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Od počátku roku začalo platit několik legislativních změn. Jednalo se o vyšší
daňové slevy pro rodiny se 2 a více potomky a došlo ke zvýšení důchodů
v průměru o 308 Kč. V platnost vstoupila novela zákona, kterou se umožňují
kontroly topiva v domácnostech, což by mělo přinést zlepšení kvality ovzduší.
Do praxe vstoupil zákon o střetu zájmů, označovaný také jako „antibabiš“
nebo „Lex Babiš“ podle ministra financí Andreje Babiše. Tento zákon omezuje
některé činnosti veřejných funkcionářů a určuje funkce, které jsou s činností
veřejných funkcionářů neslučitelné. Jedná se např. o zákaz vlastnit média.
V prvním lednovém týdnu byl na jižní Moravě zjištěn výskyt ptačí chřipky.
Během následujícího týdne bylo vyhubeno na 13 000 kusů. Veterináři až do
odvolání zakázali z preventivních důvodů chov ptactva v komerčních chovech
ve volném výběhu.
V sobotu 7. ledna večer začala hořet budova v areálu
Tatra v Kopřivnici, kterou využívalo několik firem. Hašení
trvalo až do pondělí a podílelo se na něm 46 hasičských
vozů a kolem 150 hasičů. Protože byly velké mrazy, voda
na zemi zamrzala a ztěžovala pohyb hasičů i techniky.
Požár se vyskytoval v blízkosti vlakových kolejí, a proto byla uzavřena trať
mezi Kopřivnicí a Příborem. Cestující převážely autobusy.
V první polovině ledna se k nám dostával arktický vzduch ze severu, který
způsoboval mrazivé počasí se silným větrem a na rozdíl od severní Moravy
(viz kapitola „Počasí“) také velkou sněhovou nadílku. Nejhůře bylo 13. ledna
v západních Čechách: vítr o síle vichřice, sníh a sněhové jazyky, minimální
dohlednost. Bylo uzavřeno 8 silničních úseků, mezi nimi hlavní tah z Plzně do
Karlových Varů.
Dne 20. ledna proběhla ve Washingtonu inaugurace
nového amerického prezidenta Donalda
Trumpa. Očekávala se změna politiky,
zejména vřelejší vztahy mezi USA a Ruskem.
Na přelomu ledna a února zasáhlo naši republiku silné sněžení, které na
mnoha místech způsobovalo kalamitní stav. Po oteplení se v Čechách objevila
ledovka, která se naštěstí našemu kraji vyhnula.
Území Česka v noci na pátek 24. února zasáhl silný vítr spojený s mohutnou
tlakovou níží Thomas. Na mnoha místech země komplikovaly železniční
i silniční dopravu popadané stromy, někde vítr lámal stromy a shazoval
plechy ze střech. Společnost ČEZ v pátek vyhlásila v 18 okresech Česka
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kalamitní stav kvůli poruchám na vedení, které způsobil silný vítr.
Nejpostiženější byl Královéhradecký kraj.
Během zimy se přemnožili divočáci, kteří ohrožovali
nejen jiná zvířata, ale troufli si také na předměstí
velkých měst a ohrožovali i lidi. Proto byl povolen
jejich zvýšený odstřel.
Série výbuchů ve čtvrtek 24. února zranila v Poličských
strojírnách 19 lidí. Ve strojírnách vybuchla trhavina
trinitrotoluen a policie případ vyšetřovala jako obecné
ohrožení z nedbalosti se škodou přesahující 5 milionů
korun.
Od 1. března došlo k rozšíření elektronické evidence tržeb na maloobchody
a velkoobchody.
Ve středu 22. března proběhl v Londýně další
z teroristických útoků, tentokrát před budovou
parlamentu. Útočníkem byl muslimský Brit, který
půjčeným
automobilem
najel
do
lidí
na
Westminsterském mostě. Poté vystoupil a nožem
ubodal policistu, hlídkujícího před parlamentem. Sám byl policií zabit. Za
sebou zanechal 5 mrtvých. Symbolem Londýna těchto dnů se stal znak metra
s nápisem „Nebojíme se.“
Dne 23. března odeslala britská premiérka
Theresa Mayová dopis do Bruselu, kterým
začal „rozvod“ Velké Británie s Evropskou
unií, tzv. brexit. Dva roky se bude vyjednávat
o podmínkách odchodu. Pokud Velká Británie a Evropská unie dojdou ke
shodě, proces bude završen na jaře 2019.
Teroristický útok postihl také Rusko. V pondělí
3. dubna zaútočil sebevražedný atentátník
v petrohradském metru. K výbuchu došlo mezi
dvěma
stanicemi.
Duchapřítomný
řidič
soupravu přivezl do následující stanice, čímž umožnil rychlejší pomoc
záchranářů. I tak bylo 14 obětí. Pachatelem útoku byl Rus původem
z Kyrgyzstánu. Další nálož, umístěná v jiné stanici, nevybuchla.
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V úterý 4. dubna bombardovala syrská armáda syrské město
Chán Šajchún. Součástí bombardování byl chemický útok, při
němž zemřelo 60 až 100 lidí. Použitou látkou byl
pravděpodobně sarin. Odvetou pak byl americký útok na syrskou leteckou
základnu.
Začátkem dubna oslavilo Letiště Václava Havla v Praze 80. výročí vzniku,
neboť bylo otevřeno 5. dubna 1937. V prvním roce svého provozu odbavilo
13 tisíc lidí, oproti tomu v roce 2016 už 13 milionů. Toto výročí letiště
oslavilo napodobením prvního letu z Piešťan do Prahy.
Dne 6. dubna měla proběhnout stávka řidičů autobusů. Řidičům měly být
zvýšeny platy, ale mnohé krajské úřady toto nerespektovaly. Nakonec řidiči
stávkovali jen v 5 krajích, a to zdaleka ne všichni.
Bankovní rada České národní banky ukončila 6. dubna intervence vůči
koruně. Hodnotu naší měny od této doby opět určoval trh a k žádným větším
výkyvům nedošlo.
V pátek 7. dubna odpoledne vjel atentátník s nákladním autem ukradeným
místnímu pivovaru do davu lidí na nákupní třídě Drottninggatan ve
Stockholmu a prorazil průčelí luxusního obchodního domu
Åhléns. Atentátníkem byl Uzbek, který sympatizoval
s Islámským státem a kterého se podařilo zadržet. Zemřeli
4 lidé, 15 utrpělo zranění.
Nejméně 40 osob bylo usmrceno na Květnou neděli 9. dubna během atentátů
v křesťanských kostelích v Egyptě.
Na jaře byla schválena novela zákona o nemocenském pojištění. Čerství
otcové mají nárok na týden placeného volna po partnerčině porodu, osiřelé
děti snadněji získají sirotčí důchod a záchranáři, členové horské služby
a hasiči dostanou vyšší nemocenskou, pokud se zraní při zásahu.
Sněhová kalamita zachvátila republiku 19. dubna. Příliv studeného vzduchu
od severu způsobil trvalé sněžení od večera 18. dubna až do 20. dubna.
Nejvíce sněhu napadlo na Jesenicku (až 50 cm) a způsobilo
kalamitní stav na silnicích. Některé z nich musely být
uzavřeny. Velmi nízké teploty až -8 °C v noci ze čtvrtku
20. dubna na pátek 21. dubna způsobily zničení asi 20 %
budoucí úrody vinné révy, meruněk a třešní. Přestože se
mnozí pěstitelé snažili katastrofu odvrátit např. pálením balíků slámy,
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parafínových svící nebo tvorbou umělé mlhy, úrodu neochránili. K další
kalamitě došlo koncem dubna. Dešťové nebo sněhové srážky padaly téměř
nepřetržitě od středy 26. dubna do soboty 29. dubna. V Čechách převážně
sněžilo, nejvíce utrpěl Jihočeský kraj, kde musely být zavřeny některé silnice.
Na Moravě kromě Jeseníků, kde také sněžilo, vydatně pršelo a vodní toky
dosahovaly 2. stupně povodňové aktivity.
Koncem dubna a začátkem května volili Francouzi nového
prezidenta. Do druhého kola postoupil centrista Emmanuel
Macron, který se nakonec stal francouzským prezidentem,
a nacionalistka Marine LePenová. Francouzští voliči se
odklonili od tradičních politických stran a přiklonili se
doprava.
Již několikátá, ale asi nejzávažnější vládní krize propukla začátkem května.
Dne 2. května informoval premiér, že vláda podá
demisi. Po úvahách prezidenta republiky, že je při této
demisi možno odvolat jen premiéra a zbytek vlády
zůstane, změnil předseda vlády názor a demisi odvolal.
Tím by totiž na svém místě zůstal ministr financí
Andrej Babiš, o jehož odvolání šlo především. A. Babišovi byl vytýkán nákup
korunových dluhopisů, čímž se měl dopustit daňového
úniku. K tomu se postupně přidala aféra s odposlechy,
během nichž se zjistilo, že ministr financí disponuje tajnými
informacemi o svých kolezích z vlády i opozice. Velmi
svérázné stanovisko k odvolání ministra Babiše zaujal prezident republiky.
Odmítl respektovat ústavní zvyklosti a ministra odvolat dle naší ústavy.
Dokonce hrozilo, že kvůli tomu Senát podá na prezidenta žalobu.
Od 31. května vstoupil v platnost protikuřácký zákon. Ten zakazuje kouřit ve
všech vnitřních prostorech provozoven stravovacích služeb, sportovišť
a zábavních prostorech, na nástupištích a v prostředcích hromadné dopravy.
V pátek 19. května začal
americký prezident Donald
Trump svou první zahraniční
cestu. Navštívil Saúdskou Arábii, Izrael a palestinská
území. Přes Řím, kde se setkal s papežem, cestoval do Bruselu. Tam se
25. května zúčastnil summitu NATO a otevření jeho nového sídla (viz foto).
Ve svém projevu kritizoval, že většina členských států nedodržuje své
finanční závazky vůči organizaci.
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Celkem 22 mrtvých a 59 zraněných si vyžádal večer 22. května atentát během
koncertu v multifunkční hale v severoanglickém Manchesteru. Většinou se
jednalo o děti a teenagery, které zabila bomba plná hřebíků. K atentátu se
přihlásila organizace Islámský stát. Další atentát v Londýně 3. června měl
7 obětí a desítky zraněných. Útočníci najížděli do davu lidí, poté zastavili
a další oběti ubodali.
Během teroristického útoku v egyptské Hurghadě byla pobodána i Češka,
která za 14 dní v nemocnici v Káhiře zemřela.
Částečné zatmění Měsíce se odehrávalo za soumraku
v pondělí 7. srpna. Začalo ve 20 hodin 20 minut a trvalo
přibližně hodinu. K jeho sledování jsme nepotřebovali
žádné speciální optické vybavení. Jelikož z oblohy zmizela
přibližně čtvrtina Měsíce, byla jakoby ukousnuta v jeho
pravé spodní části, byl tento jev velmi dobře pozorovatelný pouhým okem.
Dalších 13 mrtvých a nejméně 100 zraněných si vyžádal teroristický útok
17. srpna v Barceloně na nejrušnější třídě Las Ramblas, kdy dodávka vjela na
pěší zónu.
Od září u nás vstoupil v platnost povinný poslední ročník předškolního
zařízení, a to i v případě, že dítě není očkováno. Do nižších ročníků nesměly
být děti bez očkování přijímány.
Během střelby na country festivalu v Las Vegas zemřelo
2. října téměř 60 lidí a více než 500 jich bylo zraněno. Muž,
který střílel z okna protějšího hotelu a ukrýval tam
47 zbraní, spáchal sebevraždu. Jednalo se o největší masovou střelbu
v dějinách USA.
V pátek 20. a v sobotu 21. října jsme
volili poslance do Poslanecké
sněmovny Parlamentu ČR. Ve
volbách zvítězilo hnutí ANO 2011,
které získalo 29,64 % hlasů a 78 mandátů. Na druhém místě skončila ODS, jež
získala 11,32 % a 25 poslanců. Na třetím místě je následovala Česká pirátská
strana s 10,79 % a na čtvrtém místě Svoboda a přímá demokracie –
T. Okamura s 10,64 %. Obě tyto strany získaly shodně 22 mandátů.
V poslanecké sněmovně ještě zasedli zástupci KSČM, ČSSD, KDU-ČSL, TOP 09
a Starostů a nezávislých. Volební účast činila 60,84 % z celkového počtu
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8 374 501 registrovaných voličů. Ustavující schůzi nové sněmovny svolal
prezident na 20. listopadu.
Během víkendu 28. a 29. října postupně prošla Čechami a Moravou vichřice
Herwart. Největší rychlosti dosáhl vítr na Sněžce, a to 180 km/hod. Na mnoha
místech padaly stromy, nejezdila železniční doprava, několik tisíc domácností
bylo bez elektřiny. V důsledku pádu stromů zemřeli 4 lidé.
Dne 31. října pověřil prezident republiky Andreje Babiše, předsedu vítězné
strany ve volbách, sestavením nové vlády. Poslanci nové sněmovny poprvé
zasedli 20. listopadu. V tento den zvolili svého předsedu, kterým se stal
Radek Vondráček z hnutí ANO 2011. Premiérem byl Andrej Babiš jmenován
6. prosince a menšinová vláda 13. prosince.
Asi 300 lidí zabili a přes 100 dalších zranili teroristé v pátek 24. listopadu
v Egyptě na Sinajském poloostrově. Útočníci nejprve použili nálože a pak
vešli do mešity a začali střílet na věřící. Následně zapálili automobil před
mešitou a oblast obklíčili, aby zabránili přístupu záchranářů a zdravotníků.
Na celém Sinajském poloostrově byla v reakci na útok vyhlášena pohotovost.
Jde o dosud nejkrvavější útok na egyptské civilisty a nejtragičtější útok na
mešitu v historii země.
V říjnu a v listopadu byla nezaměstnanost v České republice nejnižší za
posledních 20 let, činila 3,6 %.
Ve svém „Vánočním poselství“ 26. prosince
hodnotil prezident republiky uplynulý rok
2017. Jeho projev byl většinou pozitivní,
prezident doslova uvedl: „Česká republika je
šestá nejbezpečnější republika na světě, jsme
dokonce lepší než Švýcarsko. Máme nejnižší
míru nezaměstnanosti v Evropské unii a také nejnižší míru příjmové
diferenciace, respektive míru chudoby v Evropské unii. Náš ekonomický růst
je jeden z nejvyšších a naše zadluženost jedna z nejnižších. Tak na co si máme
stěžovat. Měli bychom být hrdý a sebevědomý národ, který si váží svých
úspěchů.“ Neopomněl ale zkritizovat bývalou vládu Bohuslava Sobotky, jejíž
úspěchy paradoxně vyzdvihoval, a česká média.
V roce 2017 se stalo 103 821 dopravních nehod, což je více než v roce 2017.
Na silnicích zemřelo 502 mrtvých, což je méně než v roce předchozím.
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MĚSTO STUDÉNKA
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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 31. prosinci 2017 bylo ve Studénce evidováno celkem 9 666 občanů, což
bylo o 51 méně než v roce 2016. Z celkového počtu obyvatel bylo evidováno
v místní části Butovice 6 376 občanů (z toho 3 105 mužů a 3 271 žen),
v místní části Studénka 3 056 občanů (z toho 1 507 mužů a 1 549 žen)
a v místní části Nová Horka 234 občanů (z toho 109 mužů a 125 žen).
Aktuální věkový průměr obyvatel v místní části Studénka byl 42,37 let,
v místní části Butovice 42,41 let a v místní části Nová Horka 41,78 let.
Celkový věkový průměr obyvatel Studénky byl 42,38 let, což znamená, že
populace města trochu zestárla. V průběhu roku 2017 bylo ve Studénce
přihlášeno 154 osob, odhlášeno 211 osob, zemřelo 91 osob a narodilo se
97 dětí. V rámci města Studénky změnilo trvalý pobyt celkem 251 osob.
Prvním občánkem Studénky narozeným v roce 2017 byla holčička Klára,
která se narodila 3. ledna. U narozených miminek převládly holčičky (55) nad
kluky (42). U chlapců bylo nejčastější jméno Jan (5x), Filip (3x) a Šimon,
Štěpán a David (2x). U holčiček to byla Laura (6x) a Eliška, Karolína, Klára a
Sofie (4x). Nejstaršími občany Studénky zůstali opět 2 muži a 1 žena, kteří
v roce 2017 dosáhli shodně věku 98 let.
Dne 2. ledna muselo být ošetřeno 29 zaměstnanců pracujících ve výrobní
hale společnosti Pars Komponenty, kteří se nadýchali unikajícího oxidu
uhelnatého. Někteří uváděli bolesti hlavy, zvraceli nebo měli závratě,
5 z postižených mělo i poruchy vědomí. V Bílovecké nemocnici skončili
4 pacienti a v novojičínské 2.
U Studénky unikl z poškozené cisterny
nákladního vlaku dne 13. ledna kolem 14. hodiny
vysoce hořlavý benzol. Byla přerušena vlaková
doprava na trati Ostrava – Praha, uzavřena
souběžná silnice ve Studénce a celé okolí
železniční stanice. U nehody zasahovaly
4 jednotky hasičů, které jímaly benzol do nádob a snažily se cisternu opravit.
Trať byla po hodině a půl zprovozněna.
V tomto roce oslavila Církev československá husitská ve Studénce 95. výročí
svého založení. Bohoslužby se konají každou druhou a čtvrtou neděli v měsíci
v modlitebně na ulici 2. května. Farářkou byla Mgr. Martina Smolková, která
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vykonávala křty, pohřby i svatby, na přání i na farské zahradě. Církevní
společenství se pravidelně zapojovalo do celostátní akce „Noc kostelů“,
v adventním čase býval na farské zahradě živý betlém s doprovodným
hudebním programem.
Rozhodnutím orgánů města došlo od 1. dubna ke změně způsobu parkování
na ulici Beskydská. Placené parkování s parkovacím automatem bylo zrušeno
a změnilo se na parkování s parkovacím kotoučem, kde
povolená doba parkování činila v pracovních dnech od 8 do
17 hodin maximálně 120 minut.
Protože se přemnožili komáři, byl proti nim v květnu a červnu proveden
postřik.
Od 3. července bylo možné provádět platby v pokladně Městského úřadu
Studénka prostřednictvím platební karty.
V červenci a srpnu proběhla z důvodu opravy výluka na železniční trati ze
Studénky do Bílovce.
Prezident republiky Miloš Zeman přijel v rámci své
předvolební kampaně do Studénky v úterý 5. září. Po
příjezdu se setkal se starostou města a s pozvanými
představiteli města v budově městského úřadu. Setkání
s občany na náměstí Republiky zahájil nejprve pozdrav hejtmana
Moravskoslezského kraje Iva Vondráka a pozdrav
prezidenta republiky. Poté následovala diskuse
s občany. Návštěvu prezident ukončil podpisem do
pamětní knihy a dekorováním praporu města
Studénky pamětní stuhou prezidenta republiky.
Den otevřených dveří proběhl na městském úřadě
a v jednotlivých střediscích SAK Studénka, příspěvková
organizace, ve středu 4. října. Zájemci mohli nahlédnout do
kanceláří městského úřadu, prohlédnout si kroniky města
a výstavu výtvarných prací, zázemí Dělnického domu, studia
TV Odra i Vagonářského muzea.
Voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky se ve Studénce
zúčastnilo 4 422 občanů, tj. 55,83 %, bylo odevzdáno 4 390 platných hlasů,
tj. 55,42 %. Ve Studénce zvítězilo hnutí ANO 2011 s 35,67 % hlasů,
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následovalo ho hnutí Svoboda a přímá demokracie – T. Okamura s 15,53 %
a Komunistická strana Čech a Moravy s 9,15 % hlasů.
V průběhu června až října byla realizována stavba „Sportovní areál u ZŠ TGM
Studénka“. Toto víceúčelové sportovní hřiště je určeno široké veřejnosti
a vybaveno sektorem pro skok do dálky, vrh koulí a běžeckou rovinkou
a disponuje vybavením pro streetbal, malou
kopanou, tenis, volejbal, nohejbal a florbal.
Součástí je také posilovací sestava, 12 laviček,
4 koše, osvětlení, nové fotbalové branky
a elektronická ostraha. Víceúčelové sportoviště je
z praktických důvodů oploceno.
Z důvodu rekonstrukce byl pro motorová vozidla od 6. do 9. listopadu
uzavřen železniční přejezd na ulici Sjednocení. Pro chodce a cyklisty byl
zabezpečen přechod přes mobilní lávku. Objízdná trasa vedla přes hlavní
železniční přejezd a kolem nádraží.
V listopadu instalovala MSV Elektronika, s. r. o., na zastávku
Kotvice informační panel k odjezdům autobusů. Jednalo se
o zkušební provoz. Na tabuli byly uvedeny odjezdy pro
jednotlivé autobusové spoje včetně případného zpoždění.
Na podzim byly opraveny hasičské zbrojnice na ulici
2. května a na ulici Butovická. Hasičská zbrojnice na ulici
2. května byla částečně opravena zvenčí.
U hasičské zbrojnice na ulici Butovická
probíhala částečná rekonstrukce, byl dokončen plášť
budovy a strop půdy, vyměněna okna, fasáda dostala novou
barevnou omítku a byla vyměněna střešní krytina. Práce budou ukončeny
v květnu 2018.
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POLITICKÝ
A VEŘEJNÝ ŽIVOT
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Starosta
Lubomír Šobich (Studeňáci pro Studénku)

Místostarosta
Petr Odchodnický (DVACET JEDNA PRO STUDÉNKU)

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

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

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

Vedoucí odborů
Bc. Dagmar Auxtová – odbor vnitřních věcí
Ing. Gabriela Teglová – odbor financí a rozpočtu
Ing. Jindřich Lev, od 1. listopadu Ing. Milan Kyjovský – odbor místního
hospodářství a údržby majetku
Ing. Radmila Nováková – odbor stavebního řádu, územního plánování a rozvoje
PhDr. Olga Svobodová – odbor školství, kultury a sociálních věcí

Zastupitelstvo a rada města
Rada města se v roce 2017 sešla celkem 18x. S usneseními z jednání se mohli
občané seznámit prostřednictvím webových stránek města a ve zkrácené
podobě ve zpravodaji.
Zastupitelstvo města se v roce 2017 sešlo 7x. Usnesení ZMS byla
zveřejňována na webových stránkách města a ve zkrácené podobě ve
zpravodaji.

- 16 -

Kronika města Studénky za rok 2017

Komise rady města
Rada města zřídila komise jako své iniciativní a poradní orgány. Komise svá
stanoviska a náměty předkládaly radě města a jí se také zodpovídaly ze své
činnosti. Ve věcech výkonu přenesené působnosti na svěřeném úseku
odpovídaly komise starostovi.
Rada města Studénky zřídila komisi grantovou, sportovní, bytovou, komisi
požární ochrany, sboru pro občanské záležitosti a komisi povodňovou.

Grantová komise
Grantová komise měla 5 členů a pracovala ve složení: předseda Libor Slavík,
členové Miloslav Grohmann, Petr Libosvár, Petr Odchodnický a Pavel Richter.
Pro rok 2017 byla v rozpočtu města schválena částka 233.000 Kč na pořádání
různých akcí společenského, kulturního nebo sportovního charakteru.
Komise navrhla Radě města Studénky přidělení 197.500 Kč na jednotlivé
granty, zbylá částka byla ponechána pro případ opožděných žádostí. Členové
grantové komise odhlasovali, že tematická účelová kontrola na místě
o průběhu akce bude provedena u projektů s poskytnutou částkou grantu
10.000 Kč a vyšší.

Sportovní komise
Sportovní komise měla 6 členů, kterými se stali občané navržení sportovními
organizacemi na území města a jeden zástupce Rady města Studénky.
Předsedou byl zvolen Jiří Švagera a členy Petr Hurník, Karel Polák, Miroslav
Rusek, Bc. Jitka Šostá a Bc. Radim Žaloudek. Žádost o VFP ve výši
2.267.900 Kč podaly organizace BMX Studénka, FOTBAL STUDÉNKA, z. s.,
HC Studénka, z. s., Sportovní klub Statek Nová Horka, Sportovní klub
Studénka, z. s., a TJ MSV Studénka z. s. Pro rok 2017 byla v rozpočtu města
schválena částka 1.500.000 Kč. Komise se v roce 2017 sešla 1x v březnu
a řešila rozdělení finančních prostředků z rozpočtu města jednotlivým
sportovním organizacím.

Bytová komise
Bytová komise měla 5 členů, z toho 3 zástupce občanů a 2 pracovníky
městského úřadu. Předsedou se stal Karel Polák a členy David Jarčík, Renáta
Knoppová, Romana Neznalová a Ladislav Novák. Během roku se komise sešla
třináctkrát, účast členů byla 92 %. Na schůzích bytová komise projednávala
návrhy na uzavření nájemních smluv k uvolněným bytům ve vlastnictví
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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.

Komise požární ochrany města
Komise požární ochrany města měla 9 členů, z toho 7 zástupců všech sborů
dobrovolných hasičů působících na území města a 2 pracovníky městského
úřadu. Do komise byli Radou města Studénky zvoleni Ing. Jiří Klos jako
předseda, členy se stali Bc. Dagmar Auxtová, Pavel Dostál, Ivo Fišer, Pavel
Foldyna, Petr Kovalík, Miroslav Macháč, Petr Pupák a Petr Sič. V roce 2017
proběhla dvě zasedání, která řešila např. revitalizaci hasičské zbrojnice
Butovická a zabezpečení jejího provozu a pohotovosti členů v průběhu
rekonstrukce. Komise byla informována o přípravě zadávacího řízení na nový
dopravní požární automobil, který nahradí vyřazený DA Avia A 30 a technický

automobil Avia A 31, jenž bude vyřazen po dodání nového automobilu.
Komise projednala akce s preventivně výchovnou tematikou, na kterých se
podílejí členové organizací SDH a Jednotky SDH (např. „Den požární
bezpečnosti“, který probíhá v rámci celé Evropské unie a je vyhlašován vždy
v pátek třináctého). Průběžně bylo projednáváno plnění úkolů, které
vyplývají ze schválené koncepce požární ochrany.

Sbor pro občanské záležitosti
Sbor pro občanské záležitosti měl 5 členek, z toho byly 4 zástupkyně občanů
a 1 pracovnice městského úřadu. Předsedkyní byla Magda Hošková, členkami
Svatava Moskalová, Mgr. Eva Neubauerová, Ludmila Štegnerová a Věra
Štěpánová. Jim pomáhaly dobrovolné pracovnice. Mezi akce, které sbor roku
2017 uskutečnil, patřily např. návštěvy 156 občanů města, kteří oslavili
významné životní jubileum, přivítání 52 nových občánků města, 2 zlaté
a 9 stříbrných svateb a organizace svatebních a smutečních obřadů. Velkou
akcí bylo „Setkání jubilantů s vedením města“ v září ve velkém sále
Dělnického domu. Na tuto akci přijalo pozvání 85 spoluobčanů, kteří v roce
2017 slavili své 70. a 75. narozeniny. Komise se sešla v průběhu roku pouze
v prosinci, aby zhodnotila svou práci za uplynulý rok a projednala plánované
akce.
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Povodňová komise
Povodňová komise měla stejně jako minulé roky 5 členů. Předsedou byl
Lubomír Šobich a členy Ing. Radmila Nováková, Petr Odchodnický, Petr Sič
a Ing. Radim Silber. V období mimo povodně je příslušným povodňovým
orgánem odbor stavebního řádu, územního plánování a rozvoje, který
provádí pravidelně povodňové prohlídky toků a dle potřeby aktualizuje
povodňový plán města. V roce 2017 byla svolána povodňová komise pouze
jednou, a to 12. června v souvislosti s aktualizací povodňového plánu. Poté
nedošlo k žádným změnám, které by byly důvodem k další aktualizaci.
Protože v tomto roce nedošlo na vodních tocích k dosažení II. nebo III. stupně
povodňové aktivity, povodňová komise z tohoto důvodu nebyla svolána.

Výbory zastupitelstva města
Kontrolní výbor ZMS
Kontrolní výbor pracoval ve složení Mgr. Marie Sauerová, předsedkyně,
Bc. Petr Holub, Bc. Petr Londin, Ondřej Pustějovský, DiS., Bohumíra Šrámková
a Blažena Šumná, členové. V roce 2017 se kontrolní výbor nesešel.

Finanční výbor ZMS
Finanční výbor tvořili Helena Wojdylová, předsedkyně, a členové Ing. Bc. Petr
Havránek, Ing. Radovan Přikryl, Mgr. Martin Radvan a Vladimíra Šajtarová.
Výbor se sešel 2x. V květnu projednával Závěrečný účet města Studénky
a účetní závěrku města Studénky za rok 2016. V listopadu byl předmětem
jednání návrh rozpočtu města Studénky pro rok 2018.

Osadní výbor ZMS
Osadní výbor řídila Ing. Irena Vyorálková jako předsedkyně, členy byli
Ing. Karel Hradský, Bc. Jolana Hudcová, Eva Pečinková, Markéta Peichlová,
Ing. Rostislav Rochla a Josef Zetek. Během svých 3 zasedání výbor řešil
parkoviště v lokalitě Nová Horka, ořezání stromů, které zasahují do
elektrického vedení, výstavbu protihlukové stěny, prodejnu smíšeného zboží
a výkup pozemků od Vojenských lesů a statků, na kterých se nacházejí kabiny
a hřiště sportovců.
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Ocenění městského úřadu
Významného úspěchu dosáhlo naše město v soutěži „Cena
hejtmana kraje za společenskou odpovědnost za rok 2016“.
Slavnostní vyhlášení výsledků soutěže se uskutečnilo
16. května v Dole Hlubina v Dolní oblasti Vítkovic, kde hejtman
Moravskoslezského kraje předal zástupcům města cenu za
2. místo v rámci Moravskoslezského kraje v kategorii obcí
a měst s pověřeným obecním úřadem.
Již potřetí získal městský úřad „Platinové
ocenění – nejlepší úřad České republiky za rok
2017“ za dosažení nejvyšší spokojenosti občanů
v projektu vnějšího hodnocení a kvality života
ve městě v rámci celé České republiky.
Hodnocení občanů probíhalo od června 2016 do
června 2017.

Informační centrum Studénka
Od roku 2003 je informační centrum oficiálním
turistickým informačním centrem a je certifikováno
Českou centrálou cestovního ruchu CzechTourism.
Základním posláním je turistická informační činnost
a propagace města Studénky v České republice.
Centrum prodává informační materiály a upomínkové předměty, zajišťuje
Czech POINT a ověřování.
V roce 2017 informační centrum obhájilo „Certifikát klasifikační
třída B“, který dokládá, že centrum splňuje standard služeb dle
„Jednotné klasifikace turistických informačních center České
republiky“.
Informační centrum vydalo v tomto roce 3 brožury: vzpomínky studéneckého
rodáka Jiřího Němce pod názvem „VZPOMÍNKA na dvouhlavé velbloudy a mé
dětství ve Studénce v letech 1944–1945 a pár let potom“, brožuru
„1. SVĚTOVÁ VÁLKA 1914–1918. Vzpomínka ke stému výročí ukončení Velké
války“ a brožuru „Z TVORBY VLADIMÍRA BARTOŠE“. Koncem roku vydalo
také 2 kalendáře, stolní s fotografiemi Studénky a nástěnný s obrázky letadel
Ivy Hoňkové.
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HOSPODAŘENÍ
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Rozpočet
Rozpočet na rok 2017 byl schválen v prosinci 2016 a během roku byl
několikrát přepracován.
Rozpočet města Studénky na rok 2017
(v Kč)

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

Schválený rozpočet
141.158.700
117.649.500
15.790.500
50.000
7.668.700
157.393.900

Upravený rozpočet
163.463.900
122.450.700
19.727.100
3.920.700
17.365.400
212.170.200

Investiční akce
Město Studénka získalo dotační podporu na tyto akce: „Obnova zeleně
vybraných lokalit ve Studénce – etapa II“, „Zřízení specializovaných
odborných učeben na základních školách ve městě Studénka“, „Předcházení
vzniku odpadů ve Studénce“, „Bezbariérové chodníky a přechody pro chodce
ve Studénce“ „MěÚ – částečná rekonstrukce objektu“ a „Rekonstrukce
objektu SDH ve Studénce-Butovicích“.
V roce 2017 byly realizovány následující investiční akce: „Parkoviště
u výměníku v lokalitě Arm. gen. L. Svobody“, kde bylo vybudováno 19 stání
pro osobní automobily, „Úprava podtlakové kanalizace na ulici Butovická“,
„Provedení klimatizace v MŠ Poštovní – část Musicale“, zahájení realizace
„Rekonstrukce objektu SDH ve Studénce-Butovicích“ a „Sportovní areál
u ZŠ TGM Studénka“.

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
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města Studénky, byla poskytnuta 53 žadatelům ve výši 4.181.500 Kč. Mezi
příjemce s nejvyšší finanční podporou patřil HC Studénka, z. s.
(1.200.000 Kč), Charita Studénka (950.000 Kč), Sportovní klub Studénka, z. s.
(428.000 Kč), a Římsko-katolická farnost Studénka-Butovice (300.000 Kč).

Granty
V grantovém programu bylo rozděleno 209.000 Kč mezi 24 žadatelů na
43 projektů a akcí. Nejvyšší částka 20.000 Kč připadla organizaci Příroda
kolem nás, o. p. s., Studénka na „Pony hry Studénka“, po 15.000 Kč
Sportovnímu klubu policie Ostrava na 24. ročník soutěže „Obranářský speciál
SKP Ostrava“ a Sdružení rodičů při ZŠ TGM Studénka na rodinné odpoledne
a po 10.000 Kč ZŠ Sjednocení na projekt „Setkání generací“ a organizaci
FOTBAL STUDÉNKA, z. s., na „50. ročník žákovského turnaje v kopané
a 25. ročník memoriálu Oldřicha Halusky“.

Opravy a údržba majetku
Správa a údržba silnic, chodníků, dopravního
značení, dešťových vpustí a kanalizace
V roce 2017 proběhly opravy výtluků, výmolů a částí povrchů místních
komunikací na území města Studénky za 665.000 Kč a opravy chodníků za
93.000 Kč. Z dotace IROP byly provedeny rekonstrukce chodníků
a 2 přechodů pro chodce se zaměřením na bezbariérovost. Rekonstrukce byly
provedeny na ulici Nádražní, na ulici 2. května, na ulici Bezručova, na ulici
Butovická a na ulici Poštovní. V části Nová Horka byly vybudovány 2 plochy
pro stání vozidel, a to 3 stání u mateřské školy a 6 stání u regulační stanice.
V rámci obnovy vodorovného dopravního značení byly nastříkány plochy pro
stání vozidel na ulici Sjednocení a na ulici L. Janáčka, čímž se zvýšila kapacita
míst pro stání vozidel.
V průběhu roku byly odstraňovány zejména havárie na dešťových šachtách
a kanalizaci za celkovou částku 366.000 Kč.
Rozhlasové hlásiče byly nově umístěny na křižovatce ulic 2. května a Kostelní
a na ulici Malá strana.
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V roce 2017 proběhla výstavba 4 stožárů se solárním osvětlením v urnovém
háji hřbitova ve Studénce a výměna zemního kabelového vedení, 6 stožárů
a svítidel v části ulice Poštovní, kde probíhala rekonstrukce chodníkového
tělesa.

Sportovní zařízení v majetku města
Ve sportovních zařízeních byly provedeny opravy za 1.822.000 Kč. Jednalo se
o opravy prostor fitcentra, opravy v prostorech bazénu a řešení havárií.

Nebytové hospodářství
V roce 2017 byly opraveny nebytové prostory v hodnotě 4.505.000 Kč. Šlo
především o opravu střešní konstrukce nad knihovnou na ulici Arm. gen.
L. Svobody 760, opravu střešní konstrukce nad baletním sálem na ulici
Arm. gen. L. Svobody 760, o opravu střešní konstrukce budovy kynologického
klub na Radaru, opravu střešní konstrukce nad nebytovou částí domu s byty
zvláštního určení, výměnu 3 kusů vrat na ulici Poštovní 772, opravy a havárie
nebytových prostor a jejich běžnou a záchovnou údržbu.
Na základě požadavků dobrovolných hasičů byly provedeny opravy na
hasičských zbrojnicích, a to především na SDH 2. května kde došlo k výměně
vrat, opravě fasády a opravě omítek a výmalby interiéru. Na SDH Družstevní
došlo k opravě sociálního zařízení. Na klubovně SDH Nádražní došlo k opravě
vlhkých omítek v suterénu.
V Dělnickém domě byly opraveny prostory schodiště a hlavního vstupu
včetně dveří, sociální zařízení a chodba v přísálí. Opravy byly provedeny za
1.148.000 Kč.

Bytové hospodářství
Na opravách, údržbě a řešení havárií domovního a bytového fondu bylo
proinvestováno 4.650.000 Kč. Bylo opraveno a v mnoha případech
zrekonstruováno a předáno 11 bytových jednotek do užívání novým
nájemcům. Během 2 velkých akcí byla vyměněna střešní krytina na bytovém
domě na ulici Budovatelská 809 a opravena střešní krytina na bytovém domě
na ulici Tovární 322.

Základní školy
Na opravách a údržbě areálu a budov základních škol bylo proinvestováno
1.155.000 Kč. Kromě běžné údržby a odstraňování havárií byly v budově
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ZŠ TGM opraveny šatny a sklad nářadí u tělocvičny, opraven chodník ke
vstupu do školy u přístavby tělocvičny, vyměněny dveře ve 3. nadzemním
podlaží I. stupně v budově ZŠ Butovická a opraveny pochozí vrstvy horní
tělocvičny na budově ZŠ Butovická.

Mateřská škola a školní stravování
Na opravy a údržbu areálů a budov mateřských škol vynaloženo 890.000 Kč.
Kromě běžné údržby a odstraňování havárií byla provedena oprava střešní
krytiny a oprava chodníku ke vstupu na budově MŠ v Nové Horce, oprava
sociálního zázemí dětí a personálu v 1. nadzemním podlaží a oprava vstupu
do šaten v suterénu MŠ R. Tomáška.
V kapitole školní stravování bylo proinvestováno 1.100.000 Kč. Kromě běžné
údržby a odstraňování havárií byl pořízen nový konvektomat a plynový
sporák pro školní jídelnu při ZŠ TGM a byla provedena oprava střechy nad
školní kuchyní při ZŠ TGM.

Péče o vzhled obce
V roce 2017 byla celá střešní konstrukce starého zámku pokryta břidlicí
nákladem 989.700 Kč.
Na vánoční strom na náměstí Republiky bylo nakoupeno 16 ozdob a na
sloupy veřejného osvětlení podél ulice Budovatelská 17 kusů závěsných
vánočních motivů.

Svoz odpadů
Z popelnic a kontejnerů bylo vyvezeno 1 399,5 t směsného komunálního
odpadu. Do kontejnerů na tříděný sběr bylo odloženo 108,9 t skla, 129 t
plastů a 119,7 t papíru. Z oplocených stanovišť (tzv. sběrných dvorků) bylo
odvezeno 140 ks velkoobjemových kontejnerů odpadu ze zahrádek o obsahu
5 m3 nebo 7 m3 a 136,42 t biologicky rozložitelného odpadu z hnědých 770l
kontejnerů. Při sobotních svozech objemného a nebezpečného odpadu bylo
odvezeno 394 m3 odpadů (z toho 260 m3 objemných odpadů, 55 m3 lednic
a elektra, 130 m3 paliva, 28 m3 pneumatik a 36 m3 nebezpečného odpadu –
barev, olejů, akumulátorů). Ze sběrného dvora OZO Ostrava, s. r. o., na ulici
Poštovní bylo vyvezeno celkem 134,68 t objemného odpadu a 31,57 t
pneumatik.

- 25 -

Kronika města Studénky za rok 2017

ORGANIZACE
ZŘIZOVANÉ
MĚSTEM

- 26 -

Kronika města Studénky za rok 2017

SAK Studénka, příspěvková organizace
Společnost
SAK
Studénka,
příspěvková
organizace, nabízela obyvatelům i návštěvníkům
služby v oblasti kultury a sportu (název vznikl ze
slov sport a kultura). V oblasti kultury
zabezpečovala kulturně-společenské dění na
území města Studénky, zajišťovala vysílání studia TV Odra, vydávala
zpravodaj, provozovala knihovnu a Vagonářské muzeum. Oblast sportu
zahrnovala zimní stadion, areál bývalého městského koupaliště a sportovní
centrum (bazén, brouzdaliště, vířivá vana, sauna, bowling, solárium, areál
minigolfu). Další oblastí činnosti byl provoz ubytovacího zařízení
a občerstvení ve sportovním centru. Ředitelkou organizace byla Mgr. Hana
Maiwaelderová.

Klub Peklo
Prostory klubu v roce 2017 neprošly kromě pravidelných revizí a kontrol
žádnou změnou. Vzhledem k havarijnímu stavu se zde již nepořádaly žádné
kulturní akce a prostor klubu byl nabízen pouze k pronájmu soukromým
osobám. Ty jej v roce 2017 využily na 9 soukromých akcí.

Kultura
Středisko kultury sídlí v Dělnickém domě. Od 1. srpna se novým vedoucím
stal Bc. Jan Rodek.
V roce 2017 uspořádalo středisko 64 akcí, které navštívilo 13 998 zájemců.
Během roku proběhlo několik pořadů pro děti
z mateřských i základních škol. Děti zhlédly divadelní
představení nebo netradiční „Karneval na ledě“.
Největšími akcemi pro děti byla „112 zasahuje“ nebo
novinka „Kriminálka Studénka“. Pro seniory bylo připraveno několik
oblíbených „Tančíren“, kde hrál DJ Paul Doctor, a „Senior kaváren“ na různá
témata. Tradičně největší společenskou akcí byl městský
ples. Velký zájem byl o talk show se známými osobnostmi.
Novinkou roku byla „I. letní zámecká slavnost“, největší
venkovní akcí den města. Během prázdninového „Letního
festivalu“ se uskutečnilo 12 akcí pro děti a jejich rodiče i pro dospělé.
Na vybrané kulturní akce bylo možné zakoupit vstupenky v předprodeji nebo
on-line přes webový formulář rezervačního systému odbav.to.
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Středisko už mnoho let zajišťuje předplatné do Národního divadla
moravskoslezského Ostrava. V roce 2017 navštěvovalo divadelní představení
39 předplatitelů.
Od července do září probíhala v Dělnickém
domě rekonstrukce WC a schodiště, z těchto
důvodů nebylo možné využívat jeho
prostory k pronájmům a jiným aktivitám.

Městská knihovna Studénka
Od 1. října se novou vedoucí knihovny stala Bc. Ludmila Nováková.
Knihovna obsluhovala v rámci knihovní činnosti 838 registrovaných čtenářů.
Během roku ji navštívilo 14 753 návštěvníků a vypůjčilo si 41 054 knih
a časopisů. Knihovna doplnila v roce 2017 knižní fond o 853 nových knih
a deskových her.
Knihovna připravila celkem 67 přednášek a vzdělávacích akcí,
9 výstav a 4 vernisáže, které navštívilo 3 357 návštěvníků. V rámci
spolupráce se školami proběhlo 33 akcí pro mateřské a základní
školy, jichž se zúčastnilo 711 žáků. Knihovna dále připravila 5 akcí
pro rodiče a děti, které navštívilo 123 zájemců. Jako každý
rok se knihovna zapojila do celostátní akce „Už jsem čtenář –
Knížka pro prvňáčka“, „Týden knihoven“ a „Den pro dětskou
knihu“.

Rodinné centrum
Rodinné centrum vedla Lucie Zajícová.
Rok v Rodinném centru začal „Vítáním jara“, které se konalo se na
prostranství Restaurace na Kmínku. Děti si vyzkoušely různé hry na jarní
téma, nechyběla jarní víla a také opékání špekáčků. Další úspěšnou akcí byla
„MINIOLYMPIÁDA“. Děti soutěžily v mnoha sportovních disciplínách a za své
úspěchy byly oceněny. V jejich skotačení je podpořili i klauni. V červnu se
v Rodinném centru loučili s dětmi, které v září odcházely do mateřské školy.
Na památku děti dostaly knížku a diplom za vzornou
docházku. Nový školní rok byl zahájen v září. Novinkou
pro všechny byl nově zakoupený stojan na míče.
Významnou podzimní akcí byl „Svatomartinský
lampionový průvod“, kdy se děti se svými rodiči vydaly
Studénkou s rozsvícenými lampiony a svou pouť završily na zimním
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stadionu. Tentokrát děti nečekal sv. Martin, ale jeho pomocnice zimní víla,
která dětem za jejich pouť dala perníček a sněhovou vločku, kterou pak
ozdobily plot zimního stadionu. Před Vánocemi proběhla ojedinělá akce, a to
zdobení perníčků pro dobrou věc. Nazdobené perníčky putovaly do domova
NaNovo.

Sport
Vedoucí sportovního a ubytovacího areálu byla Lucie Skýpalová.
K bazénu o velikosti 17 x 5 m náleží brouzdaliště s hloubkou 40 cm a chrlič
vody. Kromě letních prázdnin se konala v prostorech bazénu plavecká škola
Relax, s. r. o., pod vedením Mgr. Reného Lakomého. Ve dnech 25. července až
13. srpna proběhla pravidelná odstávka. V říjnu a listopadu se uskutečnila
akce s Českou průmyslovou zdravotní pojišťovnou, kdy pojištěnci této
pojišťovny mohly využít bazén zdarma ve stanovených časech v úterý
a v neděli.
K sauně s průměrnou teplotou 90 °C náležejí sprchy, odpočívárna s lavicemi
a malý ochlazovací bazének. V provozu byla od ledna do května a od října do
prosince.
Bowling byl mimo provoz od 27. července do 13. srpna.
Vířivka byla v roce 2017 mimo provoz v době od 1. června do 30. září.
V soláriu, které bylo mimo provoz od 27. července do 13. srpna, proběhla
výměna trubic.
Fitcentrum prošlo od února do poloviny června rozsáhlou
rekonstrukcí. V roce 2017 ho navštívilo 2 375 návštěvníků.
Sportovně-rekreační areál byl v provozu od května do října, brouzdaliště
zahájilo provoz 1. června. V roce 2017 proběhla renovace minigolfových
drah.
Ve sportovním centru se konaly diskotéky s DJ Paulem Doctorem, které
navštívilo 1 095 zájemců. Prostory centra, tj. bar, posezení a bowling, byly
vymalovány.
V roce 2017 došlo ke snížení kapacity ubytování na 29 lůžek.
Ledová plocha byla v provozu jen od ledna do dubna. Na podzim odpadl
kousek výdřevy stropního podhledu na zimním stadionu. Dočasně byl
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ukončen provoz a byly zahájeny průzkumné práce. Statik podal návrh na
instalaci bezpečnostních sítí pod narušený podhled. Sítě ale nesplňovaly
protipožární podmínky, proto zůstal zimní stadion uzavřen. Situaci bude řešit
zastupitelstvo v 1. čtvrtletí následujícího roku. Ledovou plochu využíval
hokejový klub, sledge hokej a školy, byla pronajímána kolektivům a sloužila
veřejnému bruslení. Toho se zúčastnilo 1 562 zájemců.

Televizní studio Odra
Vedoucím studia se stal Petr Hradský, se kterým spolupracovali stálí i externí
pracovníci.
Také v roce 2017 televize spolupracovala s kopřivnickou KTK a Televizí
Mikroregiony. Vysílání bylo souběžně šířeno i na kanále TV Odra v síti
MIRAMO a v síti M-NET Studénka a na internetu pomocí webu
www.tvodra.cz. Od září na adrese www.tvodra.cz vznikl nový komplexní
informační web Newsroom TV Odra, na kterém byly několikrát týdně
zveřejňovány aktuální informace a reportáže ze Studénky a blízkého okolí.
Pracovníci rozšiřovali archiv pořadů i na kanále Youtube.com, kam
pravidelně přidávali nová videa do archivu. Na sociálních sítích byly
zveřejňovány informace z aktuálního dění ve městě. TV Odra spolupracovala
s Krevním centrem v Ostravě, pro které tvořila propagační a výuková videa.
Obsahem zpráv byly hlavní události z města ve všech jeho oblastech, proto
zaměstnanci spolupracovali s vedením města, občany a dalšími důležitými
institucemi a spolky ve městě.
V kabelové síti a na internetu mohli diváci vidět 52 dvouhodinových
magazínů TV Odra, v rámci kterých bylo odvysíláno 44 „Zpravodajských
týdeníků“. Studio TV Odra nabídlo svým divákům 234 reportáží a k tomu
další pořady a rozhovory s hosty. Celkem za rok odvysílalo přes 100 hodin
pořadů.

Vagonářské muzeum
Rok 2017 byl spojený s obměnou pracovníků, jako kmenový
zaměstnanec zůstal pouze vedoucí muzea Bronislav
Novosad. Došlo ke změně otevírací doby v dubnu a říjnu
a otevřeno bylo i přes víkendy. Byl zpřístupněn nový vstup přes hlavní
schodiště, nová galerie a víceúčelové místnosti.
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V roce 2017 zaznamenalo muzeum 5 635 návštěvníků.
Zajímavostí je více než 100% nárůst tržby za
upomínkové předměty, což bylo dáno větší aktivitou při
prodeji a rozšířením nabídky. Pro návštěvníky bylo
muzeum otevřeno 151 dnů. Muzeum zorganizovalo 5 akcí a 2 výstavy, které
navštívilo celkem 1 151 osob. Na léto byl připraven tzv. výletnický speciál,
tj. putování bludičky Kotvičky za kamarády z Pohádkového Poodří.
Železničnímu muzeu moravskoslezskému byly zapůjčeny některé muzejní
artefakty. Pokračoval smluvní pronájem originálních exponátů společnosti
MSV Metal Studénka.

Zpravodaj
V roce 2017 byl zpravodaj města Studénky vydáván v nákladu 600 ks
11x ročně. Obálka zpravodaje zůstala zachována, pouze každý měsíc měnila
svou barevnost a hlavní motiv. Vnitřní část zpravodaje byla provedena
v černobílé barvě a rozdělena do několika rubrik, např. informace
z městského úřadu, ze škol, ze sportu a kultury apod. Pravidelné rubriky byly
pak doplněny o články čtenářů, pozvánky na kulturní, sportovní a jiné akce
a inzerci.
Stejně jako v minulých letech byl zpravodaj města nabízen v novinových
stáncích a obchodech. Měsíčně se rozesílal do více než 30 měst, knihoven
a institucí. V dlouhodobém horizontu prodej tištěného zpravodaje klesá.

Středisko čistírny odpadních vod a kanalizace
Středisko čistírny odpadních vod a kanalizace je organizační složkou města,
bylo zřízeno za účelem provozování čistírny odpadních vod, čerpacích stanic
tlakových i podtlakových, stokových sítí a řadů včetně veškerých
příslušenství (šachty apod.) a dešťových a sdružených kanalizací, vše
v majetku zřizovatele. Středisko sídlilo na Poštovní ulici, čistírna odpadních
vod na ulici Nádražní.

- 31 -

Kronika města Studénky za rok 2017

Jednotka sboru dobrovolných hasičů města
Studénky
Jednotka sboru dobrovolných hasičů města Studénky je
organizační složkou města, která nemá právní subjektivitu
a která je zařazena do kategorie jednotek požární ochrany
JPO II/2, tj. jednotka sboru dobrovolných hasičů
zabezpečující pohotovost členů k výjezdu 2 družstev v počtu
1 + 3 s výjezdem do 5 minut od vyhlášení poplachu. Jednotka
SDH je dislokována na třech hasičských stanicích: centrální hasičská
zbrojnice na ulici Butovická, hasičská zbrojnice na ulici Družstevní a hasičská
zbrojnice na ulici 2. května. Kromě základních zásahů u požárů a jiných
mimořádných událostí se jednotka specializuje: CHZ na ulici Butovická na
zásahy u dopravních nehod a na zásahy při úniku nebezpečných látek, 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.
V roce 2017 bylo pro výkon služby v jednotce zařazeno 46 hasičů, z toho
16 členů SDH Studénka-Butovice, 21 členů SDH Studénka-město a 9 členů
SDH Studénka-nádraží. Během roku ukončili činnost 3 členové jednotky
a 1 člen byl nově do jednotky zařazen. Velitelem jednotky byl Petr Sič.
Jednotka sboru dobrovolných hasičů města Studénky vyjela v roce 2017
k 101 zásahům, z toho bylo 72 na území města a 29 mimo město. Největší
počet událostí tvořila technická pomoc v 50 případech. Velký podíl na tomto
počtu měly zásahy při likvidaci ulámaných větví
a spadlých stromů na komunikaci (15 událostí)
a nebezpečného hmyzu (12 událostí). Z uvedených
72 událostí na území města bylo 13 požárů, což je
pokles o 1 požár oproti předcházejícímu roku,
42 technických pomocí, což představuje nárůst o 13 událostí, 10 dopravních
nehod, oproti předcházejícímu roku je to pokles o 5 dopravních nehod,
6 úniků nebezpečných látek a 1 ostatní pomoc.
V 5 případech poskytovala jednotka služby za úplatu.
Všechny požáry, ke kterým došlo na území města,
byly malého rozsahu a nevznikly při nich žádné větší
škody. Nejčastěji vyjížděli hasiči k požárům
kontejnerů na odpad nebo skládek odpadů (4 požáry), stromu (3 požáry)
a požáry bytu včetně požárů sazí v komíně (5 případů). Při zásazích a při
výjezdech k nim nebyl zraněn žádný z členů jednotky.
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Odborná způsobilost členů byla doplňována školeními
a ukázkami techniky, které probíhaly například během
dětského dne, během oslav 130. výročí založení
SDH Studénka-město a na akci „112 zasahuje“. V březnu
proběhlo školení první pomoci při dopravních nehodách na stanici v Bílovci,
v září se jednotka zúčastnila požární asistence na „Dnech NATO“. V říjnu
proběhlo školení na polygonu ve Frýdku-Místku, v listopadu školení pilařů na
stanici v Bílovci a členové se zúčastnili stáže na stanici v Novém Jičíně.
V průběhu roku probíhaly také kondiční jízdy na vozidlech a praktický výcvik
na požární technice.
V srpnu byla městem vypsaná veřejná zakázka na dodávku nového požárního
dopravního automobilu. Zakázku získala společnost THT Polička, a. s., která
požární automobil dodá v květnu roku 2018. Nový dopravní automobil
nahradí vysloužilý technický automobil Avia A 31 a do výjezdu bude zařazený
v hasičské zbrojnici na ulici Družstevní.
Dne 5. listopadu převzala hasičská
zbrojnice na ulici Družstevní novou
techniku, automobil CAS 32 Tatra 815 ze
stanice Bílovec. Původní Tatra 148, která
hasičům sloužila 27 let, byla přenechána
jednotce Štramberk.
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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 2017 ve Studénce 1 708 podnikatelů a v Nové Horce
24 podnikatelů.

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

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

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

Cukrárny
cukrárna Loď, Martínek František (prodej zmrzliny), U Tondy (prodej
zmrzliny a pizzy)

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

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

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

Dětští lékaři
MUDr. Kučerová Irena, MUDr. 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. Kováčová Hana, MUDr. Zewdiová Naděžda, MUDr. Zhánělová Kateřina

Chirurgická, gastroenterologická a interní
ambulance
MUDr. Hanzelka Pavel

Kožní ambulance
MUDr. Canibal Milan

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

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

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

Oční ambulance
MUDr. Hollá Olga

ORL ambulance
MUDr. Laskafeld Dušan

Ortopedická ambulance pro děti a kojence
MUDr. Vaněček Ivo

Poradna pro rozvoj osobnosti dítěte
Mgr. Dvořáková Milena

Psychologické poradenství
Bc. Dresler Alexandr

Psychiatrická ambulance
MUDr. Starý Jiří

Stomatologická ambulance
MUDr. Iaroshenko Pavlo, MUDr. Marková Jiřina, MUDr. Šlosarová Danuše,
MUDr. Tichopádová Marie
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Urologická ambulance
MUDr. Sobková Lenka

Zubní laboratoř
Richterová Dana

Veterinární ošetřovna
MVDr. Babinec Dalibor

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

Živnosti a provozovny
Na jaře byla v Butovicích v bývalé restauraci MaDolin otevřena prodejna
točené zmrzliny a pizzy.
Nově otevřená Restaurace a penzion
U nádraží nabízela denní menu, rozvoz
pizzy, pořádání společenských akcí, v létě
zahrádku a grilování. Penzion hotelového stylu poskytoval
ubytování v 9 pokojích s celkovou kapacitou 25 osob a možností parkování
zdarma. Součástí služeb bylo také zajištění odvozu na letiště.
Třikrát týdně měla otevřeno nová prodejna „U Včelaře“
v rodinném domku na Bezručově ulici. Prodejna nabízela
veškeré potřeby pro včelaře, kosmetiku se včelími produkty
firmy Pleva, ale také například čokoládu s medem nebo
svíčky ze včelího vosku.
Z legislativně-organizačních důvodů byl k 31. prosinci ukončen provoz
ordinace pro děti na ulici 2. května. Pacienti dosud registrovaní v této
ordinaci byli převedeni do ordinace na ulici Tovární. Zároveň k tomuto datu
ukončila svou pracovní činnost MUDr. Anna Stachová.
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ŠKOLSTVÍ
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Mateřská škola Studénka
Mateřská škola Studénka je příspěvkovou organizací.
K 1. lednu 2017 došlo ke změně oficiálního názvu na
Mateřská škola Studénka, Komenského 700,
příspěvková organizace. Ve školním roce 2016/2017
měla mateřská škola 1 kmenové a 5 odloučených
pracovišť. Ředitelkou byla Mgr. Pavla Honová, o děti
se staralo 27 pedagogů a 1 asistent pedagoga. Ve
všech pobočkách bylo celkem zapsáno 314 dětí,
které byly rozděleny takto: MŠ Budovatelská 49 dětí, MŠ Butovická 25 dětí,
MŠ Komenského 60 dětí, MŠ R. Tomáška 36 dětí, MŠ Poštovní 130 dětí
a MŠ Nová Horka 14 dětí.
Zápis dětí do mateřské školy se konal ve dnech 10. a 11. května.
Výstava výtvarných prací dětí mateřské školy ke dni města
byla zahájena 5. června v sále Městského úřadu Studénka
a pokračovala do 8. června. Výstava prezentovala celoroční
výtvarné dovednosti dětí, které umí pracovat s barvou,
pastelem, stříhat a lepit, používat netradiční materiály. Také rodiče přispěli
svou pomocí v závěru školního roku při vyrábění maket jednotlivých částí
našeho města.
Ve školním roce 2017/2018 měla mateřská škola 1 kmenové a 5 odloučených
pracovišť. Ředitelkou byla Mgr. Pavla Honová, o děti se staralo 27 pedagogů,
2 asistenti pedagoga a 1 chůva pro děti od 2 do 3 let. Ve všech pobočkách
bylo celkem zapsáno 317 dětí, které byly rozděleny takto: MŠ Budovatelská
50 dětí, MŠ Butovická 25 dětí, MŠ Komenského 60 dětí, MŠ R. Tomáška
37 dětí, MŠ Poštovní 130 dětí a MŠ Nová Horka 15 dětí.
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ZŠ Butovická

Henzelová. Ve
a 2 vychovatelky.

K 1. lednu 2017 došlo ke změně oficiálního názvu školy
na Základní škola Studénka, Butovická 346, příspěvková
organizace. Ve školním roce 2016/2017 navštěvovalo
školu 307 žáků v 15 třídách. Ředitelkou byla Mgr. Jana
Rychtarová, zástupkyní ředitelky Mgr. Vladimíra
škole pracovalo 20 učitelů, 2 asistentky učitele

Žáci nižšího stupně měli možnost zúčastnit se lyžařského
kurzu na Vaňkově kopci v týdnu od 9. do 13. ledna.
Odjížděli každé ráno od školy a na oběd byli zpět. Na svahu
se jim věnovali profesionální instruktoři. Pro vyšší stupeň
proběhl lyžařský kurz opět ve ski areálu Rališka ve dnech 15. až 21. ledna.
Dne 2. února uspořádal školní parlament akci „Butovická
má talent“. Zúčastnilo se jí 16 žáků I. stupně, kteří
předvedli své schopnosti. Děti tančily, cvičily, hrály na
hudební nástroje. Ti nejlepší byli odměněni diplomem
a věcnou cenou.
Žáci školy, kteří tvořili školní časopis, se zapojili do projektu
„Morningcoffee“. Žáci nejdříve vymysleli a hlasovali o nejlepší
název a vytvořili si své logo. Do jednotlivých čísel tohoto
mezinárodního časopisu přidávali články na různá témata.
Dalšími partnery v projektu byli žáci z Francie, Itálie,
Maďarska, Turecka, Ukrajiny a Srbska.
Dne 28. března proběhla ve škole výtvarná a pěvecká soutěž „Butovická
hvězdička“. Zúčastnily se jí školy ze Studénky a blízkého okolí. Ve třech
věkových kategoriích soutěžilo celkem 65 dětí.
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V pátek 7. dubna se opět sešli žáci studéneckých i okolních základních škol,
aby znovu změřili své znalosti a dovednosti v anglickém jazyce. Pod
grantovou záštitou města Studénky se uskutečnil již tradiční ročník
meziškolní soutěže „Have Fun with
English“. Soutěž byla přichystána
pro žáky 5. až 9. ročníku, kteří
soutěžili ve 3 věkových kategoriích.
Během tříminutového časového
limitu, stanoveného pro každý úkol, se soutěžící museli rychle zorientovat
v zadání a následně úkol vyřešit. Žáci skládali věty, přiřazovali odpovědi
a otázky, pracovali s textem, sestavovali domino, luštili křížovky apod. Vůbec
poprvé se tento rok zapojili do hodnocení jednotlivých úkolů i žáci jiných škol
a byly využity i tablety pro poslechová zadání.
V úterý 25. dubna ve škole přivítali herecký soubor
anglického výukového divadla The Bear Educational
Theatre. V prostorech školní družiny předvedli dvě
představení. Žáci 3. až 5. ročníku zhlédli příběh „Fair
Bear“, ve kterém se herci zaměřili na slovní zásobu barev
a denní činnosti. Ve druhém představení školu navštívili mimozemšťané
a tajní američtí agenti. Zábavnou formou herci zapojili žáky do děje, ti se
nejen skvěle bavili, ale něco se i naučili.
Část redakční rady školního časopisu se 17. května
zúčastnila slavnostního vyhlášení krajského kola soutěže
„Školní časopis roku 2017“, ve kterém časopis „Butovický
balvan“ získal 1. místo v kategorii „Základní školy
II. stupeň“. V knihovně v Třinci členové nejen převzali cenu, ale čekalo je
několik zajímavých workshopů a prohlédli si časopisy jiných škol.
Čtyřicet žáků 8. a 9. tříd se 26. května vydalo do Vídně, aby
zhlédli nejen pamětihodnosti tohoto města, ale aby také
procvičili jazyk, který se ve škole učí.
Tradiční celoškolní projekt „Butovická unie“ tentokrát
zpracovával téma 110. výročí založení školy. A jak si s tímto
tématem žáci poradili? Například 3. A pojala stavbu školy
jako dobovou grotesku očima hollywoodských filmařů, 6. A si
připravila scénku, ve které připomněla zajímavé okamžiky
z historie školy, a sedmáci proměnili svou třídu v muzeum,
kde byly vystaveny staré sešity, učebnice, pomůcky a vysvědčení.
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V červnu skončil další ročník soutěže ve sběru „Zelený strom“. Z přihlášených
62 škol se žáci školy umístili na 6. místě, když nasbírali 33 560 kg starého
papíru.
Ředitelkou školy byla od 1. srpna jmenovaná Mgr. Aranka Horváthová,
zástupkyní ředitelky byla Mgr. Vladimíra Henzelová. Od září ve škole
pracovalo 17 učitelů, 1 asistentka učitele a 3 vychovatelky. Ve školním roce
2017/2018 navštěvovalo školu 285 žáků v 14 třídách.
Od začátku nového školního roku proběhl ve škole projekt
„EDISON“,
zaměřený
na
mezikulturní
vzdělávání
v mateřských, základních a středních školách. V rámci tohoto
projektu probíhala v týdnu od 11. do 15. září výuka cizích jazyků za účasti
zahraničních lektorů. Žáci tak měli možnost získat nejen zajímavé poznatky,
ale také komunikovat v anglickém a ruském jazyce.
V listopadu skončili fotbalisté z kategorie mladších
chlapců na 2. místě v okrskovém kole v Bílovci. V Odrách
se uskutečnilo okresní kolo „ČEPS CUP“ ve florbalu, kde
kluci ze 4. a 5. tříd obsadili 3. místo. Mladší děvčata ze
6. a 7. tříd se zúčastnily turnaje ve florbalu ve Fulneku,
kde zvítězily a postoupily do okresního kola.
Dne 29. listopadu proběhla ve škole již tradiční soutěž ve skoku vysokém
„Butovická laťka“. Padesát tři žáků, a to nejen z řad soutěžících, ale i těch,
kteří se podíleli na zdárné organizaci akce, strávilo svůj volný čas tím
nejlepším způsobem – sportovní aktivitou. Na tuto soutěž navázala
13. prosince „Studénecká laťka“.
Ve čtvrtek 30. listopadu se před školou rozezněl zpěv
sboru a zahájil tradiční předvánoční jarmark. Ve svátečně
vyzdobených třídách si mohli návštěvníci v nejrůznějších
dílnách vyrobit vánoční ozdoby a zakoupit dárkové
předměty. V jedné ze tříd byla připravena výstavka betlémů a děti
představující živý betlém zazpívaly koledy.
V úterý 19. prosince navštívil školní jídelnu šéfkuchař firmy Podravka, který
připravoval oběd ze surovin vyráběných touto firmou. Zájemci si mohli
vybrat ze dvou pokrmů.
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ZŠ Sjednocení
Ve školním roce 2016/2017 byla ředitelkou školy
Mgr. Jana Mantheeová, její statutární zástupkyní se
zaměřením na speciální školství a školní družinu
Mgr. Miroslava Halušková a zástupkyní se zaměřením
na 1. a 2. stupeň ZŠ Mgr. Věra Foltasová. Školu
navštěvovalo 273 žáků v 16 třídách, z toho 19 žáků se učilo v 1. a 2. třídě
s upraveným vzdělávacím programem pro žáky s vadou řeči, 4 ve speciální
třídě a 18 ve třídách pro žáky s lehkým mentálním postižením. Žáci se
speciálními vzdělávacími potřebami byli také integrováni v běžných třídách.
Výuka 3 žáků s poruchou autistického spektra probíhala podle individuálních
plánů za úzké spolupráce s poradenskými zařízeními. Na vzdělávání žáků se
podílelo 21 učitelů, 5 asistentek a 4 vychovatelky.
Sdružení rodičů a učitelé pořádali 28. ledna jednodenní lyžařský zájezd pro
rodiče s dětmi do ski areálu Rališka, tentokrát pod názvem „Sněhánky 2017“.
Již poněkolikáté uspořádala škola ve spolupráci se
sdružením rodičů soutěž v lyžování „O putovní pohár“
pro všechny tři studénecké základní školy. Soutěž se
konala v úterý 21. února v Tošovicích. Dvoukolového
slalomu se zúčastnilo celkem 34 žáků.
V pátek 3. března se žáci 1. až 4. ročníků
rozloučili s odcházející zimou karnevalem
spojeným s tancem zumby. Tu potom vystřídala
soutěž, kdy děti tančily ve dvojicích a za úkol
měly čely udržet balónek nafouknutý heliem.
Ve čtvrtek 9. března proběhly ve škole „Plackohrátky“. Děti si
ze svých nakreslených obrázků s pomocí „zázračného“ stroje
samy vyráběly placky, magnetky, klíčenky nebo zrcátka, které
mohly použít jako dárek pro své blízké.
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Žáci z 5. třídy a ze speciální třídy si 22. března poslechli
zábavné povídání o různých materiálech a psacích
potřebách, které lidstvo během své dlouhé historie při psaní
textů používalo. Nejlákavější částí však bylo samotné
tisknutí obrázků na tiskařském lisu.
Projekt „Setkání generací“ přivítal 30. března ve škole
současné i minulé žáky i bývalé zaměstnance. Hosté měli
možnost prohlédnout si výstavy výtvarných prací žáků,
alba s fotografiemi a kroniky školy. Také nahlédli do
kmenových tříd, odborných učeben, dílen, školních družin i speciálních tříd.
Tvořivé dílny nabízely různé rukodělné činnosti. Po celou dobu konání akce
mohli návštěvníci posedět ve školní cukrárně a ochutnat slané i sladké
dobroty.
V pátek 21. dubna se žáci 6. až 9. ročníku zúčastnili vzdělávacího představení
s názvem „Jsi nula“. Cílem nebylo jen představení odehrát, ale především
zapojit samotné žáky. Po zhlédnutí příběhu o oběti šikany, který byl
inspirován skutečnou událostí, hráli herci program ještě jednou, tentokrát
však samotní žáci mohli do představení zasáhnout, zastavit ho, a tím celý
příběh ovlivnit, aby nedopadl tak, jak se stalo v reálném životě.
Oslava jara s čarodějnicemi byla tentokrát trochu jiná. Poprvé čarodějnice
vynechaly in-line brusle a vytáhly košťata. Odborná porota vybrala v pátek
5. května nejlepší, nejdokonalejší a taky nejodpudivější čarodějnice, čaroděje
a ježibaby. Také tento rok nechybělo občerstvení, skákací hrad, diskotéka. Na
závěr došlo k upálení čarodějnice.
Začátkem června prožili žáci I. stupně zajímavé dopravní
dopoledne. Celá akce byla rozdělena na 3 etapy. V první
etapě každá třída plnila zajímavé úkoly z dopravní
výchovy. V druhé etapě děti s pomocí starších spolužáků
poznávaly dopravní značky. Menší děti hrály dopravní pexeso a starší děti si
ověřily znalost dopravních značek v testech. Třetí etapa byla zkouškou
praktických dovedností v jízdě na kolech a koloběžkách.
„Olympijské hry“ se konaly jako již tradičně poslední
červnový týden na letním stadionu. Všichni žáci I. stupně
se zapojili do skoku do dálky, hodu kriketovým míčkem,
běhu na 50 metrů, běhu na 400 metrů a hodu šiškou na cíl.
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Novinkou byla nová zajímavá disciplína, a to opičí dráha. S organizací
pomáhali i žáci 8. ročníku. Za své výkony byli vítězové jednotlivých disciplín
odměněni diplomy a drobnými cenami.
Po dobu 10 týdnů od dubna do června ve škole probíhal program zaměřený
na rozvoj sluchového vnímání a fonematického sluchu s názvem
„O HLÁSKÁCH“. Obsahem tohoto programu byly hry a cvičení rozvíjející
sluchové vnímání předškoláků a dětí s odkladem školní docházky. Do skupiny
bylo zařazeno 7 dětí a pracoval s nimi speciální pedagog.
Ve školním roce 2017/2018 byla ředitelkou školy Mgr. Jana Mantheeová, její
statutární zástupkyní se zaměřením na speciální školství a školní družinu
Mgr. Miroslava Halušková a zástupkyní se zaměřením na 1. a 2. stupeň
ZŠ Mgr. Věra Foltasová. Školu navštěvovalo 269 žáků v 17 třídách, z toho
21 žáků se učilo v 1., 2. a 3. třídě s upraveným vzdělávacím programem pro
žáky s vadou řeči, 6 ve speciální třídě a 16 ve třídách pro žáky s lehkým
mentálním postižením. Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami byli také
integrováni v běžných třídách. Výuka 3 žáků s poruchou autistického spektra
probíhala podle individuálních plánů za úzké spolupráce s poradenskými
zařízeními. Na vzdělávání žáků se podílelo 22 učitelů, 8 asistentek
a 5 vychovatelek.
Ve škole se od září rozjel celostátní projekt „Šablony pro ZŠ a MŠ“, který je
spolufinancován Evropskou unií. Cílem projektu je personální posílení
o školního asistenta, podpora osobnostně profesního rozvoje pedagogických
pracovníků, podpora žáků ohrožených školním neúspěchem a spolupráce
s rodiči. Všichni žáci školy měli možnost zapojit se podle svých zájmů do
některého z klubů (např. čtenářský klub nebo klub zábavné logiky
a deskových her).
V pátek 29. září přivítali ve škole divadelní soubor
PANTOPLAST z polského města Dąbrowa Górnicza,
který rozehrál němý příběh plný symbolů a tance. Na
pódiu se za hudebního doprovodu střídali herci
různého věku. Po úklidu plochy vznikl prostor pro uskutečnění divadelní
dílny. Pohybová cvičení jednotlivců, párů i skupin střídaly hlasové aktivity
nebo děti vyjadřovaly různé emoce.
Od října 2017 do ledna 2018 proběhla ve škole 3 setkání rodičů s učiteli
„Povídání o škole aneb Jen aktovka nestačí“, ve kterých se rodiče mohli
dozvědět informace o školních dovednostech dětí, o organizaci školní výuky
i o organizaci školy.
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V pátek 20. října se všichni žáci školy sešli na programu „S hudbou proti
drogám“. Profesionální muzikanti z Prostějova zahráli spoustu pěkných
a známých písní, které doplňovali mluveným slovem zaměřeným na prevenci.
Škola ve spolupráci se SAK Studénka, příspěvkovou organizací, zorganizovala
už 12. ročník akce pro sluchově a mentálně postižené „Studénecký kapřík“.
Během tance a her se dopoledne 24. října v Dělnickém domě bavilo
207 účastníků.
V tomto školním roce se družstvo mladších žáků
přihlásilo do „ČEPS CUPU“. Jedná se o florbalový pohár
základních škol určený pro žáky 5. a nižších tříd. Ve
čtvrtek 16. listopadu bojovali kluci v Odrách. Ze sedmi
družstev nakonec vyšli vítězně a obsadili 1. místo.
Na podzim pořádala škola ve spolupráci se spisovatelkou a malířkou Ivou
Hoňkovou výtvarnou soutěž „Vánoce s andělem“. Zúčastnit se mohli žáci
I. i II. stupně i žáci speciálních tříd. V pátek 22. prosince
proběhlo v tělocvičně slavnostní vyhlášení vítězů této
soutěže a předání cen a diplomů nejlepším
výtvarníkům. Na tomto setkání byly také pokřtěny
spisovatelčiny knižní novinky „Andělská pohádka pro malé čertíky“
a „Čertovská pohádka pro malé andílky“. Předání cen se zúčastnil také
starosta města Studénky.

ZŠ T. G. Masaryka
Ve školním roce 2016/2017 měla škola 284 žáků ve
12 třídách. Na škole pracovalo 20 pedagogů,
3 asistentky pedagoga a 2 vychovatelky. Ředitelem
školy byl Mgr. Milan Stiller, jeho zástupkyní
Mgr. Miroslava Tomanová.
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Od konce února otevřela škola ve spolupráci s jazykovou školou HELLO
z Ostravy jazykové kurzy angličtiny pro své žáky.
Ve dnech 6. a 7. března školu již potřetí navštívil rodilý
mluvčí Australan Schelie Nielson se svým anglickým
výukovým programem. První a druhé třídy potěšil svou
„Magical Language Show“, ve které děti opakovaly slovní
zásobu, vnímaly libozvučnou angličtinu a trénovaly výslovnost a intonaci.
Třeťáci a čtvrťáci zhlédli příběh Bilbyho a typických australských zvířátek při
lesním požáru. Druhý stupeň se vzdělával programem o reáliích Austrálie
a Nového Zélandu.
Součástí konzultačního dne 9. března byla i beseda pro rodiče a žáky školy na
téma „(NE)bezpečné používání mobilních telefonů“. Přednášející upozornil
na úskalí při používání mobilů, tabletů a dalších elektronických zařízení.
V dubnu se žáci 7., 8. a 9. ročníků zúčastnili besed s rodilými
mluvčími nejen anglickými, ale také německými a ruskými, kteří
spolupracují s jazykovou školou HELLO Ostrava.
Žáci II. stupně navštívili 20. dubna v rámci aktivit prevence společensky
nežádoucích jevů interaktivní divadelní představení s názvem „Jsi nula“. Toto
představení bylo zaměřeno především na téma šikany a kyberšikany mezi
lidmi. Pro žáky bylo představení zajímavé i tím, že se do něj mohou sami
aktivně zapojit a s herci na jevišti se pokusit zvrátit příběh Tomáše, který na
vlastní kůži prožívá šikanu přes internet a jehož život končí sebevraždou.
Základní kolo mladší kategorie fotbalového turnaje
„McDonald´s Cup“ uspořádali žáci školy v pondělí 24. dubna.
Z postupu do dalšího kola se nakonec radovali kluci ze
Suchdolu nad Odrou a naši fotbalisté ze školy TGM.
Dne 25. dubna se konala každoroční „Zahradní slavnost“.
Součástí akce byl prodej sazenic i výrobků žáků, kulturní
program a občerstvení. I přes nepřízeň počasí byla akce
hojně navštívena.
Učitelé školy se zapojili do projektu „Pomáháme školám k úspěchu“
Nadace The Kellner Family Foundation. Tento projekt inicioval
spolupráci na rozvoji čtenářství ve školách. Zároveň se ZŠ TGM bylo
k tomuto prestižnímu projektu přizváno 11 škol z ČR, z toho bylo
5 základních škol z Moravskoslezského kraje. Cílem projektu byla
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snaha o další rozvoj čtenářské gramotnosti na školách. Projekt se zaměřil na
to, aby celá škola zvážila, jak by mohla ještě lépe a účinněji podpořit každé
dítě v tom, aby se stalo přemýšlivým a nezávislým čtenářem.
Velkého úspěchu dosáhli fotbalisté mladší kategorie na
závěrečném turnaji „McDonald´s Cup“ v Bílovci, kde se
umístili na 3. místě. Celkem se této sportovní akce
zúčastnilo 28 základních škol okresu Nový Jičín.
Do 20. ročníku fotbalového turnaje „McDonald´s Cup“
v kategorii B (starší) se zapojilo 30 základních škol. Finálový
turnaj se uskutečnil na umělé trávě v Novém Jičíně. Po dvou
porážkách ve skupině a jednom vítězství kluci skončili na celkovém 5. místě.
Taneční skupina T. G. Mattonky opět potvrdila, že patří mezi nejlepší
amatérské taneční soubory v Moravskoslezském kraji. V březnu se děvčata
vydala na taneční soutěž do Žiliny na Slovensko. V tomto semifinálovém kole
si vybojovala 1. místo, a tím postup do finále do Bratislavy, kde skončila třetí
a postoupila do rakouského Gratzu, kam bohužel pro
nemoci a úrazy několika tanečnic neodjela. Postup si
také vybojovala na taneční soutěži MIA Festival „Děti
fitness“, jejíž finále se konalo v červnu v Praze. Své
síly si porovnala v Němčicích nad Hanou s dalšími
6 soubory a získala krásné 2. místo. Děvčata vyhrála oblastní kolo soutěže
„Česko se hýbe 2017“ v Ostravě a postoupila do finále v Brně. Hned druhý
den se zúčastnila soutěže „Tanec Fokus 2017“ v Novém Jičíně. Ve velké
konkurenci skončila na 2. místě. Dne 2. června zvládla děvčata 2 finále. Třetí
místo ukořistily dopoledne v Brně na soutěži „Česko se hýbe
2017“ a 2. místo si nečekaně vybojovaly v pražské Lucerně na
soutěži MIA Festival, když předvedly svůj nejlepší výkon této
sezony. Dne 11. června ještě stihly získat 1. místo v Kopřivnici
na soutěži „Kopřivnické mecheche“.
Ve školním roce 2017/2018 měla škola 300 žáků ve 14 třídách. Na škole
pracovalo 21 pedagogů, 3 asistentky pedagoga a 2 vychovatelky. Ředitelem
školy byl Mgr. Milan Stiller, jeho zástupkyní Mgr. Miroslava Tomanová.
Od 4. září vstoupil v účinnost nový školní řád pro školní rok 2017/18, v němž
došlo mimo jiné k úpravám, podle kterých žáci musejí v době pobytu ve škole
uvést mimo provoz všechna vlastní elektronická zařízení. Dále byl vydán
zákaz nošení a zneužívání energetických nápojů ve škole.
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Ve středu 27. září se ve škole sešli zástupci několika škol zapojených do
projektu „Pomáháme školám k úspěchu“, aby promýšleli školní strategii
rozvoje čtenářské gramotnosti.
Školní parlament ve spolupráci s pedagogy a žáky II. stupně pořádal 25. října
„Strašidelnou školu“. Kolem 17. hodiny se ve školní jídelně sešlo mnoho
nadšenců, kteří se rádi bojí. Tentokrát musel každý před vstupem na
strašidelnou stezku, jejíž část vedla i školní zahradou, vyplnit vstupenku, do
které strašidlům z TGM napsal, čeho nebo koho se nejvíc bojí. Během cesty do
cíle se účastníci museli vyrovnat nejen s děsivými skřeky a temnými stíny, ale
museli zvládnout i 2 úkoly, po jejichž splnění je čekala sladká odměna.
Ve středu 25. října natáčel štáb České televize
jeden z dílů tanečního pořadu „RYTMIX“, který se
vysílá na „Déčku“. Účastníky natáčení byli žáci
I. stupně, kteří navštěvují taneční kroužek DANCE
FOR PEOPLE.
Koncem listopadu proběhl ve škole tradiční předvánoční jarmark. Po
kulturním programu následovalo rozsvěcení vánočního stromu. Poté se žáci
i rodiče rozešli do tříd, kde si mohli vyrobit nebo zakoupit rozličné vánoční
dekorace. Výtěžek z prodeje tentokrát nebyl věnován na charitativní účely,
ale zůstal ve škole na nákup knih do školní knihovny a třídních knihovniček.
V pátek 22. prosince proběhl ve škole projekt „Napříč
školou“, zaměřený na rozvoj čtenářství. Tématem byl vesmír
a výprava za hledáním vody na Měsíci. Žáci všech ročníků
spolu 4 hodiny pracovali v malých skupinách, starší
pomáhali mladším a společně se jim zadané úkoly dařilo plnit. V poslední
vyučovací hodině žáci kreslili, vymýšleli komiks či sami dokončili příběh
o astronautech.
Na konci roku ukončila taneční skupina T. G. Matonky svou 18letou činnost.
Ještě před tím děvčata v listopadu vyhrála v republikovém finále v Holešově.
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SŠEP Studénka, o. p. s.
Ve školním roce 2016/2017 poskytovala škola vzdělání
v následujících
čtyřletých
oborech
ukončených
maturitní zkouškou: 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. Dále otevírala dvouletý
obor Podnikání (ukončený maturitou, v denní formě), tříletý obor Podnikání
(ukončený maturitou, v dálkové formě) a učební obor Strojní mechanik.
Ředitelkou školy byla PaedDr. Katarína Vrablová, zástupkyní ředitelky
Ing. Monika Kochová.
Škola uzavřela se společností ROMOTOP, spol. s r. o., smlouvu o spolupráci,
spočívající v zabezpečení odborné praxe pro učně oboru strojní mechanik.
Učni se v rámci své odborné praxe
zapojují do chodu této společnosti,
získávají potřebné znalosti pro další
studium a jejich odvedená práce je dle výkonu finančně ohodnocena. Žáci byli
zapojeni do motivačního stipendijního programu a nejlepším budou po
úspěšném absolvování studia nabídnuta pracovní místa.
Ve školním roce 2017/2018 poskytovala škola vzdělání v následujících
čtyřletých oborech ukončených maturitní zkouškou: 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. Dále škola
otevírala dvouletý obor Podnikání (ukončený maturitou, v denní formě),
tříletý obor Podnikání (ukončený maturitou, v dálkové formě) a učební obor
Strojní mechanik. Ředitelkou školy byla PaedDr. Katarína Vrablová,
zástupkyní ředitelky Ing. Monika Kochová.
Škola pořádala v pondělí 13. listopadu v prostorech učňovské dílny v areálu
společnosti Pars Komponenty, s. r. o., slavnostní vyhodnocení výuky nového
učebního oboru Strojní mechanik.
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ZUŠ J. A. Komenského Studénka
Ve školním roce 2016/2017 měla základní umělecká
škola 700 žáků, kteří navštěvovali 11 poboček (kromě
Studénky také ve Fulneku a okolních obcích). Žáci
navštěvovali 3 obory – hudební, výtvarný a taneční.
Staralo se o ně 26 učitelů hudebního oboru, 2 učitelé
výtvarného oboru a 2 učitelé tanečního oboru. ZUŠ J. A. Komenského
Studénka se zaměřuje na výuku žáků se zvláštními vzdělávacími potřebami,
v hudebním oboru zejména na výuku žáků se zrakovým postižením. V tomto
školním roce vyučovala v hudebním oboru 1 nevidomého žáka. Ředitelkou
školy byla Mgr. Renata Talpová, zástupkyní ředitelky Markéta Tulejová,
dipl. um.
Dne 11. ledna proběhl v koncertním sále školy ve Studénce koncert žáků
klavírního oddělení a dne 2. března koncert dechového oddělení. Na „Jarním
koncertu“ 16. března se představili žáci všech oddělení.
Se zajímavým nápadem pro mladé sólisty přišlo v tomto roce vedení
symfonického orchestru Moravská Sinfonietta. Žáci
základních uměleckých škol dostali možnost zúčastnit
se konkurzu v projektu „Jarní koncert aneb Talent
kvete na jaře“. Konkurz byl určen pro žáky základních
uměleckých škol z České republiky. Z naší školy se
konkurzu zúčastnila flétnistka Alice Štěpánková, která splnila podmínky
konkurzu a vystoupila jako sólistka 2. dubna na koncertě v Řepištích.
Ve velkém sále školy se 27. dubna konal „Absolventský koncert žáků
hudebního oboru“.
Okresní kolo soutěžní přehlídky pro jazzové soubory a ostatní orchestry
proběhlo 17. března v naší ZUŠ. První místo s postupem do krajského kola
získala Swingová partička učitele Martina Maléře.
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Také naše základní umělecká škola přistoupila k projektu
„ZUŠ Open“. V jeho rámci proběhl v Dělnickém domě 30. května
koncert Tulejbusu, během kterého vystoupili žáci hudebního,
výtvarného i tanečního oboru.
Ve školním roce 2017/2018 měla základní umělecká škola 697 žáků, kteří
navštěvovali 11 poboček (kromě Studénky také ve Fulneku a okolních
obcích). Žáci navštěvovali 3 obory – hudební, výtvarný a taneční. Staralo se
o ně 25 učitelů hudebního oboru, 2 učitelé výtvarného oboru a 2 učitelé
tanečního oboru. ZUŠ J. A. Komenského Studénka se zaměřuje na výuku žáků
se zvláštními vzdělávacími potřebami, v hudebním oboru zejména na výuku
žáků se zrakovým postižením. V tomto školním roce vyučovala v hudebním
oboru 1 nevidomého žáka. Ředitelkou školy byla Mgr. Renata Talpová,
zástupkyní ředitelky Markéta Tulejová, dipl. um.
Velkého úspěchu dosáhla kapela Tulejbus v hudebním
klubu Parník v Ostravě 15. listopadu v rámci jazzového
podvečeru „Jazztalent“. Obecenstvo nechtělo mladou
nadějnou kapelu pustit z pódia a Tulejbusáci si tak prožili
svůj velký debut před naplněným sálem hudebního klubu Parník. Další
vystoupení kapely se konalo 2. prosince v Nové Karolině v Ostravě.
V rámci projektu symfonického orchestru žáků AZUŠ ČR (asociace základních
uměleckých škol) a členů České filharmonie byla jedenáctiletá flétnistka ze
Studénky Karolína Pustková vybrána, aby v červnu 2018 hrála s Českou
filharmonií na 2 koncertech v Praze. Na podzim roku 2017 ji čekala „jen“
série zkoušek a cvičení.
Na podzim se ve škole uskutečnil „Podzimní koncert“, koncert pro nejmenší
„Bastien a Bastienka“ i tradiční pěvecká soutěž „Studénecký slavíček“.
Tanečníci předvedli své umění na „Vánočním koncertu“ v Dělnickém domě
a výtvarný obor pořádal workshopy pro veřejnost, vernisáže a různé tvoření
pro šikovné ruce.
Ve dnech 9. až 12. listopadu se v Ostravě konal první ročník
„Mezinárodního festivalu slovanské hudby“, jehož součástí byla
„Mezinárodní interpretační soutěž slovanské hudby dětí
a mládeže“ ve věku 8 až 26 let, která vyvrcholila koncertem vítězů
přenášeným v přímém přenosu Českým rozhlasem Ostrava.
Soutěže se zúčastnila nadějná flétnistka Alice Štěpánková, která v evropské
konkurenci vybojovala 2. místo.
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Soukromá základní umělecká škola
MUSICALE, v. o. s.
Ve školním roce 2016/2017 byl ředitelem Soukromé
základní umělecké školy MUSICALE Bc. Jan Sniehotta.
Vyučovalo v ní 11 učitelů nejen hru na hudební nástroje, ale
také sólový a sborový zpěv. Na škole hudební tělesa
„MUSICALE-band“ pod vedením Dušana Šurmana, DiS., „Studénečtí pištci“
pod vedením Bc. Jana Sniehotty, „Studeňáček“ pod vedením
Mgr. art. Veroniky Bogocz Hankové, „Drums band“ pod vedením Mgr. Davida
Cindlera, „Digits Musicale“ pod vedením Mgr. art. Kateřiny Lubojacké
a hudební divadélko „Muzikálek“ pod vedením Anežky Tesaříkové.
Díky Nadačnímu fondu Magdaleny Kožené se 30. května pod názvem
„ZUŠ Open“ uskutečnila nejrozsáhlejší kulturní akce v historii České
republiky, která měla upozornit na význam uměleckého vzdělávání dětí.
Zapojila se také škola MUSICALE, a to celovečerním koncertem, během
kterého vystoupily jak sbory, tak i sólisté školy.
Hudební divadélko Šáši Muzikálka nacvičilo pohádku „Princ Chocholouš“.
Kytarový kvartet „Digits Musicale“ se zúčastnil
soutěže základních uměleckých škol. V okresním
kole získal 1. místo a v krajském kole 2. místo.
Tento soubor se zároveň jako doprovodné těleso
zúčastňuje různých společenských akcí.
Také letos získal soubor „MUSICALE-band“ ve spojení
s bubeníky „Drumsband“ v soutěži jazzových orchestrů
1. místo v krajském kole, tentokrát s postupem do
celostátního kola v Litvínově. Bohužel ve stejný termín se
konal „Ostravský jazzový festival“. Rozhodování, kde
hrát, bylo těžké. A protože žáci chtěli vyzkoušet
soutěž na nejvyšší úrovni, jelo se do Litvínova, kde
v konkurenci 49 souborů získali bronzové pásmo.
Před vysvědčením se ve škole děly prapodivné věci. Žáci
se neučili ve třídách, protože tu nebyli učitelé. Ale na
zahradě bylo rušno – běhala tam lesní víla, za stromem
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číhal Mrakomor a Mach s Šebestovou připravovali úkoly. Po namáhavé práci
všem trochu vyhládlo, proto Vodník přichystal párky na grilu. A to vše proto,
že se učitelé proměnili v pohádkové postavy a zpestřili dětem závěrečné
zkoušení.
Prázdninový tábor strávili jeho účastníci v Beskydech v chatě
Svoboda začátkem srpna. Kromě hudebních dílen prošly děti
táborovou hrou, zúčastnily se celodenního výletu na Lysou horu
i stezky odvahy a také karnevalu v maskách.
Ve školním roce 2017/2018 byl ředitelem Soukromé základní umělecké
školy MUSICALE Bc. Jan Sniehotta. Vyučovalo v ní 13 učitelů nejen hru na
hudební nástroje, ale také sólový a sborový zpěv. Na škole hudební tělesa
„MUSICALE-band“ pod vedením Dušana Šurmana, DiS., „Studénečtí pištci“
pod vedením Bc. Jana Sniehotty, „Studeňáček“ pod vedením
Mgr. art. Veroniky Bogocz Hankové, „Drums band“ pod vedením Mgr. Davida
Cindlera, „Digits Musicale“ pod vedením Mgr. art. Kateřiny Lubojacké
a hudební divadélko „Muzikálek“ pod vedením Anežky Tesaříkové.
Také v tomto školním roce proběhl klavírní koncert žáků a učitelů. Uskutečnil
se ve čtvrtek 23. listopadu v sále školy. Mladí muzikanti se představili hrou
na novém koncertním křídle zn. Petrof.
K nejkrásnějším akcím v roce patří „Rodinné muzicírování“, které
vždy probíhá v předvánoční čas. Rodiče nebo další rodinní
příslušníci, kteří kdysi hráli na nějaký hudební nástroj, si
„zamuzicírovali“ se svými ratolestmi 14. prosince. Následoval
malý raut a nechyběla ani cena diváků.

Žákovský parlament B.E.S.T.T.
Žákovský parlament s názvem B.E.S.T.T. tvoří pět studentů SŠEP, o. p. s.,
a zástupci základních škol Butovická, TGM, Sjednocení. Tato organizace se
stará o kulturu pro děti a mládež ve Studénce.
V úterý 21. února proběhlo na SŠEP druhé zasedání parlamentu ve školním
roce 2016/2017. Hlavním bodem zasedání bylo pořádání soutěže „Studénka
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má talent“. Dalším bodem zasedání byla výzdoba sálu v Dělnickém domě
a program během přestávek.
Dne 31. března proběhl první ročník soutěže
„Studénka hledá talent“. Na pódiu Dělnického domu se
sešli ti nejlepší ze školních kol. Talenty byly k vidění
různé – od tanečních přes gymnastické vystoupení až
po recitaci či zpěv.
Další setkání zástupců BESTTu se uskutečnilo 4. dubna v ZŠ Butovická.
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SOCIÁLNÍ SITUACE

- 57 -

Kronika města Studénky za rok 2017

Charita Studénka
Charita Studénka poskytovala 3 typy registrované sociální
služby: pečovatelskou službu, domov pro seniory a azylové
ubytování pro matky s dětmi. Kromě sociálních služeb
poskytovala charita jako nestátní zdravotnické zařízení také
domácí zdravotní péči nemocným. Další činností bylo půjčování
kompenzačních a zdravotnických pomůcek (zájemci si mohli vybrat
z 25 druhů, jejichž nákup byl hrazen z Tříkrálové sbírky), provoz charitního
šatníku a organizace Tříkrálové sbírky. Ředitelkou Charity Studénka byla
Ing. Anna Šikulová.
Dům pokojného stáří – Domov sv. Anny měl kapacitu 18 uživatelů, ale
v průběhu roku se v něm vystřídalo 25 klientů, kteří obývali
6 jednolůžkových, 5 dvoulůžkových a 1 třílůžkový pokoj.
Pracovníci se o ně starali v nepřetržitém provozu. Při péči
pečovatelky vycházejí z individuálních potřeb a přání
klientů, nabízejí duchovní podporu, provádějí bazální
stimulaci a umožňují canisterapii.
Pečovatelská služba poskytovala potřebnou pomoc občanům Studénky,
Albrechtiček, Bartošovic, Pustějova a Velkých Albrechtic v jejich domácím
prostředí. Tato služba byla rozšířena i na večerní a víkendovou a vyžádalo si
ji více než 100 klientů, o které se staralo 9 pracovníků. Registrované
zdravotní sestry v rámci ošetřovatelské služby navštěvovaly nemocné v jejich
domovech a poskytovaly jim zdravotní úkony na základě předpisu lékaře.
Tato služba je pro klienty bezplatná, je hrazena ze zdravotního pojištění.
V tomto roce bylo evidováno 2 790 návštěv u 104 klientů ve Studénce a okolí.
Z dotace Moravskoslezského kraje byl zakoupen nový automobil.
Azylové ubytování – byt pro matky v tísni měl kapacitu pro 1 maminku s 1 až
3 dětmi.
Dne 15. ledna skončil další ročník „Tříkrálové sbírky“. Pro
Charitu Studénka se koledovalo v 17 obcích a do ulic vyšlo
celkem 117 skupinek. Výtěžek sbírky 677.137 Kč byl použit
na podporu provozu charitní pečovatelské služby a na
zakoupení a opravu zdravotnických a kompenzačních pomůcek
do půjčovny. Část výtěžku, maximálně však 15 % z vybraných
peněz v dané obci, bylo použito na finanční podporu
volnočasových aktivit dětí ze sociálně slabých rodin (lyžařský
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kurz, školní výlet, tábor, plavecký výcvik apod.). Dalších 35 % vybraných
peněz bylo použito na celostátní projekty a zahraniční pomoc.
O tom, že plesat se dá v každém věku, se obyvatelé domova
přesvědčili v pátek 10. února. Tématem plesu bylo
„Z pohádky do pohádky“. Program zahájila děvčata z taneční
skupiny P.U.S.A. a pak následovala série krátkých ukázek
z pohádek, kterými provázel Večerníček. O hudbu se již tradičně postaral
DJ Paul Doctor.
Slavnostní koncert k 25. výročí založení Charity Studénka se
uskutečnil v neděli 14. května v kostele Všech svatých
v Butovicích. Na programu pěveckého sboru z Bílovce byly
skladby a písně českých i světových skladatelů a lidové písně v úpravách pro
smíšené sbory.
V úterý 11. července se splnilo přání několika seniorů – zajet si
na večeři k bartošovickému rybníku. Podvečerní posezení u vody
v klidném prostředí, výborná smažená ryba a čepované pivo se
jim moc líbilo.
Na podzim získala pečovatelská služba Charity Studénka nový automobil na
realizaci projektu „Zachování mobility pečovatelského týmu“. Peníze uvolnil
Moravskoslezský kraj v rámci vyhlášeného dotačního programu s názvem
„Program na podporu zvýšení kvality sociálních služeb poskytovaných
v Moravskoslezském kraji na rok 2017“.

Dům s byty zvláštního určení
Byty zvláštního určení vznikly pro bydlení seniorů
a zdravotně postižených občanů, kteří jsou ohroženi
sociálním vyloučením z důvodu věku nebo nemoci, ale
kteří jsou v základních životních úkonech soběstační.
Tyto byty jsou zvlášť stavebně upravené jako
bezbariérové. Ve Studénce je vlastníkem domu s byty zvláštního určení
město. V domě je 33 bytů 0+1 a 5 bytů 1+1 standardní kvality. Byty jsou
přidělovány na základě podané žádosti a dle „Ukazatele pro hodnocení
žádosti o nájem bytu v domě s byty zvláštního určení“. Obyvatelé mohou
využít nabídky registrovaného poskytovatele sociální služby, kterým je ve
Studénce charita, nebo např. osobní asistence.
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Domov pro osoby se zdravotním postižením
NaNovo, p. o.
Domov poskytuje ubytování pro 18 klientů, o které se
staralo 15 zaměstnanců v přímé péči. Ředitelem byl
Mgr. Lukáš Spurný.
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BEZPEČNOSTNÍ
SITUACE
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Obvodní oddělení PČR Studénka
Do místní příslušnosti Obvodního oddělení PČR
Studénka spadalo území obcí Studénka, Bartošovice,
Hukovice, Nová Horka, Albrechtičky a Pustějov.
V průběhu roku nedošlo k žádným personálním
změnám, na oddělení pracovalo 14 policistů. Vedoucím
oddělení byl Bc. Marek Bartoš.
V roce 2017 bylo v teritoriu OO PČR Studénka spácháno 121 trestných činů,
což je ve srovnání s rokem 2016, kdy bylo spácháno 139 trestných činů,
pokles o 18 trestných činů.
V roce 2017 došlo na úseku mravnostní kriminality k 1 deliktu se známým
pachatelem. Jednalo se o znásilnění.
U násilné kriminality bylo v roce 2017 zaznamenáno celkem 13 trestných
činů, u 10 z nich bylo proti pachatelům zahájeno trestní stíhání. U zbývajících
3 skutků jsou známí pachatelé, ale případy v roce 2017 nebyly uzavřeny.
Jednalo se o 7 případů úmyslného ublížení na zdraví, 3 skutky nebezpečného
vyhrožování, 1 případ nebezpečného pronásledování, 1 skutek porušování
domovní svobody a 1 přečin týrání svěřené osoby.
Největší podíl trestné činnosti zaujímala v roce 2017, stejně jako v předešlých
letech, majetková kriminalita. Celkový počet majetkových deliktů činil
35 trestných činů. Nejvíce (17 skutků) bylo krádeží prostých
(např. motorových vozidel 5 skutků, jízdních kol 3 skutky), následovaly
ostatní majetkové delikty v počtu 13 trestných činů (např. podvod 7 případů,
zpronevěra 1 případ) a krádeže vloupáním v počtu 5 skutků (např. do kiosku
2 skutky, do rodinného domu 1 skutek). Majetkovými delikty byla v roce
2017 způsobena škoda ve výši 1.944.586 Kč. Největší podíl škody
u majetkové kriminality byl u trestných činů podvodu, kde byla evidována
vzniklá škoda ve výši 630.000 Kč, a u případů odcizení motorových vozidel,
kde škoda činila 600.000 Kč.
V roce 2017 bylo u Obvodního oddělení Policie České republiky ve Studénce
trestně stíháno 88 pachatelů trestné činnosti, z toho bylo 77 mužů a 11 žen.
Z uvedeného počtu bylo trestně stíháno 29 recidivistů a 2 cizinci. Pro
spáchání trestné činnosti byly prověřovány 2 nezletilé osoby a 5 mladistvých.
Bylo evidováno 88 poškozených – obětí trestné činnosti. Za rok 2017 nebyla
usmrcena žádná osoba při spáchání trestného činu ani žádné osobě nebyla
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způsobena těžká újma na zdraví. Sedm osob utrpělo újmu na zdraví při
napadení jinou osobou. Celková škoda způsobená trestnou činností byla
vyčíslena na 3.419.624 Kč, z toho u násilných deliktů 1.000 Kč, u majetkové
kriminality 1.944.586 Kč, u ostatní kriminality 100.808 Kč a u hospodářské
kriminality 1.373.230 Kč.
Na úseku přestupků bylo v roce 2017 evidováno 612 případů. Největší podíl
zaujímaly přestupky proti bezpečnosti a plynulosti silničního provozu
(471 skutků), poté následovaly přestupky proti majetku (74 přestupků),
přestupky proti občanskému soužití (14 skutků) a zbylé přestupky
(53 deliktů). V blokovém řízení a příkazním řízení bylo na místě vyřízeno
466 přestupků v částce 136.200 Kč. Celnímu úřadu v Mošnově bylo
k vymáhání zasláno 136 bloků na pokuty nezaplacené na místě.
Ve služebním obvodě bylo šetřeno 61 dopravních nehod, v porovnání
s rokem 2016 došlo k nárůstu o 2 dopravní nehody. Nedošlo k žádnému
usmrcení osob ani těžkému zranění, lehce bylo zraněno 13 osob.
Za rok 2017 nebyl zaznamenán žádný případ, který by významně narušil
veřejný pořádek v dané lokalitě. Policisté zdejšího útvaru byli nasazeni
celkem v 89 akcích k zajištění veřejného pořádku. V 20 případech byli
zařazeni do celorepublikových akcí k zajištění bezpečnosti a plynulosti
silničního provozu. V rámci teritoria služebního obvodu bylo vedením útvaru
vyhlášeno 67 dopravně-bezpečnostních akcí.
Ve spolupráci se strážníky Městské policie Studénka proběhly 2 policejní
akce k dohledu nad dodržováním zákazu podávání alkoholických nápojů
nezletilým.
V rámci výkonu hlídkové a obchůzkové služby byly vypátrány 4 osoby, po
nichž bylo vyhlášeno celostátní pátrání. Na osobní svobodě bylo policisty
omezeno celkem 22 osob. Na protialkoholní záchytnou stanici bylo umístěno
9 osob. V průběhu roku policisté zdejšího obvodního oddělení vyjížděli
k 13 případům vykazujícím znaky domácího násilí.
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Městská policie Studénka
K 31. prosinci měla městská policie 15 zaměstnanců,
z toho 11 strážníků včetně velitele s platným osvědčením
odborné způsobilosti a 4 dispečerky (bez osvědčení
odborné způsobilosti). Personální situace tak umožňovala
častěji sestavovat 2členné denní hlídky a podle potřeby
posilovat hlídky při kulturních a sportovních akcích, v nočních hodinách
a o víkendech. Městská policie využívala 2 služební vozidla: Škodu Roomster
a Daciu Duster, která byla vybavena vozidlovou radiostanicí, výstražným
světlem a sledovacím zařízením.
V roce 2017 bylo městskou policií zaznamenáno 3 963 událostí, v oblasti
veřejného pořádku bylo provedeno 2 142 kontrol. Ve spolupráci s OO PČR
Studénka bylo řešeno 116 událostí a byly provedeny 2 plošné kontroly,
zaměřené na podávání alkoholu mládeži a řízení pod vlivem alkoholu nebo
jiné návykové látky. V roce 2017 bylo 17,9 % zaznamenaných událostí přijato
od občanů.
Mezi nejčastější přestupky, které strážníci řešili, patřily dopravní přestupky
(celkem 385). Jednalo se zejména o kontrolu cyklistů jak v prostoru náměstí
(zákaz vjezdu cyklistů), tak za snížené viditelnosti či při jízdě na chodnících,
na kontrolu vyhrazených parkovišť pro tělesně postižené a dodržování
pravidel silničního provozu zejména v ulicích s jednosměrným provozem
a na provádění kontrolních dopravních akcí u železničního přejezdu ČD.
V počtu 57 následovaly přestupky proti veřejnému pořádku a v počtu 52
přestupky proti pořádku ve věcech územní samosprávy (porušení obecně
závazných vyhlášek obce), jako je volné pobíhání psů, znečišťování veřejného
prostranství psy, nedodržení ohlašovací povinnosti ve vztahu k místním
poplatkům. K dalším přestupkům patřily např. přestupky proti občanskému
soužití a přestupky proti majetku. Přestupky byly řešeny domluvou nebo
napomenutím (206 přestupků), blokovou pokutou (204 přestupků v celkové
výši 32.300 Kč) nebo předáním správním orgánům (125 přestupků).
V roce 2017 strážníci řešili také jiné události. Bylo např. provedeno
40 odchytů psů. Problematikou vraků se zabývali v součinnosti s odborem
stavebního řádu, územního plánování a rozvoje. Celkem bylo řešeno
11 případů nálezů vraků. Nalezená jízdní kola, peněženky, doklady apod.
(19 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
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Tovární. Za období roku 2017 strážníci zmapovali, zaevidovali a přispěli
k odstranění 148 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 2017 oznámeno OO PČR ve 30 případech,
14 podezřelých pachatelů trestných činů bylo přímo zadrženo strážníky
městské policie. Strážníci městské policie poskytli první pomoc
v 16 závažnějších případech zranění.
Nejvíce událostí se vyskytlo v okrsku sídliště (2 574), nejzatíženějšími
ulicemi byly ulice Budovatelská (552 událostí), A. Dvořáka (435 událostí),
L. Janáčka (389 událostí) a Poštovní (323 událostí).
V oblasti jiných aktivit zajistila městská policie ukázky práce strážníků
a vybavenosti Městské policie Studénka na několika kulturních akcích
a akcích určených pro děti (např. „112 zasahuje“, akce ZŠ TGM „Živá knihovna
povolání“, „Senior kavárna“). Strážníci také ve dnech školního vyučování
prováděli pravidelný dohled u přechodu pro chodce u základní školy na ulici
Butovická. Před základní školou na ulici Sjednocení prováděli dozor dle
dohody příslušníci Policie ČR. Byla rozšířena příprava strážníků
v sebeobraně, taktice a provádění zákroků, která probíhala v bývalé zvláštní
škole na ulici Tovární.
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ŽIVOTNÍ
PROSTŘEDÍ
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V roce 2017 bylo vydáno celkem 38 usnesení a rozhodnutí na povolení kácení
dřevin rostoucích mimo les, z toho v 1 případě bylo vydáno zamítavé
rozhodnutí a ve 2 případech bylo vydáno částečně zamítavé rozhodnutí.
Rozhodnutími bylo povoleno kácení 423 kusů dřevin a 1 800 m2 keřů. Za
pokácené dřeviny byla v 7 případech uložena náhradní výsadba v rozsahu
990 kusů dřevin. Z podaných žádostí o kácení dřevin nebylo povoleno kácení
3 kusů dřevin.
Byla vydána 2 rozhodnutí o zásahu do významného krajinného prvku.
Dnem 1. března vstoupilo v platnost nařízení vlády o Chráněné krajinné
oblasti Poodří a vyhláška Ministerstva životního prostředí o vymezení zón
ochrany CHKO Poodří. Na území města byly z území CHKO Poodří vyčleněny
téměř všechny zastavěné plochy, v nově vyhlášeném území leží již pouze
bývalý hostinec ve „Sladké díře“ a zástavba v Nové Horce, kde se hranice
nezměnila.
Na úseku rybářství bylo v roce 2017 vydáno 68 rybářských lístků.
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SPORT, KULTURA,
SPOLEČENSKÝ
ŽIVOT
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SAK Studénka, příspěvková organizace
Na rozvoji kulturního a sportovního života ve Studénce
se velkou měrou podílela organizace k tomu vytvořená –
SAK Studénka, příspěvková organizace. Následující
přehled je pouze částí její činnosti.
Dvacátý první městský ples, pořádaný 4. února,
tematicky patřil světovému kabaretu. Do Studénky
zavítala muzikálová a šansonová zpěvačka Radka
Fišarová a vystoupila dvojice silové akrobacie DEA men.
O hudební doprovod se postarala kapela Rivieras Show
Band. Nechyběla originální výzdoba, kostýmy, tombola, ale také oblíbený
fotokoutek s rekvizitami.
Dne 12. května organizace pořádala akci „Staré dobré časy“.
Dopolední program patřil interaktivnímu programu se žáky
základních škol. Odpoledne jsme se vrátili do dob „starých
dobrých časů“, do dob Rakouska-Uherska. Přijel císařův
vyslanec s družinou, komedianti a pouliční herci. Zájemci se mohli zúčastnit
ostrostřelecké soutěže Antona Špelce, ochutnat polní kuchyni s Balounovou
polévkou pro chudé, prohlédnout si c. k. polní poštu
s dobovým tiskem, pery a kalamáři, c. k. kabaret, četnickou
pátračku, historický kanón, tržiště s jarmarečním zbožím
a stylovým občerstvením.
Tradiční oslavy dne města pod názvem „Dobrý den, město“
proběhly na koupališti 10. června. Vystoupili Klauni na volné
noze, kteří rozesmáli nejen děti, ale také
dospělé. Hrály hudební kapely Pískomil se
vrací, Nebe a Desmod. Program doprovázely zábavné
atrakce jako např. lidský fotbálek a rukodělné dílničky pro děti.
Během akce „112 zasahuje“ se 23. června v areálu zimního
stadionu představily složky integrovaného záchranného
systému. Připomněli jsme si, jak správně ošetřit raněného,
jaké jsou základy sebeobrany, zhlédli práci psovodů při hledání drog či
přepravě zakázaného zboží. Program doplnily i doprovodné aktivity,
např. ukázky snímání otisků prstů nebo fungování laserové střelnice. V rámci
bezpečnosti silničního provozu se představil BESIP. Na tuto akci navázal
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ekologický program zaměřený na recyklaci elektrospotřebičů „Přelez,
přeskoč, recykluj“.
Během prázdninových měsíců probíhal ve Studénce „Letní festival“. V pátek
30. června propuklo v areálu bývalého letního koupaliště
tradiční „Zahájení léta“. Léto pomyslně rozpůlila akce na
podporu vagonářského muzea „Fajne léto“ v sobotu
22. července na zámecké zahradě. V srpnu jsme se naladili na vlnu
filmovou s Kinematografem bratří Čadíků v areálu bývalého koupaliště.
Novinkou letošního roku byla „I. letní zámecká slavnost“ konaná 1. září. Léto
se uzavřelo 8. září oblíbenou akcí „Ukončení léta“.
Poslední zářijové pondělí zorganizoval SAK na všech
základních školách ve Studénce akci pro žáky
II. stupně s názvem „Kriminálka Studénka“. Žáci byli
rozděleni do vyšetřovacích týmů a jejich úkolem bylo
vyřešit případ vraždy.
Se známým farářem Zbigniewem Czendlikem jsme si mohli
v září popovídat v rámci jeho talk show „POSTEL HOSPODA
KOSTEL“. Obsahem bylo vyprávění příběhů ze života
osobního i kněžského. Součástí byla také autogramiáda
stejnojmenné knihy.

Akce jiných spolků a organizací
Oddíl národní házené pořádal jako každoročně „Sportovní
ples“, tentokrát 21. ledna. Hrála skupina FLASH
a občerstvení ve formě zvěřinových specialit podávala
firma POLI.
Už 26. ročník „Společenského večírku“ spojeného s oslavou
Mezinárodního dne žen se konal 4. března v Dělnickém
domě. Večírek pořádala organizace KSČM. Vystoupila
skupina „Karel Gott Revival Morava“, taneční skupina P.U.S.A.
a T. G. Mattonky.
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Městský výbor KSČM ve Studénce si společně s občany
Butovic a Studénky připomněl konec 2. světové války. Toto
72. výročí uctilo 2. května několik desítek občanů spolu se
členy Českého svazu bojovníků za svobodu položením věnců
a květin ke dvěma městským památníkům. Pietní akty uvedl místostarosta
města, který ocenil připomínání této pro město významné události.
Dne 7. května proběhla pouť v Nové Horce u zámku.
Naši tamburaši uspořádali 13. května každoroční „Jarní koncert
Tamburašského souboru Brač Studénka“. Jako zvláštní host vystoupil
pěvecký sbor Ondráš z Nového Jičína.
Tradiční „Noc kostelů“ proběhla v pátek 9. června. V modlitebně Církve
československé husitské nejprve zahráli žáci ZUŠ J. A. Komenského a poté
zazpíval Smíšený pěvecký sbor z Ostravy. Účastníci si také mohli prohlédnout
výstavu „Krajky“ malířky Miroslavy Rychtářové.
Setkání historických vozidel „POLI veterán jízda“ se konalo 13. července. Po
srazu u Dělnického domu následovala spanilá jízda, jízda zručnosti
a dovednostní soutěže.
Dne 23. července proběhla v Butovicích Anenská pouť.
V sobotu 12. srpna se na letním stadionu uskutečnil „Studénka
STREET CUP“. Soutěžily týmy o čtyřech hráčích. Jako doprovodný
program proběhl vodní fotbálek, freestyle fotball show a freestyle
workshop.
Házenkáři pořádali 25. srpna tradiční „Krmašovou zábavu“ na Dělnické
zahradě. V neděli 27. srpna se pak konala Bartolomějská pouť.
Účastníci 6. ročníku závodu „Studénecká pětka“ si mohli
6. září vybrat ze 2 tratí 5 a 12 km, pro děti do 12 let byla
připravena trasa 3 km. Náročnější trať vedla do Bílovce na
rozhlednu Kanihůra a zpět.
Církev Československá husitská pořádala v prosinci 2 akce s tematikou
blížících se Vánoc. Skupina Calata, která hraje a zpívá převážně folkové písně
ze 13. až 17. století, si pro koncert ve Studénce připravila koledy z různých
časových období, které zazpívala v dobových kostýmech. Nejen děti si mohly
15. prosince prohlédnout živý Betlém, doprovázený vystoupením dětí ze ZUŠ.
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Dne 23. prosince jsme si mohli přijít na náměstí Republiky
zapálit betlémské světlo, které přivezli skauti. Ti nás také
pozvali na Štěpána do kostela sv. Bartoloměje na zpívání koled
a na následné divadelní představení.
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SPOLKOVÁ
ČINNOST
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Ve Studénce pracovalo v roce 2017 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 spolku s tím, že existoval.

AS Bizon Studénka
BMX Studénka
Předsedou oddílu byl Petr Hurník. Klub měl 12 aktivních závodníků, kteří se
zúčastňovali „Evropského poháru v bikrosu“, „Mistrovství Evropy“,
„Mistrovství ČR jednotlivců“ i „Mistrovství ČR družstev“ a seriálu závodů
„Moravské ligy“.
„Evropský pohár v bikrosu“ se konal
v Belgii, Holandsku, Praze, Itálii
a Norsku. Na všech těchto závodech
kromě Norska byli naši jezdci úspěšní.
Mezi největší úspěchy patří 3. místo Sabiny Košárkové v belgickém Zolderu,
3. místo
Radka
Košárka
v holandském
Erpu
a německém Erlangenu. Radek Hrnčíř v Německu
vyhrál. V Praze-Řepích se Sabina Košárková umístila na
2. a 3. místě. V italské Veroně skončil Radek Hrnčíř
dvakrát na 2. místě a Sabina Košárková také na 2. místě.
„Mistrovství Evropy“ se konalo v Bordeaux ve Francii. Většina našich jezdců
se vešla do první desítky.
V Brně se uskutečnilo „Mistrovství ČR
jednotlivců“ i „Mistrovství ČR družstev“.
V jednotlivcích se Matěj Hurník a Radek
Hrnčíř stali Mistry České republiky a Radek
Košárek obsadil 3. místo. V závodě družstev
Studénka vytvořila 2 týmy. První tým se v konkurenci
57 družstev umíslit na 30. místě, druhý tým na 5. místě. Jedná se o nejlepší
výsledek v historii BMX Studénka v tomto závodě.
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Po celou sezonu se konal seriál „Moravské ligy“,
během kterého se odjelo 11 závodů. V celkovém
pořadí se náš tým neztratil. Matěj Hurník obsadil
1. místo, Sabina Košárková, Radek Hrnčíř a Radek
Košárek 2. místo a Adam Peterek 3. místo.

Českomoravský svaz chovatelů poštovních
holubů, MS CHPH Studénka
Místní spolek CHPH Studénka měl 13 členů. Předsedou byl Ing. Anton Solár.
Spolek se zabýval chovem poštovních holubů, což zahrnuje závodění
a výstavy.
V roce 2017 se členové zúčastnili 11 tuzemských a 7 zahraničních závodů
(Německo, Holandsko, Belgie). Na závody dospělých holubů nasadili za celou
sezonu celkem 4 052 poštovních holubů, na závody holoubat na podzim
daného roku 804 holoubat ve 4 závodech. V oblasti Region Beskydy ve
výpočetním pásmu Nový Jičín závodilo celkem 62 chovatelů, z toho člen
MS Studénka Marek Skrbek obsadil 1. místo a Pavel Pocedič 9. místo.
Z tuzemských závodů vyhrál člen MS Studénka 6 závodů, ze zahraničních
4 závody. Nejvýraznější výsledek zaznamenali chovatelé v nejdelším závodě
sezony Knokke (Belgie), který měřil 1 057 km. Marek Skrbek umístil ze
13 nasazených holubů 6, a to na 1., 2., 4., 7., 12. a 13. místě, Pavel Pocedič
z 5 nasazených 3., 14. a 15. místo.
V hodnocení celé sezony v rámci soutěží Moravy pásma Sever se umístil
Marek Skrbek v supermistrovství na 7. místě, na středních tratích na
10. místě a na dlouhých tratích na 9. místě. V soutěži superdlouhých tratí
skončil na 1. místě a ve stejné soutěži skončil na 3. místě Pavel Pocedič.
Těchto soutěží severní Moravy se zúčastnilo asi 500 chovatelů. V rámci
celostátních soutěží obsadil Marek Skrbek v generálním mistrovství 7. místo,
u krátkých tratí 3. místo, u středních tratí 1. místo, u ročních holubů 3. místo.
Ve druhé polovině srpna začaly závody holoubat z odchovů v roce 2017.
Konaly se 4 závody do vzdálenosti 250 km, kde však chovatelé
nezaznamenali větší úspěchy.
Koncem roku se členové zúčastnili výstav holubů v oblasti Region Beskydy,
dále pak výstavy Moravy pásma Sever a také „Celostátní výstavy v Hluku“.
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Koncem roku, 2. prosince, proběhla tradiční výstava holoubat chovatelů
MS Studénka v klubovně. Holoubata přišel ohodnotit zasloužilý chovatel
a posuzovatel mezinárodních výstav Antonín Kavan ze Štramberku. Tato akce
byla spojená s celodenní besedou o průběhu minulé sezony.

Český rybářský svaz, místní organizace
Studénka
Český svaz chovatelů, základní organizace
Studénka
Spolek měl 22 členů a 5 čestných členů. Jednatelem byl Ing. Petr Bartoník.
Na jednodenní jarní výstavě 2. února se představilo 25 vystavovatelů se
129 králíky, které zhlédlo asi 300 návštěvníků. Nízké počty byly ovlivněny
chřipkovou epidemií.
Dne 8. dubna proběhla v Loučce u Nového Jičína Okresní konference ČSCH.
Studénecká základní organizace získala 1. místo v okresní soutěži mezi ZO za
rok 2016.
Ve dnech 11. až 12. listopadu se konala ve středisku chovatelů na Veřovické
ulici „Okresní výstava králíků, drůbeže a holubů“. Svá zvířata vystavovalo
96 chovatelů, z toho 6 mladých chovatelů. Králíků bylo
přihlášeno 347 ks (50 druhů a barevných rázů), drůbeže
266 ks (5 druhů a barevných rázů) a holubů 150 ks (36
druhů a barevných rázů). Organizátoři delegovali
10 odborných posuzovatelů, kteří profesně zhodnotili a posoudili kvality
jednotlivých vystavených zvířat. Pro vystavovatele nejlepších zvířat byly
přichystány čestné ceny. Na výstavu zavítalo asi 450 návštěvníků. Výstavu
navštívili hlavně chovatelé, kteří si na výstavě vybírali nová a zdravá zvířata
pro zkvalitnění svých chovů. Zpestřením výstavy byla ukázka „králičího
hopu“. Pro všechny návštěvníky bylo zajištěno občerstvení v podobě klasické
domácí zabijačky. Součástí výstavy byla bohatá tombola.
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Český svaz ochránců přírody Studénka
Základní organizace Studénka
měla 22 členů. Předsedkyní byla
Eva Bartošová. V roce 2017
proběhlo 5 brigád a 11 akcí. Spolek spolupracoval s ČSOP Odry,
ČSOP Bartošovice a ČSOP Nový Jičín.
Podařilo se úspěšně dokončit 2 projekty se zdroje Ochrana diverzity,
administrovaného ÚVR ČSOP: „Mapování starých odrůd na Bílovecku,
Fulnecku a Odersku“ a „Revize výsledků mapování starých odrůd v Regionu
Poodří“. Zajímavé stromy se podařilo najít v obci Vrchy.
Na začátku roku se zrodil nápad založit Mateřský klub,
kterého se zúčastňovalo kolem 30 maminek na mateřské
či rodičovské dovolené se svými dětmi. Ve spolupráci
s Lesním klubem Ulita se v červnu konal workshop
výroby barefoot sandálů.

V březnu členové utužovali vztahy s organizací v Odrách, kam se
vydali. V muzeu městského práva je čekala přednáška „O aktuálním
dění v ČSOP Odry“. Poté měli jedinečnou možnost prozkoumat
břidlicové doly v blízkosti Oder.
Spolek vlastní kus lesa, ve kterém je občas třeba udělat pořádek. Tento den
nastal 1. dubna. O týden později proběhla společná brigáda s Bílými hady.
V polovině dubna vyrazili členové na několikadenní výlet do Moravského
krasu. Tradiční akce „Otevřené sklepy“ se konala v červnu.
V rámci spolupráce se Záchrannou stanicí Bartošovice a ČSOP Bartošovice se
v říjnu členové v hojném počtu vydali na brigádu. Vykopali více než 100 děr
pro výsadbu starých odrůd hrušní.
Vánoční atmosféra začala v polovině prosince výletem na Smrk.
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Český svaz včelařů, z. s., základní organizace
Studénka
Předsedou organizace byl František Bernát. Včelařský spolek
působil na území města Studénky a obcí Pustějov a Albrechtičky
(část Nová Horka spadala pod ZO Bartošovice).
Dne 4. února se v hasičské klubovně konala přednáška
„Tlumení nákaz včel“. Byla zaměřena na problematiku
varroázy a na komplexní boj s ní. Přednášela MVDr. Jana
Cihlářová.
Dne 18. března uspořádali včelaři přednášku „Chov včelích matek“.
Spolek zorganizoval v sobotu 25. března výsadbu hrušní podél polní cesty
mezi Studénkou a Butovicemi směrem k Bílovu. Ve vybraných místech byly
vysazeny stromky hrušní a doplněny o pylodárné a nektarodárné keře.
„Včelařské odpoledne“ se konalo
24. června v areálu Restaurace na
Kmínku. Pro návštěvníky byla
připravena
ochutnávka
medu,
prosklený pozorovací úl, výroba svíček ze včelího vosku, hry
a program pro děti. Včelaři mohli využít odborné poradenství.
Spolek chtěl od tohoto roku podporovat tzv. biopásy, což znamená, že členové
chtěli zajistit osivo na neobdělávané pozemky, aby včely měly lepší potravu.
Toto osivo by zaseli místní zemědělci. Bohužel se tento nápad nesetkal
s odezvou.
Včelařský spolek ve spolupráci s knihovnou připravil na podzim sérii
přednášek na téma „Včelí produkty“. Přednášky byly zaměřeny na seznámení
se včelími produkty: med, pyl, propolis, včelí vosk, včelí jed, mateří kašička,
s jejich léčebnými účinky a využití v prevenci.

ČSZ CH.A.O.S. Studénka
V roce 2017 zálesáci registrovali 37 členů, z toho bylo
21 členů ve věku do 18 let. Náčelnicí byla Mgr. Sylva
Weislechnerová. Schůzky probíhaly v zálesácké klubovně
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v zámku a vedli je 2 vedoucí. Uskutečnilo se celkem 31 oddílových schůzek
a 1 tradiční speciální „Vánoční schůzka“. Středisko zorganizovalo nebo bylo
účastníkem 12 akcí, z nichž 6 bylo vícedenních.
První větší akcí roku byl „Mount Javornest 2017“, kdy zálesáci trávili víkend
3. až 5. února na chatě na Javorníku. Hlavní činností bylo sáňkování,
bobování, ale i ježdění na lopatách, igelitech, a dokonce i v plastové vaně.
Večer se smažila tradiční vaječina.
Ve hře „Studénecký detektiv“ měli soutěžící za úkol najít jméno psa paní
Kadrnožkové (ale Jonatán to nebyl). Cílem bylo procvičit práci s mapou
a souřadnicemi, proto účastníci šli po stopách zanechaných na pouličních
lampách.
Pro členy starší 12 let byl v dubnu určen třídenní „Výcvikáč“ v okolí Bílovce,
který prověřil jejich vytrvalost, orientaci a další praktické dovednosti.
Ojedinělou akcí byla v květnu „Hydrotour“, která se opět zaměřila na starší
členy. Šlo o dlouhou pěší túru vedoucí k několika vodním plochám v okolí
Studénky. V závěru měsíce proběhla na srubové základně 3denní
„Víkendovka – náhoda“. Téměř veškerá rozhodnutí a činnost účastníků byla
ovlivněna hody kostkou – náhodou.
Zálesácký pobyt „PYTHLON 9-2-0-1-7“ v červenci měl
být první lidskou expedicí vyslanou na cizí planetu,
která má jen zkoumat obyvatelnost a využití
přírodních zdrojů. Pak se ale jeden ze členů
výzkumného týmu beze stopy ztratil a na planetu
PYTHLON 9-2-0-1-7 byla vyslána záchranná mise. Tato mise byla opravdovou
zkouškou znalostí a dovedností všech členů zálesáka.
V pátek 22. září se někteří členové vypravili na sportovně
turistickou olympiádu na jižní Moravě. V sobotu vypukl
samotný závod, kterého se zúčastnily 3 dvojčlenné hlídky.
A všechny se umístily na stupních: získaly 1 první a 2 třetí
místa.
„Podzimní setkání 2017“ proběhlo ve Studénce o podzimních prázdninách od
26. do 29. října. Přijeli zálesáci z Přerova, z Nové Paky a z Dambořic. Na
programu bylo poznávání Studénky a jejího okolí a také spousta
seznamovacích her.
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Evropská letecká liga, z. s.
FOTBAL STUDÉNKA, z. s.
Fotbalový oddíl vznikl ve Studénce roku 1946, k jeho
osamostatnění od tělovýchovné jednoty došlo roku 2010.
Výkonný výbor pracoval ve složení Libor Slavík, předseda,
Michal Sekyra, jednatel, Jiří Švagera, pokladník, Martin
Dýčka a Radovan Přikryl, členové, a Radek Korený, revizor
sdružení. Na konci roku 2016 bylo v oddílu FOTBAL
STUDÉNKA registrováno celkem 208 členů, z toho 147 členů bylo mladších
18 let. Z celkového počtu bylo 89 % členů s trvalým bydlištěm ve Studénce.
V roce 2017 měl oddíl 5 týmů: muži hráli okresní přebor, dorostenci krajskou
soutěž skupiny A, žáci okresní přebor, starší přípravka okresní přebor
a mladší přípravka + předpřípravka také okresní přebor.
Největším sportovním úspěchem bylo vítězství
družstva žáků v okresním přeboru sezony 2016/2017.
V červnu tak mohli žáci Studénky po mnoha letech
zvednout nad hlavu mistrovský pohár.
Ve dnech 26. až 29. ledna proběhlo
v Karlově pod Pradědem zimní fotbalové
soustředění pro dorost a žáky. Zúčastnilo
se ho 19 dorostenců, 9 žáků a 3 trenéři, všichni pracovali
na fyzické kondici.
Od března byl uzavřen areál
letního stadionu, protože na
bývalém škvárovém hřišti se
začalo s budováním dalších
tenisových kurtů. A protože staveniště nebylo
odděleno přenosným plotem, musel být celý
areál uzavřen. V dubnu rozhodlo Zastupitelstvo
města Studénky o podání nabídky na úplatný převod části
areálu letního stadionu, a to ze současného vlastníka TJ MSV
Studénka a její servisní organizace SPOREZA na město
Studénku. Jedná se o část areálu, která je na obrázku
označena žlutě.
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Z důvodu nevyřešení otázky vlastnictví letního stadionu bylo začátkem
května zrušeno „Letní příměstské táborové soustředění“.
V neděli 4. června proběhl
miniturnaj předpřípravek, ve
kterém naši kluci skončili na
3. místě, a v neděli 11. června
„5. ročník turnaje mladší a starší přípravky“.
Výkonný výbor na červnovém zasedání projednával mj. i budoucnost fotbalu
ve Studénce. Jelikož obdržel informaci, že vlastník letního stadionu oficiálně
souhlasil s nabídkou města na převod části areálu, rozhodl o podání přihlášky
do soutěží pro sezonu 2017/2018. Současně si výbor stanovil cíl, že pro
zářijové zasedání zastupitelstva připraví minimálně zjednodušený projekt
rekonstrukce fotbalového areálu.
Představitelé spolku se s ohledem na dlouhodobý velmi slabý zájem o start
v tradičním „Žákovském turnaji“ ve Studénce, který se měl uskutečnit
v neděli 18. června, rozhodli turnaj i v tomto roce zrušit. Přestože se snažili
najít různé hrací formáty turnaje, pro oslovené týmy byla jakákoli forma
neatraktivní a neměli o start zájem, navíc ve Studénce chybělo druhé hřiště.
Tradiční miniturnaj pro Studeňáky
nad 35 let uspořádal klub 24. června.
Ze 4 přihlášených mužstev byl nejlepší
tým FOTBAL STUDÉNKA.
V sobotu 2. září se ve Studénce uskutečnil pod záštitou spolku Baník Baníku
již 2. ročník fotbalové akce „Den s Baníčky“. V miniturnaji se představilo
celkem 8 týmů přípravek s ročníkem
narození 2008 nebo mladší. Fotbal se
tentokrát nehrál na výsledky, ale pro
radost a utkal se v něm každý
s každým. Mezi jednotlivými zápasy byly nachystány dovednostní disciplíny
nejen pro hráče, ale také děti z řad fanoušků. Speciální dovednostní disciplíny
byly připraveny i pro rodiče, pro maminky kopání penalt a pro tatínky autové
vhazování medicimbalem. Vrcholem akce byla autogramiáda legend Baníku.
Výroční členská schůze 13. prosince odhlasovala snížení počtu členů
výkonného výboru na tři, neboť odstoupili Jiří Švagera a Martin Dýčka
a nenašel se nikdo, kdo by měl o činnost ve výboru zájem.
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Hráči, trenéři i fanoušci se sešli 24. prosince na tradiční akci „Vánoční bago“.

HC Studénka, z. s.
V roce 2017 měl klub oddíl mužů (A tým), starších žáků,
mladších žáků, 3. třídu, 2. třídu a přípravku. Prezidentem klubu
byl Martin Tomášek, jednatelem klubu Radek Pobořil,
sportovním manažerem Ing. Jiří Frais, členy výkonného výboru
Bc. Radim Žaloudek a Miroslav Pokorný a hospodářem Milan
Bobák.
Hokejový klub HC Studénka společně s A týmem HC Studénka se rozhodl
přispět v rámci charitativní akce na léčbu Davídka, syna hokejového útočníka
HC Orlová Lumíra Rosůlka, který trpí mozkovou obrnou. Finanční dar byl
odevzdán v rámci oficiálního předání při mistrovském utkání HC Orlová –
HC Studénka v sobotu dne 21. ledna na zimním stadionu v Orlové.
Ve dnech 23. až 29. ledna proběhl celorepublikový „Týden
hokeje“, který měl přilákat děti ke sportu. Do této akce se
zapojil i náš hokejový klub a poskytl dětem možnost si
26. ledna vyzkoušet, jaké to je být hokejistou. Všechny děti si
vyzkoušely bruslení, zahrály hry a soutěžily a domů si odnesly dárek
v podobě bílého reprezentačního dresu, na který si mohly napsat své jméno.

Vůbec poprvé chtěl klub pořádat ve spolupráci s Českým svazem ledního
hokeje akci v rámci „Týdne hokeje“. Ve čtvrtek 21. září měly mít všechny děti
bez rozdílu dovedností bruslení možnost vyzkoušet si zdarma, jaké to je být
hokejistou. Z důvodu havárie střechy se akce bohužel neuskutečnila.
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Z důvodu problémů se střechou zimního stadionu, který byl na podzim
uzavřen (viz kapitola „Město Studénka“), musela jednotlivá družstva trénovat
jinde. Také všechny zápasy studéneckého oddílu se konaly v jiných městech.
Mládež většinou trénovala a hrála v Novém Jičíně, muži našli své zázemí
v Ostravě-Porubě.
Koncem roku uběhlo 70 let od založení hokejového oddílu ve Studénce.

HC KES Studénka, z. s.
Klub vznikl roku 2009 a je součástí HC Studénka, z. s.
Jedná se o klub, který sdružuje tělesně postižené se
zájmem o sledge hokej. Jeho předsedou byl
Mgr. Tomáš Mlčák.
Sezona 2016/2017 byla pro oddíl nejúspěšnější v jeho dosavadním působení.
V základní části hráči až do posledního zápasu bojovali o poslední
postupovou příčku. Nakonec zápas s pražskou Spartou prohráli a brány play
off v této úspěšné sezoně zůstaly zavřeny. Po zápasech v play out hráči
nakonec obsadili 5. místo, které bylo největším dosavadním úspěchem
oddílu.
Dalším úspěchem bylo, že v celonárodní soutěži, která se každoročně
vyhlašuje napříč všemi kluby, tzv. All Stars Team, byli z našeho klubu zvoleni
2 hráči, a to gólman Martin Kudela, který aspiroval na pozici trojky
v seniorském národním týmu, a za obránce Sylwester Flis. Zajímavostí je, že
mezi těmito dvěma hráči, je 30letý věkový rozdíl.
Nejmladší člen týmu, gólman Martin Kudela, byl osloven vedením
paralympijského týmu a bude reprezentovat naši republiku na
paralympijských hrách v Pchjongčchangu v roce 2018.

Horolezecký oddíl Studénka
Oddíl vedl Jakub Marek. Měl
70 členů, z toho bylo 29 dospělých
a 41 dětí. Dětský kroužek se
scházel dvakrát týdně v tělocvičně
ZŠ Sjednocení, vedl ho Václav Pomikálek. Náplní kroužku
byla fyzická a vytrvalostní příprava, obratnost, pohotovost, hry, výuka
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horolezecké techniky (jištění, práce s lanem, uzly atd.) a především trénink
v lezení na umělé lezecké stěně. Členové se účastnili závodů s lokálním nebo
celorepublikovým rozsahem s různými úspěchy.
V únoru proběhlo zimní soustředění na Malé Fatře na Slovensku (Chata pod
Chlebom). Účastnili se ho i nečlenové oddílu. Náplní bylo lyžování na přilehlé
sjezdovce i ve volném terénu, pěší turistika, skialpinismus, zdokonalování
fyzické kondice a večerní besedy zkušených horalů a horolezců.
V červnu se konalo pravidelné soustředění na Velkém Rabštejně v Jeseníkách.
Ve velkém počtu se účastnili i nečlenové oddílu. Proběhlo skalní lezení III – IX
UIAA, výuka nováčků a dětí, rozvoj horolezeckých dovedností, slacklining,
táboření v přírodě, turistika a orientace v okolí, večerní táboráky.
V srpnu jeli především starší členové oddílu, jejich rodiny a pokročilé děti
a mládež do Adršpašsko-teplických skal v Čechách, kde procvičovali skalní
lezení na pískovci v obtížnostech IV – VIIIc a specifika spojená s jištěním
a lezením na pískovcových útvarech. V této době zde probíhal i MHFF, takže
se členové zúčastnili i některých soutěží určených zejména pro horolezce, ale
i pro širokou veřejnost.
Pravidelně se konaly výjezdy do skalních oblastí Štramberk, Kružberk,
Helfštýn, Rabštejn, Malý Rabštejn, Moravský kras, Žďárské vrchy, Adršpach,
Český ráj, Liščí kameny, na Slovensko do oblasti Súlov, Prečín, Belá, kde
probíhal praktický nácvik horolezecké techniky, skalní lezení III – X- UIAA
a výuka nováčků v lezení.
Nepravidelně členové trénovali na bouldringové stěně v Ostravě-Vítkovicích
v lezeckém centru Tendonblok, na lezecké stěně Tendon Hlubina a Sareza
v Ostravě, na lezecké stěně Flashwall v Olomouci nebo na lezecké stěně
Vertikon ve Zlíně.

Jarošův statek
V bývalém Jarošově statku ve Studénce sídlí nezisková organizace Příroda
kolem nás, o. p. s., jejíž ředitelkou je Ing. Sabina Poukarová. Sídlo společnosti
bylo v prostorech nového zámku ve Studénce, nacházela se zde také klubovna
a zázemí pro děti, další aktivity pak probíhaly na statku, kde bylo ustájeno asi
60 zvířat. Zájem byl o kroužek jezdecký a chovatelský, o pony sport a start
pony, o víkendové mini pony cluby a o příměstské jezdecko-chovatelské
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tábory. Během letních prázdnin proběhlo 5 turnusů tohoto tábora a 2 turnusy
příměstského tábora Malý farmář.
Od července 2016 do října 2017 probíhal na Jarošově statku projekt „Za
přírodou a zvířaty na Jarošův statek“, který byl financován z rozpočtu
Moravskoslezského kraje v rámci projektu „Podpora turistických oblastí
v Moravskoslezském kraji“. Cílem projektu byla podpora turismu přívětivého
k životnímu prostředí ve středisku ekologické výchovy společnosti Příroda
kolem nás, o. p. s., na Jarošově statku. Snahou realizačního týmu projektu
bylo umožnit zdravým i handicapovaným dětem i dospělým přímý kontakt se
zvířaty a přírodou prostřednictvím aktivit s poníky, koňmi, králíky a dalšími
zvířaty na Jarošově statku.
V lednu byla zahájena modernizace sociálního zařízení tak, aby
děvčata i chlapci měli svá samostatná WC a aby byla bezbariérová.
Tato přestavba byla financována z dotace Moravskoslezského kraje.
Z dotace byla zakoupena i mobilní ohrada pro koně.
Žáci ZŠ TGM v Bílovci pořádali koncem
března „Smajlíkovský blešák“. Shromáždili
spoustu věcí, které prodávali za babku.
Výtěžek akce byl zdvojnásoben Nadací Via
a předán Jarošovu statku.
Na podporu dětské fantazie a seznámení s různými druhy domácích zvířat
vyhlásil Jarošův statek opět výtvarnou a literární soutěž na téma „FARMÁŘ
A JEHO KAMARÁDI“. Vybrané práce byly k vidění v knihovně, literární
příběhy byly zveřejněny na webových stránkách.
Na jaře se Jarošův statek přidal k projektu GIVT.cz. Díky němu
mohli zájemci organizaci pomáhat při nakupování na internetu
ve více než 500 e-shopech.
První ročník akce „Voříškiáda na statku“ se
konal 20. května a byl spojen s charitativní
sbírkou pro psí útulek ve Studénce. Na
programu byla např. výstava psů, představení
psů k adopci, ukázka tance se psem, překážková dráha. Na závěr byly soutěže
vyhodnoceny a byl vyhlášen pes sympaťák.
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V sobotu 3. června pořádal Jarošův statek
1. ročník „MiniCrossu“. Jednalo se o běh či
chůzi s pejsky v krásné krajině Poodří ve
Studénce bez měření času. Trasa byla dlouhá 4,6 km a končila
odměnou pro všechny zúčastněné.
Dne 15. července proběhlo na statku
„Country odpoledne u koní“. Za doprovodu
hudby kapely Smečka si mohly děti hrát
různé hry, jako bylo skákání v pytli
a malování na obličej. Kdo měl zájem, mohl si hrát na pískovišti nebo se
povozit na poníkovi. O přestávkách mezi hraním kapely se o program
postarali členové týmu Jarošova statku.
Již třetím rokem uspořádala organizace akci „Pony den
Studénka“, která se konala v sobotu 9. září. Hlavní náplní byl
II. ročník „Moravského Show & Ride Šampionátu“. V areálu
Jarošova statku se sešlo 39 soutěžících a 33 poníků ze 14 stájí
a organizací z celého Moravskoslezského kraje. Dopoledne děti s poníky
soutěžily ve speciálních výstavních třídách Mladý vystavovatel, Lead Rein
(dítě na poníku s vodičem) a First Ridden (začínající
jezdec). Odpoledne bylo věnováno jízdě zručnosti v sedle
i na opratích a parkurovému skákání přes křížkové
překážky. Soutěže byly doplněny doprovodným
programem – soutěží pro diváky „Přeskoč, přelez, nepodlez“. Děti se mohly
svézt na koních a ponících, po celý den probíhaly zábavné i naučné hry
a nechybělo ani oblíbené malování na obličej.
Tradiční už „5. benefiční country bál“ proběhl 18. listopadu v Dělnickém
domě. Během večera nechyběly country tance v podání skupiny Kanafas,
Westernová valašská kavalerie se svou country show, dobré jídlo ani spousta
cen v tombole. Výtěžek byl věnován středisku ekologické výchovy Jarošův
statek.

Junák – český skaut, z. s.
Ve Studénce pracovaly 2 oddíly Junáka, které sdružovaly děti od
5 let a v jejichž čele stál Ing. Vít Friml a Mgr. Kateřina Burčková.
Oddíly byly složeny ze 2 družin chlapců (mladší Orlíci a starší
Minometná četa) a 4 družin děvčat (Pryskyřinky, Žabky,
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Kolibříci, Knoflíci). Členové se scházeli každý týden ve skautské klubovně na
staré faře.
V sobotu 14. ledna se v klubovně sešlo asi 30 skautů
a skautek z celého střediska na „Deskohraní“. Hrály se
různé deskové hry, koštovaly čaje a perfektní buchty,
muffiny a cookies.
V sobotu 11. února se uskutečnila oddílová výprava na Velký Javorník. Cesta
probíhala vlakem do Veřovic, odtud po vlastních nohou až na samotný vrchol
a pak na rozhlednu.
„Skautské plesání“ 18. února začalo
odpoledne dětským maškarním
plesem a večer pokračovalo plesem
pro dospělé. Slavnostní pochod
zahájila polonéza a 2 klauni pomáhali maskám
v představování. A pak se tančilo, běhalo, hrály se hry s ořechy a lany
a nakonec byla bohatá tombola. Asi nejlepší cenou byly tři velké koláče (asi
80 cm v průměru) se skautským motivem.
Poslední březnovou sobotu vyrazili skauti do historie.
Nechali se inspirovat knihou „Bronzový poklad“ a jeli do
Kopřivnice a do Štramberku. Pomocí splněných úkolů
během cesty nakonec našli bronzový poklad.
Dne 6. května proběhlo v Albrechtičkách základní kolo
„Svojsíkova závodu“, kterého se zúčastnilo 30 hlídek z okresu
Nový Jičín a Frýdek-Místek. Naše děvčata postoupila z 2. místa
do krajského kola, klukům se postup nepodařil.
Letní tábor se v tomto roce přestěhoval do
nového tábořiště do Nedašova. Protože bylo
přihlášeno hodně malých dětí, další novinkou
byla možnost zvolit si délku pobytu, a to ve dnech od 5. do 13. srpna nebo do
19. srpna. Táborová hra tentokrát proběhla na téma Pán prstenů.
V sobotu 26. srpna oslavili současní
i minulí členové v klubovně na staré faře
a na farní zahradě 25 let skautingu ve
Studénce. V průběhu odpoledne přišli
jak rodiče, tak bývalí členové i další kamarádi, aby nahlédli do starých kronik,
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aby si společně zahráli hry nebo zasoutěžili v připravených aktivitách a aby
poseděli a zazpívali si u večerního ohně.
Jelikož jednou ze skautských dovedností je vázání uzlů,
pořádal oddíl 14. října akci s názvem „Uzlařská regata“.
Své dovednosti v uzlování vyrazila ze Studénky ukázat
jen čtveřice dětí s jedním dospělým doprovodem. I tak
malá výprava byla celkem úspěšná a přivezla
2 bronzové a 1 stříbrnou medaili.

Klub důchodců při ZO OS KOVO MSV Studénka
V roce 2017 měl klub 584 členů, jeho předsedkyní byla Marie Macháčová.
V tomto roce důchodci zorganizovali 5 poznávacích zájezdů, z toho byl
1 dvoudenní a 1 turistický. Navštívili 5 divadelních představení v divadlech
v Ostravě a uspořádali 6 klubových večerů v přísálí Dělnického domu.
Dvě stě deset důchodců, bývalých zaměstnanců vagonky, se sešlo 24. května
na tradičním „Setkání důchodců“ v Dělnickém domě.

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 2017 měl klub 20 členů.
Pro malý zájem ukončil v roce 2017 činnost leteckomodelářský kroužek při
ZŠ Sjednocení. Zato velký talent objevil člen spolku Rudolf Svoboda na
ZŠ J. A. Komenského ve Fulneku, se kterým se zúčastňuje Moravskoslezského
poháru rádiem řízených automobilů.
Výbor LMK Studénka rozhodl o změně názvu
tradiční červnové akce a uspořádal „MODEL
SHOW“ dne 25. června na fotbalovém hřišti
Studénka. Velký zájem byl o modely rádiem
řízených automobilů, kde si děti ověřovaly své
dovednosti v jejich ovládání, a o modelářský koutek, kde s pomocí modelářů
stavěly malé modely létajících házedel.
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Mažoretky Petra Studénka
Pod názvem Mažoretky Petra Studénka působily pod
hlavičkou SAK Studénka, příspěvkové organizace,
4 soubory ve školním roce 2016/2017 (Littlekadetky,
Kadetky, Juniorky, Seniorky, celkem 42 děvčat)
a 3 soubory ve školním roce 2017/2018 (Littlekadetky,
Kadetky, Juniorky, celkem 31 děvčat). Soubor Kadetek
vedla Eva Šmudlová, Littlekadetky vedla Klára Richterová a Tereza
Bartošová a soubor Juniorek Markéta Čišecká. Mažoretky byly registrovány
v International federation majorettes sport (IFMS), v asociaci ČFMS
a spolupracovaly s dechovým orchestrem z Jistebníku.
V roce 2017 se mažoretky zúčastnily více než 20 různých
soutěží a vystoupení na území České republiky. Na
10 soutěžích získaly 4 zlaté, 6 stříbrných a 8 bronzových
medailí. Sólistky Eva Šmudlová a Simona Honová spolu
s miniformací seniorek reprezentovaly náš soubor na
Mistrovství Evropy v chorvatské Crikvenici.
Všechny soubory pracovaly s náčiním baton (hůlka), a to jak ve velkých
formacích, tak v mini a sólo formacích. V soutěžní sezoně 2016/2017 si
mažoretky připravily kolem 20 choreografií.
Mažoretky Petra Studénka uspořádaly 2 víkendová soustředění pro děvčata
ze souboru. První březnové soustředění si děti užily na téma „Piráti
z Karibiku“ a nakonec je čekala i stezka odvahy. V listopadu
se konalo druhé soustředění, o tomto víkendu do Studénky
přijela Lenka Kapsová, která si pro soubory Kadetek
a Juniorek připravila odborný workshop. Děvčata se naučila
nové variace s hůlkou, které využijí v následující sezoně.

Městský klub důchodců
Městský klub důchodců měl 17 členů, jeho předsedkyní byla Jaruška
Grosmanová. Členové se scházeli jednou týdně v klubovně Domu s byty
zvláštního určení. Během těchto schůzek cvičili nebo hráli karty a deskové
hry. Také se scházeli při oslavách narozenin, MDŽ, Dne matek a Vánoc.
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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, přispívá i město Studénka, které
např. bezplatně zapůjčilo hájek nad krytem. V čele organizace stál Lukáš
Zavadil a Renáta E. Orlíková.
V sobotu 28. ledna proběhla ve studéneckém Krytu
„AniPromítačka/AniScreen“, promítání nezávislých
animovaných filmů. Podle organizátorů byl Kryt
nejkurióznějším prostředím, kde promítali.
Dva herci rozesmáli publikum v zábavné show „Kabaret 2 + 1“.
Ten přilákal diváky do Krytu 13. srpna.
Známý spisovatel a záhadolog Arnošt Vašíček vystoupil
17. září v Krytu a vydal se po stopách největších záhad
a mystérií z domova i ze světa. Zároveň představil svou
novou knihu „Krev démona“.
V úterý 3. října proběhl v Krytu diskusní večer s promítáním
starých zdigitalizovaných snímků Studénky pod názvem
„Střípky z historie Studénky“.

Motalinky
Skupinu Motalinky založily ženy se zájmem o paličkovanou krajku v roce
2002. V roce 2017 se jich scházelo 9 v ZŠ TGM. Členky pokračovaly v kurzu
paličkování pod vedením zkušené paličkářky Marie Mikoškové.

Myslivecké sdružení „Poodří Studénka“
Členové obhospodařovali honitbu, jejíž část se nacházela v chráněném území
Poodří a kde platila odlišná pravidla pro hospodaření. Větší část z celkové
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výměry připadala na pole a louky, nemalou část tvořily vodní plochy a své
místo zde měl i lužní les.
Myslivecké sdružení „Poodří Studénka“ mělo v roce 2017 14 členů.
Předsedou byl Pavel Haša st., mysliveckým hospodářem Ing. Marek Berkus.
V tomto roce byly klimatické podmínky pro zvěř příznivé, ale i přesto se
projevily dlouhodobé negativní jevy, které měly za následek velký úbytek
zajíců a bažantů. Myslivci ulovili 10 bažantích kohoutů, 25 kusů srnčího,
kolem 25 kusů hus, asi 80 kusů kachen, 15 lišek, několik psíků mývalovitých
a 1 divoké prase.
Pro občany města členové opět uspořádali myslivecké odpoledne
s občerstvením a soutěžemi jak pro děti, tak pro dospělé.
Myslivci jako každoročně odpracovali stovky brigádnických hodin jak
v přírodě, tak na myslivecké chatě a v jejím okolí. Na myslivecké chatě byla
vyměněna okna za finančního přispění města Studénky.

Pionýrská skupina Butovická
Pionýrská skupina Butovická je organizace, která se celoročně
stará, aby děti různého věku měly smysluplnou mimoškolní
aktivitu. V roce 2017 měla kolem 50 členů, jejím předsedou byl
Petr Schneider. Skupina měla 3 oddíly: Bengálské Berušky,
kapelu Bellow the Mark a Taneční skupinu P.U.S.A.
Kapela Below the Mark navštěvovala festivaly a hudební
soutěže. Hrála na „Barrockofestu vol. 15“, zúčastnila se
„Hudebního bazaru“ v Ostravě, vystupovala v Polsku
a v říjnu natočila další hity na CD.
Děvčata taneční skupiny se 2x týdně scházela a trénovala
v klubovně. Tanečnice tančily ve stylu discodance
a showdance, vystupovaly na společenských akcích
a pravidelně se prezentovaly na tanečních soutěžích po
celém kraji, kde také sbíraly nejvyšší umístění.
Po několikaleté odmlce se pionýrská skupina opět zúčastnila „Republikového
setkání pionýrů“ z celé ČR. Odtud také název akce „RESET“. Akce se konala od
9. do 11. června v areálu hornického muzea Landek v Petřkovicích. Otevřela ji
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kapela „Úspěch“ se svým vtipným repertoárem a úvodní ceremoniál se
skvělou show. V sobotu pionýři vyrazili na vrch Landek a na jeho vyhlídku.
Pak se zúčastnili aktivit v areálu hornického muzea.
Poprvé po 28 letech pionýrská skupina nepořádala tábor. Bylo to
z personálních důvodů, protože vedoucím oddílu nemůže být kdokoli.
Vedoucí oddílu musí mít zkoušky, akreditaci Ministerstva školství na tuto
funkci a musí umět pracovat s dětmi. Bohužel zaměstnavatelé nechtěli
vedoucí splňující tyto podmínky uvolnit.
Kvůli stížnostem na velký hluk, vycházející z klubovny při zkouškách kapely
a taneční skupiny, se sešel předseda se starostou města a hledali vhodné
řešení. Tím se nakonec ukázalo přestěhování obou oddílů do budovy bývalé
zvláštní školy na Tovární ulici.

Raketové a míčové sporty, z. s.
Organizace sdružovala občany, děti a mládež se zájmem o badminton, tenis,
stolní tenis, nohejbal, volejbal apod., jejím předsedou byl JUDr. Stanislav
Vodný.
Dne 29. dubna se uskutečnil ve sportovní hale v Pustějově „Turnaj dětí
a rodičů“, na jehož organizaci se podílel i spolek z Pustějova. Turnaje se
zúčastnilo 20 dětí se svými rodiči. S ohledem na počet hráčů a jejich herní
kvalitu bylo organizátory rozhodnuto, že turnaj nebude odehrán ve
čtyřhrách, jak bylo původně zamýšleno, ale že děti odehrají turnaj ve dvou
kategoriích po jednotlivcích. Z tohoto důvodu byly děti rozděleny podle věku
a výkonnosti do 2 skupin na starší a mladší. V těchto skupinách pak děti
odehrály zápasy švýcarským systémem nebo v tabulce každý s každým.
Dne 9. prosince se uskutečnil ve sportovní hale v Pustějově singlový
„Mikulášský turnaj dětí“, kterého se zúčastnilo celkem 15 závodníků. Ti byli
rozděleni podle výkonnosti do 2 kategorií jako pokročilí a začátečníci. Na
tento turnaj následně navazoval badmintonový „Turnaj dětí a rodičů ve
čtyřhrách“, na kterém spolek
spolupracoval s oddílem „Sport
pro všechny Pustějov“. Tohoto
turnaje se zúčastnilo 11 párů
rodičů a jejich dětí. Turnaj byl
odehrán švýcarským systémem
podle pravidla, že rodiče nesměli odehrát proti dětem rozhodující údery.
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V závěru obou turnajů byly všechny děti i rodiče za své sportovní výkony po
zásluze odměněni sportovními cenami a nadílkou od Mikuláše.

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 63 členů, z toho 10 žen, 38 mužů
a 15 mladých hasičů. Starostou byl Otakar Jaroš. Činnost sboru řídil 9členný
výbor, který se sešel 12x.
V dubnu byl uklizen hasičský areál Za Klečkou na nastávající sezonu. Akcemi
přeplněný měsíc květen začal stavěním májky, následovalo okrskové kolo
v požárním sportu, kdy členové mimo plán vypomohli v jeho organizaci
zatopenému sboru na nádraží. Druhý rok po sobě přivítali ve svém areálu
špičková soutěžní družstva okolních sborů, která vzájemně porovnala svůj
um a fyzické dispozice v disciplíně požární útok. Nevlídné počasí ovlivnilo
účast na srpnové akci „Ukončení léta“ a „Soutěž mladých hasičů“ v září.
Dne 20. května proběhl v hasičském areálu Za Klečkou již 30. ročník
tradičního turnaje v kopané o „Putovní pohár starosty SDH a Pohár starosty
města“. Zúčastnilo se ho opět 9 družstev, vítězem se stalo mužstvo „Coca
Juniors“.
V areálu Za Klečkou uspořádali hasiči 19. srpna tradiční letní
odpoledne věnované především rodinám s dětmi. Cílem akce
bylo
zpestřit
poslední
dny
prázdnin
školákům
a předškolákům, pro které bylo připraveno 7 soutěžních
disciplín, za jejichž absolvování byl každý účastník ohodnocen sladkou
odměnou. Kromě soutěží si děti užily legraci s klaunem, projeli se na konících
a vyzkoušeli své štěstí na kouzelném kole. V průběhu odpoledne se mohly
seznámit i s přistavenou hasičskou technikou, kterou využívá výjezdová
jednotka našeho města. Vyvrcholením odpoledne byla ukázka hasičů, kteří
předvedli všem účastníkům akce své schopnosti při vyprošťování zraněné
osoby z havarovaného vozidla.
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Sbor dobrovolných hasičů Studénka-město
SDH Studénka-město sídlil na Družstevní ulici, starostou byl Jaroslav
Herman. Výbor spolku se scházel téměř každý čtvrtek a dle potřeby zajišťoval
přípravu plánovaných akcí. Během roku byla svolána 1 valná hromada pro
zajištění vánočních trhů.
Hasičský sbor Studénka-město oslavil v tomto roce
130. výročí svého založení. V sobotu 17. června pozval
všechny své příznivce na zahradu Dělnického domu. Tam
mohli zhlédnout ukázku vyproštění osoby z havarovaného
vozidla, ukázku práce kynologického oddílu a ukázku
zásahu při úniku nebezpečných látek. Tomu předcházela ukázka hasičské
techniky a slavnostní jízda městem. Po děti byla připravena spousta atrakcí
a hasičských soutěží. Při této příležitosti byly vydány pamětní plakety.
Jako každoročně pořádal v prosinci sbor „Vánoční jarmark“ před zbrojnicí na
ulici Družstevní.
V roce 2017 došlo k zakoupení nových vycházkových stejnokrojů
pro členy sboru.

Sbor dobrovolných hasičů Studénka-nádraží
V roce 2017 měl sbor 28 členů, z toho bylo 7 žen. Sbor řídil
9členný výbor, který se scházel jednou měsíčně a před každou
akcí. Starostou byl Ivo Hotárek. Do společné jednotky bylo
zařazeno 9 členů této organizace, z toho 6 členů se podílelo na
zabezpečování pohotovosti v hasičských zbrojnicích Studénka-Butovická a Studénka-město.
Dne 2. ledna 2017 oslavil sbor 90. výročí svého založení.
Měsíc březen byl ve znamení jarního velkého úklidu ve zbrojnici, v klubovně,
na zahradě a v jejím okolí. Byl upraven živý plot u klubovny a vysazeny nové
stromky pro jeho doplnění. V létě se hasiči zaměřili na zvelebení areálu
Mlýnská, kde hrabali listí, opravovali stoly, lavice. Byly ořezány suché větve
a vysadili nové stromky před pódiem. Také se věnovali údržbě travnaté
plochy na soutěžní trati pro požární útok.
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Nedílnou součástí výcviku členů jednotky je i tělesná příprava. V rámci této
tělesné přípravy se hasiči zúčastňovali soutěží požárních družstev
v požárním sportu. A to nejen pohárových, ale i některých soutěží
novojičínské ligy nebo moravskoslezské ligy v požárním útoku. Soutěží se
v roce 2017 zúčastňovalo 1 družstvo mužů a družstvo hasičů nad 35 let.
Družstva se zúčastnila 10 soutěží v požárním útoku, mezi nejlepší umístění
patří dvě 1. místa a dvě 2. místa.
V sobotu 22. července uspořádal sbor v areálu Mlýnská již 39. ročník soutěže
požárních družstev „O putovní pohár starosty SDH Studénka-nádraží“. O nejlepší časy v požárním útoku přijelo soutěžit
19 sedmičlenných družstev žen, mužů a mužů nad 35 let. Naše družstvo
mužů skončilo na 8. místě a družstvo mužů nad 35 let 2. místě.
Okrsková soutěž hasičů se měla konat v areálu Mlýnská, ale z důvodu
zatopení areálu vodou se konala v areálu Za Klečkou.
Před koncem roku byla ukončena částečná oprava hasičské zbrojnice. Byla
vyměněna některá okna a garážová vrata, vymalována garáž, natřena část
podhledů a 2 venkovní stěny ze strany od hlavní silnice a boční ulice dostaly
novou fasádu.
Člen sboru Jan Kopiště byl delegován jako rozhodčí i na „Mistrovství České
republiky profesionálních a dobrovolných hasičů v požárním sportu“, které
se konalo v srpnu v Praze.
Hasiči se účastnili akce „Recyklujte s hasiči“ a akce „Daruj krev
s dobrovolnými hasiči“.
I v roce 2017 člen jednotky Petr Pupák pokračoval jako instruktor ve
výchovně vzdělávacího programu „Výchova dětí v oblasti požární ochrany
a ochrany obyvatelstva“, který organizuje Hasičský záchranný sbor České
republiky. Během roku několikrát navštívil se svými kolegy ZŠ na ulici
Butovická, kde pracovali se skupinou dětí a seznamovali je s problematikou
požární a civilní ochrany.

Skautský oddíl Bílí hadi
Členové oddílu se pravidelně scházeli každý pátek v klubovně
na Požárnické ulici, vůdkyní byla Mgr. Zuzana Nováková.
Oddíl měl 4 družiny. Cvrčci byli benjamínci, tj. předškoláci
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a žáci prvních tříd, Papoušci byli kluci a holky od 2. do 5. třídy, nejstarší
Krocany navštěvovali kluci a holky od 5. třídy po střední školu. Družinu
Vorvaňů tvořili dospělí, kteří se dělili o různé funkce.
Počátkem února, kdy byly pololetní prázdniny, vyrazili skauti na tradiční
velkou zimní výpravu, tentokrát na Dolní Bečvu. Náplní byly zimní
radovánky, večery u krbu, hry a písničky.
Třetí ročník „Řádu skautské vařečky“ proběhl 25. března
v Oderských vrších. Čtyři týmy, které měly za úkol uvařit na
ohni pokrm o 2 složkách, vybalily nejrůznější kuchyňské
náčiní a pustily se do stavby ohnišť a roštů, rozdělávání ohně, vaření těstovin
a omáček. Kromě kvality jídla se hodnotila také spolupráce a zapojení všech,
počet sirek použitých na zapálení ohně, množství zbytků, čistota a úklid.
Prodloužený květnový víkend využili skauti k mimořádné akci
– průzkumu Pálavy. Základnou se stala bývalá vinařská bouda
mikulovských skautů u obce Klentnice. Kvůli omezené
kapacitě chatky byla výprava určená jen pro starší členy oddílu, kterých
nakonec vyrazilo devět.
Poslední výprava školního roku ve dnech 23. až 25. června
byla tradičně putovní po Valašsku na Pulčínské skály. Dvacet
kilometrů bylo náročných a dobrodružných, ale všichni je
bez problémů zvládli.
Táborová dobrodružství pod názvem „Tábor žab“ se
odehrávala 15. až 29. července na malebné Vysočině,
čehož táborníci využili k nejedné výpravě do okolí. Hned
u tábora byl rybník, takže nechybělo koupání a plavby na
loďkách. U slavnostního táborového ohně složilo několik
nováčků skautský slib, v němž se zavázalo ke snaze žít
čestně a pomáhat druhým. Při velké táborové hře se
členové ocitli v minulosti a jejich úkolem bylo prožít
(a přežít) 10 dějinných událostí od příchodu Slovanů až po vznik
Československa.
„Indiánské léto“ na Pochni v Jeseníkách proběhlo
o víkendu 22. až 24. září. Ani chladné a deštivé počasí
neodradilo členy od pestrého (i venkovního) programu.
Drsný kanadský dřevorubecký závod prověřil síly všech
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zúčastněných. Jeho trasa nebyla dlouhá, kamenem úrazu se však stalo řezání
polínka pilou, kvůli kterému se protáhl prakticky na celé dopoledne.
Výroční splaz na Kamence ve dnech 16. až 19. listopadu byl
tentokrát většinou věnován událostem 17. listopadu. Kromě
toho proběhl výroční pětiboj, hra o historii oddílu (viz foto pod
hlavním nadpisem) nebo vůdcovské zkoušky.

Snooker Club Studénka
Snooker Club Studénka byl založen za účelem rozvoje
biliárového sportu snooker. Oddíl měl 15 členů, z toho byli
4 čestní členové. Jeho předsedou byl Jan Marek. Během
roku proběhlo 7 turnajů, které klub pořádal. Celkem se jich
průměrně zúčastnilo 9 hráčů nejenom ze Studénky, ale i ze širokého okolí.
Kromě turnajů klub pořádá také městskou ligu. Této ligy se zúčastnilo
8 klubových hráčů. Ligu opět vyhrál Martin Cupal.
Na tradičním výukovém kempu pořádaném v Choceradech probíhal
každoroční turnaj dvojic „Six Red“, kde 2. místo vybojovali členové klubu
Jakub Klimánek a Martin Ferenčík. Stejná dvojce hráčů obsadila první dvě
místa v turnaji „Moravia Cup“ v Brně. V dubnu se konal turnaj v Hvozdné, kde
hráči klubu obsadili první tři místa. V roce 2017 proběhlo mistrovství
republiky ve snookeru. Z klubu se zúčastnili 2 členové, kteří se umístili mezi
32 nejlepšími hráči.
Rok 2017 byl významným zejména tím, že byla při tréninku hráčem z klubu
překonána 100bodová hranice. Podařilo se to Martinu Cupalovi 102 body
v náběhu. Neoficiálním nejlepším hráčem pro rok 2017 se stal opět Martin
Cupal díky úspěchům v turnajích, v lize a na mistrovství republiky a také díky
reprezentaci klubu v zahraničí.

Spolek žen Studénka
Předsedkyní spolku byla Hana Smetanová.
V roce 2017 se členky zúčastnily 2 zájezdů (v dubnu do Kroměříže, v září do
Punkevních jeskyní), prezentovaly se na akcích ve Studénce (jednohubky na
hasičský ples, prodej koláčků na dni města a na akci „Fajne léto“), opékaly
párky na Kmínku, zahrály si bowling.
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V neděli 5. března opět Dělnický dům ve Studénce zaplnily
děti v maskách, protože spolek pořádal „Dětský maškarní
karneval“. Mohli jsme se setkat s princeznami, klauny,
pejsky, tygříky a mnoha jinými postavičkami, které stejně
jako v předchozích letech celé odpoledne bavil klaun Hopsalín a jeho
pomocníci. Děti si zatančily a soutěžily o drobné odměny.
Ve dnech 20. až 22. března pořádala organizace ve spolupráci se
SAK Studénka, příspěvkovou organizací, burzu dětského oblečení. Tato akce
proběhla také na podzim ve dnech 25. až 27. září.

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 asi 50 členů, počet se
v průběhu roku měnil. Jeho předsedou byl Mgr. Petr Kozák. Hlavním
tréninkových dnem byla neděle, kdy dopoledne probíhal na Radaru výcvik
poslušnosti a ovladatelnosti a odpoledne výcvik agility, který zajišťoval
Rudolf Sochor a Renata Mojžíšková. Obedience, frisbee a flyball vedla
Bc. Radka Hudečková. Nově v tomto roce začala pracovat skupina „Děti
v akci“, ve které se výchově svých psích svěřenců věnovaly děti.
Oblíbená akce „Hurá na prázdniny – Kynologové dětem“ se
konala v areálu Radar 24. června za nádherného počasí. Děti
soutěžily v různých disciplínách, zhlédly ukázky služební
kynologie i běžného výcviku oddílu, zatančily si s taneční
skupinou P. U. S. A. Kdo si s sebou přinesl plyšového psa, mohl ho přihlásit do
soutěže krásy. Celé odpoledne uzavřeli hasiči, kteří vyráběli pěnu, v níž se
děti dosyta vyřádily.
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Soutěž psů policie, armády a ozbrojených sil „Obranářský
speciál SKP 2017“ proběhl v pátek 13. října a v sobotu
14. října. Páteční soutěžní den byl zahájen koncertem
tamburašů, poté následovala první disciplína – zadržení
pachatele v noční době. V sobotu probíhala poslušnost, ukázky výcviku
agility, likvidace výtržnosti, zadržení prchajícího pachatele
a blokování osoby. Jako každý rok byl výtěžek z tomboly
věnován Nadaci policistů a hasičů. Tentokrát byl překonán
rekord v této desetileté tradici, neboť bylo odevzdáno
20.859 Kč.

Sportovní klub Statek Nová Horka, z. s.
Předsedkyní klubu byla Markéta Peichlová.
Družstvo mužů pod vedením trenéra Pavla Ballasche se v ročníku 2016/2017
umístilo v tabulce IV. třídy OFS NJ na 4. místě s celkovým počtem 21 bodů.
V podzimní části sezony 2017/2018 odehráli muži 10 fotbalových utkání
a skončili na 6. místě.
Dětský den se uskutečnil 24. června na fotbalovém hřišti v Nové Horce. Akce
začala tanečním vystoupením dětí z mateřské školy v Nové Horce. Během
odpoledne si děti mohly zasoutěžit, nechat namalovat obličej či zajezdit na
koních. V podvečer přijeli hasiči s ukázkou techniky a celý den byl ukončen
večerním táborákem.
Za účasti 5 týmů se na fotbalovém hřišti v Nové Horce hrál 22. července
tradiční turnaj „Memoriál A. Názalanika“. Tento 21. ročník vyhrálo družstvo
„+420 Nová Horka“.
Čtyři týmy se 5. srpna zúčastnily volejbalového turnaje na antukovém hřišti
v Nové Horce. Vítězství si odneslo družstvo „Je mi to jedno“ ze Studénky.

Sportovní klub Studénka, z. s.
Národní házená se hraje ve Studénce od roku 1922. V roce
2017 působila v klubu 4 ženská družstva (mladší žačky,
starší žačky, dorostenky, ženy B), 5 mužských (mladší žáci,
starší žáci, dorostenci, muži A, muži 2. liga) a přípravka.
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V čele klubu stál Petr Odchodnický. V roce 2017 jsme si připomněli 95 let od
založení oddílu.
V soutěžním ročníku 2016/17 nás zastupovalo 5 mládežnických družstev,
z nichž 4 zvítězila ve svých oblastních přeborech a postoupila na
„Mistrovství ČR“.
V zimě starší žačky i starší žáci suverénním způsobem vyhráli obě oblastní
kola svých turnajů a postoupili do celorepublikového finále „Zimního
halového poháru“. Také dorostenci prošli do celorepublikového finále. Mladší
žáci po dramatických bojích s fyzicky vyspělejšími týmy obsadili 4. místo ve
finále „Zimního halového poháru“.
Na jaře prošel areál na Dělnické zahradě částečnou rekonstrukcí. Byly
vyměněny lavičky na tribunách a železné zábrany za brankou za bezpečnější
a nehlučné sítě.
Výkonný výbor svazu národní házené přidělil našemu spolku pořadatelství
dvou významných celorepublikových akcí, a to mezizemská utkání mužů
a žen Morava – Čechy a „Mistrovství ČR dorostenců“.
V sobotu 6. května proběhla na hřišti
u Dělnického domu přípravná utkání
a v neděli 7. května mezizemská utkání
Morava – Čechy ženy a muži. Oba zápasy
vyhráli reprezentanti a reprezentantky
Čech.
V červnu získaly starší žačky na „Mistrovství ČR“ v Přešticích 4. místo, starší
žáci obsadili v Krčíně 2. místo a mladší žáci v Žatci také 2. místo. Na domácím
„Mistrovství ČR“ obsadili 2. místo i dorostenci. Muži bojovali ve 2. lize po
celou sezonu na předních příčkách a nakonec obsadili 2. místo.
Během tří dnů 23. až 25. června proběhlo
ve
Studénce
za
účasti
6
týmů
„Mistrovství ČR dorostenců“. Naši kluci
skončili na 2. místě za týmem Plzeň-Újezd.
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V sezoně 2017/18 hájilo barvy oddílu 6 mládežnických družstev a 3 družstva
dospělých. Zároveň fungovalo družstvo přípravky, kam docházely děti
předškolního věku.
Třicátý devátý ročník „Předsilvestrovského pochodu Poodřím“ proběhl
v sobotu 30. prosince a nabídl 2 trasy, 12 a 20 km.

Sportovní rybářství
Svaz tělesně postižených v ČR, o. s., místní
organizace Studénka
Organizace měla 101 členů, její předsedkyní byla Jaroslava Novosadová.
Členové se zúčastňovali sportovních aktivit (bowling, plavání), setkávali se na
večírcích a oslavách jubilantů. V roce 2017 se uskutečnily 3 jednodenní
zájezdy. V květnu jeli členové do Frýdku-Místku, kde navštívili výrobnu
marlenky, a do pivovaru v Nošovicích. V září se uskutečnil zájezd do zoo
Lešná a v listopadu se konal zájezd to továrny na výrobu aut Hyundai a do
Šmajstrlova mlýna.

Tamburašský soubor Brač Studénka
Soubor vystupuje pod hlavičkou SAK Studénka,
příspěvkové organizace. Vedl ho dirigent Petr
Olbrecht, hrálo 19 hudebníků. Zpívali Martina
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Pituchová, Helena Olbrechtová, Jana Krestová, Lucie Schneidrová a Jindřich
Foltas.
Dne 22. dubna pořádali pražští tamburaši svůj
tradiční koncert. Bohužel naše těleso se ho
nezúčastnilo, protože mnoha členům termín
nevyhovoval. Koncert ale navštívily 3 členky, které
si zahrály společně s pražským souborem.
V pondělí 1. května se slavilo 170. výročí založení Severní dráhy
císaře Ferdinanda průjezdem parního vlaku. Na studéneckém
nástupišti vystoupili také naši tamburaši.
Během 2 květnových koncertů ve Studénce v Dělnickém
domě a v Novém Jičíně v Beskydském divadle vystoupil
s naším souborem také pěvecký sbor Ondráš. Nejprve
vystoupili samostatně a poté se společně nacvičeným
repertoárem.
V rámci festivalu „IV. dny slovanské kultury 2017“ hrál
náš soubor v nově postaveném kostele ve Starém Městě
u Uherského Hradiště. Zcela neplánovaně si zahrál
a zazpíval také s dívčí skupinou z chorvatských Užic.
Během „Víkendu otevřených zahrad“ hráli tamburaši
v Odrách na staré i nové nástroje. Celou akci 11. června
uzavírali.
I v tomto roce část členů obětovala svůj prázdninový čas a odjela trénovat
hru na tambury do zahraničí do srbského Pančeva, konkrétně do střediska
Čardak. V podstatě se jednalo o obdobu známého
evropského omladinského orchestru. I zde na závěr
soustředění absolvovali 2 koncerty. Druhý trochu
neplánovaně ve stoje, protože ne vždy se
pořadatelům vše podaří.
Dne 5. října uplynulo 40 let od doby, kdy vznikl dětský tamburašský soubor.
Právě 5. října 1977 si svolal bývalý ředitel tehdejší lidové školy umění Milan
Gelnar devíti- až jedenáctileté děti této školy a některým z nich předal
tamburašský nástroj, aby navázaly na tamburašskou tradici.
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Den 1. září nebyl jen začátkem nového školního roku –
spolu se studéneckou kapelou Below The Mark vyrazili
členové do polské Dabrowy Górnicze na událost
s názvem „Weekend-po-czesku“.
Na konci září soubor zavítal do Horní Suché, kde se
konal festival folklorních souborů s názvem
„Fedrowani s Folklorem“. Všem zúčastněným
dokázali, že umí nejen zahrát, ale nebojí se ani
soutěžit. Vyvrcholením večera byly totiž soutěže v různých disciplínách, a to
pití piva, zatloukání hřebíků, prolézání tunelem či jedení polévky. A jak to
dopadlo? Naši obsadili 2. místo!
Ve dnech 25. až 27. listopadu zavítali členové do chorvatského Zagrebu.
V nedalekém městě Sesvete se uskutečnil festival tamburašské hudby
s názvem „III. Farkašijada“, kde se hrálo jen na původní nástroje. V rámci
tohoto festivalu měli 2 vystoupení, ráno při nedělní mši a večer na
slavnostním galavečeru.
S blížícím se časem Vánoc se v Dělnickém domě ve Studénce rozezněly líbivé
vánoční melodie. Druhou adventní neděli uskutečnili tamburaši poslední
koncert tohoto roku. Zahráli muzikálové melodie, pohádkové písně i koledy,
které si s nimi všichni zazpívali.

TJ MSV Studénka, z. s.
Badminton
Jóga
Judo
Nohejbal
SPV
Stolní tenis
Předsedou oddílu byl Jiří Karlík. Oddíl stolního tenisu měl asi 30 členů, z toho
bylo 10 dívek a chlapců, ostatní byli dospělí.
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V sezoně 2016/2017 reprezentovaly Studénku 2 týmy.
Tým A působil v okresním přeboru první třídy, ve
kterém obsadil třetí místo. Tým B skončil v okresním
přeboru druhé třídy na páté pozici. Kromě
dlouhodobých soutěží družstev se mládež také účastnila
okresních bodovacích turnajů, úspěchem byl postup Zuzany Pustowkové do
vyšší divize na turnaji v Příboře.
Jelikož 2 klíčoví hráči z B týmu přestoupili do jiného města, muselo se
obnovit jeho složení. Proto se v ročníku 2017/2018 v soutěži okresního
přeboru druhé třídy představil výrazně omlazený tým B, ve kterém dostaly
prostor mladé naděje oddílu zejména z řad dívek a juniorek.
Oddíl navázal od 1. září novou spolupráci se ZŠ Sjednocení, kde měl
k dispozici tělocvičnu se čtyřmi stoly.
V sobotu 21. října proběhl v tělocvičně ZŠ Sjednocení první regionální
bodovací turnaj mládeže okresu Nový Jičín ve stolním tenisu. Konkurence
byla velká, o čemž svědčí účast 58 mladých hráčů a hráček z celého okresu.
V divizi II skončil na 4. místě Jan Miroslav Fišer a na 10. místě Zuzana
Pustowková, v divizi III Denisa Pustowková prohrála až ve finále a odnesla si
stříbro a Vanda Karlíková obsadila 11. místo.
Krásnou předvánoční tečkou bylo uspořádání stolnětenisové show „Všichni
za stůl“, jehož 3. ročníku se účastnili také žáci
ZŠ Sjednocení. V tělocvičně školy čekala účastníky
společná rozcvička, exhibice a jednotlivé úkoly na
stanovištích, např. hra na ministolech.
V polovině sezony 2017/2018 v soutěži družstev hrál tým A v okresním
přeboru první třídy, po 11 kolech podzimní části sezony byl na 5. místě.
Tým B po 11 kolech v okresním přeboru druhé třídy obsadil 9. místo.

Šachy
Sport Tennis Club Příbor/Studénka
Volejbal
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POČASÍ
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Leden
Do nového roku jsme vstoupili se zimním počasím. Noční teploty se
pohybovaly kolem -7 °C, denní byly také pod nulou, na zemi ležel slabý
sněhový poprašek. Na noc ze 3. na 4. ledna hlásili meteorologové vydatné
sněžení. V severních a západních Čechách napadlo přes 40 cm sněhu
a sněžení pokračovalo i přes den. U nás nic, jen ráno foukal silný nárazový
vítr. Silné arktické mrazy uhodily v pátek 6. ledna. Během následujícího týdne
se denní teploty pohybovaly kolem -10 °C, noční pod -15 °C. Nejchladnější
ráno bylo v pondělí 9. ledna, kdy teplota klesla na -18 °C. Velký mráz
způsoboval vysoké koncentrace polétavého prachu. V tento den byla ve
Studénce jeho koncentrace 235 µg/m3, přičemž povolené množství je
50 µg/m3. Všechny dny byly jasné, pouze s mírným sněhovým popraškem. Po
mrazivém týdnu vystoupily teploty 12. ledna na 1 °C, v noci nasněžilo
a foukal nárazový vítr, takže se tvořily sněhové jazyky. Podobné mrazivé
počasí vydrželo až do konce ledna. Tento měsíc by se dal charakterizovat
velmi jednoduše: silný mráz, vítr, sluníčko, bez sněhu. V ČR se jednalo
o čtvrtý nejchladnější leden v dějinách měření a nejchladnější leden za
posledních 77 let s průměrnou teplotou -7 °C.

Únor
V podvečerních hodinách 31. ledna začalo hustě sněžit a sněžení s mírnými
přestávkami pokračovalo až do rána 2. února. Za tuto dobu napadlo ve
Studénce asi 20 cm těžkého mokrého sněhu. Po krátkém oteplení začátkem
měsíce došlo opět k ochlazení, ale ne tak velkému jako v lednu. Ve středu
ráno 8. února nás postihla ledovka, na silnicích i chodnících jsme klouzali
jako na bruslích. V dalším týdnu svítilo sluníčko, jen v pátek 17. února
odpoledne sněžilo. O víkendu přišlo oteplení a všechen sníh stál. Koncem
měsíce se sice noční teploty pohybovaly kolem nuly, ale denní teploty už
některé dny šplhaly nad 10 °C. Celkově byl únor na rozdíl od ledna teplotně
nadprůměrný.

Březen
Tento měsíc začal prudkým oteplením, v sobotu 4. března stoupla teplota až
na 17 °C a bylo jasno. Večer však přišel prudký vítr, který lámal větve stromů.
Po krásném víkendu začal týden plný deště a přeháněk. Druhá dekáda sice
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byla téměř bez deště, ale teploty se pohybovaly nad 10 °C, noční často klesaly
pod nulu. První jarní den 20. března se vydařil, teploty vystoupily na 14 °C
a bylo polojasno. Zato 22. března celý den i noc pršelo, na Ostravsku napršelo
kolem 19 l/m3, a ochladilo se. V pondělí 27. března klesla ráno teplota na
-4 °C. V úterý 28. března a ve středu 29. března byly na mnoha místech
republiky překročeny teplotní rekordy. Bylo jasno a u nás teploty vystoupily
na 21 °C. K dalším teplým dnům patřil pátek 31. března s teplotou 19 °C.

Duben
Příliv teplého vzduchu pokračoval i na apríla. První dubnový víkend jsme
zaznamenali teploty blížící se letním 25 °C. Další počasí bylo typicky
dubnové, střídaly se teplé dny s chladnějšími, sluníčko s deštěm. V první
dekádě byla nejnižší teplota v noci 7. dubna ráno, a to 3 °C, nejvyšší 10. dubna
(20 °C). Velikonoce v polovině měsíce byly chladné, sice některé dny svítilo
sluníčko, ale foukal studený vítr a teploty se pohybovaly kolem 10 °C. Na
Velikonoční pondělí ráno byl -1 °C. Během dalšího týdne teploty dále klesaly.
Večer 18. dubna začalo sněžit, sněžení pokračovalo celý další den a sníh se
udržel (viz foto z naší zahrady pod nadpisem „Počasí“). V neděli 23. dubna
třikrát padaly kroupy a objevila se první bouřka tohoto roku.

Květen
Začátek měsíce přinesl mírné oteplení, denní teploty se pohybovaly kolem
15 °C a často svítilo slunce. K prudkému ochlazení došlo v úterý 9. května,
teplota „vystoupila“ jen na 8 °C. Následující noc přinesla přízemní mrazíky,
u nás byl -1 °C. Chladná byla i středa a čtvrteční ráno, během čtvrtku ale došlo
k výraznému oteplení. Nádherné počasí (jasno a 21 °C) přinesl Den matek
14. května. Také druhá polovina měsíce byla kolísavá. Byly dny, kdy se
teplota pohybovala kolem letních 25 °C (19. května, 28. května), ale také dny
chladné s teplotou kolem 15 °C (20. května, 25. května). Nejteplejším dnem
měsíce byl 30. květen (29 °C).

Červen
První červnové dny byly teplé a slunečné. V neděli 4. června přišla prudká
bouřka se silným deštěm. Tento ráz počasí pokračoval po celou první
polovinu měsíce. Na Medarda tentokrát nepršelo. Teploty se pohybovaly od
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20 do 27 °C. Výjimkou byl 10. červen s teplotou 17 °C a prudkým deštěm
a 17. červen s teplotou 14 °C. Naopak v úterý 20. června bylo prvních
letošních tropických 30 °C. Dalším tropickým dnem byla středa 28. června
s teplotou 32 °C.

Červenec
Vstup do tohoto prázdninového měsíce byl chladný, denní teploty stoupaly
jen nad 20 °C, občas se zatáhlo a pršelo. Během dalších dnů se teploty
pohybovaly kolem letních 25 °C, jen párkrát se blížily k 30 °C. K ochlazení
došlo v polovině druhé dekády, kdy některé dny teploty nedosáhly ani 20 °C.
Nejchladnějším ránem celého měsíce bylo ráno 14. července, teplota
vystoupila jen na 7 °C. Poté teploty stoupaly, až 20. července dosáhly 32 °C.
Většina dnů byla slunečných, často se ale večer zatáhlo a pršelo. V úterý
25. července došlo k prudkému ochlazení, zatáhlo se a pršelo. Konec měsíce
přinesl tropické počasí – v neděli 30. července vystoupila teplota na 31 °C,
31. července dokonce na 32 °C. Noční teploty se v těchto dnech pohybovaly
kolem 20 °C.

Srpen
Červencové tropické počasí se protáhlo i do začátku srpna a nastaly
nejteplejší dny prázdnin, kdy se téměř všechny dny první dekády pohybovaly
nad tropickou třicítkou. V úterý 2. srpna u nás teplota dosáhla 35 °C. Noční
teploty překračovaly 20 °C, zřídka přišla přeháňka nebo krátká bouřka.
Ochladilo se v neděli 6. srpna (20 °C) a téměř celý den mírně pršelo. Také
další týden bylo velmi teplo (kolem 30 °C). Všechny dny měly společné to, že
se večer zatáhlo a v noci pršelo. Kolem poloviny měsíce nastaly chladnější
noci, kdy se teploty pohybovaly u 15 °C. Druhá dekáda začala prudkým
ochlazením, teploty nedosahovaly ani 20 °C. Závěr prázdnin ale opět patřil
teplému a slunečnému počasí, čtvrtek 31. srpna byl s teplotou 30 °C
posledním tropickým dnem tohoto roku.

Září
Pátkem 1. září začalo postupné ochlazování. V neděli 3. září bylo jen 13 °C
a skoro celý den pršelo. Začaly také chladnější noci, ráno 8. září klesla teplota
na 8 °C. Další dny se střídalo sluníčko a déšť, také teploty byly jako na
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houpačce (9. září ve dne 25 °C, 14. září ráno 18 °C). Ve středu 13. září foukal
silný nárazový vítr. Druhá polovina měsíce začala deštěm, několik dnů po
sobě pršelo a bylo velmi chladno, jen nad 10 °C. Výjimkou bylo pondělí
18. září, kdy svítilo sluníčko a bylo 16 °C. Babího léta jsme se přece jen
dočkali v posledních dnech měsíce, bylo slunečno, ale teploty nedosahovaly
ani 20 °C. Celý měsíc byl teplotně průměrný a srážkově nadprůměrný.
V Moravskoslezském kraji napršelo 225 % zářijového průměru.

Říjen
Babí léto pokračovalo ještě v prvních říjnových dnech. Protože ale bylo jasno,
noční teploty klesaly pod 5 °C, v pondělí ráno 9. října byla na teploměru první
podzimní nula. Konec první dekády byl chladný, jen kolem 10 °C, druhá
dekáda ale začala postupným oteplováním. Vrátilo se nám babí léto,
v polovině měsíce teploty dosáhly až 22 °C
a bylo jasno. Poslední říjnový víkend ale
přinesl velmi chladné počasí a v neděli
29. října také velmi silný vítr, který lámal
stromy (viz foto z areálu Mlýnská). Dne
31. října přišly první přízemní mrazíky.

Listopad
Začátkem listopadu stoupaly teploty, až v neděli 5. listopadu dosáhly 14 °C.
Bylo jasno, téměř celé dny svítilo sluníčko. Pak se poměrně rychle ochladilo,
noční teploty klesaly k nule, denní se pohybovaly kolem 5 °C. Často pršelo.
Ani letos svatý Martin nepřijel na bílém koni. V ranních hodinách
15. a 16. listopadu klesly teploty na -3 °C. Denní teploty se pohybovaly do
5 °C. Ke krátkodobému oteplení došlo v poslední dekádě, 23. listopadu
vystoupila teplota na 10 °C, bylo jasno, ale foukal studený vítr. Ve čtvrtek
30. listopadu celý den sněžilo, zpočátku se jednalo o déšť se sněhem, později
jen o sněžení.

Prosinec
První prosincové dny byly většinou slunečné, držel se sníh, který napadl
v listopadu, neboť teploty nevystoupily nad nulu. Také nás potrápila ledovka.
Nejchladnější noc byla z 2. na 3. prosince, kdy teplota klesla až na
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-10 °C. Naopak druhá dekáda začala výrazným oteplováním a silným větrem.
Denní teploty vystoupily až na 10 °C. V noci na 12. prosince vystoupila teplota
dokonce na 14 °C, během dne ale došlo k postupnému ochlazování. Konec
druhé dekády byl mírně mrazivý, dokonce i trochu nasněžilo. Vánoce aly byly
opět na blátě. Během vánočních svátků bylo jasno a denní teploty vystoupily
na 8 °C. V noci na 30. prosince klesly teploty na -7 °C, na silvestra jsme se ale
opět pohybovali nad nulou.
Rok 2017 byl teplotně nadprůměrný a srážkově průměrný. Teplotní rekordy
padly na začátku ledna a srpna.
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2017
Příloha č. 31
PLAKÁT KINEMATOGRAF BRATŘÍ ČADÍKŮ. Studénka: SAK Studénka,
příspěvková organizace, 2017
Příloha č. 32
PLAKÁT NÁVŠTĚVA PREZIDENTA REPUBLIKY. Studénka: město Studénka,
2017
Příloha č. 33
PLAKÁT VAGONÁŘSKÉ MUZEUM TROCHU JINAK. Studénka: SAK Studénka,
příspěvková organizace, 2017
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