesu
o 2 dopravní nehody.Těžké zranění při dopravní nehodě utrpěla 1 osoba, lehce
bylo zraněno 10 osob, usmrcena nebyla žádná osoba. Nejčastější příčinou
dopravních nehod v roce 2011 byl způsob jízdy. Alkohol byl zjištěn u 5 řidičů
zúčastněných na dopravní nehodě.
Místo

Studénka

rok

počet
nehod

smrt

těžké
zranění

lehké
zranění

alkohol

rychlost

přednost

předjíždění

způsob
jízdy

2009

24

0

5

7

4

8

4

1

11

2010

28

0

1

10

2

7

2

0

18

2011

26

0

1

10

5

2

3

0

16

V roce 2011 byli policisté zdejšího útvaru nasazeni celkem v 73 akcích
k zajištění veřejného pořádku. Ve 27 případech se jednalo o zajištění
veřejného pořádku při přepravě fanoušků FC Baník Ostrava po železnici
na vytipovaná riziková utkání. Dále byli policisté ze Studénky zařazeni
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do 25 celorepublikových akcí k zajištění bezpečnosti a plynulosti silničního
provozu. V rámci území služebního obvodu OOP ČR Studénka bylo vedením
vyhlášeno 15 dopravně-bezpečnostních akcí.
Ve spolupráci se strážníky Městské policie ve Studénce podnikli policisté
4 akce k dohledu nad dodržováním zákazu podávání alkoholických nápojů
nezletilým. S členy rybářské stráže místní organizace Českého rybářského
svazu podnikli 2 akce k eliminaci pytláctví na svazových vodách
a se zaměstnanci firmy Denas, spol. s r. o. spolupracovali při zajištění
dopravní obslužnosti a dohledu nad veřejným pořádkem při konání
každoročního slavnostního výlovu v Bartošovicích.
V rámci výkonu hlídkové a obchůzkové služby bylo vypátráno 17 osob, po nichž
bylo vyhlášeno celostátní pátrání.
Se zřetelem na ukončení služebního poměru tří policistů v závěru roku 2010
byli k 1. 1. 2011 k zdejšímu útvaru převeleni: vrchní asistent pprap. Tomáš
Bouša z OOP ČR Nový Jičín a vrchní asistent pprap. Jakub Marek z OOP ČR
Kopřivnice. K 1. 7. 2011 byl dále z OOP ČR Kopřivnice převelen vrchní asistent
pprap. Jan Tichavský. S ohledem k nově nastavené personální politice
Policejního prezídia ČR byl v roce 2011 stav policistů u zdejšího útvaru
delimitován na 13 policistech z plánovaných 15.
Městská policie Studénka zabezpečuje místní záležitosti
veřejného pořádku v rámci působnosti města Studénky.
Byla zřízena v roce 1992 v souladu se zákonem ČNR
č. 553/1991 Sb. o obecní policii, ve znění pozdějších
předpisů a řídí ji starosta města. Městská policie (dále jen
MěP) zajišťuje nepřetržitou 24 hodinovou službu občanům.
Úzká spolupráce s občany je významným faktorem
v činnosti MěP. Počet přijatých oznámení od občanů tvořil
24 % z celkového počtu událostí. Pro dobrou
informovanost občanů využívá MěP také prezentaci
v médiích, zejména v regionálním tisku, kabelové televizi, zpravodaji města
a na internetových stránkách města Studénky.
Rok
2007
2008
2009
2010
2011

Počet oznámení
849
995
926
644
867

Měsíční průměr
70,8
82,9
77,2
53,6
72,2
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Nejčastěji řešenými přestupky byly: dopravní, na úseku ochrany před
alkoholismem a jinými toxikomaniemi, přestupky proti veřejnému pořádku,
občanskému soužití a přestupky proti majetku. V roce 2011 bylo zaznamenáno
3 612 událostí (v roce 2010 se stalo 3 188 událostí).
Rok

Řešené přestupky

2007
2008
2009
2010
2011

589
526
637
504
752

Postoupeno
správnímu
orgánu
234
191
218
142
139

Uložené blokové
pokuty

Celková výše
blokových pokut v Kč

241
175
190
206
323

99.500
40.300
55.200
77.900
82.200

Ve spolupráci s PČR bylo řešeno 179 událostí (v roce 2010 se stalo
158 událostí). Jednalo se především o kontrolní akce zaměřené na prodej
a podávání alkoholu, kontrolní dopravně-bezpečnostní akce, dále pak společné
zajišťování veřejného pořádku při konání kulturních a sportovních akcí
a při průjezdu rizikových vlaků, zejména s fotbalovými fanoušky.
K 31.12.2011 měla MěP 16 zaměstnanců, z toho 12 strážníků včetně velitele
s platným osvědčením odborné způsobilosti a 4 dispečerky (bez osvědčení
odborné způsobilosti). Personální situace umožňuje sestavovat dvoučlenné
denní hlídky a dle potřeby posilovat hlídky při kulturních a sportovních akcích
v nočních hodinách a o víkendech.
Všichni strážníci a dispečerky městské policie v roce 2011 absolvovali
zákonem požadované školení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a školení
požární ochrany. Každé tři roky jsou podle zákona strážníci povinni absolvovat
prolongační školení zakončené zkouškou odborné způsobilosti před zkušební
komisí Ministerstva vnitra ČR. V roce 2011 úspěšně složilo zkoušku odborné
způsobilosti 7 strážníků.
Jednotka Sboru dobrovolných hasičů města Studénky je zařazena
do Moravskoslezského hasičského záchranného sboru (dále jen MHSZ).
V roce 2011 do ní bylo zařazeno 52 hasičů, členů organizací SDH Studénka
-Butovice, Studénka-město a Studénka-nádraží. Povinností této jednotky
je nepřetržitá pohotovost a výjezd do 5 minut po vyhlášení poplachu. Poplach
je členům jednotky vyhlašován pomocí SMS a hlasové zprávy, které jsou
zasílány na jejich telefony. Díky tomuto způsobu vyrozumění mohlo být
upuštěno od tradičního vyhlašování poplachu poplachovými sirénami.
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Členové jednotky SDH zasahovali v roce 2011 celkem u 81 událostí
(63 událostí na území města a 18 událostí mimo územní obvod města). V rámci
odborné přípravy se členové jednotky SDH zúčastnili také 2 taktických
cvičení zaměřených na zásah u požáru v dálničním tunelu a při likvidaci
drůbeže ve velkokapacitním chovu napadeném nebezpečnou chorobou.
Největší událostí, ke které hasiči vyjeli v roce 2011, byl říjnový požár
hospodářského objektu v Klimkovicích. Při likvidaci požáru a odstraňování
jeho následků zasahovali hasiči více jak 41 hodin. Dále zasahovali také
u větších požárů objektů v obci Sedlnice, Bartošovice a Prchalov.
Zajímavosti ze Studénky:
Rady, jak uhasit požár, využil školák přímo v praxi. Ohrnovat nos
nad školeními a považovat je jen jako dobrý prostředek k ulití se z vyučovací
hodiny se nevyplatí. Občas takové školení přinese dobrou radu, o čemž se
v úterý 25. května přesvědčil desetiletý chlapec
z Butovic a posléze i jeho školitel. Hoch si ráno před
odchodem do školy postavil na sporák polévku
v malém kastrolu. Ohřátou polévku se po chvíli
pokusil sundat. Aby si nepopálil ruce, sundával horký
kastrůlek z plynového hořáku pomocí utěrky. Ta se však vzňala a spadla na
podlahu. Po dopadu hořící látky na zem začal hořet i koberec, školák ale
neztratil duchapřítomnost, vzal rychle další utěrku a tou požár uhasil. Poté
ihned zavolal hasiče. Na místo vyjely dvě jednotky hasičů, ti ale po příchodu
do kuchyně bytu v prvním podlaží zjistili, že vlastně není co hasit. V každém
případě uznali, že chlapec pravděpodobně zabránil velké škodě na majetku.
Možná i proto, že ve druhé třídě základní školy na Tovární ulici ve Studénce,
kterou navštěvuje, žáci nedávno absolvovali školení o požární prevenci. To
provádějí vyškolení instruktoři z řad příslušníků MHSZ i dobrovolných hasičů.
Aby bylo přístupné a srozumitelné i dětem na prvním školním stupni,
doprovází je postavička dráčka Hasíka. Jako symbolická se jeví i skutečnost,
že na místo se dostavil se zasahující jednotkou dobrovolných hasičů ze
Studénky i instruktor preventivně výchovné činnosti, který ve zmíněné škole
přednášel.
Zloděje nábytku se podařilo zadržet policistům na Novojičínsku. Podle
okresního policejního mluvčího trojice pachatelů ve věku 44, 45 a 61 let
ze Studénky od června 2010 do 8. února 2011 násilím několikrát vnikla
do prostor budovy bývalého kravína na Novojičínsku, sloužícího nyní jako
sklad starožitného nábytku. Pachatelé v uvedeném období odcizili několik
kusů uskladněného starožitného nábytku v hodnotě okolo 1.000.000 Kč.
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Přitom manipulací poškodili dalších několik kusů nábytku v hodnotě okolo
200.000 korun. Poslední výprava se zlodějům nábytku stala osudnou. Přímo
na místě je zadržela přivolaná policejní hlídka. Muži tak putovali
do policejní cely, aby zanedlouho uslyšeli obvinění ze zločinu krádeže
a přečinu poškozování cizí věci, spáchaných formou spolupachatelství.
Výjimečný trest padl v říjnu u Krajského soudu v Ostravě. K pětadvaceti
rokům vězení byl odsouzen šestačtyřicetiletý recidivista L. K. ze Studénky.
Vrchní soud v Olomouci mu během odvolacího řízení později trest snížil
na třiadvacet let. Na lavici obžalovaných se dostal kvůli incidentu, ke kterému
došlo během silvestrovských oslav v závěru loňského roku. V bytě
ve Studénce napadl nožem devětadvacetiletého muže syna své kamarádky.
Čepelí jej bodl do obličeje a krku. Jako zázrakem mu nezpůsobil vážnější
zranění. K zašití ran však museli lékaři použít na padesát stehů. L. K. byl
souzen jako zvlášť nebezpečný recidivista. Za sebou má sedm odsouzení,
z toho jedno za vraždu.
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12. JMENNÝ REJSTŘÍK
Auxtová, Dagmar

9,1

Demel, Daniel

74

Bajnarová, Dagmar

34

Dolenský, Stanislav

75

Bajnarová, Hana

34

Dostál, Pavel

10

Bajtková, Adriana

85

Dostál, Václav

48

Barová, Věra

74

Dubjuk, Vlastik

22

Bartošová, Eva

49

Dvorská, Alena

25

Bartošová, Zdenka

17

Dvořáková, Milena

28

Bártová, Jana

22

Fabian, Miroslav

5

Bělíček, Josef

6,10

Fabianová, Jaromíra

17

Binarová, Kateřina

74

Falhar, Aleš

74

Blahetová, Mária

10

Falhar, Jakub

74

Bočkayová, Adéla

53

Falhar, Jan

47,74

Böhmová, Eva

74

Fišerová, Xénie

49

Bönischová, Pavlína

74

Foldyna, Pavel

10,55

Borodová, Naděžda

30

Gašpárková, Radka

74

Bouša, Tomáš

94

Golčová, Lucie

74

Brož, Dominik

74

Graf, Adam

42

Brož, Petr

5

Groman, Jakub

74

Brožková, Nikita

74

Gurková, Jindřiška

79

Brzica, Michal

45

Haluska, Oldřich

41,43,44

Březný, Radek

48

Halušková, Miroslava

28,

Břízová, Helena

18

Hanzelka, Pavel

6,17

Burček, Jiří

74

Havránek, Miroslav

7

Burdová, Hana

17

Havránek, Petr

11

Bůžek, Antonín

41

Heiníková, Lucie

85

Canibal, Milan

17

Holaňová, Eva

17

Cedidlo, Jiří

10,11

Holas, Tomáš

45

Cedidlová, Anna

28

Holiš, Roman

44

Cihlář, Antonín

43

Hollá, Olga

17

Cupal, Martin

44,45

Holubová, Aneta

74

Čermáková, Berenika

85

Honová, Pavla

10,20,77

Čermáková, Marta

85

Honusek, Ladislav

1,5,9,11,27,70

Černá, Zdeňka

47

Čtvrtek, Václav

26

Hoňková, Iva

26

David, Jakub

33

Horut, Daniel

74

Dámek, Filip

48

Hošková, Magda

11

Dámek, Martin

48

Hradský, Karel

12

33

Hrbáček, Tomáš

74

David, Jakub

75,78,79,84
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Hrnčíř, Radek

42

Maléř, Martin

30

Hřebejk, Jan

38

Malchárek, Libor

55

Hučíková, Dagmar

51

Malchárková, Petra

47

Hudcová, Jolana

12

Mantheeová, Jana

23

Hurník, Matěj

42

Marák, Jan

10

Hurník, Petr

42

Marek, Jakub

94

Huvar, Petr

17

Marek, Jan

44,45

Chybová, Alena

79

Marková,Jiřina

18

Janečková, Kateřina

74

Mašlénko, Štefan

43

Jedličková, Blažena

10

Matějíček, Petr

17

Ježko, Josef

43

Matějková, Anna

30

Jiříčková, Miroslava

17

Matoušková, Nikola

85

Kantorová, Dagmar

17

Matýsek, Dušan

6,10

Kaštovský, Jan

42

Melichařík, Ondřej

48

Klementová, Šárka

34

Mičkal, Pavel

7

Klimánek, Jakub

45

Míčková, Eliška

85

Klos, Jiří

10

Mihalíková, Nikol

48

Knoppová, Ilona

49

Michalčíková, Monika

74

Knoppová, Renáta

10

Michl, Karel

39

Kohutová, Marcela

28

Mikeš, David

48

Kolarczyková, Jana

28

Mikulková, Tereza

30

Kolenčíková, Marta

79

Mikulová, Soňa

19

Kotásková, Jana

74

Mojžíš, Milan

74

Kovář, Maxmillián

74

Moskala, Jiří

9

Krajča, Petr

25

Moskalová, Svatava

11

Krischková, Dominika

74

Mrázková, Jana

34

Krumpoch, Michal

10

Myška, Milan

30

Krupa, Kamil

74

Nábělek, Jakub

42

Kubičíková, Marie

28

Názalaník, Antonín

41

Kubínová, Michaela

79,85

Názalanik, Roman

28

Kučerová, Irena

17

Nebel, Radim

11

Kuncová, Miroslava

18

Neblová, Svatava

11,19

Lanča, Matěj

30

Nečasová, Vanda

17

Landová, Mirjam

38

Neubauerová,Eva

11

Laník, Miroslav

10

Neznalová, Romana

10

Laskafeld,Dušan

18

Novák, Ladislav

10

Lev, Jindřich

10

Novák, Tomáš

48

Libosvár, Petr

35

Novák, Zdeněk

30,85

Libosvárová, Nikola

85

Nováková, Dana

48

Ligocki, Karel

46,71

Nováková, Hana

74

Macháč, Miroslav

10

Nováková, Radmila

10,11
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Nováková, Zuzana

48

Sič, Petr

10,11

Novosadová, Jarmila

57

Sičová, Elena

74

Odchodnický, Petr

11,47

Silber, Radim

11

Olbrecht, Petr

34

Silvar, František

43

Palatová, Ludmila

7

Silvar, Jan

43

Pavlásková, Irena

38

Sklenář, Jan

17

Perrette, Cyril

44,45

Slavík, Libor

10,44

Pesničáková, Lucie

85

Slezáková, Marcela

79

Petrovič, Josef

43

Slíva, Adam

42

Plačka, Jaroslav

44

Smetanová, Hana

49

Polák, Karel

7,10

Sniehotta, Jan

31

Poláková, Lenka

84

Sniehottová, Jana

31

Polehla, Libor

7,77

Stach, Jiří

6

Pomikálek, Lukáš

6

Stachová, Anna

17

Popek, Vojtěch

43

Starý, Jiří

18

Radevič, Branko

75

Stiller, Milan

5,9,10,11,27,47,

Rafaj, David

71

74,79

Rataj, Dominik

45

Strakoš, Pavel

30

Ribánský, Oliver

74

Sutáková, Iveta

45

Richter, Ferdinand

39

Světlík, Miroslav

43

Richter, Franz

39

Svobodová, Olga

9,79

Richter, Jiří

43

Svojsík, Antonín, Benjamin

50

Richter, Pavel

8

Šašinka,Ondřej

44

Richter, René

28

Šebík, Martin

74

Richterová, Markéta

34

Šimek, Daniel

42

Rochla, Rostislav

8,12

Šindler, Jaroslav

43

Rusek, Jiří

47

Šindlová, Kateřina

74

Rusek, Miroslav

10,47

Šipošová, Dana

28

Rybička, Miroslav

80

Škop,Kamil

42

Rychtarová, Jana

9,12,22

Šlosarová, Danuše

18

Rychtár, Pavel

43

Šmíd, Libor

10

Sadílková, Michaela

85

Šmudlová, Hana

8

Savr, Stanislav

43

Šobich, Lubomír

8,12

Sedláček, Robert

38

Šoltys, Jakub

52

Sekaninová, Karla

28

Šostá, Jitka

10

Sekyra, Michal

44

Špačková, Kateřina

30,49

Shpurek, Alexander

44

Špůrek, Petr

47

Schneider, Martin

52

Šrámková, Bohumíra

1,8,11

Schneider, Miroslav

10

Šrámková, Zuzana

74

Schneider, Petr

10,52

Šrubařová, Lucie

74

Schiller, Martin

74

Štegnerová, Ludmila

9,11,49

Schillerová, Helena

20

Štegnerová, Naděžda

49
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Štěpánová, Věra

11

Vašicová, Magda

18

Šumná, Blažena

11

Vašíčková, Barbora

30

Šüttöová, Alžběta

74

Vavroš, Lubomír

11

Švagera, Jiří

44

Vavrošová, Ivetta

10

Švec, Albín

43

Veselka, Jaromír

12

Teichmann René

10

Veřmiřovský, Adam

42

Tesaříková, Anežka

31

Vlček, Vladimír

57

Tichavský, Jan

94

Vít, Adam

42

Tichopádová, Marie

18

Vodný, Stanislav

10

Tisovský, Pavel

23

Vojkůvka, David

48

Tofel, Dalibor

11

Vojkůvka, Filip

48

Toman, Ondřej

48

Vokáč, Pavel

75

Tomášková, Dagmar

74

Volná, Naďa

17

Trval, Marek

43

Vrajíková, Jiřina

17

Tulej, Jan

30,85

Vyorálková, Irena

11,12

Tůma, Jan

43

Wagnerová, Irena

28

Tylečková, Jarmila

49

Wojdylová, Helena

9,11,22

Tyran, Erich

43

Zeman, Jan

17

Vajda, Tomáš

43

Zetek, Josef

12

Vaněček, Ivo

18

Zhang, Elsie

33

Varčoková, Jana

74

Zháňalová, Kateřina

17

Vargová, Lenka

74

Zewdiová, Naděžda

17

Vašicová, Magda

18
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13. SEZNAM OBRÁZKŮ
Str.

Zdroj/ foto

3 Evoluční vývoj lidstva

web muzeum novojičínska

3 Logo sčítání lidu 2011

web ČSÚ

5 Ladislav Honusek– starosta města

web města

5 Mgr. Milan Stiller- místostarosta města

web města

5 Ing. Petr Brož - člen rady města

web města

5 Ing. Miroslav Fabián - člen rady města

web města

6 Ing. Dušan Matýsek člen rady města

web města

6 Ing. Lukáš Pomikálek - člen rady města

web města

6 MUDr. Jiří Stach - člen rady města

web města

6 Ing. Josef Bělíček - člen zastupitelstva

web města

6 MUDr. Pavel Hanzelka - člen zastupitelstva

web města

7 PhDr. Miroslav Havránek - člen zastupitelstva

web města

7 Ing. Pavel Mičkal - člen zastupitelstva

web města

7 Karel Polák - člen zastupitelstva

web města

7 Libor Polehla - člen zastupitelstva

web města

8 Pavel Richter - člen zastupitelstva

web města

8 Ing. Rostislav Rochla - člen zastupitelstva

web města

8 Hana Šmudlová - členka zastupitelstva

web města

8 Lubomír Šobich - člen zastupitelstva

web města

8 Bohumíra Šrámková - členka zastupitelstva

web města

9 Ludmila Štegnerová - členka zastupitelstva

web města

9 Mgr. Jana Rychtarová - členka zastupitelstva

web města

9 Helena Wojdylová - členka zastupitelstva

web města

12 Zámek Studénka

archiv města

15 Odpadový koš STRADA

web firmy

17 Propagační materiál – Ubytování, restaurace

IC Studénka

17 Propagační materiál– Zdravotnické služby

IC Studénka

18 Nové prostory české spořitelny

Bohumíra Šrámková

18 Otevření supermarketu TESCO

TESCO

18 Prodejna TESCO před otevřením

Bohumíra Šrámková

18 Nová lékárna v centru města

Dr.Max

19 Nově otevřená kosmetika

Soňa Mikulová

19 Nová prodejna zahradnických potřeb

Bohumíra Šrámková

19 Nové prostory prodejny papír, hračky, dárky

web Umnes

19 Nové prostory Textil Halle

firma Textil Halle

20 Mateřská škola na výletě

web MŠ Komenského

20 Pozvánka na Studénecké zpívánky

MŠ Studénka

21 Vystoupení MŠ v Dělnickém domě

MŠ Studénka

21 Vystoupení MŠ v Dělnickém domě

MŠ Studénka

22 Vystoupení ZŠ Butovická

web školy

22 Vystoupení ZŠ Butovická

web školy

23 Meziškolní soutěž Studénka

web školy
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23 Myslivecká přednáška

web školy

23 Myslivecká přednáška

web školy

24 Sbírka autolékárniček - nejlepší třída

web školy

24 Sbírka autolékárniček - před ukončením soutěže

web školy

25 In-line lety Studénkou

web školy

25 Zápis dětí do první třídy - interaktivní tabule

web školy

25 Zápis dětí do první třídy - odměny

web školy

25 Logo ZŠ TGM

web školy

26 Spisovatelka Iva Hoňková na besedě

web školy

26 Noc s Andersenem - společná práce

web školy

27 Ekojarmark - prodej výpěstků

web školy

27 Ekojarmark - sledování programu

web školy

28 Návštěva v ČEZ aréně v Ostravě

web školy

28 Fotografování s hokejisty Vítkovic

web školy

29 Projekt "Hrajeme si s pohádkami"

web školy

29 Malování kulis k pohádce "O Budulínkovi"

web školy

29 Projekt "Hrajeme si s pohádkami"

web školy

29 Týdenní pobyt v přírodě

web školy

30 Stavění milířů na zahradě ZUŠ

web školy

31 Hudební školička nejmenším - Muzicale

web školy

31 Festival dětské tvorby "Muzikálek"

web školy

32 Logo projektu "Investice do rozvoje vzdělávání"

web školy

32 Pozvánka na "Den otevřených dveří"

archiv města

33 Ukázka ze školního videospotu SŠEPS

web školy

34 Logo MěKS

web MěKS

35 Foto z televize PIDI

web MěKS

37 Tržiště sportu a zábavy

MěKS

37 Výstava Iwona Wilk

MěKS

38 Kinematograf bratří Čadíků - sídliště

Bohumíra Šrámková

38 Kinematograf bratří Čadíků - sídliště

Bohumíra Šrámková

39 Členky muzejního spolku

web ZŠ Butovická

42 Úspěšní členové BMX Studénka

BMX Studénka

44 Vítěz turnaje Baník-Ostrava

web FOTBAL STUDÉNKA o.s.

45 Vítěz turnaje Morava Cup 2011 Cyril Perrette

web Morava Snooker

46 Český rekord v ultrabruslení - Karel Ligocki

web SAS

46 Český rekord v ultrabruslení - foto fanoušků

web SAS

47 SLEDGE HOKEY CUP 2011

web SAS

47 Mistrovství ČR v házené 2011 Studénka

web SK Studénka o.s.

48 Slavnostní dort k 15. výročí - Bílí hadi

web Bílí hadi

48 Brigáda u pomníku železničního neštěstí

web Bílí hadi

49 Logo Československý zálesák

web Československý zálesák

49 Logo Český svaz chovatelů

web Českého svazu chovatelů

49 Logo Český svaz žen

web Český svaz žen

50 Nášivka Horolezecké oddílu Studénka

web Horolezecký oddíl

50 Logo Svaz skautů a skautek

web Svaz skautů a skautek

50 Letní tábor Radíkov

web Skaut Studénka
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50 Pozvánka na oslavy 20 let založení Junáka

web Skaut Studénka

51 Pozvánka na výstavu paličkované krajky

Motalinky Studénka

52 Logo Pionýr

web Pionýr

52 CD Bellow the Mark

web PS Butovická

53 P.U.S.A.

web PS Butovická

53 Logo Rodinné centrum

Rodinné centrum Studénka

54 Logo mladých hasičů Butovice

web SDH Butovice

54 Soutěž v požárním sportu mladých Studénka

web SDH Butovice

54 Soutěž v požárním sportu mladých Studénka

web SDH Butovice

55 Příprava na soutěž

web SDH ženy

55 Ženy na soutěži

web SDH ženy

56 Paintball - muži SDH Družstevní

web SDH Družstevní

56 Nácvik řešení událostí

web SDH Družstevní

56 Nášivka SDH nádražní

web SDH Nádražní

57 Svaz tělesně postižených - výbor

Jarmila Novosadová

57 Svaz tělesně postižených - jubilanti

Jarmila Novosadová

58 Graf vývoje teploty leden

web Divoch

59 Graf vývoje teploty únor

web Divoch

60 Graf vývoje teploty březen

web Divoch

61 Graf vývoje teploty duben

web Divoch

61 Graf vývoje teploty květen

web Divoch

62 Graf vývoje teploty červen

web Divoch

62 Průběh zatmění Slunce

web Divoch

63 Graf vývoje teploty červenec

web Divoch

63 Graf vývoje teploty srpen

web Divoch

64 Graf vývoje teploty září

web Divoch

64 Graf vývoje teploty říjen

web Divoch

65 Graf vývoje teploty listopad

web Divoch

65 Graf vývoje teploty prosinec

web Divoch

66 Budova CHKO Poodří Studénka

web města

66 Působnost Správy CHKO Poodří

web Poodří

68 Kontejner na elektroodpad

web edomky

69 Sněhulák 7,5 m

Novojičínský deník

69 Logo Region Tour

web regiontour

70 Setkání bývalých pracovníků úřadu

web města

70 Setkání bývalých pracovníků úřadu

web města

70 Pozvánka na výstavu Tvořit dovoleno

IC Studénka

71 Ocenění města

web města

71 Logo CHKO Poodří

web Poodří

72 SOU vagonka Studénka

archiv Vagonářské muzeum

72 SOU vagonka Studénka

archiv Vagonářské muzeum

73 SOU vagonka Studénka březen 2011

Miroslava Dostálová

73 SOU vagonka Studénka březen 2011

Miroslava Dostálová

73 SOU vagonka Studénka duben 2011

Miroslava Dostálová

73 SOU vagonka Studénka duben 2011

Miroslava Dostálová

74 Podzim - obraz Věry Barové

web MěKS
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75 Vyhlášení úspěšných občanů 2010

web MěKS

76 Závěrečné foto - Dny Balkánské kultury

web MěKS

76 Muzejní spolek - rok 1936

web ZŠ Butovická

77 Český rekord ve fritování párků

Novojičínský deník

77 Certifikát rekordu

Libor Polehla

78 Dětský den Nová Horka

web Zámek Nová Horka

78 Dětský den Nová Horka

web Zámek Nová Horka

78 Ocenění města

web města

78 Ocenění města

web města

79 Den města 2011

web MěKS

79 Den města 2011

web MěKS

79 Odchod do důchodu pedagogických pracovnic

archiv města

80 Naučná stezka Kotvice

IC Studénka

80 Nespoutaná řeka Odra

IC Studénka

80 Pamětní mince města

IC Studénka

80 Památník obětem želez. neštěstí

Bohumíra Šrámková

81 Přivaděč k dálnici na Ostravu

web Ředitelství silnic a dálnic

81 Přivaděč k dálnici na Ostravu

web Ředitelství silnic a dálnic

82 Den otevřených dveří - sál města

web ZŠ TGM

82 Den otevřených dveří - sál města

web ZŠ TGM

83 Úprava ulice Beskydské

web města

83 Protest místních samospráv - vlajka

web Sdružení místních samospráv

83 Protest - vlajka na budově MěÚ

Bohumíra Šrámková

83 Vypínání analogu

web digitální tv

84 Ocenění TV Odra

web MěKS

84 Ocenění TV Odra

web MěKS

84 Ocenění TV Odra

web MěKS

84 Dětský parlament - jmenovací list

Daniel Šebík

85 Dětský parlament - zasedání

web ZŠ Sjednocení

85 Dětský parlament - předání jmenovacích listů

web ZŠ Sjednocení

85 Logo Studénecká Superstár

web ZUŠ J.A. Komenského

87 Graf obyvatelstvo

web ČSÚ

87 Graf obyvatelstvo

web ČSÚ

88 Graf obyvatelstvo

web ČSÚ

88 Graf obyvatelstvo

web ČSÚ

91 Informační leták - Pečovatelská služba

IC Studénka

91 Informační leták - Charita

Charita

92 Logo 20 let Policie ČR

web Policie ČR

93 Znak Městské policie

web Městská policie

96 Požár seníku v areálu zem. družstva

web SDH Družstevní

96 Požár seníku v areálu zem. družstva

web SDH Družstevní

97 Logo Hasík

web Hasík
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14. PŘÍLOHY
1. Noviny, časopisy – Novojičínský deník
Ve Studénce si lidé za svoz odpadu…
Ve Studénce ocenili úspěšné spoluobčany
Studénecký úřad zavedl monitoring
Studénka tak trochu jinak

Novojičínský deník
Novojičínský deník
Novojičínský deník
Novojičínský deník

2. Pozvánky na akce
Tvořit dovoleno – pozvánka na výstavu
Studénecké zpívánky – pozvánka a program
Ekojarmark ZŠ T. G. Masaryka – pozvánka na akci
Skautský oddíl Bílí hadi pozvánka do oddílu
ZUŠ J. A. Komenského – pozvánka na Keramické milíře a další aktivity
Rodinné centrum – cvičení na míčích a Burza dětského oblečení
Den otevřených dveří – Zámek Nová Horka, p.o.
Výstava polské výtvarnice Iwony Wilk
3. Informační materiály Informačního centra a města
Městský úřad Studénka 2011
Nespoutaná řeka Odra
Hrady, zámky, muzea 2011
Ubytování, restaurace, kavárny, bary, hostince
Zdravotnické služby
Město Studénka HISTORIE
Kam s odpadem ve Studénce 2011
Průvodce volnočasovými aktivitami
Průvodce sociálními službami
4. Informační materiály Městského kulturního střediska Studénka
Přehled kulturních a společenských akcí – duben 2011
5. Zpravodaje města Studénky na CD
Leden 2011
Únor 2011
Březen 2011
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Duben 2011
Květen 2011
Červen 2011
Červenec 2011
Srpen 2011
Září 2011
Říjen 2011
Listopad 2011
Prosinec 2011
6. Zajímavosti
Certifikát o vytvoření českého rekordu – Studénka
Malá důchodová reforma v otázkách a odpovědích

Pro zpracování kronikářského zápisu byly použity následující prameny:
– osobní jednání se zainteresovanými institucemi (městský úřad, městské
kulturní středisko, základní a mateřské školy, tělovýchovná zařízení, spolky,
organizace a firmy na území města), včetně písemných materiálů
a fotografií vzniklých z jejich činnosti
– usnesení Rady města Studénky a Zastupitelstva města Studénky v roce
2011
– celostátní denní tisk Právo, Moravskoslezský a Novojičínský deník, Region,
zpravodaje města, informační letáčky Informačního centra Studénka
– vlastní záznamy z akcí a osobních setkání s občany města a okolí Studénky
– vlastní záznamy o počasí, denní měření ze stanice Mošnov a měsíční grafy
vývoje počasí Mošnov z portálu divoch.cz

107

