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Česká republika zažila v tomto roce troje volby a oslavili jsme 25. výročí
sametové revoluce.
V lednu jmenoval prezident republiky premiéra a po vyjádření důvěry vládě
také jednotlivé ministry. Koaliční vláda vznikla po dohodě ČSSD, KDU-ČSL
a ANO 2011, jejím předsedou se stal Bohuslav Sobotka.
Volby do Evropského parlamentu se uskutečnily 23. a 24. května. V Česku
jsme volili 21 poslanců z celkového počtu 751, kteří mají mandát na 5 let.
Volebního klání se u nás zúčastnilo rekordních 38 uskupení, což bylo o 5 více
než při minulých volbách v roce 2009. Vítězem voleb se stalo ANO 2011
(16,13 %), následovala strana TOP 09, která šla do voleb společně se stranou
Starostové a nezávislí (15,95 %). Na pomyslné třetí příčce skončila ČSSD
(14,17 %). Všichni získali po čtyřech křeslech. Tři křesla obsadily KSČM
(10,98 %) a KDU-ČSL (9,95 %). Dva své zástupce vyslala do Evropského
parlamentu ODS (7,67 %) a jednoho strana Svobodní (5,24 %). Bohužel volby
byly poznamenány nízkou účastí, volit přišlo jen 18,20 % občanů České
republiky.
Dne 10. a 11. října proběhly volby do zastupitelstev obcí (tzv. komunální
volby) a také první kolo voleb do Senátu Parlamentu ČR. Následující týden
17. a 18. října se konalo druhé kolo voleb do Senátu. (Do Senátu se volí každé
dva roky ve třetině obvodů, tedy v dvaceti sedmi obvodech.) Volební účast
byla tradičně nízká, komunálních voleb se zúčastnilo 44,46 % občanů,
senátních voleb 38,62 % voličů. Komunální volby v počtech hlasů vyhrálo
sdružení ANO 2011 před ČSSD a ODS, v přepočtu na počet zastupitelů získala
nejvíce strana KDU-ČSL před ČSSD a KSČM.
Druhým nejvýše postaveným mužem Severoatlantické aliance se letos poprvé
stal Čech – náčelník generálního štábu české armády Petr Pavel. Je tak prvním
generálem ze zemí bývalého sovětského bloku, který se stal předsedou
vojenského výboru NATO. Českou armádu v roce 2014 zasáhla také
nejtragičtější událost v jejích novodobých dějinách. Po útoku sebevražedného
atentátníka zahynulo v afghánském Bagramu pět českých vojáků. Byla to
největší jednorázová ztráta v zahraničních misích od roku 1990.
Dne 16. října vybuchl muniční sklad ve Vrběticích, kde explodovaly desítky
tun munice. Při výbuchu zahynuli dva lidé. Počátkem prosince vybuchl
v areálu druhý sklad a obyvatelé přilehlých vesnic museli být dvakrát
evakuováni.

-4-

Kronika města Studénky za rok 2014
V České republice došlo k 85 859 dopravním nehodám. Po sedmi letech opět
začal růst počet mrtvých při dopravních nehodách, v roce 2014 zemřelo na
silnicích 629 lidí, bylo to o 46 více oproti loňskému roku, naproti tomu
v Moravskoslezském kraji jich bylo 51, což bylo o 17 mrtvých méně než vloni.
Nový rekord zaznamenaly tržby internetových obchodů. Češi letos zaplatili za
služby a zboží prodávané na síti přes 80 miliard korun. Pro srovnání – v roce
2001 to byla jenom jedna miliarda korun.
Na zimních olympijských hrách v ruském Soči čeští sportovci získali osm
medailí: dvě zlaté, čtyři stříbrné a dvě bronzové. To je nejvyšší počet
v historii českého i československého sportu.
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Studénka je město, které leží přibližně 20 km jihozápadně od Ostravy
a 20 km severovýchodně od Nového Jičína. Skládá se ze tří částí: Studénky,
Butovic a Nové Horky. Město vzniklo v roce 1959 spojením obcí Butovice
a Studénka, obec Nová Horka byla k městu připojena v roce 1975. Studénka
leží v chráněné krajinné oblasti Poodří a jejím katastrem protéká řeka Odra.
K 1. lednu 2014 mělo město Studénka celkem 9 880 občanů s trvalým
pobytem a 50 cizinců s povoleným trvalým pobytem. V průběhu roku 2014 se
k trvalému pobytu do Studénky přihlásilo 157 občanů, odhlásilo se 228,
zemřelo 108, narodilo se 106 a v rámci města změnilo svůj trvalý pobyt
celkem 319 obyvatel. Koncem roku 2014 měla Studénka 9 807 občanů, z toho
4 814 mužů a 4 993 žen, a 47 cizinců s povoleným trvalým pobytem. Z toho
vyplývá, že se počet obyvatel opět snížil, a to o 73. Z celkového počtu
106 narozených dětí bylo 58 chlapců a 48 dívek. Nejčastějšími jmény
u chlapců byl Jakub (6x) a Filip a Matyáš (4x), u holčiček Anna a Sára (3x).
Nejstaršími občany Studénky byli dva muži a jedna žena, kteří dosáhli věku
94 let. Průměrný věk občana Studénky byl 41,35 let. Počty občanů
v jednotlivých místních částech byly následující: ve Studénce 3 025 obyvatel
(z toho 1 501 mužů a 1 524 žen), v Butovicích 6 527 obyvatel (z toho
3 201 mužů a 3 326 žen) a v Nové Horce 255 obyvatel (z toho 112 mužů
a 145 žen).
V lednu a únoru byli někteří občané našeho města (zejména starší lidé)
osloveni firmou zabývající se kácením stromů, která lživě upozorňovala
vlastníky pozemků převážně v blízkosti vodních toků, že jsou povinni porosty
na těchto pozemcích udržovat, tedy vykácet, a pokud tak nedělají, hrozí jim
pokuta v řádu desetitisíců korun. Tato firma nabídla vlastníkům, že za ně
údržbu pozemků provede a finanční částku, kterou za údržbu zaplatí, získá
vlastník zpět z dotací poskytovaných městem. Město svým občanům sdělilo,
že tyto informace jsou nepravdivé.
V únoru byla městským úřadem vydána aktualizovaná brožura „Městský úřad
Studénka 2014“. Jejím cílem bylo informovat občany o městském úřadu,
o jeho činnosti a personálním složení. V brožuře je mimo jiné 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.
V souvislosti se zahájením stavby „Realizace zmírňujících opatření
negativních vlivů provozu na silnici č. II/464 Studénka – Nová Horka na
CHKO Poodří“ byl v době od 1. března do 31. července částečně uzavřen
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jeden jízdní pruh této silnice. Jednalo se o úsek mezi vodními toky Odrou
a Sedlnicí. Provoz byl řízen semafory.
V březnu vyhlásilo město Studénka fotosoutěž s názvem
„STUDÉNKA OBJEKTIVEM“. Cílem fotosoutěže bylo
probudit zájem občanů o prostředí, ve kterém žijí,
o architekturu, budovy a stavby města, o zviditelnění
organizací působících ve městě, o kulturní, společenský
i sportovní život občanů, o soukromé i společenské aktivity od nejmenších
občanů až po seniory, o zachycení přírody, která nás všude obklopuje. Celkem
bylo doručeno 64 fotografií od 15 autorů. Většina fotografů se zaměřila na
přírodu a přírodní krásy Studénky. Fotografie budov, objektů
a společenských, kulturních či sportovních akcí ve městě byly spíše výjimkou.
V kategorii do 15 let soutěž vyhrál Marek Sobek, v kategorii dospělých Martin
Zdražil.
Město Studénka vyhlásilo pro žáky mateřských a základních škol výtvarnou
soutěž na téma „Naše město“. Byly vyhlášeny tři kategorie a celkem bylo
hodnoceno 89 kreseb. Účastníci výtvarné soutěže se zaměřili na více oblastí
z města a okolí než fotografové a možná o to složitější bylo zvolit ty nejlepší
kresby. Všechny fotografie a kresby využije město ke své propagaci a prezentaci.
V dubnu se rozběhlo dotazníkové šetření, které zjišťovalo názory občanů na
kvalitu života ve městě. Tento dotazník byl použit pro potřeby zpracování
„Strategického plánu rozvoje města“. Strategický plán slouží k rozvoji města
na dalších deset let. Po vyhodnocení výsledků vyšlo najevo, že občané města
kladně hodnotí dostupnost škol a zdravotních služeb, stav životního
prostředí, dopravní dostupnost města s výjimkou možností parkování.
Negativně vidí práci městské policie a nízkou nabídku pracovních příležitostí
ve městě. Lidé vidí budoucnost Studénky jako města klidu, zeleně
a příjemného bydlení.
Také ve Studénce jsme volili své zástupce do Evropského parlamentu ve
dnech 23. a 24. května. Stejně jako v celé republice byly i u nás volby
poznamenány nízkou volební účastí. Z celkového počtu 8 097 voličů se jich
zúčastnilo pouze 1 212, což bylo 14,97 %. Ve Studénce zvítězila Česká strana
sociálně demokratická s 277 hlasy (tj. 23,10 %), za ní následovala
Komunistická strana Čech a Moravy s 208 hlasy (17,35 %) a ANO 2011 se
162 hlasy (13,51 %).
Dne 7. května převzalo město Studénka od Hasičského záchranného sboru
Moravskoslezského kraje požární automobil – cisternovou automobilovou
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stříkačku CAS 24 Tatra T 815. Město využilo možnost bezúplatného převodu
požárního automobilu, který bude užívat Jednotka sboru dobrovolných
hasičů města Studénky. Podmínkou této nabídky byl bezúplatný převod naší
cisternové automobilové stříkačky CAS 8 Daewoo-Avia, kterou obdrželo
město Štramberk.
Podobně jako v roce 2013 i v tomto
roce v květnu způsobily prudké
deště povodeň. Tentokrát byla
26. května v podvečer zasažena
ulice 2. května v okolí starého
zámku a staré zámecké brány a ulice Sjednocení v místě,
kde se kříží s ulicí Panskou. Byly zaplaveny silnice a u zámku vyplaveno
několik domů. Představitelé města řešili tuto situaci se Státním pozemkovým
úřadem, Moravskoslezským krajem a obcí Velké Albrechtice. Řešením, které
by předcházelo této situaci, by byla výstavba dvou poldrů
zachycujících srážky a splachy. Jeden z těchto poldrů by
byl realizován nad zástavbou Na Trávníkách, toto území
ale spadá do katastru obce Velké Albrechtice.
Město Studénka se spolu s dalšími okolními městy a obcemi stalo
zakladatelem organizace, jejímž hlavním úkolem je propagace turisticky
zajímavých objektů a lokalit v našem nejbližším okolí. Ve spolupráci s firmou
Galileo Corporation připravil v roce 2013 region Poodří – Moravské
Kravařsko mobilní turistickou aplikaci pro chytré telefony s operačním
systémem Android. V roce 2014 přibyla možnost využívat aplikaci i pro
platformu iOS od firmy Apple a Windows Phone od firmy Microsoft. Aplikace
poskytuje okamžité informace o zajímavých lokalitách, o kulturním
a přírodním bohatství a aktuality z dění v regionu.
Silná bouřka se ve Studénce strhla v neděli 27. července v podvečer.
Doprovázel ji silný vítr, který bral střechy a lámal stromy, a půlcentimetrové
kroupy. Na pomoc museli vyjet hasiči, byly uzavřeny některé silnice,
např. ulice Butovická.
Město Studénka pořádalo 10. září den otevřených dveří.
Zájemci mohli navštívit městský úřad, Vagonářské
muzeum, prohlédnout si prostory Dělnického domu
i studio TV Odra. V rámci tohoto dne byl zdarma vstup na
bazén, bruslení i minigolf. Součástí byla i výstava prací
žáků ZUŠ J. A. Komenského, která se konala v sále městského úřadu.
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Komunální volby proběhly ve Studénce ve dnech 10. až 11. října. V tomto
roce bylo u nás 8 109 zapsaných voličů. Voleb se zúčastnilo pouze
3 113 voličů (tj. 38,39 %), odevzdaných úředních obálek, tj. platných hlasů,
bylo 3 109 (tj. 38,34 %). Nejvíce hlasů získalo sdružení DVACET JEDNA PRO
STUDÉNKU (14 370, tj. 24,43 %) před sdružením Studeňáci pro Studénku
(13 918, tj. 23,66 %) a KSČM (11 366, tj. 19,32 %).
Město Studénka požádalo v říjnu Správu CHKO Poodří o povolení výjimky ze
zákazu chemického posypu při zimní údržbě vybraných částí komunikací na
území města Studénky. Jako důvod pro podání žádosti bylo uvedeno, že při
použití pouze inertního posypového materiálu a v případech náledí nebo
ledovky není možno zajistit průjezdnost a průchodnost některých částí
komunikací. Správa CHKO Poodří v souladu se zákonem věc vyhodnotila tak,
že chemický posyp vybraných úseků místních komunikací je ve veřejném
zájmu, který převažuje nad zájmy ochrany přírody. Rovněž konstatovala, že
chemický posyp v daných úsecích významně neovlivní zachování stavu
předmětu ochrany zvláště chráněného území.
Město Studénka se již pátým rokem zúčastnilo dobročinné kampaně
„Pomozte naplnit misky v útulcích“, kterou pořádá Nadace na ochranu zvířat
a společnost MARS CZECH, s. r. o., výrobce krmiva Pedigree a Whiskas. Cílem
projektu je zlepšit situaci psů a koček v útulcích na území ČR a podpořit
veřejnou osvětu problematiky zvířat v útulcích. Mezi vybranými útulky byl
i Městský útulek pro psy Radar ve Studénce, což dokazuje jeho kvalitu
a rozsah péče o zvířata.
Zastupitelstvo města Studénky v prosinci rozhodlo o prodeji pozemku, na
kterém byla umístěna bývalá kolárna před nádražím ČD. Hlídaný provoz
kolárny byl ukončen v roce 2007 a od této doby až dosud zde bylo umožněno
občanům odkládat kola. Protože byla vybudována dvě nová stanoviště na
odkládání kol u bíloveckého nástupiště, byla už stará kolárna nepotřebná.
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POLITICKÝ
A VEŘEJNÝ ŽIVOT
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Protože v tomto roce proběhly volby do zastupitelstva, v první části výčtu
uvádím personální složení do října 2014, ve druhé části pak od listopadu
2014.

Starosta
Ladislav Honusek (Občané pro město)

Místostarosta
Ing. Miroslav Fabian (DVACET JEDNA PRO STUDÉNKU)

Rada města Studénky
Rada města je výkonným orgánem města v oblasti samostatné působnosti
a ze své činnosti se zodpovídá zastupitelstvu města. V oblasti přenesené
působnosti přísluší radě města rozhodovat pouze tehdy, jestliže tak stanoví
zákon. Rada města Studénky měla šest, resp. po odstoupení jednoho z nich
pět členů. Tvořili ji starosta, místostarosta a další členové, kteří byli zvoleni
zastupitelstvem města ze svých řad.
Členové rady:
Ing. Petr Brož (Občanská demokratická strana) – z funkce odstoupil
27. května
Ing. Dušan Matýsek (Občané pro město)
MUDr. Jiří Stach (Občanská demokratická strana)
Mgr. Milan Stiller (DVACET JEDNA PRO STUDÉNKU)

Zastupitelstvo města Studénky
Zastupitelstvo města je nejvyšším orgánem města a je složeno z členů
zastupitelstva obce. Volební období je čtyřleté. Pro volební období, které
skončilo v říjnu, bylo stanoveno a zvoleno dvacet jedna členů Zastupitelstva
města Studénky.
Členové zastupitelstva:
Ing. Josef Bělíček (Komunistická strana Čech a Moravy)
- 12 -
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Ing. Petr Brož (Občanská demokratická strana) – z funkce odstoupil
27. května
Josef Dostál (Komunistická strana Čech a Moravy)
Ing. Miroslav Fabian (DVACET JEDNA PRO STUDÉNKU)
Ing. Tomáš Grosman (Občanská demokratická strana) – od 28. května,
náhradník za Ing. Brože
MUDr. Pavel Hanzelka (Křesťanská a demokratická unie – Československá
strana lidová)
PhDr. Miroslav Havránek (Komunistická strana Čech a Moravy)
Ladislav Honusek (Občané pro město)
Ing. Dušan Matýsek (Občané pro město)
Ing. Pavel Mičkal (Česká strana sociálně demokratická)
Ludmila Palatová (TOP 09)
Karel Polák (Komunistická strana Čech a Moravy)
Libor Polehla (DVACET JEDNA PRO STUDÉNKU)
Ing. Lukáš Pomikálek (Křesťanská a demokratická unie – Československá
strana lidová)
Pavel Richter (Česká strana sociálně demokratická)
Ing. Rostislav Rochla (DVACET JEDNA PRO STUDÉNKU)
Mgr. Jana Rychtarová (DVACET JEDNA PRO STUDÉNKU)
MUDr. Jiří Stach (Občanská demokratická strana)
Mgr. Milan Stiller (DVACET JEDNA PRO STUDÉNKU)
Ing. Hana Šmudlová (Občané pro město)
Ludmila Štegnerová (Komunistická strana Čech a Moravy)
Helena Wojdylová (Česká strana sociálně demokratická)

Vedení města
Ladislav Honusek – starosta
Ing. Miroslav Fabian – místostarosta
Mgr. Jiří Moskala, MPA – tajemník městského úřadu
Po říjnových volbách došlo ke změnám v zastupitelstvu, radě i vedení města.

Starosta
Lubomír Šobich (Studeňáci pro Studénku)
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Místostarosta
Petr Odchodnický (DVACET JEDNA PRO STUDÉNKU)

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

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

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

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

Zastupitelstvo a rada města
Rada města se v roce 2014 sešla celkem šestnáctkrát. S usneseními z jednání
se mohli občané seznámit prostřednictvím webových stránek města a ve
zkrácené podobě ve zpravodaji.
Zastupitelstvo města se v roce 2014 sešlo šestkrát. Usnesení ZMS byla
zveřejňována na webových stránkách města a ve zkrácené podobě ve
zpravodaji.
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Komise rady města
Rada města zřídila komise jako své iniciativní a poradní orgány. Komise svá
stanoviska a náměty předkládaly radě města a jí se také zodpovídaly ze své
činnosti. Ve věcech výkonu přenesené působnosti na svěřeném úseku se
komise zodpovídaly starostovi.
Rada města Studénky zřídila komisi grantovou, sportovní, bytovou, komisi
požární ochrany, sboru pro občanské záležitosti a komisi povodňovou.

Grantová komise
Grantová komise měla stejně jako v minulém roce šest členů, z toho tři
zástupce občanů a tři pracovníky městského úřadu nebo příspěvkových
organizací města. Předsedou komise byl Mgr. Milan Stiller, jejími členy
Ing. Josef Bělíček, Jiří Cedidlo, Mgr. Pavla Honová, Petr Schneider a Ivetta
Vavrošová. Po říjnových volbách pracovala komise ve složení: předseda Libor
Slavík a členové Pavel Richter, Petr Odchodnický, Petr Schneider a Ivetta
Vavrošová. Komise se v průběhu roku sešla dvakrát. Na programu bylo
projednání žádostí o poskytnutí VFP – grantu z rozpočtu města Studénky na
rok 2014, včetně návrhu částek k poskytnutí VFP – grantu pro schůzi Rady
města Studénky, a rozdělení účasti na účelových tematických kontrolách
u grantových akcí. Částka VFP – grantu pro rok 2014 činila 168.000 Kč.

Sportovní komise
Sportovní komise měla šest členů, kterými se stali občané navržení
sportovními organizacemi na území města a jeden zástupce Rady města
Studénky. V komisi pracovali Ing. Dušan Matýsek jako předseda, Miroslav
Rusek, Miroslav Schneider, Libor Slavík, Bc. Jitka Šostá a Bc. Radim Žaloudek
(od 3. února) jako členové. Po říjnových volbách byl zvolen předsedou Jiří
Švagera a členy Petr Hurník (od 11. prosince), Karel Polák, Miroslav Rusek,
Bc. Jitka Šostá a Bc. Radim Žaloudek. V rozpočtu města byla pro sportovní
organizace schválena částka 1.100.000 Kč. Komise se sešla jedenkrát a řešila
rozdělení těchto finančních prostředků jednotlivým sportovním organizacím.

Bytová komise
Bytová komise měla v první polovině roku šest členů, z toho čtyři zástupce
občanů a dva pracovníky městského úřadu. Předsedou byl Karel Polák, členy
Blažena Jedličková, Renáta Knoppová, Romana Neznalová a Ladislav Novák.
Po říjnových volbách se stal předsedou Karel Polák a členy Ladislav Novák,
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David Jarčík (od 20. listopadu), Blažena Jedličková, Romana Neznalová
a Renáta Knoppová. Během roku se komise sešla čtrnáctkrát, účast členů byla
97 %. Na schůzích bytová komise projednávala návrhy na uzavření
nájemních smluv k uvolněným bytům ve vlastnictví města Studénky,
prodloužení, popř. ukončení nájemních smluv uzavřených na dobu určitou,
žádosti občanů o přednostní uzavření nájemní smlouvy k bytu ve vlastnictví
města Studénky, žádosti o uzavření nové nájemní smlouvy s uživateli, kterým
byla nájemní smlouva ukončena z důvodu hrubého porušení nájemní
smlouvy nebo kteří uhradili svůj dluh vůči městu po ukončení platnosti
nájemní smlouvy. Dále komise řešila stížnosti nájemců bytů a situaci v domě
na ulici Tovární č. 323.

Komise požární ochrany města
Komise požární ochrany města měla devět členů, z toho sedm zástupců všech
sborů dobrovolných hasičů působících na území města a dva pracovníky
městského úřadu. Do komise byli Radou města Studénky zvoleni Ing. Jiří Klos
jako předseda, členy se stali Bc. Dagmar Auxtová, Pavel Dostál, Pavel Foldyna,
Petr Kovalík, Miroslav Macháč, Petr Sič, Libor Šmíd a René Teichmann. Po
říjnových volbách pracovala komise ve složení: předseda Ing. Jiří Klos
a členové Bc. Dagmar Auxtová, Pavel Dostál, Ivo Fišer, Pavel Foldyna, Petr
Kovalík, Miroslav Macháč, Petr Pupák a Petr Sič. Komise se schází dle
potřeby, a protože se v roce 2014 nevyskytl závažnější problém k řešení,
neproběhlo ani jedno zasedání.

Sbor pro občanské záležitosti
Sbor pro občanské záležitosti měl pět členek, z toho byly čtyři zástupkyně
občanů a jedna pracovnice městského úřadu. Předsedkyní byla Magda
Hošková, členkami Svatava Moskalová, Mgr. Eva Neubauerová, Ludmila
Štegnerová a Věra Štěpánová. Po říjnových volbách pracovala tato komise ve
stejném složení. Jim navíc pomáhali dobrovolní pracovníci. SPOZ uskutečnil
145 návštěv u jubilantů (80, 85, 90 a více let), v obřadní síni přivítal
49 narozených občánků města, v září zorganizoval setkání 113 jubilantů,
kteří oslavili 70 a 75 let, v listopadu zorganizoval 7 manželským párům
oslavu stříbrné svatby a v prosinci členové navštívili občany Studénky, kteří
jsou umístění v domovech důchodců v okolních městech. SPOZ se také podílel
na 30 svatebních obřadech a 40 smutečních obřadech. Dne 5. prosince se
uskutečnilo setkání členů i dobrovolných pracovníků, kde zhodnotili svou
činnost.
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Povodňová komise
Povodňová komise měla stejně jako minulé roky pět členů. Předsedou byl
Ladislav Honusek, členy Ing. Miroslav Fabian, Ing. Radmila Nováková, Petr Sič
a Ing. Radim Silber, všichni zaměstnanci městského úřadu. Po říjnových
volbách se stal předsedou Lubomír Šobich a členy Ing. Radmila Nováková,
Petr Odchodnický, Petr Sič a Ing. Radim Silber. V roce 2014 byla svolána
povodňová komise celkem čtyřikrát, všechny schůzky proběhly v souvislosti
s povodňovým stavem na Studéneckém potoce 26. května. K jiné povodňové
události v tomto roce nedošlo. Na Butovickém potoce bylo v průběhu roku
v pěti případech pouze krátkodobě dosaženo I. stupně povodňové aktivity.
Na řece Odře v roce 2014 k významnějším povodňovým událostem nedošlo.

Výbory zastupitelstva města
Kontrolní výbor ZMS
Kontrolní výbor pracoval ve složení PhDr. Miroslav Havránek, předseda, Jiří
Cedidlo, Ing. Radim Nebel, Blažena Šumná a Dalibor Tofel jako členové. Po
říjnových volbách se stala předsedkyní Mgr. Marie Sauerová a členy Bc. Petr
Holub, Marcel Kotásek, Bc. Petr Londin a Bohumíra Šrámková. Výbor se sešel
dvakrát, na prvním zasedání bylo na programu jednání o provedení následné
kontroly investiční akce „Rekonstrukce MŠ Poštovní“ a na druhém zasedání
byl projednáván úkol uložený usnesením ZMS o provedení kontroly
v souvislosti se zadáním a realizací investiční akce „Rekonstrukce
MŠ Poštovní“.

Finanční výbor ZMS
Finanční výbor tvořili Helena Wojdylová, předsedkyně, a členové Ing. Bc. Petr
Havránek, Ing. Svatava Neblová, Petr Odchodnický a Ing. Lubomír Vavroš
jako členové. Od listopadu byla předsedkyní Helena Wojdylová a členy
Ing. Bc. Petr Havránek, Mgr. Martin Radvan, Ing. Radovan Přikryl a Vladimíra
Šajtarová. V roce 2014 se výbor sešel třikrát a řešil provedení kontroly a poté
projednání zápisu o provedené kontrole investiční akce „Rekonstrukce
MŠ Poštovní“. Na den 12. června byl svolán finanční výbor k projednání
„Závěrečného účtu města Studénky za rok 2013“ a účetní závěrky města
Studénky za rok 2013. Jelikož se k jednání dostavili pouze dva členové
výboru, jednání se v souladu s jednacím řádem výborů ZMS neuskutečnilo,
neboť nebyla přítomna nadpoloviční většina členů výboru.
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Osadní výbor ZMS
Osadní výbor měl za předsedu Ing. Karla Hradského, členy byli Bc. Jolana
Hudcová, Ing. Rostislav Rochla, Jaromír Veselka, Ing. Irena Vyorálková a Josef
Zetek. Od listopadu pracovala jako předsedkyně Ing. Irena Vyorálková a jako
členové Bc. Jolana Hudcová, Ing. Karel Hradský,
Ing. Rostislav Rochla
a Jaromír Veselka. Výbor se sešel jednou a zabýval se klíčovým problémem
Nové Horky, tj. absencí prodejny potravin. Bývalá budova prodejny patřila
Jednotě, ta ji prodala a bude sloužit jinému účelu. Proto byla zvažována
možnost zřízení prodejny v budově čp. 3. Stanovisko hygieny však bylo
negativní, proto zde prodejna zřízena být nemůže. Jako kompenzaci pro
obyvatele Nové Horky zavedlo město v roce 2014 nové sobotní autobusové
spoje do Studénky, byly však minimálně využívány. Zároveň bylo rozhodnuto,
že u objektu čp. 3, který slouží jako schůzovní místnost, bude opravena
fasáda, dešťové svody atd.

Ocenění městského úřadu
V březnu se stal městský úřad finalistou v celorepublikové soutěži „Česká
inovace 2013“ v kategorii Inovace ve veřejné správě s elektronickým
zpracováním požadavků občanů – evidence v databázi akcí.
V dubnu se městský úřad zapojil do soutěže „Cena hejtmana
Moravskoslezského kraje za společenskou odpovědnost pro rok 2013“
a obdržel čestné uznání za přijetí a realizaci myšlenek společenské
odpovědnosti v oblastech sociální, ekonomické a environmentální.
V roce 2014 proběhl již osmý ročník soutěže s názvem Úřad roku „Půl na
půl – respekt k rovným příležitostem“, kterou pořádá Ministerstvo vnitra ve
spolupráci s partnerskými organizacemi. Soutěž podporuje rovnost žen
a mužů v úřadech veřejné správy. Vyhlášení soutěže, ve které se naše město
umístilo v kategorii obcí II. typu na druhém místě, proběhlo 5. června v Praze.
Městský úřad Studénka se zapojil do dalšího ročníku soutěže
o nejpraktičtější, nejpřehlednější a nejoriginálnější internetové stránky měst
a obcí s názvem „Parádní web 2014“, ve kterém získal v kategorii měst třetí
místo. Soutěž pořádal časopis „Veřejná správa“, který se zaměřuje na
odborný servis pro samosprávu a státní správu.

- 19 -

Kronika města Studénky za rok 2014

Informační centrum Studénka
Od roku 2003 je informační centrum oficiálním
turistickým informačním centrem a je certifikováno
Českou centrálou cestovního ruchu Czech Tourism.
Základním posláním je turistická informační činnost
a propagace města Studénka v České republice.
Centrum prodává informační materiály a upomínkové
předměty, zajišťuje Czech POINT a ověřování.
Celorepubliková soutěž o nejlepší a nejkvalitnější infocenrum odstartovala
16. června v novinách Deník. V letošním roce si vítězství za Moravskoslezský
kraj právem zasloužilo Informační centrum Studénka. Pracovnice
informačního centra Jindřiška Gurková a Lucie Šostá dosáhly v soutěži
nejlepších výsledků v rámci kraje. Slavnostní vyhlášení výsledků soutěže
a převzetí ocenění proběhlo v Plzni 16. října.
Jako každý rok obhájily pracovnice certifikát informačních center
skupiny „B“.
V roce 2014 vydalo Informační centrum Studénka mapu s obrázky o rybniční
soustavě ve Studénce, sešitek švédských křížovek „Město Studénka
v křížovkách“ a brožuru „Studénka. Menhir či kamenná stéla v zámecké
zahradě“.
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HOSPODAŘENÍ
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Rozpočet
Rozpočet na rok 2014 byl schválen v prosinci 2013 a během roku 2014 byl
několikrát přepracován.
Rozpočet města Studénky na rok 2014
(v Kč)

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

Schválený rozpočet
203.831.400
105.953.800
15.714.100
3.467.800
78.695.700
218.589.500

Upravený rozpočet
145.712.600
106.644.700
17.283.600
109.000
21.675.300
167.520.600

Investiční akce
Dne 12. května byly opět zahájeny práce na mateřské škole na ulici Poštovní.
Původně plánovaná rekonstrukce musela být z důvodu neočekávaných problémů
se statikou objektu na podzim roku 2013 pozastavena a v následujícím období
byla připravována dokumentace nápravných opatření. V roce 2014 byly
realizovány sanační práce, které měly zajistit potřebnou statiku celé stavby,
tj. byly odstraněny stropní konstrukce a nahrazeny novými. Poté se pokračovalo
v rekonstrukci mateřské školy dle původního záměru.
Město podalo žádost o dotaci na „Místní akční skupinu
Regionu Poodří“ s projektem zaměřujícím se na řešení
bezpečnostních a bezbariérových stavebních úprav
stávajícího přechodu pro chodce a navazujících chodníků
na ulici Sjednocení u městského úřadu. U stávajícího
přechodu byl vybudován přechodový ostrůvek a chodníkové napojení. Přechod
byl osvětlen a ve vozovce byla nainstalována zemní LED návěstidla.
Na podzim byl vybudován nový chodník na ulici Moravská směrem na
Pustějov. Tento chodník propojil stávající chodník s chodníkem na ulici
Butovická.
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Město Studénka získalo dotaci z rozpočtu Regionální
rady regionu soudržnosti Moravskoslezsko na projekt
s názvem „Bezpečnostní a bezbariérová úprava
přechodů u nákupní zóny ve Studénce.“ Tato dotace
byla poskytnuta na úpravu čtyř přechodů pro chodce
a na ně navazujících chodníků přes ulici Sjednocení a ulici Beskydská v centru
města u Penny Marketu. Od září do konce roku bylo vybudováno osvětlení
přechodů, zemní LED návěstidla a ochranné dělicí ostrůvky.

Veřejná finanční podpora města
Veřejná finanční podpora se poskytuje na podporu činnosti právnických osob
nebo k jiným účelům, jako je činnost sportovní, kulturní, charitativní, na práci
s dětmi a mládeží. Orgány města, tj. Radou města Studénky a Zastupitelstvem
města Studénky, byla poskytnuta 30 žadatelům ve výši 2.801.000 Kč. Mezi
příjemce s nejvyšší finanční podporou patřila Charita Studénka
(1.350.000 Kč), HC Studénka, o. s., a Sportovní klub Studénka, o. s. (obě
organizace po 320.000 Kč), TJ MSV Studénka, o. s. (200.000 Kč), FOTBAL
STUDÉNKA, o. s. (190.000 Kč).

Granty
V grantovém programu bylo rozděleno 168.000 Kč mezi 14 organizací
a jednotlivců na 21 projektů a akcí. Nejvyšší částka byla přidělena
Sportovnímu klubu Studénka, o. s., na „Mistrovství ČR mladších a starších
žáků v národní házené“ (13.000 Kč), Sdružení rodičů při ZŠ T. G. Masaryka
Studénka na rodinné odpoledne (10.000 Kč) a firmě Polehla Libor – POLI na
„10. ročník Poli veterán jízdy“ (10.000 Kč).
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Opravy a údržba majetku
Správa a údržba silnic a chodníků
V roce 2014 proběhla rekonstrukce části povrchu chodníku na ulici 2. května
v úseku mezi ulicí Komenského a ulicí Májová (470.253 Kč) a byla opravena
část chodníku na ulici Moravská (99.646 Kč). Z důvodu zvýšení průtočnosti
Butovického potoka byl odstraněn most na ulici Butovická u čp. 55 a vyzděn
pilíř bývalého mostu u státní silnice a doplněno zábradlí (99.309 Kč). Po
povodni ve Studénce dne 26. května byla provedena očista místních
komunikací od bláta a naplavenin včetně vyčištění příkopů na ulici Panská od
ulice Sjednocení po ulici Májová a na ulici Na Trávníkách, Družstevní,
U Rybníčku, Slezská a Smetanova. Byly dokončeny práce na odstraňování
škod na mostech a lávkách v Butovicích po přívalovém dešti ze dne 8. května
2013 (875.031 Kč, z této částky město uhradilo 15 % a 85 % uhradilo
Ministerstvo dopravy).

Sportovní zařízení v majetku města
Ve víceúčelové sportovní hale byla provedena oprava části střechy nad
ledovou plochou nákladem 299.000 Kč, oprava rolby nákladem 126.900 Kč
a byl vyměněn poškozený transformátor nákladem 255.000 Kč.

Nebytové hospodářství
Byly opraveny nebytové prostory v hodnotě 670.000 Kč, šlo především
o záchovnou údržbu jako opravy vodoinstalace, elektroinstalace, plynových
zařízení, práce stolařské, klempířské, zednické, malířské a natěračské, opravy
zdravotechniky apod.

Bytové hospodářství
V roce 2014 bylo opraveno a v některých případech kompletně
zrekonstruováno 24 bytových jednotek, novým nájemcům bylo předáno do
užívání 22 bytů. Na opravy, údržbu, rekonstrukce a řešení havárií domovního
a bytového fondu bylo vynaloženo 1.500.000 Kč.

Základní školy
V budově základní školy T. G. Masaryka byla provedena oprava havarijního
stavu měření a regulace kotelny, oprava podlah ve 3. nadzemním podlaží,
stavební opravy učebny fyziky a chemie a oprava sociálního zázemí
- 24 -

Kronika města Studénky za rok 2014
tělocvičny. Na budově základní školy na ulici Sjednocení byla opravena
střecha budovy A i B, opraveny učebny fyziky a chemie a sociální zázemí
tělocvičny. Ve škole na ulici Butovická byla opravena učebna chemie a byla
prováděna záchovná údržba střech.

Mateřská škola
V budově mateřské školy na ulici Komenského byly vyměněny dvoje vstupní
dveře za nové hliníkové a dveře v zádveří vstupu na zahradu. Také byl
vyměněn plynový kotel otopné soustavy. V mateřské škole na ulici
R. Tomáška byla opravena místnost příjmu stravy v suterénu a byla
vyměněna PVC krytina na schodišti a podestách. V mateřské škole na ulici
Budovatelská byly opraveny zídky vstupů k šatnám. V budově mateřské školy
na ulici Butovická byla vyměněna všechna okna a dveře a střešní krytina
včetně nátěru klempířských prvků a byly vyměněny kryty radiátorů
a obložení okenních zdí. Na budově mateřské školy v Nové Horce byla
staticky zajištěna štítová stěna a byla vyměněna dlažba a obklady v přípravně
jídel, skladu, chodbě a sociálním zázemí.

Školní stravování
V roce 2014 byla provedena výměna všech oken a dveří v budově školní
kuchyně a školní jídelny základní školy T. G. Masaryka.

Péče o vzhled obce
Hlavní roční kontrolu herních prvků na území města Studénky provedl Lukáš
Ondráček. Město nakoupilo 7 ks červených odpadkových košů REX2,
umístěných na náměstí, nechalo repasovat 10 ks vánočního motivu „vločka“
a koupilo 200 m stále svítícího řetězu na vánoční strom na náměstí
Republiky. Na ulici Polská byl vybudován informační
panel s mapou vrcholů Beskyd. Na začátku roku byla
ošetřena památná lípa v zámecké zahradě. Byly
provedeny terénní úpravy pozemku parcely
č. 1464/5, katastrální úřad Butovice, na ulici
Sjednocení (bývalé zahrádky) naproti letnímu
stadionu. Bylo vybudováno nové veřejné osvětlení v počtu 19 stožárů na ulici
Panská v úseku mezi ulicí Májová a Zahradní. Po povodni ve Studénce dne
26. května byla opravena poškozená kamenná zeď v otevřené části
zatrubněného Studéneckého potoka v zahradě na ulici Na Trávníkách čp. 124.
Od naplavenin byla vyčištěna požární nádrž „Rybníček“ na ulici U Rybníčku.
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Zachování a obnova kulturních památek
V roce 2014 byla provedena část sanace střešní konstrukce, krovu
a zastropení včetně ošetření podkrovního zdiva budovy starého zámku
čp. 154 nákladem 602.000 Kč s využitím finančního příspěvku Ministerstva
kultury ve výši 300.000 Kč.

Požární ochrana
Prostory užívané dobrovolnými hasiči byly opraveny v celkové sumě
168.000 Kč, šlo především o záchovnou údržbu jako opravy vodoinstalace,
elektroinstalace, práce zednické, malířské, natěračské apod. V hasičské
zbrojnici na ulici Družstevní byla provedena oprava a regulace ústředního
topení, elektroinstalace a rozvodů stlačeného vzduchu nákladem 166.000 Kč,
ve všech hasičských zbrojnicích města bylo provedeno odsávání výfukových
spalin nákladem 145.000 Kč.

Svoz odpadů
Z popelnic a kontejnerů občanů bylo vyvezeno 1 380,7 t směsného
komunálního odpadu. Do kontejnerů na tříděný sběr bylo odloženo 103,6 t
skla, 131,8 t plastů a 113,6 t papíru. Z oplocených stanovišť velkoobjemových
kontejnerů (sběrných dvorů) bylo odvezeno 121 ks velkoobjemových
kontejnerů odpadu ze zahrad a zahrádek, 152,04 t biologicky rozložitelného
odpadu z hnědých 770l kontejnerů. Při sobotních svozech objemného
a nebezpečného odpadu bylo odvezeno 244 m3 odpadů, z toho bylo 220 m3
objemných odpadů, 45 m3 lednic a elektrospotřebičů, 100 m3 paliva, 20 m3
pneumatik, 1 m3 železa a 9 m3 nebezpečného odpadu (barvy, oleje,
akumulátory). Ze sběrného dvora OZO Ostrava, s. r. o., na ulici Poštovní bylo
vyvezeno celkem 190,84 t objemného odpadu a 20,55 t pneumatik. Po
povodni ve Studénce dne 26. května bylo odvezeno téměř 78 t objemného
odpadu.
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ORGANIZACE
ZŘIZOVANÉ
MĚSTEM
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SAK Studénka, příspěvková organizace
Společnost
SAK Studénka,
příspěvková
organizace, nabízela obyvatelům i návštěvníkům
služby v oblasti kultury a sportu. V oblasti kultury
zabezpečovala kulturně-společenské dění na
území města Studénky, zajišťovala vysílání studia
TV Odra, vydávala zpravodaj, provozovala knihovnu a Vagonářské muzeum.
Oblast sportu zahrnovala zimní stadion, areál bývalého městského koupaliště
a sportovní centrum (bazén, brouzdaliště, vířivá vana, sauna, bowling,
solárium, areál minigolfu). Další oblastí činnosti byl provoz ubytovacího
zařízení a občerstvení ve sportovním centru.

Klub Peklo
Program klubu byl i nadále tvořen především pro teenagery
a mladé obyvatele Studénky a okolí. Začátek roku
odstartoval taneční večer s diskžokeji ze Studénky a večer ve
stylu Hawai, na kterém byly kromě klasické nabídky zboží
nabízeny také koktejly všech druhů a barev. Zdařilou akcí
i pro starší návštěvníky byla degustace vína nazvaná
„Víno, ženy, zpěv“. Tu se podařilo uskutečnit ve
spolupráci se studéneckým vinařem Jakubem Sikorou
a fotografem Rudolfem Suchánkem, který zapůjčil své
fotografie Studénky a okolí. Na tuto akci byla pořízena
speciální edice skleniček.
Jarní program pokračoval koncerty, tanečními a tematickými večery. Větší
akcí byl večer „Dost Dobra Muzyka“, který v přísálí Dělnického domu
představil čtyři nadějné kapely se členy ze Studénky.
Podzimní část odstartovala v říjnu, kdy klub hostil členy salsa
workshopu, který probíhal v Dělnickém domě. Program
pokračoval klasickými tanečními večery pro mládež. Konec
roku se pak nesl v duchu akustického koncertu, doplněného
o malou degustaci vín, a klasické štědrovečerní party na závěr
roku.
Celkově byl rok 2014 v klubu Peklo průměrným s celkovým počtem
17 samostatných uspořádaných akcí. Na konci roku proběhlo výběrové řízení
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na funkci nového produkčního klubu, kterým bude od 1. ledna 2015 Pavla
Mantheeová.

Kultura
Středisko
kultury
SAK Studénka,
příspěvková
organizace, organizuje kulturní akce pro všechny
věkové kategorie (koncerty, divadla, zábavné pořady,
přednášky, festivaly, besedy, kurzy), zprostředkovává
vystoupení, zabezpečuje zpracování a vydávání
zpravodaje, zajišťuje výlep plakátů a organizuje kulturní akce i další projekty
pod širým nebem. Provozuje klub Peklo a pod SAK Studénka, příspěvková
organizace, patří i Tamburašský soubor Brač Studénka a Mažoretky Petra.
V oblasti divadla jsou vybírána hlavně profesionální zájezdová divadla
a divadelní společnosti. V rámci nedělního odpoledne pro nejmladší generaci
bylo odehráno 5 pohádek a 1 pohádka v rámci školního představení pro děti
z mateřských škol. Pro I. stupeň základních škol byl velice úspěšný
dvojkoncert Pavla Nováka ml., pro II. stupeň byl připraven bubenický koncert
„Jumping Drums“ Iva Batouška. Uskutečnil se i tradiční dětský maškarní ples.
V tomto roce pracovníci uspořádali první ročník bezpečnostně preventivní
akce „112 zasahuje“, na které složky integrovaného záchranného systému
předvedly dětem základních škol ze Studénky i okolí svou práci.
Z folkové scény koncertoval známý písničkář a herec Jiří Schmitzer, zpívající
právník Ivo Jahelka s Miroslavem Palečkem, vsetínská folkrocková skupina
Žamboši nebo legenda folku skupina Nezmaři. V klubovém pořadu ve
Sportovním centru-zimáku si zahrálo a zapívalo ostravské duo
Sova & Slamák.
Nově pořádalo středisko akce pouze pro seniory.
Jednalo se o pořady nazvané „Tančírna“, ve kterých
kromě DJ Paula Doctora vystupovali umělci známí
především starší generaci, jako byl např. Josef Zíma
nebo Naďa Urbánková.
Z programové nabídky pravidelných akcí se uskutečnily pořady „Studénecká
hůlka“ (soutěž mažoretek), „Vyhlášení úspěšných občanů města a osobnosti
města“, „Mažoretkové odpoledne“, „Ženy v akci“, „Studénecký kapřík“ (pro
mentálně a sluchově postižené) a pravidelné koncerty Tamburašského
souboru Brač Studénka.
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Léto bylo ve znamení „Letního festivalu“. Během prázdnin se před
Sportovním centrem-zimákem, na zahradě u Dělnického domu, v areálu
Jarošova statku a studéneckého zámku uskutečnilo 12 kulturních akcí jak pro
děti, tak pro dospělé.
Středisko kultury pořádalo pro zájemce množství kurzů, např. kalanetiku,
pilates, jógu, kruhový trénink, orientální tanec, tai-chi, a seminářů,
např. výtvarný seminář, trénování paměti nebo výuku salsy.
V roce 2014 byl zpravodaj vydáván v nákladu 650 kusů 11x ročně. Stejně jako
v minulých letech byl nabízen v novinových stáncích a obchodech. Měsíčně se
zpravodaj rozesílal do 40 měst, knihoven a institucí a výtisk zdarma dostávali
inzerenti.

Městská knihovna Studénka
Městská knihovna sídlí v centru města na ulici
Arm. gen. L. Svobody, její pobočka ve Studénce na
zámku. Knihovna obsluhovala 858 registrovaných
čtenářů, z toho bylo 210 dětí do 15 let. Knižní fond čítal
celkem 26 066 dokumentů, z toho byla v tomto roce
knihovna obohacena o 809 nových titulů.
V knihovně se konalo 34 knihovnických lekcí pro
žáky škol. Knihovnické lekce vedla knihovnice
Ludmila Goldová, se žáky besedovali spisovatel Miloš
Kratochvíl a ilustrátor Adolf Dudek. Žáci 6. tříd se
zúčastnili workshopu o knihtisku
a žáci 7. tříd besedy o lovcích mamutů. Součástí
knihovnických lekcí byl projekt „Už jsem čtenář – Knížka pro
prvňáčka“ pro dvě první třídy ze ZŠ Sjednocení.
V rámci komunitní knihovny se v roce 2014 uskutečnilo
47 přednášek, 12 výstav a 4 vernisáže. Největší zájem
byl o besedy s herečkou a spisovatelkou Ivankou
Devátou a se spisovatelem Vlastimilem Vondruškou,
o přednášky s psychologickou tematikou (setkání
s psycholožkou PhDr. Stanislavou Podžornou) a přednášky s cestovatelskou
tematikou (např. Peru, Malajsie, Londýn). Přednášek se zúčastnilo celkem
778 návštěvníků.
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Sport
Předmětem činnosti SAK Studénka, příspěvková organizace, jsou také
aktivity sportovního charakteru.
Víceúčelová sportovní hala je využívána především v zimních měsících ke
sportům na ledové ploše. Hala poskytuje zázemí sportovnímu klubu
HC Studénka, který zde trénuje i hraje domácí a přípravná utkání všech
kategorií. Ledová plocha je dále využívána pro soutěž amatérských družstev
(amatérská hokejová liga), pro pronájmy jednotlivým amatérským týmům,
pro bruslení veřejnosti. V dopoledních hodinách využívají ledovou plochu
i školy ze Studénky a okolních obcí.
V roce 2014 proběhlo o 19 bruslení více než v roce 2013 a vzrostl počet
návštěvníků o 880 osob. Rekordem v počtu návštěvníků byl měsíc leden, ve
kterém se uskutečnilo 9 bruslení a navštívilo ho 1 536 návštěvníků.
Fitcentrum je navštěvováno nejen širokou veřejností, ale také místními
školami v rámci hodin tělesné výchovy. Součástí fitcentra je také spinning.
V současné době je v návštěvnosti posilovny vidět určitý nárůst, kdežto
spinning je již z hlediska zájmu na ústupu.
Součástí sportovně-ubytovacího komplexu jsou sauny (muži, ženy), vířivá
vana, bowling, ubytovna a bar. V roce 2014 se uskutečnila rekonstrukce části
střechy tohoto areálu.
Ve sportovně-ubytovacím komplexu se nachází bazén o velikosti 17 m x 5 m,
který je provozován celoročně. K bazénu náleží brouzdaliště s hloubkou
40 cm a chrlič vody, průměrná teplota vody se pohybovala mezi 27,5 až
28,5°C. Z důvodu reklamace bazénové fólie byl bazén v průběhu roku 2014
uzavřen v termínu od 28. července do 7. září. Na konci roku došlo k výměně
dveří z šaten do bazénu. V prostorech bazénu probíhala vždy každé úterý,
čtvrtek a pátek dopoledne plavecká škola Relax, s. r. o., pod vedením
Mgr. Reného Lakomého.
Bowling byl v provozu celoročně, v části pro sezení byl vyměněn koberec.
Vířivá vana byla v provozu celý rok, v technologii čištění a chemického
ošetření vody byla realizována generální oprava dávkovací jednotky.
Solárium bylo také z důvodu opravy střechy přes letní měsíce mimo provoz.
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V září byla provedena rekonstrukce baru a v listopadu byla zřízena nová
dětská ohrádka pro nejmenší.
V roce 2014 byly vybudovány plastové dveře z důvodu ochrany a omezení
vstupu cizích lidí na ubytovnu.
Sportovně-rekreační areál je umístěn vedle sportovně-ubytovacího komplexu
a najdeme zde hřiště minigolfu, dětské brouzdaliště a herní prvky
s pískovištěm.

Televizní studio Odra
Televize Odra spustila v roce 2014 novou vizáž, změnila se i hlasatelna
a přibyly nové pořady, jako jsou „Zajímavá místa“, „Kulturní přehled“ nebo
„Hudební magazín“.
Televize i nadále spolupracovala s kopřivnickou KTK a Televizí Mikroregiony.
Vysílání bylo souběžně šířeno i na kanále TV Odra v síti MIRAMO a na
internetu. Ke konci roku 2014 začala TV ODRA vysílat i zkušebně v optické
síti společnosti M-NET Studénka ve Studénce. Také byl rozšířen archiv
pořadů na kanále Youtube.com.
V kabelové síti a na internetu mohli diváci vidět průměrně 45 repríz
magazínu TV Odra týdně. Studio TV Odra nabídlo svým divákům
232 reportáží, anket a besed se zajímavými hosty. Celkem za rok odvysílalo
přes 100 hodin pořadů.
Pracovníci studia rovněž zabezpečili přímé přenosy a ozvučení všech
zasedání Zastupitelstva města Studénky a dalších velkých akcí. Natáčeli
a zpracovávali vybrané celé sportovní zápasy, které jako jediná kabelová
televize v České republice vysílali komentované.

Vagonářské muzeum
Během roku bylo muzeum otevřeno 130 dnů a navštívilo ho
5 383 zájemců. Muzeum zajistilo tři dny otevřených dveří, a to
Den muzeí a galerií ČR (v květnu), den města (v červnu) a den
otevřených dveří (v září), který organizoval městský úřad.
Nabídku volného vstupu během těchto dnů využilo
306 návštěvníků.
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U příležitosti 55 let od zahájení provozu na
letišti v Mošnově poskytli pracovníci muzea
ze svých sbírek soubor fotografií letecké
výroby ve vagonce, ze kterých byla v květnu
uspořádána průvodní výstava. Protože se
akce setkala s velkým zájmem, dohodli se s pořadatelem na jejím pokračování
až do konce roku 2015.
Ve dnech 17. až 19. června se Vagonářské muzeum prezentovalo na
Mezinárodním veletrhu drážní techniky Czech Raildays 2014 Ostrava,
konaném na nákladovém nádraží v Ostravě.
Muzeum pokračovalo v posledním a závěrečném
ročníku
projektu
„Industriální
atraktivity
v Moravskoslezském kraji“. Na vytvořené „Stezce
technických atraktivit – TECHNO TRASE“ měli
návštěvníci možnost získávat drobné upomínkové
předměty. Na konci června proběhla společensko-kulturní akce „FAJNE LÉTO“, zaměřená hlavně na
propagaci technických památek. Tuto akci navštívilo
asi 450 osob a expozici muzea 214 osob. Celý projekt
TECHNO TRASY byl v měsíci červenci ukončen.
V září byl pronajat další exponát pro mezinárodní veletrh v Berlíně, v říjnu se
pracovníci muzea podíleli na akci „Čarodějné ohně“, kterou pořádalo
středisko kultury.
Po dohodě s Železničním muzeem moravskoslezským v Ostravě byly v jejich
prostorech prezentovány exponáty z počáteční výroby nákladních vozů na
uhlí. Po schválení Radou města Studénky byl železničnímu muzeu zapůjčen
jeden exponát až do konce dubna 2015.
Poměrně značná část z uložených exponátů v originálu, včetně fotografické
dokumentace o vývoji kovárenské výroby, byla pronajata společnosti
MSV Metal ve Studénce pro jejich podnikovou prezentaci.

Středisko čistírny odpadních vod a kanalizace
Středisko čistírny odpadních vod a kanalizace bylo organizační složkou města
Studénky, bylo zřízeno za účelem provozování čistírny odpadních vod,
čerpacích stanic tlakových i podtlakových, stokových sítí a řadů včetně
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veškerých příslušenství (šachty apod.) a dešťových a sdružených kanalizací,
to vše v majetku zřizovatele. Středisko sídlilo na Poštovní ulici, ČOV na ulici
Nádražní.
Během své činnosti se počet pracovníků střediska stabilizoval na čtyřech
zaměstnancích ve stálém pracovním poměru. Za rok 2014 se podařilo uzavřít
257 smluv o odvádění splaškových odpadních vod s obyvateli nově
odkanalizované části Studénky. Toto množství představuje 75% úspěšnost
odkanalizovanosti v dané lokalitě.

Jednotka sboru dobrovolných hasičů města
Studénky
Jednotka sboru dobrovolných hasičů města Studénky byla organizační
složkou města, která neměla právní subjektivitu. Byla dislokována na třech
hasičských stanicích – centrální hasičská zbrojnice na ulici Butovická,
hasičská zbrojnice na ulici Družstevní a hasičská zbrojnice na ulici 2. května.
Kromě základních zásahů u požárů a jiných mimořádných událostí se
jednotky specializovaly: CHZ na ulici Butovická na zásahy u dopravních
nehod, HZ na ulici Družstevní na zásahy a práce na vodní hladině a HZ na ulici
2. května na technické zásahy, čerpání a dopravu vody a civilní ochranu.
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PRŮMYSL,
ŽIVNOSTI, OBCHOD
A SLUŽBY
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Studénka i Nová Horka spadají územně pod Živnostenský úřad Bílovec. Podle
jeho údajů bylo v roce 2014 ve Studénce 1 781 podnikatelů, z toho
1 651 fyzických osob a 130 právnických osob. V Nové Horce pracovalo
32 podnikatelů, z toho 29 fyzických osob a 3 právnické osoby.

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

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

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

Cukrárny
cukrárna Loď, cukrárna U sousedů, Martínek František (prodej zmrzliny)

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

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

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

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

Alergologie
MUDr. Vrajíková Jiřina

Diabetická a interní ambulance
MUDr. Kantorová Dagmar

Domácí odborná zdravotnická péče
a pečovatelská služba
Charita Studénka

Gynekologická ambulance
MUDr. Zewdiová Naděžda, MUDr. Zhánělová Kateřina

Chirurgická, gastroenterologická a interní
ambulance
MUDr. Hanzelka Pavel

Kožní ambulance
MUDr. Canibal Milan

Laboratoř
Holaňová Eva
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Léčebná rehabilitace
Bc. Burdová Hana, Nečasová Vanda

Lékárny
Lékárna Dr. Max,
Miroslava

Lékárna

Prima, s. r. o.,

Lékárna 411 – RNDr. Kunzová

Neurologická ambulance
MUDr. Bartošová Zdenka

Oční ambulance
MUDr. Hollá Olga

ORL ambulance
MUDr. Laskafeld Dušan

Ortopedická ambulance pro děti a kojence
MUDr. Vaněček Ivo

Poradenství klasické homeopatie
Vašicová Magda

Psychologické poradenství
Bc. Dresler Alexandr

Psychiatrická ambulance
MUDr. Starý Jiří

Stomatologická ambulance
MUDr. Břízová Helena, MUDr. Marková Jiřina, MUDr. Šlosarová Danuše,
MUDr. Tichopádová Marie
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Živnosti a provozovny
Koncem března byla místo prodejny Hruška
u Dělnického domu otevřena prodejna „Potraviny –
Smíšené zboží u Dělnického domu“. Majitelem
a provozovatelem je Nguyen Ngoc Nam.
Mezi městem Studénka a společností HAMIK MASO, s. r. o., byla od 1. června
uzavřená smlouva na pronájem provozovny na ulici Poštovní. Byla zde
zřízena prodejna masa, uzenin a potravinářského zboží.
Na jaře byla zleva zmenšena bývalá prodejna Ryšavý, nyní
prodejna Hruška na náměstí Republiky. V tomto místě
byla v červenci otevřena prodejna pekárny Illík, kde jsme
mohli koupit různé druhy chlebů, rohlíků, sladkého
i slaného pečiva a zákusky.
Už po druhé (a snad nastálo) se přestěhovala Vinotéka
U Šrotů. Z původního místa na pravém boku bývalého
Vagonáře se stěhovala na internát, nyní se vrátila na
náměstí Republiky. V bývalé pivnici Centrum byla
zmenšena prodejna textilu Halle a v nově vzniklém prostoru byla v červenci
otevřena tato vinotéka. Kromě vína jsme zde mohli koupit také čaje, různé
druhy kávy a dárková balení sladkostí. Součástí prodejny byl i koutek
s posezením.
Na náměstí Republiky byla v srpnu
otevřena Vinárna F. Kromě různých druhů
vín a v zimě také svařáků nabídla
i posezení u kávy nebo destilátů.
Na podzim byly v nákupním středisku Kotvice otevřeny dvě
nové prodejny. V přízemí se jednalo o domácí potřeby
a drogerii, v prvním patře o velkoobchod Slunce s textilním
zbožím a obuví.
Magické datum 10. 10. v 10 hodin si
jako otevírací čas zvolila cukrárna
U sousedů. Je umístěna v bývalé
cukrárně Kristýnka na náměstí
Republiky. Cukrárna se může pochlubit nejen nově zařízeným interiérem, ale
také novou rozšířenou nabídkou. Mohli jsme zde zakoupit např. dorty firmy
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Ollies, která sídlí v Ostravě a své výrobky rozváží do vybraných cukráren
a kaváren, nebo vlastnoručně vyrobený dezert Panna Cotta a další zákusky.
V říjnu byla v 1. patře bývalé kavárny Centrum opět
otevřena restaurace KAVáRNA, ale tentokrát ve zmenšeném
prostoru. V poledne nabízela restaurace obědové menu,
odpoledne a večer posezení s možností výběru jídla
z jídelního lístku. Zbývající prostor v 1. patře začal sloužit jako kanceláře.
V listopadu byla v bývalém areálu
otevřena Svářečská škola a rekvalifikační
Studénka, s. r. o. Poskytovala základní
svařování, periodické přezkoušení
rekvalifikační kurzy a rozšíření atestace.
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ŠKOLSTVÍ
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Mateřská škola Studénka
Mateřská škola Studénka je příspěvkovou organizací.
Ve školním roce 2013/2014 měla jedno kmenové
a pět odloučených pracovišť. Ředitelkou byla
Mgr. Pavla Honová, o děti se staralo 28 pedagogů. Ve
všech pobočkách bylo ve školním roce 2013/2014
celkem zapsáno 319 dětí, které byly rozděleny takto:
MŠ Budovatelská 52 dětí, MŠ Butovická 37 dětí,
MŠ Komenského 62 dětí, MŠ R. Tomáška 37 dětí,
MŠ Tovární 116 dětí a MŠ Nová Horka 15 dětí.

MŠ Budovatelská

MŠ Butovická

MŠ Komenského

MŠ R. Tomáška
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MŠ Tovární

MŠ Nová Horka
Všechny pobočky organizovaly akce pro své děti i jejich rodiče. Tyto akce
v kronice pro jejich množství neuvádím. Z celoškolních akcí proběhlo v úterý
27. května v Dělnickém domě muzikálové představení na motivy pohádky
„O neposlušných kůzlátkách“, které zahrály děti z MŠ R. Tomáška pod
vedením Jarmily Nekolové (scénář a choreografie) a Dagmar Binarové
(klavírní doprovod). Kromě dětí ze všech MŠ představení zhlédly i děti
z prvních tříd ZŠ.
Také ve školním roce 2014/2015 měla mateřská škola jedno kmenové a pět
odloučených pracovišť. Ředitelkou byla Mgr. Pavla Honová. Ve všech
pobočkách bylo ve školním roce 2014/2015 celkem zapsáno 320 dětí, které
byly rozděleny takto: MŠ Budovatelská 50 dětí, MŠ Butovická 40 dětí,
MŠ Komenského 62 dětí, MŠ R. Tomáška 37 dětí, MŠ Tovární 116 dětí
a MŠ Nová Horka 15 dětí.
Od 1. srpna se školka zapojila do projektu „Společně na jedné lodi“, který
bude ukončen 30. června 2015. Projekt byl určen pro pedagogy čtyř
mateřských škol, kromě Studénky se účastnily i MŠ Montevláček z Lichnova,
MŠ Zelená z Ostravy a MŠ Vápenná z Jeseníku. Hlavním cílem projektu bylo
podpořit profesní rozvoj pedagogických pracovníků zapojených mateřských škol.
Pedagogové se účastnili 14 akreditovaných kurzů. Projekt byl realizován v rámci
Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost a byl financován
z Evropského sociálního fondu a ze státního rozpočtu České republiky.
Projekt Mateřské školy Studénka „Logohrátky se slovíčky pro kluky a pro
holčičky“ byl zaměřen na podporu kvality a zlepšení materiálních podmínek
pro poskytování primární logopedické péče dětem předškolního věku na
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území města Studénky a šíření povědomí o této vzdělávací oblasti směrem
k cílové skupině rodičů předškolních dětí. Projekt byl zaslán na Ministerstvo
školství, mládeže a tělovýchovy ČR, které ho podpořilo částkou 80.000 Kč
z rozvojového programu „Podpora logopedické prevence v předškolním
vzdělávání pro rok 2014“.
V roce 2014 byl ukončen projekt „Předškolka“, jenž měl děti, které ještě
nenavštěvovaly mateřskou školu, připravit na pobyt v ní. Děti si nacházely nové
kamarády a maminky předávaly zkušenosti. Na projektu se finančně
podílela mateřská škola a město Studénka. Protože se předškolky zúčastňovalo
stále méně dětí, byl projekt z finančních důvodů ukončen.

Základní škola Studénka

ZŠ Butovická
Ve školním roce 2013/2014 navštěvovalo školu 279 žáků
ve 12 třídách. O jejich vzdělání se starala ředitelka školy
Mgr. Jana Rychtarová, zástupkyně ředitelky Mgr. Jana
Bártová, 17 učitelů, 3 asistentky učitele a 2 vychovatelky.
Ve školním roce probíhal projekt Butovická unie. Jednalo
se o celoškolní projekt, zaměřený na posílení komunikace
a vztahů ve třídě. Základní škola Butovická se změnila na
Butovickou unii a každá třída se stala jedním státem.
Úkolem každého státu bylo domluvit se společně na názvu,
vlajce, znaku a heslu, připravit hymnu a prezentaci třídy. Samostatným
státem se stala i školní družina, sborovna a ředitelna.
Číst dětem různé dětské knížky je velice prospěšné
pro rozvoj smyslového vnímání. Proto se žáci
studéneckých škol domluvili s mateřskou školou
a pravidelně každý čtvrtek chodili dětem číst.
Nejlepší čtenáři 5. až 9. třídy ze ZŠ Butovická četli
dětem v mateřské škole na ulici Butovická, Tovární
a Budovatelská.
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Dne 30. ledna navštívil školu cestovatel a fotograf Tomáš Kubeš, který má
bohaté dlouholeté zkušenosti nejen s cestováním po Africe, ale i po Americe,
Asii a Evropě. Interaktivní formou si připravil tři zeměpisné přednášky
o Africe, ve kterých vyprávěl své vlastní zážitky a zkušenosti, které načerpal
za čtyři roky cestování.
V druhé polovině března probíhala velká hlasovací
soutěž mezi žáky i rodiči o nejzdařilejší logo třídy.
Výhrou byla (podle dětí) svačina snů – pizza. Vítězem
první kategorie byla 2. třída, vítězem druhé kategorie se
stala 9. třída.
Ve čtvrtek 27. března se škola již počtvrté stala místem meziškolního klání
soutěžních dvojic, jejichž silnými zbraněmi byly nejen znalosti a dovednosti
nabyté v anglickém jazyce, ale i rychlost, pohotovost, týmová spolupráce
a vhodně zvolená taktika. Pozvání do soutěže v angličtině „HAVE FUN WITH
ENGLISH“ znovu přijaly nejen všechny základní školy ze Studénky, ale i školy
z blízkého okolí. Soutěž byla přichystána pro
žáky 4. až 9. ročníku, kteří byli rozděleni do tří
věkových kategorií. Žáci skládali věty, hledali
odpovědi na otázky, pracovali s textem,
přiřazovali obrázky, skládali domino, luštili
křížovky apod. Aby celá akce mohla v takovém
rozsahu proběhnout, pomáhali s její organizací
žáci osmých a devátých ročníků školy, kteří nesli jako porotci u jednotlivých
úkolů značnou zodpovědnost za regulérnost a správnost této soutěže.
Dne 23. dubna škola pořádala již
tradiční
soutěž
„BUTOVICKÁ
HVĚZDIČKA“ pro děti ze Studénky
a okolních škol, kterou grantem
podpořilo město Studénka. Této
pěvecké a výtvarné soutěže se
každým rokem účastní stále více žáků, v roce 2014 to bylo
celkem 73 dětí. Žáci soutěžili ve třech kategoriích podle věku. Malí výtvarníci
malovali soutěžní práce na téma „Mláďátka na jaře“ a k tomu jim zpívali
vybraní sólisté.
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Sedmý květen nebyl obyčejnou středou, ale dnem, v němž vyvrcholil
celoroční projekt s názvem Butovická unie. Historicky první „Butovické hry“
odstartovaly v devět hodin. Všem divákům a především
nezávislé porotě složené ze zástupců města Studénky,
bývalých pedagogů a studentů a dalších osob
spřízněných se školou žáci předvedli svou hymnu,
vlajku a celkovou prezentaci svého národa. Zmíněná
porota pak každou ze tříd pečlivě ohodnotila. Na základě rozhodnutí poroty
v kategorii 1. až 3. třída zvítězila 2. třída s poetickým názvem Melodiana,
v kategorii 4. až 6. třída 5. A, nesoucí název Butland, a v nejstarší kategorii
vyhrála 9. třída alias Žigulíci z G9. Každá vítězná třída obdržela za odměnu
dort. Odpoledne se třídy odebraly ven se svými třídními učiteli a postupně
odcházely na stanoviště rozmístěná na školním dvoře a hřišti. Na každém ze
stanovišť čekala děti zábavná vědomostní, dovednostní či sportovní
disciplína. V pozdních odpoledních hodinách bylo vyhlášeno, kdo získal
celkově největší počet bodů, a to opět ve třech
kategoriích. V nejmladší kategorii se nic nezměnilo,
vyhrála 2. třída Melodiana, ve střední kategorii zvítězila
6. A neboli Best Class Ever a v nejstarší kategorii
obhájili vítězství z ranního soupeření Žigulíci z G9
(9. třída). Celý den byl žáky, učiteli a některými rodiči zakončen společným
opékáním špekáčků a zpěvem s kytarou u táboráku.
Po celý školní rok 2013/2014 opět probíhala sběrová soutěž Zelený strom, ve
které žáci sbírali papír a víčka. Do tohoto 3. ročníku se přihlásilo v rámci
Moravskoslezského kraje 84 škol a škola na Butovické ulici obsadila
s odevzdanými 16 900 kg papíru 12. místo. Ze získaných prostředků byli
odměněni nejen nejpilnější jednotlivci, ale i kolektivy tříd.
Nový školní rok 2014/2015 byl zahájen v pondělí 1. září. Školu navštěvovalo
296 žáků ve 14 třídách. Ředitelkou byla Mgr. Jana Rychtarová, zástupkyní
ředitelky Mgr. Vladimíra Henzelová. Ve škole pracovalo 19 učitelů,
3 asistentky učitele a 2 vychovatelky.
Již čtvrtým rokem probíhala soutěž ve sběru papíru Zelený strom, kterou
organizuje společnost ORC group, s. r. o., pro školy Moravskoslezského kraje.
Protože se jedná o akci pokrývající školní rok, výsledky budou známy až
v červnu 2015.
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Celý podzim pokračovala spolupráce s Městskou
knihovnou Studénka. Žáci 9. tříd navštívili výtvarný
pořad Adolfa Dudka „Nehulíme, kreslíme“, sedmáci
přednášku spisovatele a výtvarníka Libora Baláka
o lovcích mamutů a žáci 6. tříd workshop Romana
Prokeše „Knihtisk“, během kterého si mohli
vytisknout notový záznam nebo obrázek.
V pondělí 10. listopadu navštívili žáci 1. stupně
výchovně vzdělávací koncert bubenické skupiny
„Jumping drums“ pod vedením Iva Batouška v rámci
projektu „Hudba jako cesta k dětské duši“. Žáci byli
do programu aktivně zapojeni i na pódiu, kde měli
příležitost zahrát si na bubny.
Na úterý 25. listopadu ve škole připravili „Adventní tvoření“, odpoledne ve
vánočně vyzdobené škole s prodejem výrobků dětí, pedagogů a některých
rodičů. Vítaným zpestřením byly dílny s výrobou nejrůznějších vánočních
drobností. Atmosféru Vánoc dotvářel školní pěvecký sbor žáků 2. stupně,
kteří zpívali koledy. Návštěvníci se mohli občerstvit sladkostmi v malé
cukrárně a míchanými ovocnými nápoji, odborně připravenými barmanem.
Tradiční celoškolní soutěž ve skoku vysokém
„Butovická laťka“ se konala 27. listopadu v horní
tělocvičně školy. Na ni pak v prosinci navazovala
„Studénecká laťka“, soutěž pro žáky 2. stupně
základních škol, které se tentokrát zúčastnily
domácí
ZŠ Butovická,
ZŠ T. G. M. Studénka
a ZŠ T. G. M. Bílovec.

ZŠ Sjednocení
Ve školním roce 2013/2014 navštěvovalo školu
253 žáků ve 13 třídách, na jejich vzdělávání se podílelo
20 učitelů včetně ředitele školy a zástupkyně ředitele
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školy, 1 asistentka pedagoga a 2 vychovatelky. Ředitelem školy byl Mgr. Pavel
Tisovský, zástupkyní ředitele Mgr. Jana Mantheeová.
Na tento školní rok připadlo velmi
významné výročí. Uplynulo 50 let od
postavení budovy, ve které škola sídlí.
Stavba byla dokončena roku 1964
a v září 1964 do ní nastoupili první
žáci.
Ve školním roce opět probíhal projekt Comenius pod
názvem „Rodina spolu po generace – rodinné historie,
historie regionu“. Projektu se zúčastnily čtyři školy ze
čtyř států (Česko, Slovensko, Polsko, Itálie). Jeho cílem
bylo ukázat různé aspekty historie, tradice a rodinnou
kulturu a zvyky regionů partnerských škol. Partnerské
školy jsou přesvědčeny, že účast v tomto projektu
podpoří evropský smysl pro jednotu mezi žáky, posílí
dodržování národních tradic a rodiny a integruje proces
učení. Vrcholem projektu se stal ve dnech 23. až
25. dubna výjezd na Slovensko do Nové Vsi nad Žitavou.
Zúčastnilo se ho asi třicet starších dětí a čtyři
pedagogové. Bohatý program a přátelé v blízké zemi byli
zárukou nesčetných zážitků a zajímavých zkušeností.
Na 21. března připravila pro
RÉVA koncert s doprovodným
nejen lidové písničky, ale
žánrů. Děti si mohly zazpívat,
zařádit.

žáky zlínská cimbálovka
slovem. Pro děti hrála
i známé písně z jiných
zatančit i jen obyčejně

Již šestým rokem pořádalo sdružení rodičů akci „In-line bruslení“, která je
spíše známá pod názvem „Pálení čarodějnic“. Tento rok proběhla ve středu
30. dubna. Krásné ceny, bohatý program, pořádaný žáky, a v neposlední řadě
teplé a suché počasí byly zárukou velké účasti hlavně mladších dětí s rodiči.
Výtěžek z prodeje byl rodiči využit na podporu aktivit pro děti.
Bláznivý
sportovní
den
proběhl ve škole 2. května.
Osmdesát pět žáků druhého
stupně se pokusilo vystoupat
během jednoho dne na vrchol
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Mount Everestu a ještě uběhnout maraton. Žáci byli nejprve rozděleni do
dvou skupin, přilepili si každý své číslo a mohli vyrazit. Jedni začali postupně
zdolávat schody ve školní budově, druzí jednotlivě sbírali potřebné
maratonské metry na místním stadionu. V polovině snažení se obě skupiny
vyměnily. Maratonský běh byl úspěšně zvládnut v celkovém čase 2,5 hodiny
a asi po čtyřech hodinách žáci dorazili i na pomyslný Mount Everest.
Ve středu 16. dubna vařil ve školní kuchyni šéfkuchař firmy Podravka-Lagris.
Připravil společně s kuchařkami bramboračku
s pohankou, ajvarovou omáčku s kuřecím masem
a celozrnným knedlíkem. Při vaření panovala skvělá
nálada, práce šla všem od ruky a podle ohlasů stál
výsledek za to. Všichni jídlo chválili a děti si chodily
hromadně přidávat. Šéfkuchař Zbyněk Diatka zůstal i na výdej jídla
a neodmítl ani focení s dětmi.
Dne 17. května se zástupci školy a města vypravili na folklórní festival do
družebního města Dąbrowa Górnicza v Polsku. Jeli tam s ukázkou
paličkování, slepotisku, zdobení perníků a řezbářství, jen zlomkem toho, co
pravidelně připravují ve škole pro rodiče s dětmi v tvůrčích dílnách. Další
návštěva do Polska následovala 31. května až 1. června, kdy ve městě
Dąbrowa Górnicza probíhal den města.
Ve čtvrtek 22. května pozvali žáci a učitelé všechny rodiče
a příznivce na společnou oslavu 50. narozenin školy do
Dělnického domu ve Studénce. Součástí oslavy byla akademie
žáků, bleší trh spojený s prodejem upomínkových předmětů
a výrobků dětí a výstava fotografií „Po stopách našich předků“.
Ve školním roce 2014/2015 navštěvovalo školu 231 žáků ve 12 třídách, na
jejich vzdělávání se podílelo 16 učitelů včetně ředitele školy a zástupkyně
ředitele školy, 2 asistentky a 2 vychovatelky. Ředitelem školy byl Mgr. Pavel
Tisovský, zástupkyní ředitele Mgr. Jana Mantheeová.
Dne 1. září uběhlo 50 let od otevření první části budovy
této základní školy. Při této příležitosti pozvali žáci
a zaměstnanci školy na 25. září všechny zájemce na den
otevřených dveří, byl vydán sborník prací žáků a byly
připraveny upomínkové předměty.
Od září pokračoval projekt Comenius. Už 19. září přijeli do Studénky
slovenští žáci. Všichni společně se zapojili do projektu „Četnost příjmení
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a jmen“ a navštívili „Dny NATO“. V říjnu se někteří z učitelů zúčastnili další
mezinárodní konference, tentokrát na Sicílii. Spolu se slovenskými kolegy si
prohlédli školu v Castell’Umberto, seznámili se se zajímavými nápady ve
výuce tamějších učitelů a odpovídali na otázky sicilských dětí. Součástí
programu byly i prezentace dosavadních akcí a jejich výstupů a také doladění
poslední fáze celého projektu. V rámci poznávání regionu nechyběla
ochutnávka místních specialit, návštěva kráteru na Vesuvu, prohlídka
starověkého řeckého amfiteátru v Taormině či zhlédnutí tradičního umění
výroby proslulé sicilské keramiky v městečku Santo Stefano. Celé zahraniční
setkání pak bylo ukončeno prohlídkou hlavního města Palerma.
Nově se škola přihlásila do projektu „UČITELÉ ONLINE“, který vyvrcholí
v červnu 2015. Projekt byl realizován v rámci Operačního programu
Vzdělávání pro konkurenceschopnost a byl spolufinancován z Evropského
sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky. Jeho cílem bylo zvýšení
kompetencí pedagogických pracovníků při integraci informačních
a komunikačních technologií do výuky a výchovně-vzdělávacích činností
školy.
Celý prosinec se nesl v duchu adventu a očekávání konce roku. Žáci
a v některých případech i jejich rodiče se mohli zúčastnit mnoha akcí. Ve
středu 3. prosince proběhly v tělocvičně „Čertovské hrátky“ pro předškolní
děti, aby se seznámily se školou, do které v září 2015 nastoupí. Kromě jiných
aktivit bylo přichystáno jedno netradiční překvapení v podobě čokoládové
fontány. V pátek 5. prosince proběhla již tradiční školní „Mikulášská nadílka“.
Žákovský parlament na tento den připravil na školním dvoře rozsvěcení
vánočního stromu se zpíváním známých koled. Rok 2015 ukončilo v pátek
19. prosince „Poslední zvonění s programem“. Žáci jednotlivých tříd si připravili
vlastní program a společně strávili krásné předvánoční dopoledne.

ZŠ Slunečnice
Ve školním roce 2013/2014 školu navštěvovalo
23 žáků, kterým se věnovali 4 učitelé a 2 pedagogické
asistentky. Ředitelkou školy byla Mgr. Miroslava
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Halušková, zástupkyní PaedDr. Irena Wagnerová.
Dne 8. ledna obdržela škola z rukou starosty města
Ladislava Honuska dar v podobě bezpečnostního
chodítka Walkodile. Tato pomůcka je velkým
přínosem pro bezpečnost dětí 1. třídy při vycházkách
a pohybu ve městě, protože mimo jiné zabraňuje
nečekanému vběhnutí dítěte na silnici a nedovoluje
dětem, aby se oddělily od zbytku skupiny.
Žáci školy v pátek 28. února už podruhé navštívili koncert Martina Kleina,
žáka OU a PŠ v Novém Jičíně, který i přes svůj handicap (autismus) dosáhl ve
zpěvu skvělých úspěchů. Koncert se konal v kině Květen v Novém Jičíně.
Poslední březnový den se žáci pokusili vytvořit album portrétů
a situačních kreseb ze života školy ve společném projektu
studéneckého malíře a karikaturisty Václava Šípoše se Základní
školou Slunečnice s názvem „Nakreslená škola“.
Díky sponzorovi se v květnu podařilo dobudovat další
část školní zahrady. Namísto dosluhujícího sadu jabloní
se zrodilo dětské hřiště. Obě školy, tedy ZŠ Slunečnice
a ZŠ Sjednocení, ho budou využívat zejména v hodinách
tělesné výchovy a při činnostech školní družiny.
Ve školním roce 2014/2015 školu navštěvovalo
22 žáků ve 3 třídách, kterým se věnovali 4 učitelé,
1 asistentka a 1 vychovatelka. Ředitelkou školy byla
Mgr. Miroslava Halušková, zástupkyní PaedDr. Irena
Wagnerová. Od 1. září byla opět zřízena samostatná
třída základní školy speciální. Dne 1. září uplynulo 60 let od založení školy.
Škola ve spolupráci se SAK Studénka, příspěvková organizace, pořádala dne
21. října už 9. ročník akce „Studénecký kapřík“. V Dělnickém domě se sešlo
asi 200 žáků se svými hosty – Míšou Růžičkovou, s klauny FAMILY, DJ Paulem
Doctorem a karikaturistou Václavem Šípošem, který kreslil účastníkům svým
nezaměnitelným způsobem portréty a situační kresby. Pořad jako obvykle
moderovala Ivetta Vavrošová, tentokrát se svými pomocníky hejkaly.
Žáci školy byli autory ilustrací na vánoční CD firmy VÍTKOVICE STEEL, a. s.
V prosinci byl úspěšný školní projekt „I my chceme do světa“, který získal
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z „Nadačního fondu VÍTKOVICE STEEL, a. s.“ 140.000 Kč. Ty budou v příštím
roce použity k vybavení školy moderními pomůckami.

ZŠ T. G. Masaryka
Ve školním roce 2013/2014 měla škola 260 žáků
v 11 třídách. Na škole pracovalo 21 pedagogů,
1 asistentka pedagoga a 2 vychovatelky. Ředitelkou
školy byla Mgr. Alena Dvorská, zástupcem ředitelky
Mgr. Milan Stiller.
V pondělí 17. února absolvovalo 46 žáků výlet do
Olympijského parku v Praze. U fotbalového stadionu
Sparty Praha vyrostl během olympijských her v Soči park,
kde už v plném proudu několik dní všichni pražští
i mimopražští fanoušci zimních olympijských her sledovali
v přímém přenosu sportovní klání. Žáci si vyzkoušeli
bruslení a biatlon s laserovými puškami. Velkým zážitkem
bylo i to, že s některými z nich byl natočen rozhovor do
televize a byl skutečně odvysílán.
V neděli 23. března se v Ostravě uskutečnilo III. postupové kolo projektu
„ČESKO SE HÝBE“. Mezi 25 týmy se představily i T. G. Matonky, které získaly
1. místo v taneční disciplíně v kategorii dětí a tím si zajistily postup na
mistrovství České republiky, které se uskutečnilo 6. června v Praze.
V úterý 20. května proběhla již tradiční „Ježčí stezka“ pro
předškoláky a jejich rodiče. Společně s jejich budoucími
patrony (žáky 8. ročníku) plnili zábavné úkoly v okolí školy,
hráli hry a opékali špekáčky.
„Velikonoční jarmark“ se uskutečnil ve
středu 16. dubna. Před jarmarkem měly
všechny třídy napilno. Připravovaly si
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výrobky na prodej a k tomu ještě tvořily kraslice. Každá třída vybrala asi pět
nejhezčích za třídu a předala je k soutěži. Žákovský parlament vyhodnotil
nejhezčí kraslice, jejich autoři byli odměněni věcnou cenou a kraslice pak
byly prodány na jarmarku.
Dne 15. května se čtyři žáci 9. třídy zúčastnili soutěže dvojic
v jazyce anglickém a jazyce ruském v Havířově. Soutěž „Jazyky
hrou“ patří k těm náročnějším, neboť je zde vždy velká
konkurence škol z Orlové, Českého Těšína, Karviné a Opavy.
Eliška Pavlíková s Martinem Šebíkem se v konkurenci 27 dvojic
umístili v jazyce anglickém na 3. místě a Tomáš Hrbáček a Antonín Demel se
v konkurenci 18 dvojic umístili v jazyce ruském na 5. místě.
Ve školním roce 2014/2015 měla škola 269 žáků v 11 třídách. Na škole
pracovalo 19 pedagogů, 2 asistentky pedagoga a 2 vychovatelky. Po odchodu
do důchodu bývalé ředitelky školy se stal ředitelem Mgr. Milan Stiller, jeho
zástupkyní Mgr. Miroslava Tomanová.
V rámci zdravého stravování se od září ve škole začal zkoušet prodej svačin
pro žáky 1. až 4. ročníku. Svačina byla bez nápoje a obsahovala pečivo
s pomazánkou a zeleninu nebo sladké pečivo a ovoce.
Žáci 9. třídy navštívili v rámci výuky Dolní oblast Vítkovic. V té době zde
natáčela Česká televize pro svůj pořad „Toulavá kamera“. V neděli 28. září
jsme tak mohli deváťáky vidět v televizi.
Sdružení rodičů ve spolupráci se školou pořádalo 23. října „Podzimní
tvoření“. Zájemci si mohli vyrobit podzimní dekoraci, vydlabat a ozdobit dýni,
obarvit sádrové odlitky. Celou akci doprovázely malé sportovní hry pro
aktivní děti. Na závěr proběhlo rozsvícení dýní.
Dne 23. října se ve škole uskutečnila „Zábavná vlastivěda
z našich vesnic“, kde se žáci mohli více dozvědět o našem
regionu. Akci uskutečnila MAS Regionu Poodří. Po řadě nových
informací o Studénce a okolních vesnicích měli žáci možnost
vyrobit si minci z hliníku nebo vyzkoušet knihtisk.
Ve čtvrtek 27. listopadu proběhl „Adventní jarmark“. Zaměstnanci školy
společně se sdružením rodičů připravili pro návštěvníky adventní dílny, ve
kterých mohli tvořit např. sněhuláky, zdobit perníčky, péct z kynutého těsta.
Žáci připravili k prodeji adventní věnce a výrobky s vánoční tematikou
a obsluhovali všechny přítomné ve stánku s občerstvením. Výtěžek z této
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akce stejně jako z jiných školních akcí putoval v rámci adopce na dálku
ugandské dívce.

SŠEP Studénka, o. p. s.
Škola poskytovala vzdělání v oborech – Obchodní
akademie se zaměřením na výpočetní techniku a média,
Obchodní akademie se zaměřením na cestovní ruch,
Ekonomické lyceum se zaměřením na výpočetní
techniku, Ekonomické lyceum se zaměřením na cestovní
ruch a obor Podnikání v denní a dálkové formě.
Ředitelkou školy byla PaedDr. Katarína Vrablová,
zástupkyní školy Ing. Monika Kochová.
Školním rokem se prolínalo několik projektů. Např. projekt EU peníze
středním školám sloužil ke zlepšení podmínek pro vzdělávání. Mezi další
patřily interaktivní semináře v oblastech ekonomiky zaměřené na účetnictví,
daně, právo, fundraising, management a marketing neziskových organizací.
Projekt „Profesionalizace“ se týkal komunikačních dovedností. V jeho rámci
probíhal od března do června kurz mzdového účetnictví, který byl zakončený
dvoudenní zkouškou. Účastníky byly především maminky na mateřské
dovolené a uchazeči o zaměstnání., kteří získali poznatky z oblasti pracovně-právní legislativy, mzdové problematiky, daňových předpisů nebo
zákonných srážek.
Cílem mezinárodního projektu „Learn to teach by
social web“ bylo postupné využívání sociálních sítí ve
výuce fyziky, matematiky, cestovního ruchu a cizích
jazyků. Čtyři studenti společně s jedenácti
zahraničními partnery absolvovali čtyři pracovní setkání v evropských
městech a jejich několikaměsíční spolupráce vyvrcholila na jaře účastí na
prestižní výstavě CeBIT v Hannoveru.

- 54 -

Kronika města Studénky za rok 2014
Slavnostní společenská atmosféra ovládla v pátek
28. března areál Dělnického domu ve Studénce. Ten se stal
místem konání studentského plesu. Pořadatelé nenechali
nic náhodě a pro návštěvníky připravili bohatý program,
ve kterém nechyběla ukázka latinsko-amerických tanců či
barmanské půlnoční překvapení. Při přípravách si studenti
vyzkoušeli řadu nových věcí jako například oslovení
sponzorů, prodej lístků, koordinaci celého večera či zajištění tomboly.
Ve čtvrtek 12. června proběhla na škole zkouška „MASTER in TYPING“ –
desetiminutový opis neznámého textu na klávesnici. Jedinou podmínkou
přihlášení ke zkoušce byla dovednost psaní všemi deseti prsty hmatovou
metodou. Absolventi získali osvědčení, na němž byla uvedena rychlost
a přesnost opisu.
Také v novém školním roce 2014/2015 poskytovala škola vzdělání
v oborech – Obchodní akademie se zaměřením na výpočetní techniku
a média, Obchodní akademie se zaměřením na cestovní ruch, Ekonomické
lyceum se zaměřením na výpočetní techniku, Ekonomické lyceum se
zaměřením na cestovní ruch a obor Podnikání v denní a dálkové formě.
Ředitelkou školy byla PaedDr. Katarína Vrablová, zástupkyní školy
Ing. Monika Kochová.
Od 6. října vznikal ve škole studentský blog. O jeho chod
se starali žáci studijního zaměření na výpočetní techniku
a média. Ti zde prezentovali zajímavé pozvánky, vlastní
zážitky, recenze filmů, autorskou poezii i tipy na to, kde
se dobře najíst nebo kam vyrazit na výlet. Členové
tvůrčího týmu si mezi sebou rozdělili funkce, které nechybí ani v běžných
redakcích. Patří mezi ně například šéfredaktor, redaktoři či editor.
Na podzim pokračoval projekt „Profesionalizace“ ve spolupráci s ostravským
Institutem komunitního rozvoje. Tentokrát se jednalo o vzdělávání zástupců
neziskových organizací.
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ZUŠ J. A. Komenského Studénka
Ve školním roce 2013/2014 měla základní umělecká
škola asi 700 žáků, kteří navštěvovali 11 poboček
(kromě Studénky ve Fulneku a okolních obcích). Žáci
se vzdělávali ve 3 oborech – hudebním, výtvarném
a tanečním. Staralo se o ně 25 učitelů hudebního oboru,
3 učitelé výtvarného oboru a 3 učitelé tanečního oboru.
ZUŠ J. A. Komenského Studénka se zaměřuje na výuku žáků se zvláštními
vzdělávacími potřebami, zejména na výuku žáků v hudebním oboru se
zrakovým postižením. V tomto školním roce vyučovala v hudebním oboru
jednoho nevidomého žáka. Tuto vysoce specializovanou výuku chtěla ZUŠ
nabídnout zájemcům nejen zrakově postiženým, ale postupně výuku rozšířit
i pro žáky s dalšími specifickými vzdělávacími potřebami. Ředitelkou školy
byla Mgr. Renata Talpová, zástupkyní ředitelky Markéta Tulejová, dipl. um.
V únoru a březnu proběhla okresní kola ve hře na housle, na klavír a na
kytaru. Žáci dosahovali pěkných umístění, na 1. místě skončila
ve hře na klavír Viktorie Imrichová, ve hře na kytaru
s postupem do krajského kola Jaromír Feilhauer a duo Jitka
Jarošová a Martin Kubíček. Poslední tři jmenovaní slavili 3. místo v krajském
kole.
Výtvarný obor pořádal 29. března aukci výrobků svých žáků a kurzistů.
Zájemci si mohli koupit velikonoční vajíčka, perníky, sklo, keramiku,
paličkovanou krajku a šperky.
Celým školním rokem se prolínaly akce směřující k oslavě
65. výročí založení základní umělecké školy
ve Studénce. Jednalo se například o první
ročník soutěže „Studénecký slavíček“, která
byla určena malým zpěvákům. Oslavy
vyvrcholily
30. května
slavnostním
koncertem v sále Dělnického domu. Koncert byl
připomínkou významných osobností, které prošly školou, a sestával
z tanečních a hudebních čísel a pěveckých vystoupení.
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Dne 20. června proběhl na zahradě školy „Den
hudby a zahradní slavnosti“. Tato akce neoficiálně
ukončila školní rok.
Ve školním roce 2014/2015 žáci navštěvovali 3 obory – hudební, výtvarný
a taneční. Staralo se o ně 25 učitelů hudebního oboru, 3 učitelé výtvarného
oboru a 3 učitelé tanečního oboru. ZUŠ J. A. Komenského Studénka se i nadále
zaměřuje na výuku žáků se zvláštními vzdělávacími potřebami, v hudebním
oboru zejména na výuku žáků se zrakovým postižením. V tomto školním roce
vyučovala v hudebním oboru jednoho nevidomého žáka. Ředitelkou školy
byla Mgr. Renata Talpová, zástupkyní ředitelky Markéta Tulejová, dipl. um.
V sobotu 13. září se kapela Young Lighters zúčastnila
soutěže kapel ze základních uměleckých škol
v Třebechovicích pod Orebem. Děvčata do soutěže poslala
nahrávku písně „Půlnoční pocity“ a s ní se probojovala až
do finále díky hlasování na sociální síti. Ve finále pak obsadila krásné 2. místo.
Předvánoční doba je také dobou zastavení a rozjímání, což jsme mohli učinit
během koncertů v koncertním sále ZUŠ. V úterý 9. prosince se konal vánoční
koncert hudebního oboru „Vánoční hvězdičky“, 16. prosince vánoční koncert
tanečního oboru a 12. prosince „Předvánoční hudební matiné“ s vystoupením
profesionální violoncellistky Janáčkovy filharmonie Judity Šprochové.
Výtvarný obor uspořádal předvánoční aukci prací svých žáků, jejíž výtěžek
bude použitý pro žáky, kteří se zúčastní poznávacího zájezdu do Krakova,
a na nákup výtvarného materiálu pro netradiční techniky.

Soukromá základní umělecká škola
MUSICALE, v. o. s.
Soukromá základní umělecká škola MUSICALE měla
kapacitu 200 žáků, ředitelkou byla Mgr. Jana Sniehottová.
Vyučovalo v ní 10 pedagogů nejen hru na hudební
nástroje, ale také sólový a sborový zpěv. Při škole pracoval
soubor zobcových fléten „Studénečtí pištci“, který hraje starou hudbu, dětský
pěvecký soubor „Studeňáček“ a dětský jazzový orchestr „MUSICALE-band“.
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Koncert s názvem „Jaro dýchá v Musicale“ byl v dubnu přehlídkou žáků, kteří
se učí hrát na dechové nástroje. Program byl velmi pestrý a byl zúročením
kvalitní práce dechového oddělení a také hostů, kteří byli na koncert pozváni.
Vedle sólových vystoupení zazněla také díla starých mistrů v podání souboru
„Studénečtí pištci“ nebo jazzově laděné skladby „MUSICALE-bandu“ pod
taktovkou Dušana Šurmana. Druhý den (v sobotu) mohly děti se svými rodiči
strávit dopoledne v hudebních dílnách, kde pracovaly na tom, co je opravdu
baví. Velký zájem byl i o výtvarnou soutěž, kterou v rámci přípravy koncertu
vyhlásila škola pro své žáky a žáky ZŠ Sjednocení. Vítězem soutěže se stal
obrázek, který byl společným dílem dětí ze školní družiny. Tento obrázek se
stal motivem plakátů školy.
Ve dnech 3. až 8. srpna proběhl hudební tábor
pro děti. Konal se v krásném prostředí Beskyd na
horské chatě Svoboda. Celotáborový program
nesl název „Za hudbou světa“. Děti mohly projít
všemi světadíly a zábavnou formou a hrami
poznávaly hudbu různých kultur od japonské,
indiánské až k hudbě lidové. Nechyběl večer s country tanci a slavnostní
program, na kterém byli přítomní také rodiče dětí.
Ve školním roce 2014/2015 ve škole vyučovalo 13 učitelů. I v tomto školním
roce pracovala na škole hudební tělesa: „MUSICALE-band“ pod vedením
Dušana Šurmana, „Flautoband“ pod vedením Jana Štěpánka, „Studénečtí
pištci“ pod vedením Jana Sniehotty, přípravný pěvecký sbor pod vedením
Moniky Pospíšilové a „Studeňáček“ pod vedením Jana Sniehotty. Škola stále
působila v provizorních prostorech ZŠ Sjednocení.
Podzimní soustředění, které škola pořádala ve dnech 10. až 12. října, se
konalo na horské chatě Svoboda v malebném prostředí Ostravice. Toto
soustředění bylo určeno pro žáky, kteří připravovali se svými učiteli
podzimní či předvánoční vystoupení a akce pro rodiče i veřejnost našeho
města.
Každý školní rok zahajuje Musicale již tradičně klavírními koncerty, které
probíhají s podtitulem „Klavírní podzim v Musicale“. Dne 31. října zazněly
tóny a melodie v duchu barevného podzimu „Klavírní melancholie podzimu“.
Hudební díla byla proložena průvodním slovem a také poezií. Básně v podání
žáků a paní učitelky Tesaříkové, která dramaturgicky koncert připravila,
dokreslily atmosféru melancholického podzimu.
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Ve čtvrtek 13. listopadu večer proběhl v ostravském klubu Parník už
17. ročník nesoutěžní přehlídky souborů ZUŠ „Jazztalent 2014“. Žákovský
jazzový orchestr „MUSICALE-band“ se zúčastnil této přehlídky již pátým
rokem, letos s nově nacvičeným repertoárem převážně jazzových skladeb.

Žákovský parlament B.E.S.T.T.
Již druhým rokem tvoří žákovský parlament s názvem B.E.S.T.T. 5 studentů
SŠEP, o. p. s., a zástupci čtyř základních škol, a to ZŠ Butovická, ZŠ TGM,
ZŠ Sjednocení a ZŠ Slunečnice. Tato organizace se zajímá o kulturu pro děti
a mládež ve Studénce.
Členové pořádali tradiční „Diskotéky pro náctileté“ v baru na
zimním stadionu, kde hrál DJ Paul Doctor.
Ve čtvrtek 16. října proběhla už tradiční
„Drakiáda“ na hřišti u ZŠ T. G. M. Součástí
byla soutěž o nejhezčího draka a o nejvýše
létajícího draka, překážková dráha a malování na
chodník.
Slavnostní zasedání žákovského parlamentu proběhlo 9. prosince. Během něj
se členové seznámili s novým starostou a místostarostou, předložili jim výčet
akcí, které pořádali, a diskutovali o své činnosti na další rok. Zasedání
zakončili sportovní zábavou na zimním stadionu a občerstvením z nedaleké
pizzerie.
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SOCIÁLNÍ SITUACE
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Charita Studénka
Charita Studénka poskytovala tři typy registrované sociální
služby: pečovatelskou službu, domov pro seniory a azylové
ubytování pro matky s dětmi. Kromě sociálních služeb
poskytovala charita jako nestátní zdravotnické zařízení také
domácí zdravotní péči nemocným. Další činností bylo půjčování
kompenzačních a zdravotnických pomůcek, provoz charitního šatníku
a organizace Tříkrálových sbírek. Ředitelkou Charity Studénka byla Ing. Anna
Šikulová.
Dům pokojného stáří – Domov sv. Anny měl kapacitu 19 uživatelů, kteří
obývali 6 jednolůžkových, 5 dvoulůžkových a 1 třílůžkový pokoj a o které se
pracovníci starali v nepřetržitém provozu. Pracovalo zde 15 zaměstnanců.
Pečovatelská služba poskytovala potřebnou pomoc občanům Studénky,
Albrechtiček, Bartošovic, Pustějova a Velkých Albrechtic v jejich domácím
prostředí. Tato služba byla rozšířena i na večerní a víkendovou a vyžádalo si
ji více než 100 klientů, o které se staralo 6 zaměstnanců. Z tohoto důvodu
bylo nutné zakoupit další automobil, což se podařilo díky dotaci
z Moravskoslezského kraje a Tříkrálové sbírce. Azylové ubytování – byt pro
matky v tísni měl kapacitu pro 1 maminku s 1 až 3 dětmi a pracovali zde
3 zaměstnanci.
Dne 14. ledna skončil již 14. ročník Tříkrálové sbírky. V tomto roce se pro
Charitu Studénka koledovalo celkem v 15 obcích, zapečetěno bylo
96 pokladniček. Výtěžek ve výši 65 % byl použit na podporu provozu charitní
pečovatelské služby, zakoupení a opravu zdravotnických a kompenzačních
pomůcek do půjčovny a zakoupení automobilu pro pečovatelskou službu.
Zbývající část vybraných peněz byla použita na celostátní projekty
a zahraniční pomoc.
V tomto roce do Domova opět docházely děti z MŠ Butovická a ZŠ Butovická
a Sjednocení. Pro obě strany byly velmi přínosné chvíle strávené společnou
činností – keramikou, tvorbou přáníček, zpíváním, četbou, povídáním.
V rámci firemního dobrovolnictví se s pomocí začali vracet i dobrovolníci.
Tradičně v Domově proběhl „Společenský ples“, oslava Dne
matek, stavění májky. Za příznivého počasí podnikali senioři
procházky na náměstí nebo do okolí Domova nebo na zahradě
grilovali. Společně se vydali např. do lázní Klimkovice.
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Dne 1. října slaví svátek všichni senioři. Těm našim přišli
do Domova popřát žáci ze ZŠ Butovická a obdarovali
seniory veselým zpíváním, kytičkou a vlastnoručně
vyrobenými přáníčky.
K podzimu neodmyslitelně patří různé tradiční aktivity.
Jednou z nich je i nakládání zelí. Obyvatelé Domova nejen
vzpomínali, jak krouhali, šlapali a nakládali zelí doma, ale
také si zelí sami připravili.
Na všechny zemřelé klienty vzpomínali v Domově při mši svaté a na místním
hřbitově.
V pátek 14. listopadu se tři obyvatelé Domova vypravili do
Dělnického domu na vystoupení Josefa Zímy. Protože jeho
písničky všichni znali, mohli si i zazpívat.
Adventní čas se nesl ve znamení mikulášské nadílky
a slavnostního zdobení vánočního stromu. Obou akcí se
zúčastnili také žáci ze ZŠ Butovická. Předvánoční posezení
22. prosince pak proběhlo s rodinnými příslušníky.

Dům s byty zvláštního určení
Byty zvláštního určení vznikly pro bydlení seniorů
a zdravotně postižených občanů, kteří jsou ohroženi
sociálním vyloučením z důvodu věku nebo nemoci, ale
kteří jsou v základních životních úkonech soběstační.
Tyto byty jsou zvlášť stavebně upravené jako
bezbariérové. Ve Studénce je vlastníkem domu s byty zvláštního určení
město. V domě je 33 bytů 0 + 1 a 5 bytů 1 + 1 standardní kvality. Byty jsou
přidělovány na základě podané žádosti a dle „Ukazatele pro hodnocení
žádosti o nájem bytu v domě s byty zvláštního určení“. Za předpokladu, že
některý z obyvatel již není schopen zajistit si některé základní úkony, mohou
mu vypomoci rodinní příslušníci nebo může využít nabídky registrovaného
poskytovatele sociální služby, kterým je ve Studénce charita nebo
např. osobní asistence. Tímto způsobem je obyvatelům domu s byty
zvláštního určení zajištěn poměrně samostatný život v přirozeném domácím
prostředí.

- 62 -

Kronika města Studénky za rok 2014

BEZPEČNOSTNÍ
SITUACE
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Obvodní oddělení PČR Studénka
V roce 2014 bylo v oblasti působnosti OO PČR Studénka
spácháno 232 trestných činů, což je ve srovnání s rokem
2013, kdy bylo spácháno 233 trestných činů, snížení
o 1 trestný čin. Při meziročním srovnání objasněnosti
trestné činnosti došlo k jejímu nárůstu o 6,29 %. Na
počtu trestné činnosti se největší měrou stále podílí majetková trestná
činnost (137 trestných činů). K výraznému poklesu došlo u násilné
kriminality, která klesla z 25 deliktů v roce 2013 na 11 skutků v roce 2014.
Pokles byl zaznamenán i u hospodářských deliktů, a to z 29 skutků v roce
2013 na 18 trestných činů v roce 2014.
V roce 2014 nedošlo na úseku mravnostní kriminality k žádnému deliktu.
Pachatel případu výtržnictví formou obnažování se na veřejnosti z roku 2013
byl zjištěn v prvním čtvrtletí roku 2014 a pro daný zločin mu bylo sděleno
obvinění.
U násilné kriminality bylo v roce 2014 zaznamenáno celkem 11 trestných
činů a u 9 z nich bylo pachatelům sděleno obvinění ze spáchaných skutků.
Jednalo se o 1 případ loupeže, 5 trestných činů ublížení na zdraví, 1 skutek
vydírání, 1 delikt nebezpečného vyhrožování, 2 skutky neoprávněného
zásahu do práva k domu, bytu nebo nebytovému prostoru a 1 skutek
porušování domovní svobody. U všech násilných deliktů byl zjištěn pachatel.
Největší podíl trestné činnosti zaujímala stejně jako v předešlých letech
majetková kriminalita. Celkový počet majetkových deliktů činil 137 trestných
činů, což bylo o 19 více než v roce předchozím. Zároveň došlo i k nárůstu
objasněných deliktů o 41 trestných činů. Největší podíl zaujímají prosté
krádeže (76 skutků). Jednalo se o případy, kdy pachatel zcizoval cizí věc bez
užití násilí. Z prostých krádeží největší podíl zaujímaly krádeže odložených
věcí z motorových vozidel (20 skutků), poté následovaly ostatní krádeže
s počtem 19 přečinů. U krádeží věcí z vozidel byl evidován jeden
z nejmenších počtů objasnění, protože dané trestné činnosti se dopouštěly
zejména osoby s bydlištěm mimo služební obvod OO PČR Studénka. Na úseku
majetkové kriminality byl zaznamenán nárůst v oblasti krádeží vloupáním do
sklepních boxů. U prostých krádeží byl nárůst kriminality patrný u krádeží
věcí z automobilů, pokles majetkových trestných činů byl naopak evidován na
poli krádeží jízdních kol. Majetkovými delikty byla v roce 2014 způsobena
škoda ve výši 4.464.000 Kč.
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V roce 2014 byl policisty vyšetřován 1 zločin loupeže známého pachatele. Na
úseku ochrany měny byly evidovány 4 delikty.
V roce 2014 bylo u obvodního oddělení Policie České republiky ve Studénce
trestně stíháno 127 pachatelů. Z daného počtu se 14 osob dopustilo násilné
trestné činnosti, 53 majetkových skutků, 7 hospodářských deliktů
a 53 pachatelů se dopustilo zbývajících trestných činů. Z uvedeného počtu
bylo trestně stíháno 81 recidivistů, pro spáchání trestné činnosti bylo
prověřováno 8 nezletilých osob, 9 mladistvých a 14 žen. Celkem 34 osob
spáchalo trestnou činnost pod vlivem omamných či psychotropních látek
nebo alkoholu.
U OO PČR Studénka bylo evidováno 315 poškozených – obětí trestné činnosti.
Z uvedeného počtu byla 6 osobám způsobena trestnými činy újma na zdraví.
Celková škoda způsobená trestnou činností byla vyčíslena na 4.714.000 Kč.
Na úseku přestupků bylo evidováno 364 přestupků. Největší podíl zaujímaly
přestupky proti bezpečnosti a plynulosti silničního provozu (153 skutků),
následovaly přestupky proti majetku (133 přestupků), přestupky proti
občanskému soužití (54 skutků) a zbylé přestupky v počtu 24 deliktů.
V blokovém řízení bylo vyřízeno 164 přestupků v celkové hodnotě 58.800 Kč.
Celnímu úřadu v Ostravě bylo k vymáhání zasláno 33 na místě nezaplacených
bloků na pokuty.
Ve služebním obvodě bylo šetřeno Policií České republiky 58 dopravních
nehod. Při srovnání s předcházejícím rokem došlo k poklesu o 4 dopravní
nehody. Nedošlo k usmrcení osob, těžké zranění utrpěly 2 osoby, lehce bylo
zraněno 19 osob. Nejčastější příčinou dopravních nehod v roce 2014 byl
způsob jízdy. Škoda u evidovaných dopravních nehod činila 2.157.500 Kč.
V průběhu roku 2014 se ve služebním obvodu ve Studénce nevyskytla žádná
mimořádná událost v oblasti narušení veřejného pořádku nebo událost
s extrémistickým kontextem.
Policisté zdejšího útvaru byli nasazeni celkem v 93 akcích k zajištění
veřejného pořádku. Ve 12 případech se jednalo o zajištění veřejného pořádku
při přepravě fanoušků FC Baník Ostrava po železnici na vytipovaná riziková
utkání. Policisté byli zařazení do 28 celorepublikových akcí k zajištění
bezpečnosti a plynulosti silničního provozu. V rámci služebního obvodu bylo
vedením útvaru vyhlášeno 48 dopravně bezpečnostních akcí.
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Ve spolupráci se strážníky Městské policie Studénka podnikli policisté
4 policejní akce k dohledu nad dodržováním zákazu podávání alkoholických
nápojů nezletilým. Se členy rybářské stráže místní organizace Českého
rybářského svazu spolupracovali při 1 akci k eliminaci pytláctví na svazových
vodách a se zaměstnanci firmy Denas, s. r. o., Studénka 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 9 osob, po
nichž bylo vyhlášeno celostátní pátrání. Na osobní svobodě policisté omezili
celkem 31 osob.

Městská policie Studénka
K 31. prosinci 2014 měla městská policie 15 zaměstnanců,
z toho 10 strážníků, včetně velitele, s platným osvědčením
odborné způsobilosti, 1 čekatele a 4 dispečerky (bez
osvědčení odborné způsobilosti). K navýšení počtu
strážníků o jednoho oproti roku 2013 došlo až v závěru
roku 2014, proto během celého roku 2014 situace neumožňovala pravidelně
sestavovat dvoučlenné denní hlídky a podle potřeby posilovat hlídky při
kulturních a sportovních akcích, v nočních hodinách a o víkendech.
V roce 2014 bylo městskou policií zaznamenáno 3 865 událostí, do
městského kamerového systému byly připojeny čtyři kamerové body
v lokalitě nádraží ČD. Začala modernizace komunikační sítě městské policie
a byly zakoupeny 3 nové digitální radiostanice, které postupně nahradí
zastaralé analogové. V oblasti veřejného pořádku byla zvýšena kontrolní
činnost, bylo provedeno 1 975 kontrol. Ve spolupráci s obvodním oddělením
PČR Studénka byly provedeny 4 plošné kontroly, zaměřené na podávání
alkoholu mládeži a řízení pod vlivem alkoholu nebo jiné návykové látky.
Mezi nejčastější přestupky, které strážníci řešili, patřily dopravní přestupky
v počtu 295. Jednalo se zejména o kontrolu cyklistů jak v prostoru náměstí
(zákaz vjezdu cyklistů), tak za snížené viditelnosti nebo při jízdě na
chodnících, na kontrolu vyhrazených parkovišť pro tělesně postižené
a dodržování pravidel silničního provozu zejména v ulicích s jednosměrným
provozem a na provádění kontrolních dopravních akcí u železničního
přejezdu ČD. Na ulici 2. května hlídky prováděly kontroly nezastavení vozidel
na signál, který přikazuje řidiči zastavit vozidlo.
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V počtu 141 následovaly přestupky proti veřejnému pořádku, jako je
poškozování veřejně prospěšného zařízení, rušení nočního klidu, vzbuzování
veřejného pohoršení, znečišťování veřejně prospěšných zařízení,
znečišťování nebo neoprávněné zábory veřejného prostranství, zakládání
černých skládek atd. Vysoký počet přestupků na tomto úseku byl způsoben
velkým počtem provozoven v centru města, ve kterých se podávají
alkoholické nápoje. Z tohoto důvodu byly během konání větších zábavních
a sportovních akcí posilovány hlídky a v inkriminovaných místech byly
prováděny častější kontroly. Pro objektivnější vyhodnocování míry rušení
nočního klidu bylo využíváno zařízení k orientačnímu měření hluku.
V počtu 112 následovaly přestupky proti pořádku ve věcech územní
samosprávy, jako je volné pobíhání psů a nedodržení podmínek pohybu psů,
znečišťování veřejného prostranství psy, nedodržení ohlašovací povinnosti
ve vztahu k místním poplatkům (prodej zboží na tržnici, uložení stavebního
materiálu na veřejném prostranství) atd.
V nejmenším počtu se objevovaly přestupky proti majetku v počtu 53,
přestupky proti občanskému soužití v počtu 20 a přestupky na úseku
ochrany před alkoholismem a jinými toxikomaniemi v počtu 8.
Přestupky byly řešeny domluvou (363 přestupků), blokovou pokutou
(168 přestupků v celkové výši 36.100 Kč) nebo předáním správním orgánům
(103 přestupků).
V roce 2014 strážníci řešili také jiné události. Bylo např. provedeno
80 odchytů psů. Problematikou vraků se zabývali v součinnosti s odborem
stavebního řádu a územního plánování a s odborem místního hospodářství
a údržby majetku. Celkem byly řešeny 4 případy nálezů vraků. Nalezená
jízdní kola, peněženky, doklady apod. (20 případů) byly předány buď zpět
majiteli, nebo na Městský úřad Studénka. Skládky byly zakládány jednak
u příjezdových komunikací do města, v katastru města byly problematickými
oblastmi hlavně okrajové části a ulice Tovární. Za období roku 2014 strážníci
zmapovali, zaevidovali a přispěli k odstranění 92 černých skládek na území
města. Strážníci také sami na místě odstraňovali velké množství drobných
skládek, které pro způsob, rychlost a nenáročnost odstranění nejsou mnohdy
ani evidovány (např. volně pohozené igelitové tašky, kartonové krabice
apod.). Podezření z porušení trestního zákona bylo v roce 2014 oznámeno
OO PČR v 23 případech, 9 podezřelých pachatelů trestných činů bylo přímo
zadrženo strážníky městské policie. Strážníci městské policie poskytli první
pomoc v 18 závažnějších případech zranění.
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Nejvíce událostí se vyskytlo v okrsku sídliště (2 765 událostí),
nejzatíženějšími ulicemi byly ulice Poštovní (807 událostí), Budovatelská
(571 událostí), A. Dvořáka (430 událostí) a L. Janáčka (397 událostí).
Městská policie dlouhodobě spolupracuje s obvodním oddělením Policie ČR
a Dopravním inspektorátem PČR. Z významnějších akcí se jednalo o kontrolní
akce zaměřené na prodej a podávání alkoholu, kontrolní dopravně-bezpečnostní akce, zajišťování veřejného pořádku při konání kulturních
a sportovních akcí a při průjezdu rizikových vlaků, zejména s fotbalovými
fanoušky. Ve spolupráci s Policií ČR bylo v roce 2014 řešeno 125 událostí.
Městská policie byla vybavena dvěma služebními vozidly, a to Škoda
Roomster a Citroen Berlingo. Obě vozidla byla vybavena vozidlovou
radiostanicí a výstražným světlem modré barvy, doplněným akustickou
signalizací a megafonem. Městská policie dále disponovala videokamerou,
digitálním fotoaparátem a městským kamerovým dohlížecím systémem.
Občanům byla nepřetržitě k dispozici pevná telefonní linka, linka tísňového
volání 156, telefonní linka mobilního operátora a adresa elektronické pošty.
Všichni strážníci a dispečerky městské policie v roce 2014 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 2014 úspěšně složilo
zkoušku odborné způsobilosti 6 strážníků. Městská policie je zařazena do
tzv. ostatních složek integrovaného záchranného systému v rámci okresu
Nový Jičín. Městská policie zajistila ukázky práce strážníků a vybavenosti
Městské policie Studénka na několika kulturních akcích a akcích určených
pro děti. Strážníci prováděli ve dnech školního vyučování pravidelný dohled
u přechodu pro chodce u základní školy na ulici Butovická. Před základní
školou na ulici Sjednocení prováděla dozor dle dohody Policie ČR. I v roce
2014 probíhala výuka profesní a praktické sebeobrany Aiki jutsu a Taiho
jutsu pro zaměstnance městské policie a zaměstnance městského úřadu.
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ŽIVOTNÍ
PROSTŘEDÍ
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V roce 2014 bylo vydáno celkem 35 usnesení a rozhodnutí na povolení kácení
dřevin rostoucích mimo les, z toho ve dvou případech bylo vydáno zamítavé
rozhodnutí. Rozhodnutími bylo povoleno kácení 50 ks dřevin a 531 m2 keřů.
Za pokácené dřeviny byla v osmi případech uložena náhradní výsadba
v rozsahu 64 ks dřevin. Z podaných žádostí o kácení dřevin nebylo povoleno
kácení 14 ks dřevin. Dále byla vydána dvě rozhodnutí o zásahu do
významného krajinného prvku.
Na úseku rybářství bylo v roce 2014 vydáno 99 rybářských lístků.
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SPORT, KULTURA,
SPOLEČENSKÝ
ŽIVOT
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SAK Studénka, příspěvková organizace
Na rozvoji kulturního a sportovního života ve Studénce
se velkou měrou podílela organizace k tomu vytvořená –
SAK Studénka, příspěvková organizace. Následující
přehled je pouze částí její činnosti.
V sobotu 15. února pořádal SAK Studénka, příspěvková
organizace, v Dělnickém domě již 18. městský ples,
tentokrát v duchu retra 60. až 80. let. Ti, kdo zavítali na
ples, mohli zhlédnout finalisty Talentmánie 2010,
vítěze řady akrobatických soutěží Duo OGOR, dívčí
kapelu TOFFES, která předvedla v originálním retro pojetí hity 60. let.
Největší hity českého krále diskoték Michala Davida zazpíval Jan Bartoš,
který je jeho téměř dokonalou kopií. K tanci i poslechu
hrála ostravská kapela Dance Band a DJ Mádr. Celý
Dělnický dům byl vyzdoben v retro stylu, retro kantýna
nabídla retro speciality (utopenci, lahůdkové párky na
tácku, chlebíčky, limonády). Skvělé ceny mohli účastníci vyhrát i v tuzexové
tombole. Kdo má rád recesi, zvolil na tento ples společenský oděv z 60. až
80. let.
V sobotu 1. března proběhl v Dělnickém domě 2. ročník nepostupové soutěže
mažoretek „Studénecká hůlka“. Tato soutěž v sólo a miniformacích s hůlkou
je určená začínajícím mažoretkám a mažoretkám bez dosažení úspěchů
v sóloformacích. Všechny choreografie byly hodnoceny odbornou porotou.
Dne 14. března proběhlo v Dělnickém domě ve Studénce
slavnostní předání ocenění úspěšným občanům města
Studénky za rok 2013 a osobnosti města Studénky v roce
2014. Funkce moderátorů se opět ujali Ivetta Vavrošová
a Lukáš Pitucha. V oblasti školství byla oceněna Jaromíra Klosíková, učitelka
ZŠ Sjednocení ve Studénce, v oblasti kultury Adriana
Bajtková, tanečnice, zpěvačka, herečka a učitelka, v oblasti
sportu Daniel Minster, sportovec, kulturista a zakládající
člen sledge hokeje ve Studénce. V oblasti sportu a kultury
ocenění převzaly Iveta Barnetová a Pavlína Poláková se
svou trenérkou Markétou Richtarovou za titul
I. vicemistryně Evropy v kategorii Duo Baton Senior
v mezinárodní soutěži mažoretek. V oblasti kolektiv byli
oceněni mladší žáci SK Studénka – národní házená za 2. místo na Mistrovství
- 72 -

Kronika města Studénky za rok 2014
České republiky a školní tým ZŠ T. G. Masaryka za 1. místo v krajském kole ve
vybíjené. V kategorii zvláštní oblast byla oceněna Marie Macháčová za
záslužnou práci v oblasti kultury a sportu pro seniory. Za
120 bezpříspěvkových odběrů krve převzali ocenění Petra Neuwirthová,
Radim Holub, Vítězslav Herman a Jiří Vavrečka. Osobností města Studénky
2014 za přínos v oblasti kultury se stal in memoriam Daniel Bič, tanečník
a herec, který v poslední době působil i jako pedagog. Všichni ocenění nebo
jejich zástupci převzali z rukou starosty, místostarosty, členů zastupitelstva
a hodnoticí komise květiny, upomínkové předměty a plaketu.
Studénecký tamburašský soubor připravil pro své fanoušky na 7. června
koncert, ve kterém zazněly skladby, které jsou pro tento ojedinělý orchestr
typickými. Zazněly nejen slavné pochody, ale také lidové písničky.
V sobotu 24. května odstartoval projekt „STUDÉNKA SPORT
LIFE 2014“ sportovním dnem pro celou rodinu. Jeho
program pokračoval přes celé léto až do září. Účastníci mohli
přijít kteroukoliv sobotu a zasoutěžit si u Sportovního
centra-zimáku v poněkud netradičních zábavných aktivitách
(bowling, minigolf, soutěže v bazénu, cornhole, holandský
billiard, kubb, discgolf, weykick a další).
Oslavy našeho města pod názvem „Dobrý den,
město“
se
konaly
14. června
v areálu
TJ MSV Studénka. Návštěvníci se mohli těšit
z bohatého kulturního programu, jehož hlavním
hostem byla populární slovenská zpěvačka
Kristina. Mohli se zaposlouchat do zpěvu žáků
Musicale a zhlédnout taneční mládí Studénky.
Během
odpoledne
vystoupila
skupina
historického šermu Viator. Návštěvníci mohli
také navštívit historické stánky a historický
tábor, plně vybavenou kovárnu se šlapací výhní
nebo stánky včelařů, chovatelů či stánek žen.
V úterý 24. června proběhla v areálu Sportovního centra-zimáku přehlídka práce záchranných a jiných složek ČR.
Akce nazvaná „112 zasahuje“ nabídla dynamické ukázky
záchranářů (např. ukázky vyprošťování z havarovaného
vozidla, ukázku výcviku při vyhledávání drog), ukázky
techniky, laserovou střelnici a další bohatý program. Akce
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byla určena pro žáky základních škol i širokou veřejnost.
Na zámecké zahradě již tradičně proběhlo 29. června „FAJNE
LÉTO“ v rámci projektu „TECHNO TRASA“, který má přilákat
návštěvníky k technickým atraktivitám. Malí návštěvníci mohli zhlédnout
„Pohádku o mašinkách“ a představení Michala Nesvatby, dospělí se mohli
zaposlouchat do písní dívčí cimbálové kapely Iršava a skupiny FiHa.
První ročník „Letního festivalu“ nabídl během července a srpna
v areálu zámecké zahrady, zahrady Dělnického domu a před
Sportovním centrem-zimákem pestrý program, v němž nechyběly
hudební koncerty, divadlo pro děti nebo tanec.
Každoročně se v listopadu koná v Dělnickém domě večer
určený ženám, kde se mohou dozvědět novinky z oblasti
módy a kosmetiky. V roce 2014 proběhl tento večer pod
názvem „Fashion show“ 28. listopadu.
První adventní neděli 30. listopadu se konaly
na náměstí Republiky vánoční trhy a rozsvícení
vánočního stromu. Celým odpolednem se
prolínaly koncerty pěveckého sboru Collegium
Bonum, skupiny Hluční sousedé a vokálního
seskupení Sextet. Pro děti bylo připraveno veselé peklo s nezbednými čerty
a Luciferem, živý betlém a vypouštění balónků s vánočními přáními.

Akce jiných spolků a organizací
SK Studénka, oddíl národní házené, uspořádal 25. ledna
v Dělnickém domě „Sportovní ples“. Sešlo se více než sto zájemců
o tanec, kteří se zároveň zúčastnili bohaté tomboly, v níž hlavní
cenou byl vyhlídkový let nad Beskydy.
Dne 8. května pořádali házenkáři na svém hřišti u Dělnického domu už
8. ročník losovacího turnaje ve volejbale.
Farnost Církve československé husitské ve Studénce se již podruhé zapojila
23. května do celonárodní akce „Noc kostelů“.
Velikonoční koncert pod názvem „Choir Silvia“ uspořádal sbor Collegium
Bonum v neděli 25. května v kostele Všech svatých v Butovicích.
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Rodinné centrum Studénka pořádalo 25. května na zahradě Dělnického domu
miniolypiádu. Soutěžilo se v kategoriích kočárek, předškolkáč, školkáč. Dne
26. května pořádaly maminky burzu letního a těhotenského oblečení,
sportovních potřeb a hraček.
Letecký modelářský klub Studénka pozval širokou veřejnost na 4. ročník „Air
Show Studénka 2014“, který proběhl 7. června na letním stadionu
TJ MSV Studénka.
Dne 21. června se konal na fotbalovém hřišti v Nové Horce po tříleté pauze
dětský den. Akce začala kulturním programem, o který se postaraly děti
z mateřské školy, po nich vystoupily T. G. Matonky. Po kulturním programu si
děti zasoutěžily na fotbalovém hřišti, kde je čekalo deset stanovišť. Po
soutěžích se mohly projet na koni, zaskákat si na nafukovacím hradu nebo na
trampolíně, mohly si pomalovat trička, která byla pro ně přichystána, nebo si
na obličej nechat namalovat obrázek. Pro děti bylo připravené i oblíbené kolo
štěstí. Večer přišel na řadu velký táborák, kde si opekly párek.
Restaurace Na Kmínku pořádala 5. července „1. zahájení léta na Kmínku“.
K poslechu hrály legendy ze Studénky – skupiny A Band a Naruby band.
Čerpací stanice IPARI PARK pozvala všechny příznivce tunningu na „Road
Racing Studénka“. Tato soutěž proběhla ve Studénce 6. července.
Jubilejní 10. ročník oblíbené veteránské jízdy
s dovednostními soutěžemi v okolí Studénky
proběhl 12. července. Soutěžilo se v kategoriích
A1, A2, M1, M2 + Velorex.
Dne 26. července se v krytu na Tovární ulici konalo „Vínokrytí s cimbálovkou
Pramínky aneb Ochutnávka vín moravských vinařů“. Kryt se tentokrát
proměnil v improvizovaný vinný sklípek, kde pět mladých vinařů představilo
své vlastní víno.
V neděli 27. července se na návsi v Butovicích uskutečnila tradiční „Anenská
pouť“.
Dne 9. srpna se na volejbalových kurtech na stadionu TJ MSV Studénka konal
už 15. ročník turnaje smíšených družstev.
Sbor dobrovolných hasičů Studénka-nádraží pozval všechny přátele dobré
zábavy na „Poslední letošní letní zábavu“. Ta proběhla v areálu Mlýnská
v soboru 16. srpna.
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Přesně na svátek sv. Bartoloměje 24. srpna se ve Studénce uskutečnil tradiční
krmáš.
Po úspěšných dvou ročnících se 10. září konal již
3. ročník běhu „Studénecká pětka“ pod
organizačním vedením Jaroslava Kuncka.
Pořadatelé očekávali zhruba stejnou účast jako
v minulých letech, kdy se sešlo asi 20 běžců.
Skutečnost však předčila očekávání. V 17 hodin
se na start tohoto běhu postavilo 65 účastníků všech věkových kategorií,
z toho 22 žen. Nejmladšímu účastníkovi bylo 10 let a nejstaršímu 66. Dorazili
nejen místní borci, ale také členové Atletického klubu Emila Zátopka
z Kopřivnice a zástupci MK Seitl z Ostravy. Ti nejlepší obdrželi medaili
a věcné ceny.
Restaurace Na Kmínku pozvala všechny zájemce na „Vítání babího léta“
v sobotu 13. září. Hrály skupiny A Band a Naruby band.
Oddíl sportovní kynologie Sportovního klubu policie Ostrava uspořádal ve
dnech 17. a 18. října ve výcvikovém kynologickém areálu Radar ve Studénce
21. ročník tradiční soutěže služební kynologie „Obranářský speciál
SKP Ostrava“. Tato akce se pořádá pro psovody Policie ČR, Armády ČR,
Vojenské policie, Celní správy ČR, městských policií, bezpečnostních služeb,
ale i pro psovody civilní.
V sobotu 18. října se pro veřejnost konal výlov rybníku Nadýmač v areálu
sádek ve Studénce.
Ve stejný den 18. října odpoledne proběhl v prostorech Dělnického domu ve
Studénce „Charitativní latinomaraton“ na podporu Jarošova statku ve
Studénce. Jednalo se o tři hodiny zumby za účasti asi padesáti amatérských
tanečnic pod vedením tří instruktorů – Kateřiny Žaloudkové, Pavly
Kovalčíkové a Juana Manuela Garcii. Celkový výtěžek 19.350 Kč převzala
ředitelka společnosti Příroda kolem nás, o. p. s., Ing. Sabina Poukarová. Tento
výtěžek bude použit na vybudování osvětlení jízdárny, kryté haly a stájí pro
poníky, aby děti, které na Jarošův statek docházejí, mohly pokračovat ve
svých aktivitách i v zimním období.
Dne 21. října se v Dělnickém domě sešli účastníci už na 9. ročníku soutěže pro
sluchově a mentálně postižené „Studénecký kapřík“.

- 76 -

Kronika města Studénky za rok 2014
Ve čtvrtek 27. listopadu se v 16 hodin začali v parku u školy T. G. Masaryka ve
Studénce shromažďovat lidé, aby zhlédli zpívající a recitující prvňáčky,
dramatický kroužek s anglickým divadlem a premiérové vystoupení
pěveckého sboru školy. Poté následovalo rozsvícení vánočního stromu.
Charitativní prodej adventních věnců uspořádala restaurace Na Kmínku
30. listopadu. Výtěžek byl předán chlapci, který trpí nemocí motýlích křídel,
na zakoupení zdravotních pomůcek.
Cukrárna U sousedů pozvala všechny zájemce na akci „Možná
přijde i Mikuláš“ na čtvrtek 4. prosince. Pro děti bylo připraveno
zábavné odpoledne, rodiče si mohli předem objednat mikulášské
balíčky.
„Vánoční jarmark“ na Zlatou neděli 21. prosince už tradičně připravili hasiči
u hasičské zbrojnice ve Studénce. Prodávaly se vánoční stromky, domácí
zabijačka, teplé nápoje, punč a medovina. To vše doprovázely koledy.
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SPOLKOVÁ
ČINNOST
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Ve Studénce pracovalo v roce 2014 velké množství spolků a organizací.
Informace o jejich činnosti jsem čerpala buď z výročních či jiných zpráv
předsedů, nebo z webových stránek. Bohužel s některými představiteli se mi
nepodařilo spojit, nesehnala jsem na ně kontakt nebo na mé žádosti
o spolupráci nereagovali. V tom případě je o nich v kronice jen minimální
zmínka nebo uvádím pouze název, že existovali.

AMK BMX Studénka
Klub měl 11 závodníků, jeho předsedou byl Petr Hurník.
Tréninky probíhaly v úterky a čtvrtky od dubna do října
na dráze vedle bývalého koupaliště. Celkově se v tomto
roce naši jezdci zúčastnili 24 závodů v České republice,
v Rakousku a na Slovensku, z toho bylo 14 závodů Moravské ligy, několik
závodů Českomoravského poháru, jednorázové Mistrovství České republiky,
několik volných závodů a velkých cen. Začátkem sezony se zúčastnili
třídenního soustředění v kryté bikrosové hale na Slovensku v Šenkvicích,
druhé soustředění proběhlo v Praze.
Seriál závodů odstartoval v Brně a ukončil ho závod
v Uničově začátkem října. V tomto seriálu se umístili
na stupních vítězů i naši jezdci: Radek Hrnčíř
v kategorii CR TOP na 5. místě, Daniel Brož
v kategorii MTB na 2. místě, Adam Vít v kategorii
MTB na 5. místě, Adam Quarda v kategorii B 7–8 na 6. místě, Martin Raftl
v kategorii B 7–8 na 15. místě, Matěj Hurník v kategorii B 11–12 na 1. místě
a Adam Slíva v kategorii B 13–14 na 17. místě.
Mistrovství České republiky v bikrosu se konalo
v Praze-Řepích. Na vrchol sezony dorazila do Prahy
největší česká bikrosová špička a naši závodníci se
rozhodně neztratili. Tohoto závodu se zúčastnil Radek
Hrnčíř, který startoval ve dvou kategoriích a obsadil 3. a 5. místo, Matěj
Hurník 4. místo a Adam Quarda 11. místo.

- 79 -

Kronika města Studénky za rok 2014

AS Bizon Studénka
AS Bizon Studénka je futsalový klub založený ve Studénce na
podzim roku 2002. Kromě soutěží pořádá AS Bizon Studénka také
různé turnaje. V sobotu 12. července proběhl na hřišti SK Statek
Nová Horka „XVII. ročník memoriálu A. Bůžka v malé kopané pro
neregistrované hráče“. Jeho součástí byly i soutěže pro děti. Dalším turnajem
je například turnaj ve Studénce na hřišti Za Klečkou nebo tradiční vánoční
turnaj, který se koná koncem prosince.

Českomoravský svaz chovatelů poštovních
holubů, ZO CHPH Studénka
Základní organizace Studénka měla 13 členů, z toho 12 mužů a 1 ženu.
Nejstaršímu členovi bylo 73 let a nejmladší člence 31 let. Průměrný věk všech
členů byl 60 let. Předsedou byl Ing. Anton Solár.
Jako každoročně se závodní sezona skládala z 15 tuzemských
a 5 zahraničních závodů. Závodní sezona začíná poslední dubnový týden
a končí 31. červencem. Od poloviny srpna začíná sezona holoubat
odchovaných v daném roce a trvá do konce září. V této době absolvují
holoubata 5 závodů do vzdálenosti 300 km. Koncem roku pravidelně
probíhají výstavy holubů v rámci základních organizací, oblastí a výstavy
celostátní. Členové dosahují výborných výsledků. V roce 2014 se Marek Srbek
stal mistrem republiky v kategorii krátkých tratí a v kategorii středních tratí.
Na celostátní výstavě reprezentoval šesti holuby. Z této výstavy postoupili
4 jeho holubi na celosvětovou olympiádu v Budapešti, kde získal 2 zlaté
medaile a 1 čtvrté místo.
V základní organizaci členové mezi sebou soutěží o titul Mistr ZO dospělých
holubů, Mistr ZO holoubat, o Putovní pohár Metoděje Bezděka (nejdelší
zahraniční závod na 1 100 km), Putovní pohár Vladimíra Javorka
(nejrychlejší holub v kategorii B), Putovní pohár Manuela Smejkala (určený
holub v kategorii A). Uvedené putovní poháry věnují významní chovatelé
ZO Studénka. Poslední soutěží je Putovní pohár věnovaný starostou města
Studénky.
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Český rybářský svaz, místní organizace
Studénka
Český svaz chovatelů, základní organizace
Studénka
Organizace byla založena v Butovicích v květnu 1906,
během obou válek byla její činnost pozastavena. V roce
2014 měla 29 členů včetně 3 mladých chovatelů.
Předsedou byl Jan Hudec. Členové se specializovali na
3 odbornosti: odbornost králíků, odbornost holubů
a odbornost drůbeže.
Základní organizace pořádala 9. února ve svém středisku na
ulici Veřovická jednodenní „Místní výstavu králíků, drůbeže
a holubů“ s doprovodným programem, jako bylo občerstvení
v podobě domácí zabijačky a bohatá tombola. Odborní
posuzovatelé zhodnotili a posoudili kvality jednotlivých
vystavených zvířat, pro vystavovatele těch nejvyšlechtěnějších
byly přichystány čestné ceny. Nejúspěšnějším chovatelem
základní organizace byl Drahomír Glogar.
Základní organizace prezentovala svou činnost během dne města 14. června
na stadionu TJ MSV Studénka.
Další, tentokrát okresní výstava králíků, holubů a drůbeže proběhla
v chovatelském středisku ve Studénce ve dnech 8. až 9. listopadu. Svá zvířata
vystavovalo 89 chovatelů, z toho 8 mladých chovatelů. Bylo přihlášeno 311 ks
králíků, 196 ks drůbeže a 185 ks holubů. Organizátoři delegovali 8 odborných
posuzovatelů, kteří profesně zhodnotili a posoudili
kvality jednotlivých vystavených zvířat. Zajištěno
bylo občerstvení, bohatá tombola a stánkový
prodej. Během této výstavy předváděli chovatelé
disciplínu králičí hop.

- 81 -

Kronika města Studénky za rok 2014

Český svaz ochránců přírody Studénka
Základní organizace Studénka
měla 22 členů. Práci spolku řídil
čtyřčlenný výbor, který se scházel
ve spolkové klubovně v zámku. Předsedkyní byla Bc. Eva Bartošová. Členové
zorganizovali 15 akcí, vybudovali jednu naučnou stezku, vysázeli
20 000 stromků.
ČSOP má povinnost starat se o své pozemky. Po několika letech se opět
zaměřil na vlastnictví pozemku vedle rybníčku ve
Studénce. Pozemek byl několikrát posečen, byly
odstraněny náletové dřeviny a ztrouchnivělé dřevo bylo
spáleno. Mezi obcemi Bartošovice a Hukovice a mezi
obcemi Albrechtičky a Nová Horka bylo ořezáno jmelí,
v chráněné oblasti bartošovického luhu byly vykáceny slivoně myrobalán,
protože tato dřevina je zde nepůvodní a likviduje původní druhy.
Ochránci přírody také zvelebovali přírodní
rezervaci Kotvice. Rojnicí pročesali celé území
a vysbírali několik pytlů odpadu (hlavně
plasty, přinesené velkou vodou). Dále provedli
pruhové značení na stromech o celkové délce přibližně 4,5 km.
„Krajinou povodní“ se jmenuje nová naučná stezka v Jeseníku
nad Odrou, kterou vybudoval Český
svaz ochránců přírody ze Studénky. Na
trase dlouhé čtyři a půl kilometru,
vedoucí z Jeseníku nad Odrou do
Bernartic a Suchdolu, bylo vybudováno
devět zastavení, která se zabývají přírodou a povodněmi. Slavnostního
otevření se zúčastnil i hejtman Moravskoslezského kraje Miroslav Novák,
jednatelé společnosti Net4gas nebo zástupci Českého svazu ochránců přírody
z Prahy.
Na podzim roku 2014 realizoval Český svaz ochránců přírody ze Studénky
výsadbu v katastru Butovic. Práce probíhaly celkem na třech parcelách, kde
byly vytvořeny prvky územního systému ekologické stability. Jednalo se
o interakční prvek tvořený 69 vzrostlými sazenicemi starých ovocných
odrůd. Cílem bylo zachování ovocného genofondu dřívějších dob a zamezení
jeho vytlačení novějšími odrůdami. Druhá parcela byla využita pro dotvoření
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lokálního biokoridoru. Zde byla využita výsadba do oplocenky s použitím
sazenic 25–35 cm o celkovém počtu asi 6 000 kusů listnatých stromů.
Nosným byl však regionální biokoridor v délce bezmála kilometr a šířce asi
40 m, kde bylo do oplocenek vysazeno 16 000 kusů sazenic. Parcely byly
vytvořeny při pozemkové úpravě a jsou ve vlastnictví města Studénky. Vznik
těchto prvků v krajině by měl v následujících letech výrazně zlepšit
prostupnost krajiny pro zvěř a zvýšit retenční schopnost spolu se zamezením
splachu zeminy do zastavěné části města. Finance pro tento projekt byly
získány z operačního programu životního prostředí, který administruje Státní
fond životního prostředí.
Členové spolku nejen pracují, ale také si přírody užívají. Již
tradiční cyklistická akce „Otevřené sklepy“ proběhla ve
dnech 27. až 30. června. Díky vinaři ze Studénky Jakubu
Sikorovi byly předem domluveny návštěvy u jeho
spolužáků z Lednice. Koštování vína doprovázelo koupání ve štěrkovně
a chutné jídlo.

Český svaz včelařů, o. s., základní organizace
Studénka
Předsedou organizace byl František
Bernát. Včelařský spolek působil na
území města Studénky a obcí Pustějov
a Albrechtičky (část Nová Horka spadala
pod ZO Bartošovice).
V lednu, únoru a březnu se včelaři podíleli na organizaci a také se v hojném
počtu zúčastnili tří přednášek v knihovně ve Studénce. Jako každý rok
prezentovali v červnu své výrobky na dni města.

ČSZ CH.A.O.S. Studénka
V roce 2014 zálesáci registrovali 47 členů, z toho bylo
26 členů ve věku do 18 let. Náčelnicí byla Mgr. Kateřina
Libosvárová.
Schůzky
probíhaly
v ZŠ Butovická
a v klubovně v zámku. Oddíl uspořádal 21 akcí, které byly

- 83 -

Kronika města Studénky za rok 2014
určeny především pro mladší členy.
Mezi zálesáckou dovednost, která se v oddíle učí, patří práce s lanem
a základy horolezectví. Proto se členové již podruhé sešli v ZŠ Sjednocení a za
pomoci členů Horolezeckého oddílu Studénka si opět vyzkoušeli lezení na
umělé horolezecké stěně. Vedoucí horolezeckého oddílu natáhli trasy
a připomněli pravidla pro lezení a jištění.
„Severní pól“ se v tomto roce uskutečnil ve Fulneku, kde studénečtí zálesáci
přivítali členy středisek z Přerova a z Nové Paky. V celé hře nazvané „New
Fulnek City“ zvítězilo středisko ze Studénky.
Ve dnech 28. února až 2. března proběhla akce „Javorník“. Zálesáci si
vyzkoušeli například rozdělávání ohně na sněhu či práci s buzolou.
Nechyběly ani hry na sněhu a oblíbené bobování a výšlap na novou
rozhlednu.
Pro starší 12 let se uskutečnila 1. až 3. května akce „Slovensko tour“, kde
mohli všichni obdivovat krásu slovenských hor. Menší zálesáci navštívili
Jarošův statek.
Ve dnech 18. až 26. července proběhl letní tábor pod názvem „Človeče, nezlob
se“. Zálesáci zdolávali lanové překážky a sjížděli lanovou dráhu. Hráli mnoho
odpočinkových, strategických, zážitkových, ale i adrenalinových her. Každá
hra se hodnotila počtem hodů ve hře „Člověče, nezlob se“ a všichni chtěli být
co nejdříve v domečku. Na řadu přišel i putovní tábor, jehož cílové místo bylo
v Hradci nad Moravicí a během něhož si někteří poprvé vyzkoušeli, jaké to je
spát v přírodě.
Ve dnech 3. a 4. října členové vyrazili na akci s názvem „Hozená rukavička“.
Jednalo se o noční pochod krajinou. Začátek a konec pochodu byl
v Kloboučkách v okrese Vyškov. Celkem se na start trasy postavilo
25 účastníků, kteří postupně ve skupinkách vyšli na trasu dlouhou 45 km
v časovém rozestupu deseti minut. V průběhu trasy účastníky opět čekaly
netradiční úkoly, jako je například vázání základních uzlů v pracovních
rukavicích, noční střelba na hořící svíčku, matematický úkol, který nad ránem
potrápil mozek, anebo chůze poslepu podle lana.
Ve dnech 24. až 28. října se uskutečnilo tradiční „Podzimní setkání
zálesáckých oddílů“ z celé republiky. Tentokrát se neslo v duchu poznání
našeho města a jeho okolí a organizovalo ho místní středisko
CH.A.O.S. Studénka. V pátek dorazilo skoro 60 členů ze středisek z Přerova,
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Dambořic a Nové Paky. Během víkendu a následujících podzimních
prázdnin navštívili rozhlednu v Bílově, vyzkoušeli si lezení na horolezecké
stěně a tai-chi, zaplavali v bazénu, zahráli bowling a minigolf. Také získali
informace o zámku ve Studénce a v něm sídlícím Vagonářském muzeu
a o Záchranné stanici v Bartošovicích.

FOTBAL STUDÉNKA, o. s.
Na konci roku 2014 bylo v oddílu FOTBAL STUDÉNKA
registrováno celkem 144 členů, z toho 88 členů bylo
mladších 18 let. Z celkového počtu bylo 94 % členů
s trvalým bydlištěm ve Studénce. Výkonný výbor pracoval
ve složení Libor Slavík, předseda, Michal Sekyra, jednatel,
Jiří Švagera, pokladník, Martin Dýčka a Libor Zůbek,
členové, a Radek Korený jako revizor sdružení.
Na počátku roku 2014 měl klub 7 oddílů (mladší přípravka, starší přípravka,
žáci, dorost, muži, ženy, stará garda), po letní pauze 5 oddílů (mladší
přípravka, starší přípravka, žáci, dorost, muži). Družstvo mužů se pokoušelo
o postup do krajské soutěže, dorostenci měli na jaře opačné starosti a museli
bojovat o záchranu v soutěži, což se nakonec podařilo. Žáci jaro odehráli
v klidném středu tabulky, starší přípravka obsadila v konečné tabulce třetí
místo a mladší přípravka pokračovala ve sbírání fotbalových dovedností.
V únoru 2014 bylo družstvo žen odhlášeno ze soutěžního ročníku 2013/2014
v Moravskoslezské divizi žen skupiny A z důvodu špatných sportovních
výsledků a zvyšujících se finančních nákladů.
V květnu byla klubu schválena dotace z FAČR v rámci projektu „Zelený
trávník 2014" na zatravnění škvárového hřiště. Protože klub neobdržel
dotaci v maximální výši, požádal Zastupitelstvo města Studénka o poskytnutí
mimořádné dotace na dofinancování celého projektu. Tato dotace ale nebyla
poskytnuta.
Během jara se vedení klubu rozhodlo vybudovat vedle kryté tribuny místo
pro občerstvení a venkovní posezení, což se ve spolupráci s hráči podařilo.
Bohužel se v tomto roce neuskutečnil červnový turnaj starých gard. Mělo se
jednat už o 6. ročník. Důvodem bylo odhlášení týmu ze Staré Bystrice.
Organizátorům se na poslední chvíli nepodařilo sehnat náhradníka.
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V neděli 22. června se ve fotbalovém areálu ve Studénce
konal 2. ročník turnaje mladší a starší přípravky. Po

neúčasti dvou družstev nakonec v kategorii starší
přípravky startovalo šest týmů a střetli se spolu každý
s každým. Vítězem se nakonec stalo družstvo Unie
Hlubina Ostrava, před MFK Havířov a domácí Studénkou. V kategorii mladší
přípravky startovalo osm týmů a hrálo se ve dvou
skupinách. První dva celky
z každé skupiny postoupily
do semifinále, ostatní hrály
o umístění.
Domácí
tým
ročníku 2005 skončil pátý
a tým ročníku 2007 byl šestý. Během polední přestávky byly prezentovány
ukázky modelů letadel LMK Studénka a během celého odpoledne byly
k dispozici atrakce a zajímavé soutěže pro děti a návštěvníky turnaje.
Už 47. ročník „Žákovského turnaje“, který
je zároveň 22. ročníkem „Memoriálu
Oldřicha Halusky“, proběhl v sobotu
9. srpna ve Studénce a v Pustějově.
Prvenství na turnaji měli obhajovat žáci z Frýdku-Místku, ovšem los nejvyšší
žákovské soutěže nakonec kolidoval s tímto turnajem a všechny čtyři
přihlášené prvoligové týmy (Baník Ostrava, Frýdek-Místek, Opava a Karviná)
se bohužel odhlásily. Díky velkému úsilí organizátorů se nakonec podařilo
najít jiné zájemce o start. Turnaj vyhrál Bohumín před Hodonínem a Břeclaví.
Během mistrovského zápasu dne 30. srpna v okresním přeboru mužů mezi
Studénkou a Příborem došlo k zvláštní situaci. V průběhu zápasu za
nerozhodného stavu 1:1 odpískal rozhodčí v 84. minutě pokutový kop ve
prospěch domácích (tedy našich fotbalistů) po faulu hostujícího hráče. Míč po
střele domácího hráče skončil v síti, odrazil se od zadní tyče, která napíná síť
branky asi 1 m za brankovou čárou, vyletěl z branky a od ramene
překonaného a ležícího brankáře hostů se odrazil mimo branku do zámezí.
K překvapení všech aktérů na stadionu, tedy slavících domácích hráčů,
zklamaných hráčů hostů, trenérů, pořadatelů a asi 250 diváků, ukázali hlavní
rozhodčí i delegovaný asistent rozhodčího na roh. Vedení fotbalového klubu
napsalo dopis Okresnímu fotbalovému svazu Nový Jičín, ve kterém vyjádřilo
stížnost na výkony rozhodčích. Zároveň se vedení rozhodlo, že bude zápasy
našich týmů natáčet.
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V neděli 12. října se na travnatém hřišti uskutečnil miniturnaj nejmladších
přípravek (ročníky narození 2008–2009). Za velmi pěkného počasí viděli
diváci zajímavé souboje, ve kterých ani tak nešlo o výsledky, ale hlavně o to,
aby si kluci a holky zahráli fotbal. Domácí v konečné tabulce obsadili 3. místo.
O soudržnosti fotbalistů ve Studénce svědčí také pravidelné sváteční fotbálky,
na Štědrý den se hraje „Vánoční bago“ a na Silvestra „Silvestrovské bago“.
Tradiční sportovní akcí je také společný výšlap na Velký Javorník, který se již
popáté konal na konci roku.

HC Studénka, o. s.
V roce 2014 měl klub 202 členů, rozdělených do pěti oddílů –
muži, mladší žáci, 4. třída, 2. třída a škol(k)a bruslení.
Prezidentem klubu byl Miroslav Šimíček, jednatelem Ing. Jiří
Frais, sportovním manažerem Radek Pobořil a členy Bc. Radim
Žaloudek a Miroslav Pokorný.
Naši muži hráli krajskou ligu, ve které startovalo 10 týmů. Tým vedl Miroslav
Pokorný. Družstvo skončilo po základní části na 3. místě. Po základní části je
čekalo čtvrtfinále play-off, ve kterém nakonec prohráli 0:5 kontumačně
vinnou administrativní chyby, protože neoprávněně startoval hráč Martin
Lyzák, který neměl v základní části odehráno 50 % utkání, jak uvádějí
pravidla a soutěžní řád. Týmy, které vypadly ve čtvrtfinále a v semifinále, si
ještě zahrály tzv. play-off II „O pohár a věcnou cenu BER-KR Services“. Zde
naši muži skončili druzí za Kopřivnicí.
Družstvo mladších žáků startovalo v soutěži „Liga mladších žáků sk. S“,
kterou hrají týmy z Moravskoslezského a Olomouckého kraje dohromady.
Mladší žáky vedl Oldřich Lipnický a Vlastimil Kučera. V základní části
startovalo 9 týmů a naše družstvo obsadilo 8. místo. V nadstavbové části, ve
které startovalo 11 týmů, žáci obsadili 10. místo.
Družstvo 4. třídy hrálo krajskou ligu přípravek, jeho trenérem byl Miroslav
Kovář. Ve druhé části od prosince 2013 do března 2014 se žáci umístili na
13. místě.
Pod vedením trenéra Petra Brovjaka a Miroslava Kováře odehrála 2. třída
celkem 6 turnajů, v nichž kluci zaznamenali střídavé úspěchy. Výsledky
z těchto turnajů se nezapočítávaly do tabulky.
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Pro hokejový klub je jednou z největších priorit provádění náboru dětí. Tento
nábor je prováděn celoročně a je zdarma pro chlapce i dívky ve věku od 4 do
8 let. Žáci škol(k)y bruslení mají možnost využít bezplatného zapůjčení
veškerého hokejového vybavení. Z této škol(k)y bruslení se dále profilují děti,
které zvládnou základy bruslení a mají zájem pokračovat v ledním hokeji.
Tyto děti jsou pak zařazeny do hokejové přípravky.
Dne 13. září pořádal klub akci „Bruslí celá Studénka 2014". Tento projekt byl
spolufinancován z dotace Moravskoslezského kraje. Filozofie projektu byla
postavena na štafetě na bruslích, kdy každý účastník štafetového bruslení
musel jako jednotlivec ujet 500 m na bruslích. Cílem celého projektu bylo
v rámci nabruslených kilometrů v rozhodném čase 12 hodin projet virtuální
trasu ze Studénky přes okolní města do Ostravy. Moderátoři akce seznámili
návštěvníky s tím, kde se nacházejí, jaké sportovní odvětví se v zařízení
provozuje, který sportovní klub je zde možno najít a jaká soutěž se zde hraje.
Bruslařského maratonu se zúčastnilo 150 bruslařů, kteří celkově najeli
93 km. Tito účastníci zahájili tradici bruslařského maratonu pro veřejnost ve
Studénce. Odměnou jim byly drobné upomínkové předměty a příjemný
sportovní zážitek.

HC KES Studénka, o. s.
HC KES Studénka, o. s., vznikl roku 2009 a je součástí HC Studénka, o. s. Jedná
se o klub, který sdružuje tělesně postižené se zájmem o sledge hokej. Za cíle
si klub klade integraci tělesně postižených do společnosti, jejich rehabilitaci
a pohybovou reedukaci. Jeho předsedou byl Mgr. Tomáš Mlčák.
Vedení týmu se společně s hráči rozhodlo
nenastoupit do nové sezony 1. české
sledgehokejové ligy 2014/2015. Důvodem
tohoto rozhodnutí byly především nepříznivé
výsledky minulé sezony, a proto tým využil
tuto sezonu k rozšíření a zkvalitnění mužstva a k přátelským utkáním a účasti
na turnajích. Klub i nadále trénoval na zimním stadionu.
Dne 20. března a 5. dubna odehráli sledge hokejisté ze Studénky dvě
přátelská utkání proti Kohoutům z Olomouce. První utkání, ve kterém domácí
vyhráli nad týmem hostů 5:3, se konalo na zimním stadionu ve Studénce.
Druhé utkání, hrané v Olomouci, naši hokejisté prohráli 1:2.
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Horolezecký oddíl Studénka
Oddíl vedl Jakub Marek, instruktory byli Jan Valenta a Filip
Kudla. Oddíl měl 43 členů, z toho 28 dospělých a 15 dětí.
Členové se scházeli dvakrát týdně v tělocvičně
ZŠ Sjednocení, kde byla roku 2001 uvedena do provozu
horolezecká stěna. Zde členové zlepšovali fyzickou
a vytrvalostní přípravu, obratnost, pohotovost, horolezeckou techniku
(jištění, práce s lanem, uzly atd.) a především lezení na umělé lezecké stěně.
Nepravidelně probíhaly tréninky na bouldrové stěně v Ostravě-Vítkovicích,
v lezeckém centru Tendonblok, na lezecké stěně Flashwall v Olomouci, na
lezecké stěně Vertikon ve Zlíně nebo na lezecké stěně Sareza v Ostravě.
Členové oddílu se zúčastnili osmi soustředění, z nich čtyři proběhla u nás
(Beskydy, Jeseníky, Adršpach) a čtyři v zahraničí (Slovensko, Rakousko, Itálie,
Mallorka). Praktický nácvik horolezecké techniky, skalní lezení a výuka
nováčků v lezení probíhala i během výjezdů do skalních oblastí Štramberk,
Kružberk, Helfštýn, Rabštejn, Malý Rabštejn, Moravský kras, Žďárské vrchy,
Adršpach, Český ráj, Liščí kameny.
V celkovém pořadí čtyř závodů na severní Moravě pod názvem „Moravský
pohár – MPM“ se nejlépe umístili ve své kategorii Rostislav Holík na 1. místě
a Denisa Venclová na 5. místě. V soutěži „Moravský Gekon“ (série tří závodů)
obsadil Rostislav Holík celkově 2. místo a Denisa Venclová 1. místo. Tito
závodníci sbírali umístění na stupních vítězů také v dalších závodech.

Jarošův statek
V bývalém Jarošově statku ve Studénce sídlila nezisková
organizace Příroda kolem nás, o. p. s., jejíž ředitelkou byla
Ing. Sabina Poukarová. Sídlo společnosti bylo v prostorech
nového zámku ve Studénce, nacházela se zde také klubovna
a zázemí pro děti, další aktivity pak probíhaly na
statku. Zájem byl o kroužky jezdecké, kynologický
a chovatelský kroužek, o víkendové mini pony cluby
a o příměstské jezdecko-chovatelské tábory. Během
letních prázdnin proběhlo pět turnusů tohoto tábora,
ten poslední byl zaměřený na léčebné a relaxační
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aktivity s využitím koní a poníků. Na podzim byly otevřeny nové kynologické
kurzy pro děti a mládež. Jejich náplní bylo naučit se základní ovladatelnost,
agility, dogdancing, dogfrisbee, flyball a sportovní kynologii.
Kromě těchto pravidelných akcí se např. v neděli 23. března uskutečnilo
vítání jara s různými soutěžemi. Dne 13. dubna se děti i dospělí mohli
zúčastnit akce „Velikonoce na statku“, jejíž součástí bylo i divadlo pro děti.
Den země oslavili všichni na Jarošově statku 22. dubna.
V sobotu 18. října odpoledne proběhl v prostorech
Dělnického domu ve Studénce „Charitativní
latinomaraton“ na podporu Jarošova statku. Jednalo
se o tři hodiny zumby za účasti asi padesáti
amatérských tanečnic pod vedením tří instruktorů –
Kateřiny Žaloudkové, Pavly Kovalčíkové a Juana
Manuela Garcii, kteří se vzdali nároku na honorář. Celkovým výtěžkem akce
bylo 19.350 Kč, které převzala ředitelka společnosti Příroda kolem
nás, o. p. s., Ing. Sabina Poukarová.
Dne 22. listopadu jsme se mohli zúčastnit
„2. benefičního country bálu“ ve velkém sále
Dělnického domu. Na programu byly ukázky country
tanců a westernová show. Výtěžek bohaté tomboly
byl věnován na rozvoj aktivit pro zdravé
i handicapované děti na Jarošově statku.
„Mikulášské vození dětí na ponících“ je další z tradičních
akcí. Ti, kdo byli hodní a zazpívali hezkou písničku nebo
přednesli básničku, si mohli pochutnat na úžasných
perníčcích či medvídcích. Mnozí si také vyzkoušeli jízdu na
poníkovi. Příjemné chvíle na Jarošově statku jsme mohli
strávit se zvířátky a přáteli také na Štědrý den dopoledne
při vaření vánočního punče a zpívání koled.
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Junák, svaz skautů a skautek ČR, středisko
Albrechtičky
Ve Studénce pracovaly dva oddíly Junáka, které sdružovaly děti
od 5 let a v jejichž čele stál Ing. Vít Friml a Mgr. Kateřina
Burčková. Oddíly byly složeny ze dvou družin chlapců (mladší
Orlíci a starší Kobry) a čtyř družin děvčat (Žabky, Knoflíci,
Lentilky a Pirátky). Členové se scházeli každý týden ve skautské
klubovně na staré faře. Bohužel po dvaceti letech dostali skauti
z těchto prostorů výpověď a byli nuceni hledat nové zázemí.
Skauti pořádali 8. února maškarní a společenský ples. Sešlo se mnoho masek
i tanečníků bez masky, kteří se dobře bavili hlavně díky výborné hudbě.
V sobotu 8. března proběhla akce nazvaná
„Castrum STALLENBERG“, tedy cesta do
14. století za Janem Jindřichem, markrabětem
moravským. Cesta za pokladem vedla do
Štramberku a byla lemována spoustou úkolů.
Každoroční výstup k mohyle na Ivančenu, což
je památník skautů popravených nacisty, se
tentokrát ukutečnil v sobotu 26. dubna. Počasí
sice zpočátku strašilo, pochod nahoru se
uskutečnil za deště, ale cesta zpět už proběhla
za jasného sluníčka.
Pro mladší členy se v sobotu 3. května uskutečnilo v Albrechtičkách
střediskové kolo „Závodu vlčat a světlušek“.
Celých 14 dnů od 26. července do 10. srpna bojovali účastníci
dětského tábora po boku Macha a Šebestové, prožívali s nimi
dobrodružné příběhy z knížky od hledání brýlí až po
vysvědčení a záchranu školy před Kropáčkem a Pažoutem.
Vítězná „třída“ dostala titul 3. B a členové byli náležitě hrdí.
„Roverský tábor“ proběhl od 9. do 16. srpna v Radíkově. Tábor byl
určený pro členy starší 16 let a v tomto roce ho pořádala okresní
organizace.
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V sobotu 27. září proběhl už 24. ročník „Svatováclavského
krosu Poodřím“. Soutěžila tříčlenná družstva, jejichž
maximální věkový součet nesměl překročit 34 let. Účastníci
museli zdolat trasu, při které plnili úkoly, a tím získávali
indicie pro vyluštění tajenky.
V říjnu proběhl pro členy i veřejnost „Piškotismus“, ve kterém jde o postavení
nějakého objektu či výtvoru na dané téma. Stavebním materiálem jsou
piškoty a pojivem marmeláda nebo nutela.

Klub důchodců při ZO OS KOVO MSV Studénka
V roce 2014 měl klub 724 členů, jeho předsedkyní byla Marie Macháčová.
Klub pořádal 8 jednodenních poznávacích a turistických zájezdů, kterých se
zúčastnilo 360 osob, a 6 zájezdů na divadelní představení v Ostravě.
V Dělnickém domě proběhlo pro členy 6 klubových večerů. Zájemci se mohli
rekreovat v rekreačním středisku ZO OS KOVO MSV Studénka na Klokočůvku,
kde se podařilo zajistit 16 chat.
Jako každým rokem proběhlo dne 21. května již tradiční setkání důchodců,
bývalých pracovníků Vagónky Studénka, s představiteli města Studénky,
odborové organizace MSV Studénka, se zástupci jak podniku METAL ve
Studénce, tak i zástupci firmy ŠKODA VAGÓNKA v Ostravě, kteří účastníky
informovali o současném dění jak ve městě, tak i v odborech a v obou
podnicích.

Letecký modelářský klub č. 260
Letecký modelářský klub č. 260 sídlil ve Studénce
v tzv. Sladké díře. Jeho předsedou byl Radek
Henzel a místopředsedou Bc. Vojtěch Skotnica.
V roce 2014 měl klub 20 členů.
Čtvrtý ročník „Air Show Studénka 2014“ proběhl
7. června na travnatém fotbalovém hřišti na letním
stadionu. Jeho součástí byly komentované letové ukázky,
statická ukázka modelů, soutěže pro děti (např. stavba
soutěžních vlaštovek) a soutěž pilotů v přistání.
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Mažoretky Petra Studénka
Pod názvem Mažoretky Petra Studénka působilo pod
hlavičkou SAK Studénka, příspěvková organizace, více než
osmdesát dětí, slečen i maminek v pěti souborech (děti,
kadetky, juniorky, seniorky, maminky). Všechny soubory
vedla Markéta Richtarová. V roce 2014 se mažoretky
zúčastnily více než 30 různých soutěží a vystoupení. Byly
registrovány v asociaci Majorettes association Czech (MAC), v International
federation majorettes sport (IFMS). Na 15 soutěžích vybojovaly celkem
23 zlatých, 14 stříbrných a 22 bronzových medailí.
Všechny soubory pracují s náčiním baton (hůlka), a to jak ve velkých
formacích, tak v mini a sólo formacích. V soutěžní sezoně 2014 si mažoretky
připravily asi 50 choreografií.
Soubory seniorek i juniorek spolupracovaly v roce 2014 s ASH DOM Jistebník
a reprezentovaly spolu s orchestrem město Studénka na mezinárodním
festivalu v polském městě Kolo. Seniorky se s Dechovým orchestrem mladých
Zlín zúčastnily dvou festivalů ve Francii.
Mažoretky

se

pravidelně
představovaly
na
nejrůznějších akcích nejen na
území České republiky, ale
i v zahraničí
a získaly
velké
množství ocenění a výborných
umístění. Dne 25. ledna vybojovaly v Prosenicích šest
medailí. Dne 8. března soutěžily v Dolním Benešově na soutěži „Excelent
Cup“, kde z dvanácti startů vybojovaly šest medailových umístění. Již pošesté
se zúčastnily soutěže „Stars Cup“ v Ostravě. Soubor dětí zde vybojoval ve
velké konkurenci 6. místo, kadetky získaly 10. místo a juniorky si odnesly
zlatý pohár. Ze soutěže „O Litovelský pohárek“ přivezly seniorky s novou
pódiovou choreografií z kategorie Senior baton profi zlaté medaile. Zde měly
premiéru i nové soupravy. Na semifinále asociace IFMS v Opavě vybojovaly
mažoretky více medailí, než doufaly. Bylo to devět ocenění ze čtrnácti
startujících. Z Mistrovství Moravy MAC 24. května si medaili odvezly jen
maminky. V neděli 31. května se soubor
juniorek vydal na finále Mistrovství ČR
asociace IFMS do Bělotína, kde juniorky
získaly 1. místo. V soutěži „Dřevohostická
medaile“ 11. října vybojovaly mažoretky dvě
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1. a dvě 3. místa. Velkého úspěchu dosáhly maminky v soutěži „O pohár ze
zámku“ v Kolíně, odkud přivezly stříbrné medaile. V soutěži „Zlatá hůlka“
v Hradci nad Moravicí 22. listopadu získaly naše mažoretky ze sedmi startů
tři stříbrné medaile.
Naše mažoretky pořádaly 1. března v Dělnickém domě 2. ročník
soutěže „Studénecká hůlka“. Jedná se o soutěž amatérských
mažoretek v disciplínách sólo, duo/trio a miniformace.
Mažoretkám Petra se dařilo, obsadily medailové pozice téměř ve
všech kategoriích.
V červenci se naše mažoretky zúčastnily festivalu ve
Francii v městěch Mazamet a Lodeve. Doprovázel je
orchestr SDOM Zlín.

Městský klub důchodců
Městský klub důchodců měl přibližně 20 členů, jeho předsedkyní byla Jaruška
Grosmanová. Členové se scházeli v klubovně domu s byty zvláštního určení
každé úterý dopoledne a při oslavách narozenin, MDŽ, Dne matek a Vánoc,
které si vždy zpříjemnili pohoštěním. V září se zúčastnili jednodenního
autobusového zájezdu do Kroměříže. Zájemci o pohyb si mohli asi jednou za
čtrnáct dní v klubovně zacvičit s Jarmilou Böhmovou.

Morfé, o. s.
Sdružení
Morfé
je
organizací
založenou pro obohacení kulturního
a společenského
dění
a posílení
cestovního ruchu. Základním projektem je proměna
nevyužitého historického bunkru v multifunkční centrum. Klíčovým
partnerem projektu je Nadace OKD. V čele organizace stála Renáta
E. Orlíková, Lukáš Zavadil a Dominika Novotná.
Pokračovaly práce na opravách krytu, v tomto roce to bylo hlavně vysoušení
a instalace závěsného systému. Během prvních měsíců roku se uvnitř krytu
téměř podařilo zničit vlhkost. V květnu se ale začala zespodu tlačit voda,
proto se pravděpodobně budou muset do podlahy vysekávat nebo vrtat
otvory.
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Na jaře se v krytu konala výstava obrazů mladého
výtvarníka Petra Loskota. Vernisáž proběhla
19. dubna a spolu s pracemi Petra Loskota se v zadní
části Krytu představil David Grabec se svými pracemi
na motivy knihy Malý Princ.
V dubnu se v krytu křtila básnická sbírka
studénecké autorky Marie Farné, která
nese název „Paleta bezejmenného malíře“.
Sbírku ilustracemi doplnil autorčin manžel
Milan a pokřtil ji psychiatr MUDr. Michal Samson a divadelník a herec
Miloslav Čížek. Sbírky výtvarně doplnili žáci Základní školy Slunečnice ve
Studénce, takže každý kus byl originál.
Během léta se kryt třikrát proměnil v improvizované
kino. Sdružení se zapojilo do promítání filmů z festivalu
„Jeden svět“, čímž podpořilo projekt „Promítej i ty“.
Filmy natočili zahraniční režiséři a ztvárňovali zajímavá
témata nutící k zamyšlení.
V sobotu 26. července proběhlo „Vínokrytí“. Návštěvníci mohli
ochutnat ze čtyřiceti čtyř vzorků vína a zaposlouchat se do
písní cimbálové muziky Pramínky.
Koncem září proběhl v Krytu pořad Jana Kryla, bratra
známějšího zpěváka Karla Kryla. Pořad byl složený
z recitace jeho vlastních básní a písniček jeho
i bratrových. Zároveň vyprávěl o své rodině a poměrech
v minulém režimu.
Koncem září dorazila do Krytu
výtvarná skupina Sprayart 34, která
tvoří graffiti. Na zdech u Krytu vzniklo
během odpoledne několik maleb.
Součástí akce byla také výstava uvnitř Krytu a poslech
několika DJ.

Motalinky
Skupinu Motalinky založily ženy se zájmem o paličkovanou krajku v roce
2002. V roce 2014 se scházely zřídka, své věci vytvářely individuálně doma.
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V tomto roce pouze společně navštívily výstavu a prodejní trhy ve Valašském
Meziříčí.

Myslivecké sdružení Poodří Studénka
V roce 2014 mělo sdružení 17 členů, předsedou byl Pavel Haša st.
a hospodářem Ing. Marek Berkus. Členové obhospodařovali honitbu, jejíž část
se nacházela v chráněném území Poodří a kde platila odlišná pravidla pro
hospodaření. Větší část z celkové výměry připadala na pole a louky, nemalou
část tvořily vodní plochy a své místo zde měl i lužní les.
I přes špatné podmínky jsou ve Studénce ještě zachovány poměrně slušné
stavy zejména bažanta obecného. Jedním ze způsobů, jak zachovat aspoň
základní druhy zvěře, je zlepšování životního prostředí této zvěře, spočívající
zejména v založení vhodné krytiny. Jedním z vhodných míst je to, které
myslivci nazývají pod „Smeťákem“. Zde se nachází neobdělávaná louka, která
je na dvou parcelách, jež jsou v majetku města. Současné Myslivecké sdružení
Poodří Studénka má zájem tuto louku trvale osadit plodonosnými stromy,
krytovými keři a rostlinami tak, aby nejen zvěř, ale i ostatní volně žijící
živočichové zde našli vhodné krytové a klidové podmínky. Z tohoto důvodu
myslivci požádali město buď o odprodej těchto pozemků, nebo o jejich
pronájem.
V roce 2014 pomohly zvěři příznivé klimatické podmínky, zejména v době
mláďat, a to zejména zajíců a bažantů. Na druhé straně byl rok nepříznivý na
loukách, které byly vlivem častých dešťů podmočeny téměř celou druhou
polovinu roku. Myslivcům se podařilo ulovit přes 20 kusů bažantích kohoutů,
stejné množství srnčí zvěře, 3 náhodně zbloudilá divoká prasata, 15 lišek,
několik psíků mývalovitých, několik desítek kachen a pět hus.
Pro své spoluobčany uspořádalo sdružení myslivecké odpoledne se
zaměřením na mysliveckou kuchyni. I přes nepříznivé počasí se dostavilo
velké množství zájemců, což vedlo k tomu, že jídlo bylo za dvě hodiny
vyprodáno.
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Pionýrská skupina Butovická
Pionýrská skupina Butovická je organizace,
která se celoročně stará, aby děti různého
věku měly smysluplnou mimoškolní aktivitu.
V roce 2014 měla ve dvou oddílech 43 členů, jejím předsedou byl
Petr Schneider. Nejstarším oddílem skupiny byl oddíl Bengálských Berušek,
který byl rozdělen na tři družiny – Akční Tým, Dračí Doupě a kapelu Below
The Mark. Každá družina pracuje dle svého zaměření a vedoucí těchto družin
se scházejí podle potřeby oddílu.
V roce 1999 vznikla při Pionýrské skupině Butovická ve
Studénce Taneční skupina P.U.S.A. Její členky tančily ve stylu
discodance a showdance a pravidelně se zúčastňovaly
tanečních vystoupení a také tanečních soutěží. Velkého
úspěchu dosáhly tanečnice v taneční soutěži „MIA FESTIVAL
INTERNATIONAL CHAMPIONSHIP PRAGUE 2014“, které proběhlo ve dnech
23. až 25. května v Praze za účasti asi čtyř a půl tisíce tanečníků nejen z ČR,
ale také ze Slovenska, Polska a Ruska. Naše děvčata Karolína Holubová
a Zuzana Dolinková vybojovaly v kategorii „Duo“ stříbrnou medaili
a v kategorii „Group – Disco Dance“ skončily tanečnice na 4. místě.
Ve dnech 28. až 30. března se pionýři zúčastnili vícedenního
výletu a soustředění na Kružberku. Počasí jim vyšlo, proto mohli
prochodit krásné okolí pod Kružberskou přehradou, hrát hry
a naučit se další nové věci.
Letní pionýrský tábor 2014 se
opět konal v Čermné ve
Slezsku, tentokrát od 5. do
19. července
pod
názvem
„Cesta za lovci mamutů aneb Cestování časem“.
Oddíly se tedy proměnily ve výzkumné skupiny, pro
které cesta do pravěku nebyla nijak jednoduchá. Stroj
času potřeboval precizní nastavení, a tak se často
stávalo, že se členové dostali do času a místa, kam ani
nechtěli. Ale právě proto se mohli podílet na mnoha více
či méně významných světových událostech, při kterých například chránili
obchodní karavanu v dávné Persii, byli při stavbě pyramid, pomohli husitům
s odražením útoku křižáckých vojsk, zažili inkvizici a těžbu stříbra
v Jeseníkách, podpořili spojenecká vojska v bitvě v Ardenách. Až když
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úspěšně dokončili všechny výpočty, dostali se do vytouženého pravěku
a s lovci se vydali ukořistit mamuta a další zvěřinu.

Raketové a míčové sporty, o. s.
Organizace sdružovala občany, děti a mládež se zájmem o badminton, tenis,
stolní tenis, nohejbal, volejbal apod. Jejím předsedou byl JUDr. Stanislav
Vodný.
Sportovní oddíl již tradičně uspořádal jarní badmintonové turnaje žen, mužů
a mixů. Členové se zapojili do „Amatérské badmintonové ligy“ a zároveň se
pravidelně zúčastňovali badmintonových turnajů v jiných městech.
„Turnaj 100letých ve čtyřhrách v badmintonu“ se konal 22. února v Ostravě-Lhotce. Jedinou podmínkou účasti bylo pouze to, aby spoluhráči dosáhli
společný věk nejméně sto let.
Dne 22. listopadu se v herně stolního tenisu a v tenisové nafukovací hale
TJ MSV Studénka uskutečnil v pořadí již čtvrtý turnaj v raketovém trojboji
o titul „Mistr raketových sportů města Studénky“. Jedná se o otevřený turnaj
ve čtyřhrách, určený pro širokou sportovně založenou veřejnost, a to bez
rozdílu věku a pohlaví. Tento netradiční turnaj se skládá ze tří malých
turnajů, které jsou bodově vzájemně propojeny v jeden celek a které se hrají
podle mezinárodních pravidel stanovených pro jednotlivé disciplíny – stolní
tenis, badminton a tenis. Turnaje se celkem zúčastnilo 32 hráčů a hráček,
vítězství si odnesla dvojice Ivo Durlák a Daniel Klus.
Tradiční oblíbený, tentokrát už 3. ročník akce „Mikulášský turnaj dětí –
čtyřhra v badmintonu“ proběhl 6. prosince v nafukovací hale v areálu
TJ MSV Studénka. Jeho celkovými vítězi se stali Patrik Bulava a Jakub Dobeš.
Zpestřením turnaje byl příchod Mikuláše, anděla a dvou čertů, kteří za
zazpívání písničky nebo zarecitování básničky předali dětem drobné dárky.

Rodinné centrum, o. s.
Rodinné centrum bylo místem pro setkávání rodin a místem
pro přípravu dětí na mateřskou školu. Jednalo se o občanské
sdružení, jehož aktivity probíhaly v ZŠ Sjednocení. Náplní
byly kurzy psychomotoriky, pohybové hry, angličtina pro

- 98 -

Kronika města Studénky za rok 2014
děti. Kurzy psychomotoriky v dopoledních hodinách navštěvovalo spolu se
svými rodiči 68 dětí, odpolední kroužky navštěvovalo 32 dětí ve věku od čtyř
let.
Mezi nejzdařilejší akce roku patřilo březnové představení loutkového divadla
„O budulínkovi“ nebo beseda o první pomoci, která
měla ukázat, jak se má rodič zachovat v případě
nemoci nebo úrazu a jak reagovat v kritických
situacích. Jako každoročně se v květnu konala
miniolympiáda a burza dětského a těhotenského
oblečení, sportovních potřeb a hraček. Školní rok byl v červnu ukončen
rozloučením na Kmínku. Dne 10. listopadu se sešly malé i větší děti se svými
lampiony na „Svatomartinském lampionovém průvodu“ a šly společně
posvítit broučkům a beruškám na cestu k zimnímu spánku. Před Vánocemi
proběhlo vánoční focení a „Vánoční mamatrh“, na kterém maminky a babičky
prodávaly své rukodělné výrobky a výrobky z recyklovaných surovin.

Sbor dobrovolných hasičů Studénka-Butovice
SDH Studénka-Butovice sídlil v centrální hasičské zbrojnici na Butovické ulici.
Vedle dospělých hasičů zde pracoval také oddíl mladých hasičů.
SDH Studénka-Butovice sdružoval 72 členů, z toho 12 žen, 41 mužů
a 19 mladých hasičů. Starostou byl Otakar Jaroš. Největší početní pokles
zaznamenala kategorie mladí hasiči. Věkový průměr všech členů byl 31 let.
Činnost sboru řídil devítičlenný výbor, který se sešel třináctkrát, vždy každý
měsíc a operativně podle potřeby.
Nejvytíženější měsíc roku květen začal stavěním májky, při kterém proběhlo
tradiční promítání všeho, co se ve sboru odehrálo v předešlém roce. Poté se
družstvo hasičů zúčastnilo okrskové soutěže v Albrechtičkách. Vrcholem
května byl již 27. ročník fotbalového turnaje v kopané „O putovní pohár SDH
a pohár starosty města“, kterého se zúčastnilo šest fotbalových mužstev.
Vítězem se stalo mužstvo AS Bizon. Závěrem měsíce se kácela májka.
V tomto roce se tradiční pohárové soutěže mladých hasičů,
konané 14. června v areálu Za Klečkou, zúčastnilo
8 mládežnických družstev ze Studénky a okolí, která si ve
dvou kategoriích (mladší a starší žáci) mohla vzájemně
porovnat dovednosti hasičského sportu. V rámci této pohárové soutěže plnili
soutěžící disciplínu požární útok. Disciplína, která proběhla ve dvou kolech, je
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pro svou technickou náročnost atraktivní nejen pro zúčastněné soutěžící, ale
i pro diváky. Vítězové jednotlivých kategorií (mladší žáci družstvo
SDH Nemětice, starší žáci družstvo SDH Studénka-Butovice) obdrželi putovní
poháry spolku.
V polovině července nastaly pro sbor slavnostní okamžiky, kdy si v hasičském
areálu Za Klečkou připomněl 135. výročí založení sboru v Butovicích. Na
malou oslavu, při které byla symbolicky pokřtěna staronová Tatra 815,
dorazil i zástupce okresu. Jako vždy byla tato oslava i příležitostí předvést
široké veřejnosti formou připravených ukázek techniku a hasičský um.
Prosincového Mikuláše měla pod patronací děvčata. Ta uspořádala akci
v tematicky vyzdobeném prostředí především pro nejmenší děti v doprovodu
rodičů, kteří se s elánem zapojili do řady pečlivě připravených soutěží.
Mladí hasiči SDH Studénka-Butovice se scházeli po celý rok při pravidelných
schůzkách v hasičském areálu Za Klečkou. Přes zimní období využívali
klubovnu v hasičské zbrojnici na ulici Butovická nebo tělocvičnu
v ZŠ Sjednocení. V lednu bylo registrováno 22 mladých hasičů, ze kterých
byla vytvořena dvě soutěžní družstva mladších hasičů, jedno družstvo
starších hasičů a jedno družstvo dorostu. Na konci roku bylo registrováno
20 mladých hasičů. V květnu se mladí hasiči zúčastnili okresního kola hry
„Plamen“ a v letním období 12 pohárových soutěží v požárním útoku,
pořádaných okolními sbory z okresu Nový Jičín. Po generační obměně dětí,
kdy přecházely do starší věkové kategorie, se nedaly očekávat závratné
výsledky. Přesto jejich umístění kolem čtvrtého až sedmého místa bylo
velkým překvapením a příslibem do budoucna. Jediného umístění na
stupních vítězů dosáhli v pohárové soutěži ve Studénce, kde mladší hasiči
skončili na druhém místě a starší hasiči tuto soutěž vyhráli. Družstvo dorostu
nedosáhlo na žádné umístění, protože tato kategorie své vlastní soutěže
v okrese nemá a dorostenci se musejí zúčastňovat soutěží mužů, na které
zatím fyzicky a používanou technikou nestačí. Sezona byla ukončena
víkendovým soustředěním na chatě v Ostravici.
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Sbor dobrovolných hasičů Studénka-město
SDH Studénka-město sídlil na Družstevní ulici a měl
19 místních členů a 3 členy SDH Studénka-nádraží.
Pověřeným velitelem byl Pavel Foldyna. Hasiči této
zbrojnice vyjeli k 39 událostem,
z toho bylo 5 požárů na území
města Studénky a 4 požáry mimo území Studénky,
k 24 technickým zásahům na území města, provedli
4 výjezdy k dopravním nehodám, 1 planý poplach
a 1 požární asistenci.
Odborná způsobilost členů byla doplňována
školeními a výcviky, které probíhaly během celého
roku. Jednalo se například o školení jednotky
v odborné přípravě každou první neděli v měsíci,
o výcvik na Žermanické přehradě, kde si jednotka
vyzkoušela záchranu tonoucího z raftu na klidné
hladině, o cyklické školení na stanici ve Fulneku, kde se hasiči seznámili
s novinkami v poplachovém pokrytí. V průběhu roku také probíhaly kondiční
jízdy na vozidlech a praktický výcvik na požární technice a vybavení.
Hasiči předváděli různé ukázky na dětském dni, na akci „112 zasahuje“, v obci
Sedlnice u příležitosti 140. výročí, podíleli se na požární asistenci během akce
„Dny NATO“.
Město Studénka v tomto roce zajistilo výměnu starých garážových vrat
zbrojnice za nová sekční vysunovací vrata a novou elektroinstalaci.
Soutěžní družstvo mužů, které se zúčastnilo více než 50 soutěží, dosáhlo
nejlepších výsledků v Jílovci (3. místo), v Ostravě-Martinově (3. místo), ve
Fryčovicích (3. místo) a v Proskovicích (4. místo).
Soutěže v požárním útoku „Svatováclavská studeňácká zatáčka“, která se
odehrála už tradičně na místním hřišti u školy T. G. Masaryka, se zúčastnilo
celkem 20 družstev. Vítězem se stalo družstvo mužů z Tísku s časem 15,167 s
a družstvo žen také z Tísku s časem 18,79 s. Družstvo ze Studénky skončilo
na 10. místě.
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Sbor dobrovolných hasičů Studénka-nádraží
V roce 2014 měl sbor 31 členů, z toho bylo 9 žen. Sbor řídil
devítičlenný výbor se starostou Ivem Hotárkem, který se
scházel jednou měsíčně a před každou akcí. Jednotka byla
určena k zásahům při úniku nebezpečných látek. V roce 2014
bylo do společné jednotky zařazeno 9 členů této organizace, z
toho 5 členů se podílelo na zabezpečování pohotovosti
v hasičských zbrojnicích Studénka-Butovická a Studénka-město. Tak jako každoročně absolvovali řidiči družstva předepsaná povinná
školení řidičů a velitelé družstev, strojníci a obsluha motorových pil
cyklickou odbornou přípravu, organizovanou hasičským záchranným
sborem.
Členové Jednotky sboru dobrovolných hasičů města Studénky zasahovali
v roce 2014 celkem u 72 událostí, z toho bylo 56 na území města,
a k 16 událostem vyjeli mimo město. Největší počet událostí tvořila technická
pomoc (38 případů). Z uvedených 56 událostí na území města bylo 8 požárů,
37 technických pomocí, 8 dopravních nehod a 2 úniky nebezpečných látek. Ve
dvou případech poskytovala jednotka služby za úplatu. Všechny požáry, které
vznikly na území města, byly malého rozsahu a nevznikly při nich žádné větší
škody. Jednalo se např. o požár osobního vozidla na LPG, neobydlené
ubytovny, plastových kontejnerů na tuhý domovní odpad, lampy veřejného
osvětlení nebo sazí v komíně či dřeva a papíru uloženého u kotle na ústřední
topení.
Měsíc březen byl ve znamení úklidu ve zbojnici, v klubovně, na zahradě
a v jejím okolí. Byl upraven živý plot u klubovny a vysazeny nové stromky pro
jeho doplnění. Práce v dubnu a květnu byly zaměřeny na areál Mlýnská, kde
hasiči hrabali listí, opravovali stoly, lavice, pánské toalety a provedli úpravu
trativodu z prodejního stánku. Byly ořezány suché větve a vysazeny nové
stromky před pódiem. Soutěžní družstvo se zúčastnilo okrskové soutěže
konané v Albrechtičkách a 17. května proběhlo okresní kolo v požárním
sportu, na kterém sbor zastupoval jako rozhodčí Petr Kovalík ml. V červnu se
také se svou technikou zúčastnili akce „112 zasahuje“, kterou organizoval
SAK Studénka, příspěvková organizace. V krajském kole v požárním sportu
dobrovolných a profesionálních hasičů, které se konalo v Ostravě, Studénku
zastupoval ve funkci rozhodčího Petr Sič. Na měsíc srpen byla naplánovaná
taneční zábava, na které hrála kapela Bimetal, jež přitáhla mnoho
návštěvníků.
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Již tradičně je poslední červencovou sobotu pořádána ve Studénce soutěž
v požárním útoku, které se zúčastnilo 28 družstev mužů a žen. Problémem
soutěže je stav louky, na které se soutěž pořádá. Tím, že se seče jednou za
rok, je tráva řídká a povrch nerovný. Hasiči budou tento problém ve
spolupráci s městem řešit.
Dne 8. listopadu se starosta sboru zúčastnil „Shromáždění představitelů SDH
okresu Nový Jičín“, které se konalo v Kulturním domě obce Vrchy. Sbor se
i nadále účastní akce „Recyklujte s hasiči“.
Družstva hasičů se zúčastnila 15 soutěží, na nichž dosahovalo lepších
výsledků družstvo veteránů, které získalo jedno první místo, tři třetí a jedno
čtvrté místo. Nejlepší výsledek družstva mladších hasičů bylo 3. místo.
Nepodařilo se obměnit družstvo mužů novými mladými hasiči.
V roce 2014 se hasiči na zkoušku přihlásili do seriálu soutěží
Moravskoslezské ligy v požárním útoku a lze konstatovat, že nepropadli.
Na žádost města hasiči spolupracovali na preventivně výchovné činnosti,
kterou město musí ze zákona o požární ochraně zabezpečovat. V rámci této
činnosti prováděli propagaci požární ochrany a publikovali články
s preventivní tematikou do zpravodaje města. Člen sboru Petr Pupák
pokračoval jako instruktor ve výchovně vzdělávacím programu „Výchova dětí
v oblasti požární ochrany a ochrany obyvatelstva“, který organizuje Hasičský
záchranný sbor České republiky. Během roku se svými kolegy ze sboru
Studénka-Butovice několikrát navštívil základní školu na Butovické ulici, kde
podle předepsané metodiky a schématu výuky pracovali se skupinou dětí
a seznamovali je s problematikou požární a civilní ochrany.
Všichni hasiči ze Studénky i Butovic se společně ve spolupráci s městem
Studénka opět zapojili do výzvy České asociace hasičských důstojníků „Den
požární bezpečnosti“, který probíhá v rámci celé Evropské unie a je
vyhlašován vždy v pátek 13. Proto v pátek 13. června členové vyjeli do ulic
města a zaměřili se na kontrolu vnějších požárních hydrantů a špatně
parkující řidiče, kteří svými nesprávně zaparkovanými automobily brání
ustavení požární techniky na požárních plochách, v průjezdu hasičům
k zásahům nebo záchranné službě k pacientům, popř. parkují nad hydranty.
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Skautský odddíl Bílí hadi
Členové oddílu se pravidelně scházeli každý pátek v klubovně
na Požárnické ulici, v jejich čele stáli Bc. Zuzana Nováková a
Bc. Tomáš Novák.

Rok 2014 začali Bílí hadi „Tříkrálovou sbírkou“, pokračovali přespáním
v klubovně nebo si užívali pololetních prázdnin na valašské chalupě na
Bařince. Jaro zahájili návštěvou muzea U6 v Ostravě-Vítkovicích, kde si
vyzkoušeli např. běhání v kole, telegraf nebo výrobu elektřiny šlapáním
v kole. Další výprava směřovala na tábořiště na Šípkových pastvinách.
V tomto roce se družina Papoušků poprvé
vypravila na okresní kolo tradičního závodu
vlčat a světlušek. Závod probíhal v areálu
Hornického muzea v Ostravě. Každá družina
absolvovala tři trasy s celkem devíti stanovišti,
jako byla např. první pomoc, překážková dráha
či logické myšlení.
V dubnu proběhlo setkání skautů na Ivančeně.
Vzpomínkový obřad zahrnoval nástup vlajkonošů,
poté následovaly krátké promluvy náčelníků
i pamětníků, zpěv skautské i naší hymny a na závěr
byla památka skautů padlých za 2. světové války
uctěna minutou ticha.
Květnovou výpravu na
vrších
si
členové
víkend
s nejhorším
zredukovalo
počet
pobytu
byla
tzv.
pomoci, nejmladší se
táborový řád.

základnu
Elišku
v Hostýnských
tradičně a neomylně naplánovali na
počasím,
což
také
o něco
účastníků.
Součástí
třídenního
svíčková cesta, poskytování první
učili sbalit batoh a všichni tvořili

Červnová předtáborová hra „Lačnovské skály“ proběhla
na Valašsku. Putování začalo v pátek večer v Lidečku
a během víkendu členové ušli bezmála 20 km. Všichni si
na výpravě vyzkoušeli něco nového – nováčci táboření,
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starší horolezení – a přestože to jistě nebylo úplně snadné a vyžadovalo to
určité úsilí a sebepřekonání, všichni to bez problémů zvládli.
Už 18. tábor bílých hadů proběhl na novém místě a byl poprvé stavěný
vlastními silami. Celým táborem se prolínala hra „Cesta kolem světa za
15 dní“, ve které byl každý den věnován jedné zemi.
Úkoly byly všestranně zaměřené: při španělských
býčích zápasech byla potřeba fyzická zdatnost, tvorba
egyptských mumií či stěhování Sochy svobody do USA
vyžadovalo dobrou souhru a spolupráci, v Číně se
trénovalo logické myšlení, v Argentině orientace, výroba srílanských masek či
mayských pyramid vyžadovala výtvarné cítění a manuální zručnost, při
překládání australské pohádky se procvičovala angličtina.
Tradiční podzimní výprava pod názvem „Indiánské léto na Líhni“
proběhla ve dnech 3. až 5. října. Součástí byla noční hra „Noc na
Karlštejně“, 6. ročník „Drsného kanadského dřevorubeckého
závodu“ a zkouška hada pamatováka.
V listopadu slavil oddíl dvojí výročí. Jednak dosáhl „plnoletosti“, protože před
osmnácti lety si tři desetileté děti založily klub, inspirovaný dobrodružnými
knížkami. Před deseti lety klub přetvořili ve skautský oddíl. Oslavovalo se na
chatě poblíž Brna a dárkem byl sborník se vzpomínkami současných
i bývalých členů.

Snooker Club Studénka, o. s.
Snooker Club Studénka, o. s., byl založen za účelem rozvoje
biliárového sportu snooker. Oddíl měl 18 členů, jeho
předsedou byl Jan Marek.
Oddíl po celý rok zajišťoval konání veřejných turnajů („Pohár Tří králů“,
„Valentýnský pohár“, „Pohár Tomáše Holase“, „Velikonoční turnaj“, „Sváteční
turnaj“, „Pohár SCS“, „Narozeninový pohár“, „Studentský pohár“
a „Mikulášský pohár“), ale také městské ligy. Jednou z činností bylo vést
mládež v rámci volnočasových aktivit. Ve spolupráci se základní školou na
ulici Sjednocení ve Studénce vytvořil klub zájmový kroužek, kde byla mládež
vedená ke sportu snooker v gentlemanském duchu.
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Dne 17. května se uskutečnil Moravia Cup, jednodenní
akce pořádaná každý rok, kterou ale mnozí považují za
neoficiální mistrovství klubů Moravy. Tato akce proběhla
již po čtvrté a opět se hrálo v Brně. Stejně jako každý rok
se potkaly čtyři týmy, a to Brno, Studénka, Havířov
a Dětmarovice. Ve velkém finále se proti sobě postavili dva studénečtí
sparingpartneři Martin Cupal a Jakub Klimánek, který se stal šampiónem
Moravia Cupu. Studénka sice nezískala diplom za nejlepší tým, ale získala
1. a 2. místo a nejvyšší náběh turnaje.

Spolek žen Studénka
Tento spolek je od roku 2014 nástupcem Českého svazu žen ve Studénce. Dne
8. ledna proběhla ustanovující schůze, na které bylo přítomno
11 přihlášených žen, které byly osloveny, aby převzaly funkce ve výboru.
K 12. únoru, tj. k datu výroční členské schůze, obdržel výbor 77 přihlášek.
Výroční členské schůze se zúčastnilo 48 přihlášených žen, předsedkyní byla
zvolena Hana Smetanová. Spolek pokračoval v činnosti svého předchůdce –
slavil se MDŽ, proběhlo velikonoční zdobení, smažení vaječiny, minigolf,
bowling či vánoční posezení.
Opět po roce přivítaly ženy 2. března v Dělnickém domě princezny, kovboje,
motýlky pejsky, kočičky, šmouly a mnohé jiné postavičky a zvířátka na
maškarním reji. V programu vystoupil klaun Hopsalín a jeho pomocníci.
Každé dítě si kromě zážitků odneslo i nějakou sladkost nebo některou
z výher.
Ve dnech 17. až 19. března proběhla v Dělnickém domě burza dětského
oblečení.
Již tradičně se členky sešly 25. června na zahradě Dělnického domu se svými
dětmi a jejich kamarády, aby oslavily den dětí. Připravily mnoho soutěží, po
kterých následovalo opékání párků a kolo štěstí.
Podzimní burzu dětského oblečení uspořádaly ženy ve spolupráci
se SAK Studénka, příspěvková organizace, ve velkém sále
Dělnického domu ve dnech 15. až 17. září.
Dne 27. září se uskutečnil autobusový zájezd do vinného sklípku
v Polešovicích. Cestou se účastníci zastavili v Buchlovicích, kde navštívili
zámek, výstavu fuchsií a zámeckou zahradu, ve které byla expozice zvířat.
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Také měli možnost zakoupit si různé druhy květin. V Polešovicích ve vinném
sklípku VINÁŘSTVÍ NIKODEM MIŠA absolvovali degustaci vín s odborným
výkladem.

Sportovní klub policie Ostrava, oddíl sportovní
kynologie Studénka
Oddíl sportovní kynologie se věnoval několika hlavním
oblastem výcviku, které vycházejí ze spolupráce s místní
samosprávou,
s Policií
České
republiky
a s Českým
kynologickým svazem. Oddíl tak pořádal výcvik psů běžně
chovaných ve městě, čímž významně přispíval na začleňování
psů do společnosti. Výcvikový prostor byl také využíván pro výcvik
policejních psů Policie ČR i MěP Studénka. Oddíl měl přibližně 50 členů, jeho
předsedou byl Bc. Petr Kozák. Hlavním tréninkových dnem byla neděle, kdy
na Radaru dopoledne probíhal výcvik poslušnosti a ovladatelnosti
a odpoledne výcvik agility.
Členové pořádali také akce pro veřejnost, jako bylo
soutěžní odpoledne pro děti 28. června „Hurá na
prázdniny – Kynologové dětem“. Děti plnily úkoly na
stanovištích, mohly se podívat na výcvik služebních psů
Policie ČR, na ukázku činnosti dobrovolných hasičů a své plyšové psy mohly
přihlásit do soutěže krásy.
Velmi významnou událostí oddílu je už po léta soutěž
„Obranářský speciál SKP“. Již 21. ročník proběhl ve dnech
17. a 18. října ve výcvikovém areálu Radar a zúčastnilo se
ho symbolických 21 soutěžících z Čech, Slovenska a Polska,
svůj tým pozorovatelů vyslala také německá policie. Město Studénka akci
podpořilo grantovým příspěvkem. Záštitu převzal ředitel Krajského
ředitelství policie Moravskoslezského kraje plk. Mgr. Tomáš Kužel, závodníky
přivítal starosta města Studénky Ladislav Honusek. Také během tohoto
ročníku byla uspořádána dobročinná sbírka, jejíž výtěžek ve výši 6.040 Kč byl
věnován Nadaci policistů a hasičů, která se stará o zmírnění problémů rodin
a dětí těch, kteří ve službě přišli o život nebo byli zraněni.
Dne 22. listopadu se podařilo uspořádat zkoušky z výkonu. Zkoušku základní
ovladatelnosti získali tři psovodi se svými psy a zkoušku všestranného
výcviku prvního stupně jedna členka se svým psem.
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Někteří členové klubu se také se svými psy zúčastňovali soutěží mimo
Studénku (Ostrava, Příbor, Zlín, Frýdek-Místek) a dosahovali výborných
umístění. Nejlépe skončil Radomír Urbánek se svým psem Samem v soutěži
„O pohár města Havířova“, kde dokázali porazit i profesionální psovody
a soutěž vyhráli.

Sportovní klub Statek Nová Horka
V sezoně 2014/2015 hrál klub III. třídu OFS Nový Jičín, v podzimní části po
odehrání devíti zápasů skončil na 8. místě. Předsedkyní byla Markéta
Peichlová, členy výkonného výboru Pavel Pokusiňski a Ludvík Koryťák.
Trenérem mužstva byl Radim Kořený st.
Dne 21. června se konal na fotbalovém hřišti v Nové Horce po tříleté pauze
dětský den. Akce začala kulturním programem, o který se postaraly děti
z mateřské školy a T. G. Matonky. Soutěže probíhaly na deseti stanovištích. Po
nich se děti mohly projet na koni, zaskákat na nafukovacím hradu nebo na
trampolíně. Večer přišel na řadu táborák, kde si děti opekly párek.
Dne 12. července proběhl v Nové Horce na čtyřech travnatých hřištích za
účasti 16 družstev ze Studénky, Nové Horky, Albrechtiček, Kopřivnice, Oder
a Petřvaldu XVII. ročník „Memoriálu Antonína Bůžka v malé kopané“. Domácí
týmy skončily na 1. a 2. místě.
Dne 19. července uspořádal klub na travnatém hřišti v Nové Horce turnaj
v kopané „Memoriál A. Názalanika“. Tento turnaj se pořádá každoročně jako
vzpomínkový turnaj na počest zakladatele fotbalového oddílu TJ Nová Horka.
V konkurenci deseti mužstev vyhráli Klokani před domácím týmem
Nazalanici a Kometou.
Letošní volejbalový turnaj se konal 2. srpna také na fotbalovém hřišti v Nové
Horce. Turnaje se zúčastnilo deset družstev, domácí družstvo Proč skončilo
třetí.

Sportovní klub Studénka, občanské sdružení
Národní házená se hraje ve Studénce od roku 1922. V roce
2014 působilo v klubu 5 ženských a 5 mužských družstev
a přípravka. V čele klubu stál Petr Odchodnický.
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Nejvíce se v jarní části roku dařilo mužstvu mladších a starších žáků. Jestli se
vyplatila pořádná zimní příprava, to se ukázalo na zimním halovém poháru
v lednu 2014 ve Staré Vsi nad Ondřejnicí. Zde studénečtí mladší žáci vytvořili
dokonce 2 mužstva, což svědčí o bohaté členské základně tohoto sportu
u nás. Ani jedno z mužstev se v náročné konkurenci neztratilo. Dalším
změřením sil s konkurencí byl únorový turnaj v Troubkách, kde rovněž
nastoupila 2 studénecká mužstva. „Starší“ mužstvo mladších žáků vybojovalo
turnajové vítězství, ale i ti „mladší“ ukázali, že se s nimi musí do budoucna
počítat. V průběhu března se družstvo mladších žáků představilo na
přátelském turnaji v Pustějově a 29. března vyvrcholila halová sezona
zimním Mistrovstvím ČR, do kterého se probojovali starší i mladší žáci. Obě
družstva zvítězila a stala se
halovými mistry republiky. Celá
sezona vyvrcholila v polovině
června Mistrovstvím ČR, které
hostila v této věkové kategorii právě Studénka.
Dobře si vedlo i družstvo dorostenek na zimním Ligovém poháru v Plzni,
kterého se zúčastnilo ve dnech 14. až 16. března a kde vybojovalo 3. místo.
Dalším úspěchem pro dorostenecký tým bylo vyhlášení samostatných
kategorií obrana, útok a brankář, kde se naše brankářka Nikola Hanzlová
umístila na 2. místě.
Mistrovství ČR starších žáků proběhlo ve Studénce
13. až 15. června na házenkářském hřišti
u Dělnického domu. Po
třech dnech bojů se naši
házenkáři umístili na
1. místě před Plzní-Újezdem a Ostopovicemi.
Mistrovství ČR
mladších
žáků se konalo ve Studénce
ve dnech 20. až 22. června.
Naši kluci turnaj vyhráli před
TJ Nezvěstice a Drakenem Brno. Navázali tak na halový
titul z Mistrovství ČR, které se konalo v únoru ve Staré Vsi nad Ondřejnicí
a získali tzv. double.
Naši muži i ženy se koncem června zúčastnili „Mezizemského utkání Čechy –
Morava“, které proběhlo v Opatovicích nad Labem.
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Kromě soutěží se klub věnoval i široké veřejnosti, pro kterou organizoval
každoroční akce, jako byl sportovní ples, losovací volejbalový turnaj v květnu,
16. srpna proběhl tradiční pouliční turnaj. Léto zakončila „Krmášová zábava“,
která se 22. srpna uskutečnila v areálu Dělnické zahrady. Dne 30. prosince
pozval klub všechny milovníky pohybu na „Předsilvestrovský pochod
Poodřím“. Jednalo se už o 36. ročník, ve kterém si zájemci mohli vybrat ze
dvou tras – 12 a 20 km.

Sportovní rybářství
Svaz tělesně postižených v ČR, o. s., místní
organizace Studénka
Organizace měla 104 členů, její předsedkyní byla Jaroslava Novosadová.
Členové se zúčastnili dvou jednodenních zájezdů, provozovali sportovní
aktivity (bowling, plavání, turnaj v minigolfu), v lednu zorganizovali ples,
v říjnu rybí hody a v prosinci mikulášský večírek. Setkávali se na večírcích
a oslavách jubilantů.

Tamburašský soubor Brač Studénka
Soubor vystupuje pod hlavičkou SAK Studénka,
příspěvková organizace, ke zkouškám se schází
každý pátek v Dělnickém domě. Vedl ho
dirigent Petr Olbrecht, hrálo 19 hudebníků a zpívala Michala Kubínová.
V sobotu 17. května se členové vydali na koncert do Prahy, kam jeli na
pozvání pražských tamburašů a kde vystupovali jako hosté na jejich
koncertu, kterého se zúčastnili soubory ze Studénky, z Prahy a z Poděbrad.
Na koncertě zazněly lidové skladby, pochody a na přání směs Bedřicha
Smetany „České perly“.
Tradiční koncert se odehrál ve Studénce dne 7. června u příležitosti dne
města. V Dělnickém domě se sešlo více než sto posluchačů, kteří si vyslechli
lidové i koncertní skladby. Zpívali Helena Olbrechtová, Jindřich Foltas
a Michala Kubínová, na flétnu doprovázela Jana Kuncková.
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V době prázdnin šest členů opět nelenilo a jelo do Chorvatska do města Osijek
reprezentovat Studénku, ale hlavně se učit tamburašskému umění na již
VII. ročník „Tamburašského evropského mládežnického kempu“. Kempu se
opět zúčastnili mladí hráči z několika zemí. Přestože pro naše děvčata nebyla
jednoduchá aklimatizace v souboru takových kvalit, trénovaly a po týdnu
osmihodinové denní dřiny vystoupily jako členky „Evropského
mládežnického tamburašského souboru 2014“ (EOTO 2014) na pódium.
Zazněly písně lidové, jazzové skladby, filmové melodie i písně známých
skupin.
Začátkem listopadu se tamburaši sešli v kostele sv. Bartoloměje ve Studénce,
aby zde natočili své další CD výjimečné tím, že v kostele jinak vynikne zvuk
nástrojů i zpěvu. Jako host vystoupila zpěvačka Martina Zajíčková ze
slovenských Šuran. Z nahrávání vznikla i reportáž TV Odra.
Šest mladých členů se koncem listopadu vydalo do
Srbska, kde se konal letošní druhý koncert
„Evropského
mládežnického
tamburašského
souboru 2014“ (EOTO 2014).
Tradiční vánoční koncert 14. prosince se nesl převážně ve vánočním duchu.
Zazněly známé koledy, staré evergreeny i klasická hudba, některé z nich
tamburaši zahráli na staré nástroje, jiné nacvičili na nástroje nové. Koncert
moderoval Lukáš Pitucha, zpívala Simona Meluzínová, Petra Němcová,
Michala Kubínová, Martina Pituchová a Jindřich Foltas. Překvapením večera
byly flétnistky Jana Kuncková a Danuše Němcová, které dvojhlasně zahrály
skladby „Humoreska“ a „Tichá noc“.
Kromě svých vlastních koncertů přijali naši
tamburaši také pozvání na Slovensko, kde
se zúčastnili dvou koncertů na dnech obcí
v Tekovských Lužanech a v obci Nesluša.

TJ MSV Studénka, o. s.
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POČASÍ
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Leden
Leden navázal na teplé počasí z prosince 2013. V první polovině měsíce noční
teploty neklesly pod 0 °C, denní se pohybovaly do 10 °C. Často foukal silný
vítr, mnohdy svítilo slunce, takže to vypadalo jako na jaře. Poslední lednový
víkend nastalo velké ochlazení, doprovázené silným větrem.

Únor
Také začátek února nevybočil z tendence mírné zimy. Trocha sněhu, která
napadla v druhé polovině ledna, rychle roztála. Převládalo slunečné počasí,
v noci se teploty pohybovaly kolem 0 °C, ve dne až k 10 °C. Příroda se začala
probouzet.

Březen
Březen znamenal definitivní konec „zimy“. Už od počátku měsíce kvetly
sněženky a začaly pučet keře. Probouzení přírody bylo posunuto asi o 14 dnů.
Opět převládalo slunečné počasí, v noci bylo mírně pod nulou, ale ve dne už
jsme se na sluníčku zahřáli. V polovině měsíce klesly teploty až o deset
stupňů, ale poslední březnový víkend byl zase teplý a slunečný.

Duben
Začátek dubna byl ve znamení sluníčka, ale střídaly se teplejší dny
s chladnějšími. Na počátku měsíce rozkvetly třešně, takže květnová
pranostika o políbení pod třešní se nemohla vyplnit. Na 8. dubna byl hlášen
déšť a bouřky. V podvečer přišly přeháňky a krátká, ale silná bouřka. Přesto
byl měsíc srážkově opět podprůměrný a na přírodě to bylo vidět. V týdnu
před Velikonocemi přišlo velké ochlazení, noční teploty spadaly až k nule.

Květen
První máj lákal svými vysokými teplotami k opalování, následující víkend ale
přinesl velké ochlazení, naštěstí i trochu deště a bylo nutné topit. Po několika
teplých dnech přišli ledoví muži, kteří nebyli doopravdy ledoví, ale
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k ochlazení došlo. Oteplilo se až v poslední dekádě, teploty šplhaly k 30 °C.
V sobotu 23. května přišla v podvečer bouřka doprovázená silným větrem.
Vítr musel být extrémní, protože na tzv. Bravantském kopci směrem na Velké
Albrechtice zlomil čtyři stromy, které částečně blokovaly průjezd silnicí.
Dokonce i srážky byly vydatné, meteorologové předpovídali množství srážek
za týden jako jindy za měsíc. U nás se to vyplnilo, neboť 26. května způsobil
prudký liják záplavy v místní části Studénka.

Červen
I červnové teploty byly „jako na houpačce“, střídaly se chladnější dny
s teplejšími, sluníčko s deštěm. Na přelomu prvního a druhého týdně
stoupaly teploty nad 30 °C, jinak odpovídaly spíše jaru.

Červenec
V první polovině července se střídaly teplé a chladnější dny, ale celkově se
počasí dalo shrnout jedním slovem – přeháňky. Pro území České republiky
předpovídali meteorologové nadprůměrné srážky, ale ve Studénce se
neobjevily. Teprve v polovině měsíce nastaly typické letní teploty, které se
pohybovaly kolem 30 °C. V neděli 27. července v podvečer se strhla prudká
bouřka, doprovázená silným větrem, a padaly kroupy o průměru asi 0,5 cm.
Poslední červencové dny byly jako přes kopírák – ráno pěkně bez deště,
v podvečer přeháňky nebo bouřky.

Srpen
V červencovém trendu pokračovala i první dekáda měsíce srpna (přes den
teplo a sluníčko, kvečeru déšť nebo bouřky). K mírnému ochlazení došlo ve
druhé dekádě, kdy teploty přes den stoupaly pouze k 20 °C. Podobné počasí
bylo i na konci srpna, převládaly chladnější dny s častým deštěm. Celkově lze
říci, že prázdniny letos propršely.

Září
Vstup do nového školního roku se nevydařil, září se přihlásilo chladným
počasím do 20 °C a deštěm. Toto počasí přetrvávalo po celou první polovinu
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měsíce, jen zřídka se objevilo sluníčko a bylo teplo. V druhé polovině měsíce
nás ráno vítaly mlhy, předzvěst podzimu. Meteorologové zhodnotili září jako
měsíc nadprůměrně teplý a nadprůměrně deštivý, pro Studénku však platilo
jen deštivý. Celosvětově však bylo září, podobně jako květen a srpen,
nejteplejším měsícem od počátku měření vůbec.

Říjen
Babí léto se u nás objevilo jen tehdy, když nebyla nízká oblačnost, což se ale
na počátku října moc často nestávalo. Při nízké oblačnosti byly teploty jen do
15 °C. Ale ohřáli jsme se druhý říjnový víkend, kdy bylo slunečno a teploty
šplhaly až k letním 25 °C. Poslední týden sice v noci klesaly k nule, ale přes
den bylo jasno a teplo.

Listopad
Prognózy na listopad říkaly, že měsíc bude nadprůměrně teplý a ani
sv. Martin nepřijede na bílém koni. Začátkem měsíce foukal silný jižní vítr,
který přinesl teplé počasí i v noci. V noci z 5. na 6. listopadu padl na
meteorologické stanici v Mošnově rekord z roku 1962, teplota se vyšplhala
na 15,9 °C, čímž byl rekord překročen o 6,8 °C. Sv. Martin nejen že nepřijel na
bílém koni, ale byl také překonán teplotní rekord. Teplota se vyšplhala na
18,5 °C, přičemž původní rekord byl 17,6 °C.

Prosinec
V pondělí 1. prosince začalo kolem poledne pršet a déšť namrzal. Do večera
se na silnicích a chodnících objevila silná ledovka. Tato situace zasáhla celou
republiku a trvala až do středy. Vlaky a autobusy měly několikahodinové
zpoždění, ve velkých městech kvůli námraze nejezdily tramvaje a trolejbusy.
Celá doprava byla ochromená. První polovina měsíce byla bez sněhu, noční
teploty se pohybovaly kolem nuly, denní nad nulou. Sluníčko jsme téměř
neviděli. V polovině měsíce se oteplilo až na 10 °C a tyto teploty vydržely až
do Vánoc. Na Boží hod jsme se probudili do slunečného rána s mírným
sněhovým popraškem. Od tohoto dne až do Silvestra panoval celodenní mráz
a tento týden patřil k nejmrazivějším za uplynulých dvanáct měsíců. V noci na
30. prosince nasněžilo, a když se k tomu přidalo sluníčko, užili jsme si
v závěru roku mrazivé pohádkové počasí.
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Deset měsíců z dvanácti bylo nadprůměrně teplých, celý rok 2014 byl
s průměrnou teplotou 9,4 °C nejteplejším za posledních devět let.
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