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Od začátku roku se zvýšila spotřební daň na tabákové výrobky, alkohol a hazard. Také došlo ke zvýšení poplatku za zápis do katastru z 1.000 Kč na
2.000 Kč a k zavedení sektorové daně pro banky. Naopak se zvýšil rodičovský
příspěvek z 220.000 Kč na 300.000 Kč.
Při americkém raketovém útoku v Íránu byl 3. ledna zabit druhý muž státu,
velitel íránských jednotek Kuds Kásem Solejmání. Jeho smrt zhoršila vztahy
mezi USA a Íránem, který tento čin označil za vyhlášení války.
Krátce po startu z teheránského letiště se 8. ledna zřítil
ukrajinský letoun, v němž zahynulo téměř 200 cestujících a členů posádky. Teprve po několika dnech Írán
přiznal, že letadlo sestřelily jeho rakety.
Při požáru v Domově pro mentálně postižené ve Vejprtech
na Chomutovsku zemřelo v neděli ráno 19. ledna 8 klientů.
Záchranáři na místě ošetřili 30 lidí, do nemocnic jich bylo
odvezeno dalších 5. Jednalo se o druhý nejhorší požár v dějinách samostatné
České republiky.
V neděli odpoledne 19. ledna zemřel náhle ve věku 72 let předseda Senátu
Parlamentu České republiky Jaroslav Kubera. Na jeho místo byl 19. února
zvolen senátor za ODS Miloš Vystrčil.
Ministerstvo dopravy představilo v druhé polovině ledna e-shop a mobilní
aplikaci na prodej dálničních známek od roku 2021. Cena této
zakázky za téměř 401 milionů Kč vzbudila bouři nevole, která
vyústila v rezignaci ministra dopravy. Asi 60 českých IT odborníků pracovalo zdarma během hackathonu od pátku 24. do neděle
26. ledna na informačním systému pro elektronické dálniční známky, aby
ukázali, že se to dá udělat laciněji.
Velká Británie opustila 31. ledna Evropskou unii poté, co ve středu 29. ledna
schválili poslanci Evropského parlamentu dohodu o jejím vystoupení. Nastalo
11měsíční přechodné období, ve kterém se řešily budoucí vzájemné vztahy.
Během neděle 9. a pondělí 10. února zasáhl Evropu orkán
Sabina. Naší republikou se orkán prohnal 10. února ve
2 vlnách, kromě hmotných škod za sebou zanechal
6 mrtvých. Projevil se zejména v Čechách, kde zůstalo bez
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elektřiny kolem 250 000 domácností (viz foto z Olomoucka). Největší nárazy
větru téměř 200 km za hodinu zaznamenali na Sněžce. Třetí vlna silného větru přišla v úterý 11. února a způsobila další velké hmotné škody.
První z 3 superúplňků tohoto roku nastal 9. března.
Dne 24. března rozhodl z důvodu šíření koronaviru Mezinárodní olympijský
výbor po dohodě s budoucím pořadatelem Japonskem o odložení letních
olympijských her o 1 rok.
V noci ze 7. na 8. dubna nastal další superúplněk. Průměr Měsíce byl o 13 %
větší a byl dobře pozorovatelný, protože bylo jasno.
Ledoví muži byli opravdu velmi „ledoví“. Do Čech přišel už 11. května chladný
arktický vzduch, který s sebou přinesl sněhové přeháňky i do nížin, silný vítr
a mnohde ochlazení ze dne na den o více než 20 °C. Na Moravě nás to čekalo
až o den později. Zatímco duben patřil k nejsušším měsícům vůbec, květen se
s více než 20 deštivými dny zařadil na opačný konec žebříčku.
První oficiální návštěvu v České republice vykonal
3. června slovenský premiér Igor Matovič. Sešel se mimo
jiné také s českým premiérem Andrejem Babišem a na
tiskové konferenci společně oznámili, že od půlnoci tohoto dne se obnoví volný pohyb lidí mezi Českem a Slovenskem a vrátí se ke
stavu v době před pandemií koronaviru.
Neděle 7. června zaznamenala v České republice výrazné rozdíly v teplotách.
Zatímco na západě bylo jen do 10 °C, na Moravě teplota vystoupila až na
27 °C. Čechami a také západní Moravou se prohnaly silné deště, které na
Šumpersku a Uničovsku (viz foto) způsobily lokální povodně. Lokální záplavy
postihly také Chrudimsko a Pardubicko v neděli
14. června. Další velká voda zalila toto území
18. a 19. června. Na sever Moravy se déšť dostal
v pátek 19. června a způsobil vylití např. Jičínky
v Novém Jičíně nebo Bílovky ve Velkých Albrechticích. Červnové povodně zapříčinily smrt 9 lidí. Měsíc červen byl nejdeštivější za posledních 60 let, v nejpostiženějších oblastech napršelo 273 %
červnového průměru.
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K výbuchu 2 700 tun ledku došlo v úterý 7. srpna v přístavu v Bejrútu. Výbuch nepřežilo přes 150 lidí, přes
5 000 jich bylo zraněno. O střechu nad hlavou přišlo
téměř čtvrt milionu obyvatel a bylo zničeno na 85 % libanonské úrody. Tlaková vlna byla citelná a slyšitelná až
na Kypru. Také ČR poskytla finanční a materiální pomoc.
K největšímu neštěstí tohoto typu v našich moderních dějinách došlo v sobotu 8. srpna v Bohumíně. Při požáru panelového domu, který byl
založen úmyslně, uhořelo 6 osob, dalších 5 lidí se
zabilo při skoku z okna, když se snažili před
požárem zachránit.
V neděli 6. září zemřel oskarový režisér Jiří Menzel.
Ve dnech 2. a 3. října se konaly volby do krajských zastupitelstev a do třetiny
Senátu. Krajské volby vyhrálo ANO 2011 v 10 krajích s 22 % hlasů, přesto
obsadilo jen 4 hejtmanská křesla. Tyto volby měly s 37,91 % voličů druhou
nejvyšší účast v historii krajských voleb. Druhé kolo voleb do Senátu
pokračovalo o týden později. Největšího úspěchu dosáhlo hnutí STAN
s 8 mandáty.
Noční déšť z 13. na 14. října způsobil rozvodnění některých řek na Moravě
a na východě Čech. Na 6 místech byl nad ránem dosažen 3., nejvyšší stupeň
povodňové aktivity.
Dva teroristické útoky byly spáchány koncem října v Paříži (3 mrtví) a počátkem listopadu ve Vídni (4 mrtví).
V pondělí 2. listopadu byl překonán teplotní rekord v pražském Klementinu
z roku 1924. Teplota v tento den vystoupila na 19,3 °C.
Začátkem listopadu proběhly v USA prezidentské volby, volby do Sněmovny reprezentantů a třetiny Senátu. Sněmovnu
reprezentantů ovládli demokraté, Senát republikáni. Prezidentem byl zvolen demokratický kandidát Joe Biden.
Ve čtvrtek 12. listopadu se na Sinaji zřítil vrtulník mnohonárodnostních sil. Zemřelo 7 lidí, mezi nimi i česká vojačka.
Její tělo bylo následující den dopraveno do ČR. Příčinou
nehody byla pravděpodobně technická závada.
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Oslavy 17. listopadu se v tomto roce odehrávaly ve skromnějším duchu. Politici se v Praze na Národní třídě střídali, on-line proběhla demonstrace proti
vládě i „Koncert proti totalitě“. Večer se mnoho budov rozzářilo barvami naší
trikolory.
Sněmovna v 2. polovině listopadu schválila zrušení superhrubé mzdy a zvýšení slevy na poplatníka, schválila zavedení stravenkového paušálu a snížení
sazby spotřební daně z motorové nafty o korunu na litr. Senát provedl úpravy, které poté Poslanecká sněmovna schválila. Prezident novelu ani nepodepsal, ani nevetoval.
O Štědrém dnu byla uzavřená dohoda mezi EU a Velkou Británií o obchodních
vztazích v pobrexitovém období. Došlo k dohodě ohledně rybolovu nebo cel,
skončil ale např. studentský výměnný program „Erasmus“. Ještě do konce roku schválil dohodu britský, a podmíněně i evropský parlament.

Pandemie koronaviru ve světě
Už v prosinci 2019 vypukla v čínském městě Wu-chan
epidemie infekce způsobená neznámým velmi infekčním
koronavirem, na kterou zatím neexistovaly léky. Nemoc
se projevovala různými příznaky: teplota, bolest zad, hlavy a kloubů, kašel, dušnost, ucpaný nos, ztráta čichu a chuti. V lednu 2020 se
už začalo mluvit o pandemii. Tři čínská města byla uzavřena v karanténě,
přesto se virus šířil i do jiných asijských států a byly zaznamenány i případy
v Evropě (Francie, Německo). Všechna velká světová letiště přijala nezbytná
hygienická opatření, jako bylo např. měření teploty cestujících. Od neděle
9. února byly v ČR zrušeny všechny přímé lety s Čínou.
Nejlepší ochranou proti viru byla 3 pravidla, u nás označovaná jako 3 R:
roušky, rozestupy, ruce. Jednalo se o nošení roušek, udržování rozestupů mezi lidmi a časté a správné mytí rukou.
Největší počet nakažených i mrtvých v souvislosti s koronavirem v Evropě
hlásila Itálie, postiženy byly zejména její severní regiony. Italská vláda dala
tyto regiony do izolace (asi 16 milionů obyvatel) a svým občanům zakázala
vycestovat do jiných států. Protože počet nakažených a mrtvých raketově
stoupal, byla nakonec od 11. března v izolaci celá
země (např. uzavřeny restaurace, otevřeny jen
obchody s potravinami a drogerie), poté byla vyhlášena i celostátní karanténa, firmy přestaly vyrábět a život v Itálii se téměř zastavil. Koncem
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března bylo v Itálii kolem 900 mrtvých denně. Stejné to bylo i ve Španělsku.
Podobná situace se objevovala také v jiných zemích západní Evropy (Francie,
Německo). Dne 11. března vyhlásila Světová zdravotnická organizace (WHO)
pandemii. Od 13. března zakázaly USA cesty z Evropy zatím na 30 dní. Nejpostiženějším městem USA se stal New York. Na počátku dubna se pandemie
začala rozmáhat také ve Velké Británii, v polovině dubna i v Rusku.
V první polovině dubna začal postupně klesat počet nakažených v nejvíce zasažených státech, tj. v Itálii a ve Španělsku. Naopak počet nakažených i mrtvých rychle narůstal na přelomu dubna a května ve Velké Británii a v Rusku.
To se po USA stalo druhou nejvíce postiženou zemí. Na konci května bylo nejvíce případů v USA, následovala Brazílie a Rusko. Na konci června se na třetí
místo posunula Indie. V celém světě bylo přes 10 milionů nakažených a asi
0,5 milionu obětí. Na počátku července v některých státech opět stoupal počet nakažených. Např. Chorvatsko, Izrael, ale i některé části Rakouska a Německa opět zavedly povinnost nosit roušky. V polovině července se situace
radikálně zhoršila v mnoha státech světa. K rekordním nárůstům nakažených
došlo např. v Indii, USA, Izraeli nebo Brazílii. Strmě rostly i počty nakažených
začátkem srpna, např. v Brazílii byl 13. srpna denní nárůst 60 091 nově nakažených. Po krátké letní přestávce udeřil v září covid-19 s novou silou ve druhé vlně. Nejhůře na tom bylo Španělsko následované ČR, za námi byla Francie. Nové případy přibývaly nejen v evropských státech, nejvíce postiženou
zemí se stal 9milionový Izrael, kde se během 24 hodin objevila nákaza
u téměř 7 000 lidí. Začátkem října onemocněl na covid-19 i americký prezident Donald Trump s manželkou.
Kritickou situaci zažívalo na podzim Polsko. Od začátku listopadu přibyly
v zemi tisíce obětí koronaviru. Lidé umírali doma bez lékařské pomoci,
v sanitkách hledajících pro nakažené pacienty volná lůžka, ale i v nemocnicích, kde chyběli hlavně lékaři, zdravotní sestry a kyslík pro nejpostiženější.
Vědecké týmy pracovaly na vyvinutí očkovací vakcíny proti koronaviru. Jako
první začala své občany očkovat Čína (v červenci), v prosinci se přidalo
např. Rusko, Kanada, Velká Británie, Německo či Izrael.
V druhé polovině prosince se na jihu Anglie objevila nová mutace koronaviru,
která měla až o 70 % vyšší nakažlivost. Evropské státy proto zastavily lety
z Velké Británie. Koncem měsíce se mutace dostala i do pevninských evropských států.
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Pandemie koronaviru v ČR
V neděli 1. března byly u nás zaznamenány první 3 případy nakažení koronavirem. Dva muži Češi a 1 žena Američanka přicestovali do ČR z Itálie.
Všichni měli lehčí průběh nemoci a byli izolovaní v nemocnici. Bohužel počty
nakažených každý den stoupaly. Jako první v rámci prevence nařídila vláda,
aby se závody Světového poháru v biatlonu v Novém Městě na Moravě ve
dnech 5. až 8. března konaly bez diváků. Byly zakázány lety do severoitalských měst, odkud se k nám nákaza dostávala. Lidé, kteří se od půlnoci
7. března vraceli z Itálie, se museli nahlásit svému praktickému lékaři, který
jim nařídil karanténu. Byly zakázány návštěvy v nemocnicích.
Od 10. března uzavřela česká vláda všechny základní, střední a vysoké školy
(o uzavření mateřských škol rozhodoval zřizovatel) a zakázala pořádání akcí
nad 100 osob. Dne 12. března byl vyhlášen stav nouze na 30 dnů. Byly zakázány všechny akce (ať už veřejné, či soukromé), kterých se zúčastnilo více
než 30 lidí. Vláda zakázala vstup do ČR všem cizincům z 15 rizikových oblastí
a Češi nesměli do těchto míst. Na hranicích s Rakouskem a Německem bylo
otevřeno pouze 11 přechodů, na kterých policisté a hasiči kontrolovali přijíždějící a měřili jim teplotu. Vláda zakázala návštěvy kin, divadel, knihoven, posiloven, diskoték a podobných zařízení a omezila provoz restaurací (otevírací
doba pouze od 6 do 20 hodin). Později byl jejich provoz úplně zakázán.
V obchodních centrech musely zůstat restaurace zavřené celý den. Byla
ukončena např. i hokejová extraliga. Od 16. března vláda zakázala vstup
všech cizinců do ČR, byla zastavena mezinárodní autobusová a vlaková doprava. Byl zakázán provoz tržnic a denních stacionářů. Vláda schválila návrh,
že šíření koronaviru je trestným činem. Od pondělí 16. března byla na celém
území ČR vyhlášena karanténa. Některé oblasti, např. 21 obcí na Olomoucku,
byly uzavřeny úplně. Zoufalá byla situace v distribuci roušek, respirátorů
a dalších ochranných pomůcek. Lidé si je začali šít sami doma, až 18. března
se podařilo zajistit větší dodávku jednorázových roušek z Číny. Největší nárůst nakažených (o 37 %, z 560 případů na 765 případů) byl zaznamenán od
18. do 19. března. Poté se růst začal zpomalovat. Od čtvrtku 19. března vláda
nařídila povinné nošení roušek na veřejnosti a Ministerstvo zdravotnictví vyčlenilo dobu od 10 do 12 hodin pro nákupy seniorů nad 65 let. O den později
se tato doba změnila na 7 až 9 hodin, od 25. března od 8 do 10 hodin. V neděli
22. března zemřel v ČR první člověk na nákazu koronavirem. Jednalo se
o 95letého muže, který trpěl několika dalšími závažnými nemocemi. Počet
vyléčených byl 6.
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V pondělí 23. března oznámilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy,
že jednotné přijímací zkoušky na střední školy proběhnou nejdříve 14 dní po
znovuotevření škol, v případě státních maturit to mají být 3 týdny. Zkrácení
letních prázdnin ministerstvo neplánovalo. K 1. dubnu u nás bylo přes
3 500 nakažených, 32 lidí zemřelo, 45 se vyléčilo. Poslanecká sněmovna
schválila 7. dubna prodloužení nouzového stavu do 30. dubna, ten byl později
prodloužen do 17. května.
Ke kuriózní situaci došlo začátkem dubna před Velikonocemi, kdy se v našich
obchodech nedaly koupit kvasnice. V ČR totiž neexistoval žádný výrobce,
kvasnice se musely dovážet z Německa a stal se z nich doslova podpultový artikl. Zásobování jinými produkty bylo bez problémů, pouze došlo mnohdy
k markantnímu zdražení (např. ovoce a zelenina).
Od čtvrtku 9. dubna se pomalu začala uvolňovat protiepidemická opatření.
Postupně byly otevírány obchody, ovšem za přísných hygienických opatření.
Vláda představila v úterý 14. dubna plán na jejich postupné zmírňování. Od
20. dubna mohli mít otevřeno např. řemeslníci s provozovnou, autobazary
a autosalony, byly zpřístupněny farmářské trhy a venkovní sportoviště, vše
opět za dodržování hygienických opatření (roušky, rozestupy, dezinfekce,
gumové rukavice). Také do škol se v omezeném počtu vrátili studenti státnicových ročníků. V dalším týdnu vláda zrychlila rozvolňování opatření, protože se počet nakažených snižoval. Od 27. dubna mohly být otevřeny např. provozovny s rozlohou nad 2 500 m2, autoškoly, fitness centra, knihovny, zoologické zahrady, od 11. května např. nákupní centra, restaurace s výdejním
okénkem nebo venkovní zahrádkou, kadeřnictví a podobné kosmetické služby, muzea a galerie, byla povolena divadelní a jiná představení do 100 osob,
svatby a bohoslužby do 100 osob. Do škol se vrátili žáci 9. ročníků, ale pouze
ti, s jejichž přítomností ve škole souhlasili rodiče, a pouze v 15členných skupinách a studenti posledních ročníků středních škol.
V úterý 12. května, na Mezinárodní den sester, se ve 12 hodin rozezněly zvony a vozy zdravotnických záchranných služeb po celé ČR jako poděkování
všem pracovníkům ve zdravotnictví za jejich mimořádné nasazení v boji
s koronavirem. Dne 17. května skončil po více než 2 měsících nouzový stav.
Od 25. května jsme mohli přestat nosit roušky ve venkovním prostředí, ale
pouze při rozestupech 2 m. Byly otevřeny hotely, restaurace, do škol se vrátili
žáci 1. stupně. Od úterý 26. května byly otevřeny hraniční přechody
s Rakouskem a Německem, od 27. května se Slovenskem. Po návratu z těchto
států byl vyžadován negativní test na koronavirus, což ale bylo v červnu zru-
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šeno. Od 8. června došlo k dalšímu rozvolňování, do škol se mohli vrátit žáci
dalších ročníků a hromadné akce se mohly konat v počtu do 500 lidí.
V průběhu června došlo ke strmému nárůstu případů nakažení koronavirem
na Karvinsku, ten se rozšířil mezi horníky dolů OKD. Např. 28. června se
v republice vyskytlo 305 nových případů právě kvůli Karvinsku. Zatímco
v celé ČR jsme od 1. července mohli chodit bez roušek i do uzavřených prostor, na Karvinsku byla uplatňována přísnější opatření (vnitřní i venkovní akce do 100 osob, roušky uvnitř, rozestupy, zákaz návštěv v nemocnicích a sociálních zařízeních). Další lokální ohnisko se začátkem července objevilo na
Kutnohorsku. S okamžitou platností vstoupila v Moravskoslezském kraji
v pátek odpoledne 17. července povinnost nosit roušky v uzavřených prostorech a veřejné dopravě. Byly zakázány návštěvy v nemocnicích a sociálních
zařízeních, restaurace a bary byly mezi 23. a 8. hodinou ranní uzavřeny
a hromadné akce mohlo navštívit maximálně 100 osob. Tzv. pendleři (přeshraniční pracovníci) se museli jednou za 14 dní prokázat negativním testem.
V poslední červencové dekádě došlo k nárůstu počtu nakažených (přes
200 případů denně), ale pouze v lokálních ohniscích. Proto vláda přistoupila
k zavedení dalších opatření. Od soboty 25. července zavedla povinné nošení
roušek na hromadných akcích nad 100 návštěvníků, které se konaly ve vnitřních prostorech. Přísnější pravidla byla také v Libereckém a Ústeckém kraji
(roušky při návštěvě sociálních a zdravotnických zařízení).
V úterý 4. srpna byl zaznamenán nový rekord v počtu aktuálních případů
(přes 5 000). Přestože se situace s denním nárůstem kolem 300 případů podobala té z přelomu března a dubna, kdy byly uzavřeny státní hranice a platil
zákaz vycházení bez roušky, ke zpřísnění opatření tentokrát nedošlo
s vysvětlením, že se jedná jen o lokální ohniska. Ve čtvrtek 13. srpna přibylo
v Česku nejvíc nakažených od počátku dubna (330 nových případů).
V Moravskoslezském kraji byla povinnost nosit roušky odvolána v pátek
v poledne 14. srpna. Tato povinnost zůstala jen na Frýdecko-Místecku.
Ministerstvo zdravotnictví schválilo 17. srpna opětovné nošení roušek
v uzavřených prostorech od 1. září jako preventivní opatření při nástupu žáků a studentů do škol. Ale už další den bylo toto opatření zrušeno. Roušky se
od 1. září nosily jen na úřadech, v prostředcích hromadné dopravy a ve zdravotnických a sociálních zařízeních. Také byly představeny nové podmínky
fungování školství (roušky na chodbách, homogenní skupiny žáků, do školského zákona bylo zakomponováno distanční vzdělávání). Ale i tato opatření
byla nakonec zmírněna dle rozhodnutí ředitelů škol.
- 11 -

Kronika města Studénky za rok 2020
Počet případů koncem srpna stoupal, nejvyšší hodnoty 503 nových případů
jsme dosáhli 21. srpna. Nový rekordní přírůstek potvrzených případů zaznamenalo Česko ve středu 2. září, kdy přibylo 650 nakažených. Dosavadní maximum z předchozího prvního zářijového dne bylo 504. Další rekord padl
v pátek 4. září (780 nových případů) a odborníci předpovídali, že nárůst bude
pokračovat do 1 000 nových případů denně.
K bezprecedentní situaci došlo ve fotbale. Do zápasu o postup na evropský
šampionát 7. září proti Skotsku nastoupilo české družstvo složené z hráčů,
kteří v reprezentaci nikdy nehráli, protože celé naše reprezentační mužstvo
skončilo v karanténě. Zápas jsme prohráli 1:2.
Poprvé se počet nově nakažených přehoupl přes tisícovku 8. září. Reakcí bylo
vyhlášení povinnosti nosit roušky ve všech uzavřených prostorech. Nad
2 000 nových případů poprvé přibylo ve středu 16. září (2 139 případů). Byla
omezena provozní doba restaurací, klubů a barů, ty nesměly být otevřené
mezi půlnocí a 6. hodinou ranní. Od 18. září museli nosit všichni žáci kromě
1. stupně i během vyučování roušku. Dne 17. září se počet nově nakažených
v jednom dni přehoupl přes 3 000 (3 130), což bylo téměř stejně jako za celý
březen. V dalších dnech se počty pohybovaly kolem 2 000 nových případů.
Dne 20. září na svou funkci rezignoval ministr zdravotnictví Adam Vojtěch.
Ještě téhož dne prezident republiky jmenoval na jeho místo Romana Prymulu, zastánce tvrdšího postupu proti koronaviru. S počátkem nového semestru
začaly vysoké školy přecházet na distanční studium. Zároveň účastníci venkovních akcí nad 100 osob museli mít roušky a restaurace zavíraly ve 22 hodin. Okolní státy požadovaly při vstupu na svá území od našich občanů negativní testy na koronavirus.
První 2 říjnové dny opět překonaly rekord v počtu nových nemocných (1. října 3 493, 2. října 3 793), čímž jsme se dostali na 3. místo ve světě pomyslného žebříčku v počtu nově nakažených. Vláda schválila vyhlášení nouzového
stavu od pondělí 5. října na dobu 1 měsíce. Ministr zdravotnictví zakázal
vnitřní hromadné akce nad 10 lidí a venkovní nad 20 lidí. Zrušil operní a muzikálová představení (činohru ne), u 1 stolu v restauraci mohlo sedět maximálně 6 lidí. Profesionální sport se hrál bez diváků. V rizikových oblastech
(na tzv. semaforu oblasti oranžové a červené) přešly střední školy na on-line
výuku. Na základních školách byly omezeny hodiny hudební a tělesné výchovy. Na další rekord v počtu nově nakažených jsme se dostali v úterý 5. října
(4 457 případů). Od březnového začátku epidemie bylo potvrzeno přes
90 000 případů nákazy, mrtvých bylo celkem 794. V dalším týdnu počty nově
nakažených rekordně stoupaly (5 338 případů 7. října, 8 618 případů 8. říj- 12 -
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na). Od pondělí 12. října (některá opatření platila už od pátku 9. října) jsme
se na 14 dní dočkali poměrně výrazných restriktivních opatření – restaurace
zavíraly ve 20 hodin a u stolu mohly sedět jen 4 osoby. Byly zrušeny veškeré
sportovní aktivity, mezinárodní zápasy se hrály bez diváků. Byly zrušeny
všechny kulturní události, uzavřena kina, divadla i zoologické zahrady, také
bazény a posilovny. Na 14 dní byly zakázány návštěvy v nemocnicích a seniorských zařízeních. Úřady fungovaly jen 2 dny v týdnu na 5 hodin. Provoz
mateřských a 1. stupně základních škol byl bez omezení. Druhý stupeň přešel
na tzv. směnnost, polovina tříd se učila 1 týden prezenčně a druhá polovina
distančně. Další týden se vyměnily. Střední a vysoké školy měly jen distanční
výuku.
Počet úmrtí s koronavirem v Česku překročil v říjnu tisícovku. V pondělí
12. října stoupl o 58 na 1 045.
Většina nových restriktivních opatření začala platit od půlnoci z úterý 13. října na středu 14. října. Až do konce nouzového stavu, tj. do 3. listopadu byly
uzavřeny restaurace, bary, hospody a kluby, povoleno bylo pouze výdejní
okénko s provozem do 20 hodin. Byl vydán zákaz sdružování více než 6 osob
a zákaz pití alkoholu na veřejně přístupných místech. Uvnitř i venku se
v jednu chvíli mohlo shlukovat maximálně 6 lidí. Výjimky měly rodiny či různá zasedání, například politických stran, zastupitelstev a podobně. Výjimku
naopak neměli sportovci. Roušky se musely nosit nejen ve vnitřních prostorech a v hromadné dopravě, ale také na venkovních zastávkách a nástupištích
hromadné dopravy. Na dálku se učili všichni žáci a studenti, zatím na 14 dní,
pouze mateřské školy zůstaly v běžném provozu. Státem byla zajištěna péče
o děti pracovníků integrovaného záchranného systému a zdravotních sester,
lékařů a sociálních pracovníků. Před státním
svátkem 28. října a před podzimními prázdninami byly vyhlášeny 2 dny volna, aby žáci zůstali
doma celý týden. Další rekordní počet nově nakažených jsme zaznamenali v úterý 13. října, a to
8 325 případů. A počty dále stoupaly: 14. října
9 544 nově nakažených, 15. října 9 721. V pátek 16. října 11 105 nových případů. V Praze i v Brně (viz foto) se na výstavištích začaly stavět polní nemocnice.
Na pražské Staroměstské náměstí přišli v neděli
18. října protestovat fanoušci sportovních klubů, zejména příznivci fotbalu a hokeje, proti vládním opatřením kvůli pandemii koronaviru. Protože na místě
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bylo více než povolených 500 lidí a většina z nich bez roušky, magistrát se
rozhodl protest ukončit. Krátce po 15. hodině organizátoři oznámili, že demonstraci oficiálně ukončili. Pak se náměstí změnilo v bojiště a policie nasadila vodní dělo.
Od středy 21. října jsme opět povinně museli nosit roušky i ve venkovních
prostorech. Protože počty nově nakažených neustále stoupaly (21. října
14 968 přírůstků) vyhlásila vláda od čtvrtka 22. října další opatření. Až na výjimky byly uzavřeny všechny odchody i služby. Zároveň vláda začala uvažovat o plošném testování obyvatel.
Ve čtvrtek 22. října v noci byli ministr zdravotnictví
Roman Prymula a místopředseda ANO Jaroslav Faltýnek nachytáni fotografy z časopisu Blesk, jak vycházejí z restaurace, která měla být jako všechny ostatní zavřená, a nemají obličej zakrytý rouškou. Hned následující den sdělil premiér Andrej Babiš, že pokud ministr ze své funkce neodstoupí sám, tak ho odvolá. Nový ministr zdravotnictví Jan Blatný byl jmenován prezidentem ve čtvrtek 29. října.
Počty nakažených i nadále stoupaly (27. října 15 663 nových případů). Vláda
od středy 28. října vyhlásila zákaz vycházení od 21 do 5 hodin, zákaz nedělního prodeje a zavírací dobu obchodů ve 20 hodin.
Státní svátek 28. října byl slaven velmi skromně. Prezident a další ústavní činitelé položili věnce v Praze na Vítkově v 5minutových rozestupech
a v rouškách. Tradiční předávání vyznamenání na Pražském hradě bylo přeloženo na další rok. Prezident večer promluvil v televizi a byla zveřejněna
jména vyznamenaných.
Poslanecká sněmovna schválila v pátek 30. října prodloužení nouzového stavu s jeho stávajícími opatřeními až do 20. listopadu.
Od začátku listopadu začal klesat počet denních přírůstků nově nakažených.
Neklesaly ale počty hospitalizovaných ani zemřelých s covidem, těch bylo
i přes 200 denně. Snížení počtu nově nakažených bylo jen přechodné, ve
středu 4. listopadu jsme zaznamenali 15 727 případů. Pak ale počty opět klesaly, v pondělí 9. listopadu byl přírůstek 6 048. Bohužel celkový počet mrtvých s nákazou covid-19 se přehoupl přes 5 000.
Městský soud v Praze rozhodl v pátek 13. listopadu o zrušení mimořádného
opatření, kterým ministerstvo zdravotnictví od 21. října rozšířilo povinnost
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nošení roušek. Soud postrádal u opatření patřičné zdůvodnění, a dal proto
ministerstvu čas na nápravu do 21. listopadu. Taktéž v pátek 13. listopadu
představil ministr zdravotnictví protiepidemický systém PES, který ve formě
tabulky stanovil 5 stupňů rizika v bodové škále 0 až 100 a k tomu 27 různých
kategorií, které ukazovaly odpovídající opatření od ochrany nosu a úst až po
pravidla pro školství či restaurace (část tabulky viz níže). Systém začal platit
od 16. listopadu, omezení prodejní plochy pak od středy 18. listopadu.

Oslavy výročí 17. listopadu se přesunuly do on-line prostoru
a významné budovy našich měst se zahalily do trikolory. Na
Národní třídu dorazil např. bývalý prezident Václav Klaus (viz
foto) s rouškou staženou pod bradu. Tím chtěl dát najevo svůj
protest proti povinnosti nosit roušku. Podobně zákaz porušili
i další významní činitelé naší politické scény. Poslanec Marian
Jurečka si na veřejnosti dal pivo, což bylo zakázané, vyfotil se s ním a fotku
umístil na Instagram. Poslanec Miroslav Kalousek zase navštívil uzavřenou
restauraci, kde si taktéž objednal pivo. Všichni byli potrestáni pokutou
3.000 Kč.
Žáci 1. a 2. tříd ZŠ a speciálních škol se vrátili do lavic ve středu 18. listopadu.
Sněmovna na žádost vlády prodloužila 19. listopadu nouzový stav, a to do
12. prosince.
Od pondělí 23. listopadu jsme se přesunuli do 4. stupně PES. Začala se obnovovat docházka do základních škol, praktická výuka na středních školách
a skupinová výuka do 20 lidí na vysokých školách. Povoleno bylo shromaž- 15 -
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ďování až 6 osob a byl zmírněn zákaz vycházení na dobu od 23 hodin. Knihovny mohly půjčovat knihy z výdejních okének, obřadů se mohlo účastnit až
20 lidí.
V úterý 24. listopadu překročil celkový počet potvrzených případů nemoci
covid-19 od začátku epidemie v Česku 500 000. Laboratoře odhalily
5 854 pozitivních testů, což bylo asi o 1 600 více než minulé úterý, kdy byl ale
státní svátek a také méně testů.
Od pondělí 30. listopadu byla obnovena prezenční výuka 3. až 5. ročníků
a 9. tříd ZŠ. Další ročníky 2. stupně se v týdenních intervalech střídaly
v prezenční a distanční výuce.
Na mimořádném zasedání vlády v neděli 29. listopadu bylo rozhodnuto
o přechodu do 3. stupně PES, a to od čtvrtka 3. prosince. Zmírnění opatření
spočívalo v otevření všech obchodů, restaurací a služeb. Podmínkou byl 1 zákazník na 15 m2 prodejní plochy a rozestupy 2 m. Byl zrušen zákaz nedělního
prodeje a mohly se konat vánoční trhy. Stravovací zařízení mohla mít otevřeno od 6 do 22 hod. s maximálně 4 lidmi u 1 stolu. Bylo zrušeno omezení volného pohybu v nočních hodinách. Částečně mohla otevřít muzea, galerie, knihovny, fitness centra a posilovny. Ubytovací služby mohly fungovat bez omezení. Už od tohoto dne ale opět začaly stoupat počty nakažených a zvedalo se
reprodukční číslo R (udávalo, kolik lidí nakazí 1 pozitivní člověk), což ještě
nemělo souvislost s rozvolněním. V pondělí 7. prosince se touto situací na
svém zasedání zabývala vláda. Výsledkem jednání bylo zkrácení otevírací doby pro restaurace (do 20 hodin) a zákaz konzumace jídla a alkoholu na veřejnosti. Do 4. stupně systému PES jsme přešli od 18. prosince, byly ale zavedeny výjimky. Zůstaly otevřené všechny obchody i služby za dodržování přísných hygienických podmínek. Žákům a studentům byly o 2 dny prodlouženy
vánoční prázdniny.
V polovině prosince stoupl celkový počet úmrtí s covidem na 10 500. V druhé
polovině prosince se mohli zájemci nechat otestovat antigenními testy, které
ale nebyly 100% spolehlivé. Pokud byl člověk pozitivní, musel podstoupit ještě test PCR.
Ve čtvrtek 17. prosince stoupl rizikový index PES na 76, což znamenalo
5. stupeň. V úterý 22. prosince byl počet pozitivně nakažených opět téměř
11 000. Do 5. stupně PES jsme oficiálně vstoupili 27. prosince, přestože ministr zdravotnictví původně avizoval 25. prosinec. Byly uzavřeny obchody
a služby (kromě např. potravin, drogerií, lékáren, optik, květinářství), ale byl
povolen nedělní prodej. Byl vyhlášen zákaz nočního vycházení od 21 do
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5 hodin, což platilo i pro silvestr. Byly uzavřeny restaurace a ubytovací zařízení. Návštěvy sociálních zařízení byly povoleny jen za určitých podmínek
(např. negativní test). Poslanecká sněmovna schválila prodloužení nouzového stavu do 22. ledna.
Den před Štědrým dnem bylo provedeno přes 39 000 testů (nejvíce během
dosavadního testování), pozitivních bylo více než 14 000 lidí.
První vakcíny na očkování proti covidu dorazily do ČR 26. prosince. Bylo jich
necelých 10 000 a byly rozděleny mezi nemocnice v Praze a v Brně. Jako první byl 27. prosince očkován předseda vlády. Další vakcíny dostali zdravotníci,
senioři a lidé vážně nemocní.
V období mezi vánočními svátky nadále stoupaly počty nově nakažených.
V úterý 29. prosince bylo nově nemocných přes 16 000, téměř každý druhý
test byl pozitivní. Ve středu 30. prosince to bylo skoro 17 000 nakažených.
Na covid-19 zemřelo v roce 2020 celkem 11 872 lidí.
Přestože se vláda snažila během celého roku podpořit ekonomiku mnoha
podpůrnými programy, hodně podnikatelů propouštělo zaměstnance a uzavřelo své firmy. Stoupala nezaměstnanost, začátkem června byla na 3,6 %.
Dne 8. června schválila poslanecká sněmovna už třetí změnu státního rozpočtu, tentokrát s rekordním schodkem 0,5 bilionu Kč. Ve 2. čtvrtletí se česká
ekonomika meziročně propadla o 10,9 %, což byl nejhlubší pokles v historii
ČR. Ministři se v pátek 25. září po dlouhém jednání shodli na podobě tzv. kurzarbeitu, který měl zabránit masivnějšímu propouštění kvůli koronaviru. Stát
měl přispívat na platy zaměstnanců, kteří zůstali doma, ve výši 70 % jejich
čisté mzdy, nejvýš ale do celostátní průměrné mzdy. Ve 3. čtvrtletí česká ekonomika v meziročním srovnání klesla o 5,8 %, tím se zmírnil její prudký propad. Státní rozpočet za rok 2020 skončil nakonec v deficitu 367,4 miliard Kč,
inflace byla 3,2 %. Na konci prosince byla nezaměstnanost cca 4 %. Celkově
za rok 2020 poklesla ekonomika o 5,6 %, nejvíce byl zasažen automobilový
průmysl a výroba strojů.
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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 bylo v evidenci obyvatel Městského úřadu Studénka celkem
evidováno 9 479 občanů. V průběhu roku 2020 bylo přihlášeno 178 osob,
odhlášeno také 178 osob, zemřelo 128 osob a narodilo se 114 dětí. V rámci
města změnilo trvalý pobyt celkem 181 osob. Z celkového počtu obyvatel bylo evidováno v místní části Butovice 6 207 obyvatel (z toho 3 023 mužů
a 3 184 žen), v místní části Studénka 3 064 obyvatel (z toho 1 512 mužů
a 1 552 žen) a v místní části Nová Horka 208 obyvatel (z toho 100 mužů
a 108 žen). Věkový průměr obyvatel byl v místní části Butovice 42,99 let,
v místní části Studénka 42,53 let a v místní části Nová Horka 42,94. Celkový
věkový průměr obyvatel Studénky byl 42,84 let. V roce 2020 se narodilo
64 chlapců a 50 děvčat. U chlapců bylo nejčastější jméno Jakub a Matyáš (6x),
Tomáš (5x) a Dominik a Lukáš (4x). U děvčat to byla Natálie (5x), Nela (4x)
a Adriana (3x). Nejstaršími občany našeho města byl muž, který dosáhl věku
101 let, a žena, která dosáhla věku 100 let.
Od ledna byla i v našem městě zahájena realizace aktivity Moravskoslezského
kraje „Obálka života do ledničky“ (IN.F.Obálka). Jednalo se o plastovou obálku, která sloužila především pro seniory, obsahovala jejich základní údaje
a sloužila složkám záchranného systému.
Město Studénka zavedlo v tomto roce participativní rozpočet pro občany,
kteří se chtěli aktivně podílet na rozvoji města, a vyčlenilo v něm pro rok
2020 částku 200.000 Kč, která byla určena maximálně na 3 vítězné projekty.
Studénecká spisovatelka Iva Hoňková vydala další knihy: „Andělský herbář – Kouzelné rostliny“ a „Plnou parou do pohádky“.
Autorka také dokončila sérii 3 obrazů – miniatur, které byly
umístěny v muzeu na zámku. Jednalo se o Blücherovy růže, které kdysi na
zámku rostly.
Také ve Studénce jsme pocítili dopad opatření proti šíření koronaviru. Byly
uzavřeny restaurace, sportoviště, většina obchodů, zrušeny kulturní i sportovní akce. V polovině měsíce března už se i u nás vyskytly 2 případy tohoto
onemocnění. Od 16. března byl omezen provoz městského úřadu na pondělí
a středu od 13 do 16 hodin, a to jen po předchozí telefonické domluvě.
Do vozů MHD byl zrušen nástup i výstup předními dveřmi a jízda vozy MHD
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byla až do odvolání bezplatná. Charita Studénka nabízela donášku nákupů,
léků či obědů pro občany v karanténě, nemocným nebo seniorům. Zdravotnické služby ve městě byly omezeny, lékaři měli buď zavřeno
(většinou se jednalo o odborné lékaře), nebo ordinovali po
předchozí telefonické domluvě. Koncem března si občané
mohli vyzvednout šité roušky v otevřených vývěsních skříňkách na různých místech ve městě. V parku u ZŠ FkT byl umístěn tzv. rouškovník (viz foto vlevo). V polovině dubna se
v našem městě objevily další 2 případy onemocnění. Byl také
zahájen postupný proces aplikace dezinfekčního postřiku
veřejných míst Jednotkou sboru dobrovolných hasičů (viz foto vpravo). Jednalo se o autobusové zastávky, lavičky, zábradlí, dětské herní prvky a veřejné budovy. Od 27. dubna
byla otevřená knihovna na sídlišti. V pátek 1. května proběhla ve všech budovách pod správou města dezinfekce. Hasiči pomáhali ve dnech 5. a 6. května
s distribucí dezinfekčního prostředku a 5 ks roušek na domácnost. Dne
4. května otevřela knihovna na zámku a 12. května Vagonářské muzeum. Rada města rozhodla o otevření všech poboček mateřské školy od pondělí
11. května. To vše se dělo za přísných hygienických opatření. Od pondělí
25. května se vrátil k běžnému provozu městský úřad za dodržování stanovených hygienických opatření.
Od večera 18. června způsobily vydatné deště spoustu problémů, které se našim dobrovolným hasičům dařilo postupně odstraňovat. Jednalo se zejména
o čerpání vody ze sklepů či domů, úklid popadaných stromů, čištění česel
a zabahněných komunikací.
Po červnových deštích došlo ve Studénce k přemnožení komárů. Město plánovalo přistoupit k hubení postřikem nejen larev komárů, ale i dospělých jedinců. K tomu nedošlo. Důvodem bylo odstoupení realizační společnosti
v důsledku výhrůžek několika občanů. O týden později byl postřik nakonec
aplikován s výjimkou míst, kde občané nahlásili, že si to nepřejí.
V rámci druhé vlny televizní digitalizace bylo ve čtvrtek 27. srpna definitivně
vypnuto vysílání v Moravskoslezském kraji. Občané města si tak museli zakoupit nové set-top boxy a naladit vysílání v novém standardu DVB-T2.
Na zámku v Nové Horce se 12. září konala akce, během níž si bylo možné
prohlédnout interiéry zámku po rekonstrukci. Akci pořádal Krajský úřad Moravskoslezského kraje.
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V neděli 27. září proběhlo slavnostní otevření
Zámku Nová Horka, jedné z poboček Muzea
Novojičínska, za účasti Moravskoslezského
kraje. Renovace se dočkaly interiéry včetně
zámecké kaple, objekt dostal novou fasádu a úpravami prošel také zámecký
park. Veškeré práce probíhaly pod dohledem památkářů, velký podíl na obnově zámku měli restaurátoři. První návštěvníci si zámek prohlédnou 28. září.
Ve 2 kategoriích získala prestižní ocenění dětská sestra
z Oddělení neonatologie Fakultní nemocnice Ostrava
Mgr. Veronika Petrášová (na fotografii vpravo), která je občankou našeho města. Ve 20. ročníku profesní ankety „Sestra
roku 2019“ zvítězila v kategorii „Sestra v přímé ošetřovatelské péči“ a nejvíce
hlasů získala i v přímém hlasování veřejnosti v kategorii „Sestra mého srdce“.
Cenu převzala 30. září v pražském kině Lucerna.
Krajské volby začátkem října vyhrálo ve Studénce ANO 2001 s 30,94 % hlasů.
Druhá skončila koalice ODS a TOP 09, na 3. místě Česká pirátská strana. Voleb
se zúčastnilo 2 563 občanů, což bylo 33,41 % oprávněných voličů.
Dopravní nehoda, při které srazil vlak osobní auto na přejezdu bílovecké trati
na ulici R. Tomáška, se stala 13. října ráno.
Vytrvalé deště v polovině října
způsobily rozvodnění Odry i Butovického potoka. Nejpostiženější
oblastí byl Šplíchov (viz foto vlevo; vpravo zatopené
louky a pole v tzv. Sladké díře) a okolí Butovického potoka. Byla uzavřena
komunikace kolem nádraží.
Ve Studénce bylo 16. prosince 60 potvrzených případů nákazy, 20. prosince
74 a 23. prosince 109. V tomto čísle jsem byla zahrnuta i já. Poprvé jsem se
obávala, že jsem pozitivní na covid-19, v březnu. V neděli 22. března
v poledne jsem měla teplotu 38,5 °C, žádné jiné příznaky jsem nepociťovala.
Ten den jsem svůj stav konzultovala s krajskou hygienickou stanicí. Doporučili mi, abych počkala do pondělí a o svém stavu informovala praktickou lékařku. V pondělí jsem byla úplně bez příznaků, přesto jsem po konzultaci zůstala doma. V úterý jsem opět nastoupila do práce. Druhou zkušenost mám
z prosince. V úterý 22. prosince jsem večer měla teplotu 37,7 °C, pokašlávala
jsem a měla jsem zduřelou sliznici v nose jako při začínající rýmě. Jiné příznaky, jako byla typická ztráta čichu a chuti, jsem neměla. Další den jsem ab- 21 -
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solvovala testy PCR v nemocnici v Opavě, které ještě tentýž den potvrdily, že
jsem pozitivní na covid-19. Testy v Opavě byly velmi dobře zorganizované, do
nemocnice jsem jela autem, ve kterém mi byl proveden výtěr z krku a z nosu.
Byla mi nařízena izolace a manželovi a dceři, se kterými žiji ve společné domácnosti, karanténa. Od 23. prosince jsem byla bez teploty, jen jsem pokašlávala a na Štědrý den jsem začala chraptět. V sobotu 26. prosince mě pro změnu bolelo jen v zádech. V tento den mě kontaktovala hygienická stanice
s tzv. trasováním. Musela jsem odpovědět na různé dotazy, které se týkaly
mých příznaků a mých kontaktů s jinými lidmi. Dcera a manžel absolvovali
testy v úterý 29. prosince a oba byli pozitivní. Dcera měla stejné příznaky jako já, manžel měl pouze rýmu. Tento den bylo ve Studénce evidováno
159 nemocných. Mně skončila karanténa po 10 dnech v sobotu 2. ledna 2021,
protože jsem už 3 dny neměla žádné příznaky, manželovi a dceři 8. ledna
2021.
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POLITICKÝ
A VEŘEJNÝ ŽIVOT
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Starosta
Libor Slavík (Studeňáci pro Studénku)

Místostarosta
Lubomír Šobich (Studeňáci 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
5. listopadu 2018.
Členové rady:
Mgr. Pavla Honová (Studeňáci pro Studénku)
Ing. Růžena Pilchová Mackovíková (Křesťanská a demokratická unie – Československá strana lidová)
Ing. Václav Pomikálek, MBA (Křesťanská a demokratická unie – Československá strana lidová)
Ing. Radovan Přikryl (Studeňáci pro Studénku)
Libor Slavík (Studeňáci pro Studénku)
Lubomír Šobich (Studeňáci pro Studénku)
Jiří Švagera (Studeňáci pro Studénku)

Zastupitelstvo města Studénky
Pro volební období bylo stanoveno a zvoleno 21 členů Zastupitelstva města
Studénky.
Členové zastupitelstva:
Bc. Pavel Ballasch (Studeňáci pro Studénku)
Ing. Petr Bartoník (Studeňáci pro Studénku)
MUDr. Pavel Hanzelka (Křesťanská a demokratická unie – Československá
strana lidová)
Ing. Bc. Petr Havránek (Komunistická strana Čech a Moravy)
Mgr. Šárka Hermanová (21 PRO STUDÉNKU)
Mgr. Pavla Honová (Studeňáci pro Studénku)
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Ing. Ivo Lazecký (21 PRO STUDÉNKU)
Ing. Marcel Matýsek, MBA (21 PRO STUDÉNKU)
Petr Odchodnický (21 PRO STUDÉNKU)
Ing. Růžena Pilchová Mackovíková (Křesťanská a demokratická unie – Československá strana lidová)
Karel Polák (Komunistická strana Čech a Moravy)
Ing. Václav Pomikálek, MBA (Křesťanská a demokratická unie – Československá strana lidová)
Ing. Radovan Přikryl (Studeňáci pro Studénku)
Libor Slavík (Studeňáci pro Studénku)
Ing. Martin Stachovič (Studeňáci pro Studénku)
Mgr. Milan Stiller (21 PRO STUDÉNKU)
Norbert Šabacký (Svoboda a přímá demokracie – Tomio Okamura)
Marcela Škarupová (Studeňáci pro Studénku)
Lubomír Šobich (Studeňáci pro Studénku)
Ludmila Štegnerová (Komunistická strana Čech a Moravy)
Jiří Švagera (Studeňáci pro Studénku)

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

Vedoucí odborů
Bc. Dagmar Auxtová – odbor vnitřních věcí
Ing. Vlasta Kovačičová – odbor financí a rozpočtu
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
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Zastupitelstvo a rada města
Rada města se v roce 2020 sešla celkem 14x. S usneseními z jednání se mohli
občané seznámit prostřednictvím webových stránek města a ve zkrácené podobě ve zpravodaji.
Zastupitelstvo města se v roce 2020 sešlo 6x. Usnesení ZMS byla zveřejňována na webových stránkách města a ve zkrácené podobě ve zpravodaji.

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, sboru pro
občanské záležitosti a komisi povodňovou.

Grantová komise
Grantová komise měla 6 členů, předsedou byl Petr Odchodnický, členy
Ing. Petr Bartoník, Petr Hošek, Ing. Václav Pomikálek, MBA, Pavel Richter a Jiří Švagera. Pro rok 2020 byla v rozpočtu města schválena částka 287.000 Kč
na pořádání různých akcí společenského, kulturního nebo sportovního charakteru. Komise navrhla Radě města Studénky přidělení 207.000 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 8 členů, kterými se stali občané navržení sportovními
organizacemi na území města a jeden zástupce Rady města Studénky. Předsedou byl Bc. Pavel Ballasch a členy Jiří Cedidlo, Jan Marek, Karel Polák,
Ing. Karla Sekaninová, Ing. Martin Stachovič, Rudolf Svoboda a Bc. Jitka Šostá.
Pro rok 2020 byla v rozpočtu města schválena částka 3.000.000 Kč. Komise
se sešla 1x v únoru a řešila rozdělení těchto finančních prostředků jednotlivým sportovním organizacím. Žádost o VFP podalo 12 sportovních organiza-
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cí. Nejvyšší částku získal HC Studénka, z. s. (1.250.000 Kč), Sportovní klub
Studénka, z. s. (520.000 Kč) a FOTBAL STUDÉNKA, z. s. (500.000 Kč).

Bytová komise
Bytová komise měla 5 členů, z toho 4 zástupce občanů a 1 referentku městského úřadu. Předsedou se stal Karel Polák a členy David Jarčík, Renáta
Knoppová, Romana Neznalová a Ladislav Novák. Během roku se komise sešla
12x, v březnu a dubnu kvůli nouzovému stavu nezasedala. Na schůzích členové řešili tyto záležitosti: 77x prodloužení stávající smlouvy uzavřené na dobu
určitou, 6x uzavření nové nájemní smlouvy k uvolněnému bytu s žadatelem
o byt ve vlastnictví města, který měl podanou žádost, 2x vyjádření k žádosti
o přednostní řešení bytové situace, 8x žádost o uzavření nové nájemní
smlouvy s nájemci, kteří nesplnili podmínky pro prodloužení smlouvy dané
zásadami (dluh ke dni ukončení smlouvy), 1x žádost o souhlas pronajímatele
s přechodem nájmu v případě úmrtí nájemce a 35x vyřazení žádosti o byt.

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. Činnost komise byla také
ovlivněna pandemií. Proto se neuskutečnily některé tradiční akce, např. setkání a blahopřání k diamantové a zlatým a stříbrným svatbám, prosincové
posezení pracovníků SPOZ, ani návštěvy občanů ze Studénky žijících
v domovech důchodců. Setkání jubilantů ve věku 70 a 75 let s vedením města
se neuskutečnilo, bylo nahrazeno písemným blahopřáním starosty a dárkovým poukazem. Jubilanty ve věku 80, 85 a 90 let, kterých bylo 208, navštívily
členky SPOZ v měsících, kdy to bylo povoleno. Během setkání v lednu a v září
bylo v obřadní síni na zámku přivítáno 32 nových občánků. V červnu zde
proběhlo slavnostní vyřazení 28 maturantů SŠEP Studénka, o. p. s. Zároveň se
SPOZ podílel na organizaci svatebních a smutečních obřadů.

Povodňová komise
Povodňová komise měla stejně jako minulé roky 5 členů. Předsedou byl Libor
Slavík, členy Ing. Radmila Nováková, Petr Sič, Ing. Radim Silber a Lubomír
Šobich. Komise bývá svolána při vyhlášení II. nebo III. stupně povodňové aktivity, 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.
- 27 -
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V roce 2020 byla povodňová komise svolána 2x, a to 22. června a 29. června
v souvislosti s intenzivními srážkami, které způsobily prudký vzestup hladin
především menších toků. K další povodňové události došlo 12. října, kdy došlo k vylití Odry i menších toků. Přestože bylo dosaženo II. stupně povodňové
aktivity, komise nebyla svolána.

Výbory zastupitelstva města
Kontrolní výbor ZMS
Kontrolní výbor pracoval ve složení: Petr Odchodnický jako předseda, Bc. Petr Böhm, Petr Hošek, Věra Langrová a Bohumíra Šrámková jako členové.
V roce 2020 se výbor sešel 2x, a to v červnu a vzhledem k vyhlášeným hygienickým opatřením korespondenčně v červenci. Výbor projednal zápis o provedené kontrole postupů při realizaci veřejné zakázky „Přírodní koupací biotop Studénka“ včetně námitek vznesených kontrolovanou osobou.

Finanční výbor ZMS
Finanční výbor tvořili předseda Ing. Radovan Přikryl a členové Ing. Iveta Brožová, Ing. Bc. Petr Havránek, Ing. Lukáš Pomikálek a Marcela Škarupová. Výbor se sešel 2x. V červnu doporučil ZMS schválit „Závěrečný účet města
Studénky a účetní závěrku města Studénky za rok 2019“. V listopadu doporučil schválit rozpočet města Studénky pro rok 2021, schválit střednědobý výhled rozpočtu města Studénky na období let 2022 až 2027 a schválit dodatek
č. 1 ke smlouvě o revolvingovém úvěru.

Osadní výbor ZMS
Osadní výbor řídila Ing. Irena Vyorálková jako předsedkyně, členy byli
Ing. Karel Hradský, Bc. Jolana Hudcová, Markéta Peichlová, Pavel Pokusiňský,
Ing. Rostislav Rochla a Josef Zetek. Výbor se sešel 3x a byl mimo jiné informován o průběhu výstavby cyklostezky a o vytvoření studie k výstavbě kanalizace v Nové Horce.
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Ocenění města a městského úřadu
Významného úspěchu dosáhlo naše město v soutěži obcí a měst
o nejefektivnější odpadové hospodářství. Soutěž „Odpadový Oskar“ vyhlásila nezisková organizace Arnika s cílem zpopularizovat obce, které produkují méně než 150 kg směsných komunálních odpadů na jednoho obyvatele a rok. Město Studénka obdrželo se 149,4 kg na obyvatele „Odpadového Oskara“ za 3. nejnižší produkci
směsného odpadu v Moravskoslezském kraji v kategorii měst nad 5 000 obyvatel.
Město Studénka získalo ve 14. ročníku soutěže „Stavba Moravskoslezského kraje 2019“ čestné uznání v kategorii dopravní, inženýrské a vodohospodářské stavby za projekt „Přírodní koupací biotop“.

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.
Jako každý rok informační centrum obhájilo
certifikát A.T.I.C. a certifikát Českého systému
kvality služeb. Koncem roku vydalo stolní
a nástěnný kalendář na rok 2021. Většinu roku pracovalo informační centrum v omezeném
režimu, což se odrazilo i na poklesu počtu návštěvníků (v roce 2019 jich bylo 5 210, v roce
2020 jen 2 080). Hlavní činností v době pandemie bylo informování občanů,
kde mohou získat pomoc, pracovnice také vydávaly dezinfekci a roušky.
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HOSPODAŘENÍ
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Rozpočet
Rozpočet na rok 2020 byl schválen v prosinci 2019 a během roku byl několikrát přepracován.
Rozpočet města Studénky na rok 2020
(v Kč)

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

Schválený rozpočet
218.236.300
155.266.500
19.353.500
0
43.616.300
243.497.300

Upravený rozpočet
205.646.400
135.632.100
25.176.500
5.435.800
39.402.000
247.726.500

Investiční akce
„Cyklistická stezka Studénka – Nová Horka“
Tento projekt v celkové ceně 16.593.008 Kč byl spolufinancován Evropskou unií. Cílem bylo vybudování nové
cyklostezky, která měla spojovat centrum města
s místní částí Nová Horka. Cyklostezka měla navazovat
na již dříve vybudovanou cyklostezku na Veřovické ulici. Odtud bude vedena po ulici Matiční a souběžně bude míjet frekventovanou
silnici č. II/464. Za mostem přes Sedlnici se odkloní a bude směřovat
k autobusové zastávce Studénka-Nová Horka. Projekt začal už v roce 2018,
ale bylo nutné práce přerušit z důvodů vad projektové dokumentace. Původní smlouva byla ukončena a v roce 2020 byl vybrán nový zhotovitel. Práce začaly v březnu 2020 a měly by být ukončeny v dubnu 2021.
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„Novostavba chodníkového tělesa na ulici Butovická – II. etapa“
Projekt v celkové ceně 11.823.897 Kč byl spolufinancován Státním fondem dopravní infrastruktury a byl realizován od března
do listopadu. Tato II. etapa navázala na předchozí z roku 2016.
Bylo vybudováno 647 m chodníku po levé straně silnice do Bílovce až k autobusové točně u bývalé STS. Součástí stavby byl
nový osvětlený přechod pro chodce a nová autobusová zastávka
U Transformátoru. Protější zastávka byla zrekonstruována, byla vybudována
dešťová kanalizace a upraveny sjezdy k nemovitostem.

„Parkoviště za budovou MěÚ“
Z vlastních zdrojů města v ceně přes
9 milionů Kč bylo za městským úřadem v místě hřiště vybudováno
osvětlené parkoviště s 94 parkovacími místy. Parkoviště bylo doplněno novými přístupovými chodníky s bezbariérovou úpravou. Byl vybudován nový přístup ke
Střední škole ekonomicko-podnikatelské, o. p. s., a 3 vstupy do bytového domu. Vykácené stromy a keře byly nahrazeny novou výsadbou v počtu
24 stromů a asi 1 900 keřů.

„Infrastruktura lokality Panská“
V lokalitě Panská byla od května do prosince vybudovaná technická a dopravní infrastruktura
pro budoucí výstavbu rodinných domů. Celková
cena přes 10 milionů Kč byla financována
z vlastních zdrojů. Součástí stavby byla komunikace se souběžně vedoucím chodníkem, nový vodovodní řád, plynovod, veřejné osvětlení, kanalizační řád splaškové i dešťové kanalizace a kryté kontejnerové stání.

Připravené dokumentace
Projektová dokumentace „Vytápění budovy městského úřadu“
Projektová dokumentace „Víceúčelová sportovní hala“
„Chodníkové těleso ul. Butovická – III. etapa“
„Hydrogeologická posouzení 3 lokalit“ (Na Trávníkách, areál přírodního koupacího biotopu, zahrádkářská osada)
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Dotace
V roce 2020 bylo podáno 8 dotací, získáno bylo 7 dotací.

Úsek stavebního úřadu
V roce 2020 bylo vydáno 192 rozhodnutí včetně usnesení, 13 souhlasů s ohlášenou stavbou, 49 územních souhlasů, 25 sloučených územních souhlasů
a souhlasů s provedením ohlášeného stavebního záměru a 23 kolaudačních
souhlasů. Úsek uskutečnil 50 kontrolních prohlídek na stavbách a nemovitostech. Bylo např. vydáno územní rozhodnutí pro umístění stavby prodejny
LIDL za čerpací stanicí Benzina nebo kolaudační souhlas k realizaci Zubní kliniky Studénka na Budovatelské ulici. Stavební úřad vydal povolení nebo
opatření, kterými povolil výstavbu 9 novostaveb rodinných domů na území
města. Nově vzniklo a bylo oznámeno užívání 4 bytových jednotek v rámci
provedené výstavby nových domů. Byla dokončena změna č. 7 „Územního
plánu Studénka“.

Úsek správních činností dle zákona o pozemních komunikacích
Bylo vydáno 39 povolení dle zákona o pozemních komunikacích a silniční
správní úřad uskutečnil 50 dohledů na místních komunikacích.

Veřejná finanční podpora města
Veřejná finanční podpora se poskytuje na podporu činnosti právnických osob
nebo k jiným účelům, jako je činnost sportovní, kulturní, charitativní, na práci
s dětmi a mládeží. Orgány města, tj. Radou města Studénky a Zastupitelstvem
města Studénky, byla poskytnuta 40 žadatelům ve výši 4.827.300 Kč. Mezi
příjemce s nejvyšší finanční podporou patřila Charita Studénka (ve 2 žádostech celkem 1.150.000 Kč), DentAdel Medical, s. r. o., Pustějov (1.000.000 Kč)
a spolek HC Studénka, z. s. (896.000 Kč).

Granty
V grantovém programu bylo rozděleno 232.000 Kč mezi 20 žadatelů na
36 projektů a akcí. Nejvyšší částku 35.000 Kč získal Sportovní klub policie Ostrava na 27. ročník soutěže „Obranářský speciál SKP Ostrava“. Po 25.000 Kč
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připadlo HC Studénka na akci „HC Olymp Praha – HC Studénka U60“ a Spolku
rodičů Jednička na „Rodinné odpoledne“. Spolek rodičů při ZŠ Studénka Sjednocení obdržel 10.000 Kč na „Čarodějný průlet Studénkou“.

Dary
V roce 2020 byl poskytnut dar 60.000 Kč Vysoké škole báňské – Technické
univerzitě Ostrava na prezentaci studentských prací na téma „Ideální
Studénka“.

Opravy a údržba majetku
Správa a údržba silnic, chodníků, rozhlasu, dopravního značení, dešťových vpustí a kanalizace
V roce 2020 proběhly opravy výtluků, výmolů a propadů na místních komunikacích na území města Studénky za 200.000 Kč. Byla opravena příjezdová
cesta ke školní jídelně ZŠ FkT, prodloužený úsek ulice Sjednocení ke garážím,
točna autobusů v Butovicích u STS a další úseky za celkovou cenu 81.000 Kč.
Proběhla také oprava částí litých chodníků v sídlišti na ulici Arm. gen. L. Svobody za částku 480.000 Kč a byla zpracována projektová dokumentace na
opravu povrchu ulice Družstevní včetně vybudování nového chodníku, projektová dokumentace na opravu chodníku na ulici Zahradní a na opravu komunikace ulice Panská.
Ve městě bylo obnoveno vodorovné dopravní značení za 140.000 Kč a vybledlé dopravní značky a značky zničené vandaly v částce 80.000 Kč.
V průběhu roku byly odstraňovány zejména havárie na dešťových šachtách
a kanalizaci za celkovou částku 300.000 Kč a byla provedena havarijní oprava
3 kusů dešťových vpustí na ulici Bezručova. Po záplavách byly obnoveny příkopy a opraveny propustky zejména na ulici Panská, Na Trávníkách a Matiční
za 30.000 Kč. V souvislosti se záplavami byly provedeny kamerové zkoušky
kanalizace v objektu garáží Kmínek a ulice Matiční za 20.000 Kč, byla provedena oprava s odvodněním komunikace Družstevní za 20.000 Kč a metodou
Jet Parcher byly opraveny části komunikace Malá strana a Butovická za
60.000 Kč.
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Rozhlasové hlásiče byly doplněny, nově umístěny a opraveny za 50.000 Kč.
Na rozšíření a modernizaci městského rozhlasu byla zadána projektová dokumentace.
Pro pracovní skupinu města byl zakoupen nový užitkový automobil zn. GAZ
GAZELLE za 1.200.000 Kč. Bylo zakoupeno dopravní značení za cca 25.000 Kč
a byly vypracovány projektové dokumentace na změnu dopravního značení
mj. na ulici Sjednocení, u odbočky z ulice Sjednocení k MěÚ
a další. V červnu a červenci byla vybudována nová parkoviště, jedno u bývalé školy na Tovární ulici, druhé u zdravotního
střediska u bývalého kina, třetí na Malé straně pod bytovými
domy.

Nebytové hospodářství
Byly opraveny nebytové prostory v hodnotě 4.610.000 Kč. Jednalo se především o opravu topného systému na ulici Poštovní čp. 772, výměnu části oken
na budově SŠEP, o. p. s., opravu střešní konstrukce na smuteční síni včetně
střešních svodů, výměnu plynových kotlů na ulici Poštovní čp. 772, opravu
části topného systému na budově ZUŠ, opravy a havárie nebytových prostor
a běžnou a záchovnou údržbu nebytových prostor.
V roce 2020 byly v Dělnickém domě provedeny opravy za 350.000 Kč. Jednalo se především o opravu zábradlí na terase Dělnického domu a opravy komínových těles. Byla zpracována projektová dokumentace na opravu střešní
konstrukce Dělnického domu v částce 370.000 Kč.
Na základě požadavků dobrovolných hasičů byly provedeny opravy na hasičských zbrojnicích. Na budově hasičské zbrojnice na ulici Družstevní byla částečně opravena střecha, do klubovny na ulici Nádražní byly dodány nové židle a do zbrojnice na ulici Butovická byly dodány nové vestavné skříně do prostoru šaten. Celkový náklad činil 500.000 Kč.

Bytové hospodářství
V roce 2020 bylo na opravy, údržbu a řešení havárií domovního a bytového fondu
vynaloženo 3.900.000 Kč. Bylo provedeno celkem 113 oprav v bytech, z toho ve
3 případech byly byty kompletně zrekonstruovány a v 5 bytech byl pořízen nový
plynový kondenzační kotel. Na budově čp. 810 na ulici Budovatelská byla provedena výměna střešní krytiny a v domě čp. 322 na ulici Tovární proběhla částečná
výměna vodovodního potrubí.
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Základní školy
Na opravách a údržbě areálů a budov základních škol bylo proinvestováno
2.600.000 Kč. Kromě běžné údržby a odstraňování rozsáhlejších havárií byla
v budově ZŠ Sjednocení provedena výměna PVC ve 4 učebnách, proběhla rekonstrukce bytu školníka a úprava prostor Slunečnice. V budově ZŠ Butovická byly opraveny omítky a podlaha v učebně dílen v suterénu a byly vyměněny sedmery dveře na II. stupni. V budově ZŠ Františka kardinála Tomáška
proběhla oprava učebny v suterénu.

Mateřská škola a školní stravování
Na opravy a údržbu areálů a budov MŠ bylo vynaloženo 870.000 Kč. Kromě
běžné údržby a odstraňování havárií byla provedena sanace obvodového zdiva a výměna PVC v jídelně a na chodbě v budově MŠ Butovická a byly provedeny sanační omítky v suterénu MŠ R. Tomáška.
V roce 2020 bylo v kapitole školní stravování proinvestováno 741.000 Kč,
které byly použity na běžnou údržbu a zejména na odstraňování havárií
gastrozařízení.

Zachování a obnova kulturních památek
V roce 2020 byla prováděna běžná a záchovná údržba za 350.000 Kč. Byla
provedena lokální oprava fasády nového zámku.

Péče o vzhled obce
Na dětská hřiště na ulici Poštovní a v areálu „Za Klečkou“ byly nově zakoupeny a instalovány multifunkční herní sestavy, na ulici Budovatelská a A. Dvořáka byly nově zakoupeny kolotoče, to vše za cca 385.000 Kč.
V roce 2020 byly kromě běžné údržby a odstraňování havárií veřejného
osvětlení realizovány tyto větší akce: přesun rozvaděče a svítidla na ulici Butovická za cca 33.000 Kč, výměna svítidla za svítidlo se solárním napájením
u MŠ Poštovní za cca 34.000 Kč, výměna osvětlení předzahrádky u Dělnického domu za cca 20.500 Kč a výměna poškozeného sloupu za nový na ulici
R. Tomáška za cca 9.500 Kč. Na ulicích 2. května, Sjednocení a částech ulic
Poštovní a Arm. gen. L. Svobody proběhla opakovaná defektoskopie sloupů
veřejného osvětlení za cca 30.000 Kč.
V listopadu byl zakoupen nový umělý vánoční strom, který byl instalován do
kašny na nám. Republiky v hodnotě cca 216.000 Kč.
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Svoz odpadů
Z popelnic a kontejnerů občanů bylo vyvezeno 1 458,09 t směsného komunálního odpadu. Do kontejnerů na tříděný sběr bylo odloženo 120,5 t skla,
126,2 t plastů a 79,122 t papíru. Z oplocených stanovišť velkoobjemových
kontejnerů bylo odvezeno 221 ks velkoobjemových kontejnerů o objemu
5 nebo 7 m3 odpadů ze zahrad a zahrádek, 233,48 t biologicky rozložitelného
odpadu z hnědých 770l kontejnerů. Při sobotních svozech objemného a nebezpečného odpadu bylo odvezeno 521 m3 odpadů, z toho bylo 270 m3 objemných odpadů, 50 m3 lednic a elektra, 140 m3 dřeva, 43 m3 pneumatik,
8 m3 nebezpečných odpadů (barvy, oleje, akumulátory) a 10 m3 železa. Ze
sběrného dvora na ulici Poštovní bylo vyvezeno celkem 279,11 t objemného
odpadu a 16,18 t pneumatik.

Veřejná silniční doprava
MHD i ostatní dopravní obslužnost začala zajišťovat společnost Transdev
Morava, a. s., a ČSAD Vsetín, a. s.
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ORGANIZACE
ZŘIZOVANÉ
MĚSTEM
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SAK Studénka, příspěvková organizace
Společnost SAK Studénka, příspěvková organizace, nabízela obyvatelům i návštěvníkům služby
v oblasti kultury a sportu (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 provoz a aktivity
zimního stadionu, areál přírodního 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. Pod organizaci spadal také Sportovní areál u ZŠ Františka kardinála
Tomáška a Sportovní areál u ZŠ Butovická. Ředitelem organizace byl
Mgr. Kamil Krahula, který začal funkci vykonávat od 2. ledna.

Kultura
Středisko kultury pořádalo kulturní akce pro všechny věkové kategorie obyvatel Studénky a blízkého okolí. Středisko organizovalo kulturní akce a další
projekty, zabezpečovalo zpracování a vydávání zpravodaje, zajišťovalo kompletní propagaci akcí a prodej vstupenek, organizovalo cvičební kurzy a provoz Dělnického domu. Pod hlavičku organizace patřil také Tamburašský soubor Brač Studénka a Mažoretky Petra Studénka. Organizace zajišťovala předplatné do Národního divadla moravskoslezského Ostrava. Vedoucím střediska byl do 31. května Bc. Jan Rodek, 1. září nastoupila Ing. Radka Tomášková.
Celkem mělo středisko naplánováno 58 kulturních akcí, kvůli pandemii se
jich nakonec podařilo uspořádat jen 27, zúčastnilo se jich 6 684 návštěvníků.
Mezi nejvýznamnější akce patřil „XXIV. městský ples“, divadelní představení
„Dva nahatý chlapi“ a „Cavewoman“ a akce „Plnou parou vpřed“. Mezi zrušenými akcemi byl den města, všechny plánované koncerty i adventní program.
Naopak byly pořádány tzv. bezkontaktní akce, jako byly on-line přenosy a fotografická soutěž. V období, kdy se nemohly pořádat kulturní akce, zaměstnanci uklízeli, prováděli drobné opravy nebo pomáhali Charitě Studénka
s rozvozem obědů.
V roce 2020 bylo otevřeno 6 cvičebních kurzů (např. vinyasa jóga či kalanetika). Jarní ani podzimní běh nebyl dokončen.
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Z původně plánovaných 8 divadelních představení v divadle v Ostravě se
uskutečnila pouze 3, na zbytek byly poskytnuty vouchery s uplatněním v roce
2021. Předplatné si zajistilo 38 zájemců.
Od začátku roku byly problémy s nově zakoupeným rezervačním systémem,
který vykazoval zásadní nedostatky, jež poskytovatelé nebyli schopni odstranit. Proto byl využíván provizorní systém a byla zahájena jednání o nákupu
nového rezervačního systému.
Redakční radu zpravodaje města tvořili Mgr. Kamil Krahula, Ing. Ivana Richterová a Mgr. Dagmar Válková. Zpravodaj města byl vydáván v nákladu
2 700 kusů, byl celobarevný a byl poskytován zdarma. Obálka zpravodaje zůstala zachována a každý měsíc měnila svou barevnost a hlavní motiv. Vnitřní
část zpravodaje byla rozdělena do několika rubrik, např. informace
z městského úřadu, ze škol, ze sportu a kultury
apod. Pravidelné rubriky pak byly doplněny
o články čtenářů, pozvánky na kulturní, sportovní a jiné akce a inzerci. Všechna čísla byla
pravidelně zveřejňována na webových stránkách organizace. Měsíčně se zpravodaj rozesílal
do více než 30 měst, knihoven a institucí v ČR,
ve Studénce si ho bylo možné vyzvednout na 18 místech. V soutěži „Radniční
listy roku 2020“ získal studénecký zpravodaj 2. místo v okrese Nový Jičín
a 8. místo v Moravskoslezském kraji.

Městská knihovna Studénka
Městská knihovna Studénka sídlí na ulici Arm. gen. L. Svobody 760, její pobočka je dislokovaná na zámku. Vedoucí byla Bc. Ludmila Nováková.
V tomto roce měla knihovna 702 čtenářů. Kromě knih, časopisů a deskových
her si registrovaní čtenáři mohli také zdarma půjčit až 3 e-knihy měsíčně.
V době uzavření knihovny byl tento počet navýšen na 5. Knihovna pořádala
besedy pro dospělé čtenáře (v tomto roce se jich kvůli uzavření knihovny
uskutečnilo jen 12), knihovnické lekce pro děti MŠ a žáky ZŠ (také jen 12)
a 2 výstavy. Knihovna se zapojila do projektu „Už jsem čtenář – Knížka pro
prvňáčka“, do projektu „Kniha z knihovny“ a „Týden knihoven“ a do čtenářské soutěže „Hvězdný čtenář“ a „Plnou parou vpřed“.
Knihovna byla v době pandemie uzavřená od 13. března. Knihovna na sídlišti
byla otevřena 27. dubna, pobočka na zámku 4. května. Během uzavření knihovnice prováděly úklid obou knihoven, akvizici a katalogizaci, kontrolu kni- 40 -
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hovního fondu. Na zámku byly v další místnosti nainstalovány nové regály. Po
otevření musela být v knihovně dodržována hygienická opatření (maximálně
5 osob v knihovně, použití roušek, dezinfekce). Knihovnice následně knihy
dezinfikovaly a na 72 hodin ukládaly do karantény, než mohly být půjčeny
dalším čtenářům. Během podzimní vlny byla knihovna uzavřená od 23. října.
Od 23. listopadu bylo otevřeno pouze výdejní okénko, kdy čtenáři vraceli
knihy a mohli si u okénka vypůjčit knihy předem objednané. K úplnému otevření knihovny došlo na 2 týdny v prosinci, do konce roku byla knihovna opět
uzavřená.

Přírodní koupaliště
Vedoucím koupaliště byl Ondřej Stanek.
Přírodní koupaliště mělo zahájit provoz 1. června, ale
v důsledku špatného počasí se jeho otevření posunulo až
na 14. června. Protože skoro celý červen propršel, mohli
jsme se koupat jen 4 dny. Následující 2 měsíce už počasí
koupání přálo, denní návštěvnost se pohybovala mezi 600 a 700 návštěvníky.
Kvůli nepříznivému počasí byl provoz ukončen už začátkem září.
Nově pronajatý bufet „Na Plovárně“ byl otevřený denně od 1. června. Kromě
prodeje občerstvení se zde o víkendech konaly hudební produkce.

Rodinné centrum
Rodinné centrum vedla Lucie Zajícová. V dopoledních hodinách probíhal kurz
psychomotoriky pro děti ve věku od 6 měsíců do 3 let věku a kurz „PIDILIDI“,
který navštěvovaly děti ve věku od 1,5 do 4 let bez rodičů. Odpoledne děti
mohly navštěvovat kroužky „Pohybáček“, „Tancuj!“, „Pastelkohraní“ a „Hudební hrátky“, na podzim se k nim přidal ještě aerobik pro děti z mateřské
školy a aerobik pro děti z I. stupně základní školy. Na jaře i na podzim během
covidové pandemie kroužky neprobíhaly.
Mezi akcemi rodinného centra zaujala např. přednáška
„Dětský vzdor“, setkání „Rozloučení se školním rokem“
nebo malování přáníček seniorům. V červenci se poprvé
konaly 2 turnusy sportovního příměstského tábora (viz
foto vpravo). Celkem se zúčastnilo 18 dětí. Jejich náplní byly
sportovní aktivity, soutěže a hry, návštěva Vagonářského
muzea a bowlingu. Tradiční „Svatomartinský lampionový
průvod“ (viz foto vlevo) se tentokrát konal v jiné podobě.
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Rodiče se domluvili a ve stejnou dobu rozsvítili v oknech svých bytů lucerničky a lampiony.
Od listopadu byly prostory rodinného centra zapůjčeny pro projekt „Rozvojové centrum pro nezaměstnané rodiče“. Rodiče se zde mohli rekvalifikovat
a rodinné centrum zajistilo hlídání dětí.
Rodinné centrum se připojilo k Síti pro rodinu, což je organizace, která podporuje rodinná a mateřské centra. Nově byly ve spolupráci se Sítí pro rodinu
zorganizovány on-line semináře pro rodiče na témata kyberšikany, stravování, první pomoci a podpory psychomotorického vývoje dětí.
V dalším prostoru bývalé školy na ulici Tovární vznikla nová herna pro děti a malá
čekárna pro rodiče (viz foto vpravo). Při jejich realizaci byla zjištěna vlhká zeď, protože
přes vnější schodiště zatékalo (viz foto vlevo). Město tedy přistoupilo k jeho rekonstrukci.

Sportovně-ubytovací komplex a sportovně-rekreační areál
Vedoucí byla Lucie Skýpalová.
Bazén byl v provozu do června, poté byl kvůli havárii mimo provoz. Od ledna
do března probíhala v bazénu plavecká škola Relax, s. r. o., pod vedením
Mgr. Reného Lakomého.
Sauna byla v provozu, pokud to vládní nařízení povolila, tj. od 1. ledna do
13. března a od 27. května do 31. července. Po nutné měsíční odstávce byla
zprovozněna od 1. září do 7. října a od 4. do 17. prosince.
Solárium bylo v provozu celoročně kromě jarního (polovina března až konec
května) a podzimního uzavření (začátek října až začátek prosince).
Sportovně-rekreační areál byl otevřen 27. května a uzavřen 7. října.
Ve sportovním centru se konala 1 diskotéka s DJ Paulem Doctorem, a to
22. února.
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Televizní studio Odra
Vedoucím studia byl Jakub Švarc.
Studio i nadále spolupracovalo s kopřivnickou KTK a Televizí Mikroregiony.
Vysílání bylo souběžně šířeno také na kanále TV Odra v síti MIRAMO a v síti
M-NET Studénka, na internetu pomocí webu www.tvodra.cz. V roce 2020 pořady sledovalo přes internet 58 000 diváků. TV Odra pokračovala v dodávání
zpráv regionální televizi Polar pro pořad „Express Studénky“. V důsledku
pandemie byly omezeny pravidelné pořady jako „Host ve studiu“, „Z archivu
muzea“, „Pohled do knihovny“ a „Bez komentáře“. Zcela zrušen byl v tomto
roce pořad o kulturní scéně „Kulturart“. Nově studio vysílalo celé léto a během jarní části pandemie denně dodávalo zpravodajství ze Studénky televizi
Polar. V kabelové síti a na internetu mohli diváci týdně vidět průměrně
45 repríz magazínu TV Odra. Studio svým divákům nabídlo přes 230 reportáží a celkem za rok odvysílalo přes 100 hodin pořadů vlastní produkce nebo
pořady převzaté.

Vagonářské muzeum
Vedoucím muzea byl Bronislav Novosad.
V roce 2020 muzeum navštívilo 7 478 návštěvníků, což bylo ovlivněno covidovou pandemií. Během 4 sobot v únoru proběhla v muzeu akce „Hrajeme si
s Merkurem“, v září se konaly 2 výstavy: „Dvorní vlak“ a „Stáli u zrodu“. V říjnu bylo muzeum jedním ze zastavení během oslav 130. výročí trati ze
Studénky do Bílovce. Vládní opatření uzavřela muzeum od 13. března do
12. května a od 12. října až do konce roku.
V únoru byl v muzeu instalován nový pokladní systém a v dubnu zaměstnanci
stěhovali část depozitáře ze zámku. Město vyčlenilo 2 místnosti v budově bývalé školy na Tovární ulici, ve kterých byl zřízen nový depozitář a místnost
s knihovnou pro badatele. V kanceláři vedoucího muzea byla nově zřízena galerie a proběhla modernizace v edukativní místnosti.
V roce 2020 se v muzeu uskutečnilo 12 badatelských návštěv a bylo poskytnuto asi 90 odpovědí na dotazy, týkající se Vagonářského muzea, ale i historie
města Studénky.
Pracovníci navštěvovali archiv v Novém Jičíně, kde nafotili materiál týkající
se historie Studénky v rozsahu 2,41 GB. V červenci byla vydána nová brožura
„Letecká výroba ve Studénce“.
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Víceúčelová sportovní hala
Vedoucím sportovní haly byl Ondřej Stanek.
Víceúčelová sportovní hala poskytovala zázemí sportovnímu klubu
HC Studénka, který zde trénoval i hrál všechna domácí a přípravná utkání
všech kategorií. Ledová plocha byla také využívána pro soutěž amatérských
družstev (tzv. amatérská hokejová liga), pro pronájmy jednotlivým amatérským týmům a pro bruslení veřejnosti. V dopoledních hodinách ledovou plochu využívaly školy ze Studénky a okolních obcí.
Jarní část sezony musela být předčasně ukončena 13. března. Proto podzimní
část začala dříve a už 10. srpna vyjeli na ledovou plochu první bruslaři. Kvůli
zhoršení epidemické situace a vládním opatřením rozhodla Rada města
Studénky od 11. října provoz ukončit a led rozpustit. Do konce roku k žádné
změně nedošlo.
Fitcentrum bylo kvůli pandemii uzavřeno 114 dní, přesto ho navštívilo
3 791 zájemců.

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.

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 3 hasičských stanicích – centrální hasičská zbrojnice na uli- 44 -
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ci Butovická, hasičská zbrojnice na ulici Družstevní a hasičská zbrojnice na
ulici 2. května. Nepřetržitá pohotovost je zabezpečována v HZ na ulici Butovická, kde se nachází požární technika pro první výjezd, a v HZ Družstevní,
kde se nachází požární technika pro druhý výjezd a velkokapacitní cisternová
stříkačka. Kromě základních zásahů u požárů a jiných mimořádných událostí
se jednotka specializuje: HZ 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 2020 bylo pro výkon služby v jednotce zařazeno 45 hasičů, z toho
20 členů organizace SDH Studénka-Butovice, 20 členů organizace SDH Studénka-město a 5 členů organizace SDH Studénka-nádraží. Velitelem jednotky
byl Petr Sič, jeho zástupcem Michal Weislechner.
Jednotka sboru dobrovolných hasičů města Studénky vyjela v roce 2020 celkem k 151 událostem,
z toho bylo 88 na území města a k 63 událostem vyjela mimo území města. Pro srovnání s rokem 2019
to je celkový nárůst o 23 událostí a o 21 událostí na
území města. Na tento nárůst počtu výjezdů měly vliv bleskové povodně
v měsíci červnu a říjnu, které postihly hlavně oblast okolo ulice Na Trávníkách, Družstevní a Malá strana.
Z uvedených 151 událostí, ke kterým jednotka vyjela, bylo 16 požárů, 90 technických pomocí, 20 dopravních nehod, stejně jako v předloňském roce,
z toho byly 2 železniční, 7 ostatní pomoc – jednalo
se o pomoc zdravotní záchranné službě se snesením pacienta, 6x únik ropných látek, 2x plané poplachy a 2 taktická cvičení.
Ve 2 případech poskytovala jednotka služby za úplatu a 5x vyjela na pomoc
městu při očistě komunikací od naplavenin po přívalových deštích.
Všechny požáry, ke kterým došlo na území města, byly malého rozsahu a nevznikly při nich žádné větší škody.
Při zásazích a při výjezdech k nim nebyl zraněn žádný z členů jednotky.
V měsíci lednu získala jednotka darem od Moravskoslezského kraje sadu
zvedacích vaků, sadu pro stabilizaci havarovaných vozidel a samonosnou nádrž na vodu. V měsíci červnu pak speciální filtry k maskám a detektor plynů.

- 45 -

Kronika města Studénky za rok 2020

PRŮMYSL,
ŽIVNOSTI, OBCHOD
A SLUŽBY
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Studénka i Nová Horka spadají územně pod Živnostenský úřad Bílovec. Podle
jeho údajů podnikalo v roce 2020 ve Studénce 1 236 fyzických osob,
184 právnických osob, 3 zahraniční fyzické osoby a 1 zahraniční právnická
osoba. V Nové Horce pracovalo 22 podnikatelů, z toho 19 fyzických osob
a 3 právnické osoby.

Ubytování, restaurace, kavárny, bary, hostince
Ubytování
Hotel Antler, hotel Vagónka, penzion Krásná Marie, SAK Studénka, příspěvková organizace, Ubytovna Studénka

Restaurace
Dělnický dům, hotel Vagónka, Kavárna, MaDolin rest, penzion Krásná Marie,
pizzerie Milano, pizzerie Verona, POLI jídelna, Restaurace – Pizzerie SPORT,
Restaurace a penzion U nádraží

Občerstvení a bistra
Bistro U Kraba, Bistro Honneybee – asijské speciality, bufet Paličková, Lahůdky POLI, Kebab Studénka

Cukrárny
cukrárna Loď

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

Hospůdky
hospůdka U Oldy, hostinec Nová Horka

Vinárny
Vinárna F, Vinotéka U Šrotů

- 47 -

Kronika města Studénky za rok 2020

Zdravotnické služby
Ambulance plastické chirurgie a kosmetologie
MUDr. Hana Klosová, Ph.D.

Alergologie
MUDr. Jiřina Vrajíková

Diabetická a interní ambulance
MUDr. Dagmar Kantorová

Dětští lékaři
MUDr. Irena Kučerová , MUDr. Šárka Pekařová

Domácí odborná zdravotnická péče a pečovatelská služba
Charita Studénka

Gynekologická ambulance
MUDr. Hana Kováčová , MUDr. Kateřina Zhánělová

Chirurgická, gastroenterologická a interní ambulance
MUDr. Pavel Hanzelka

Laboratoř
Laboratoř – Binarová Markéta

Léčebná rehabilitace
MASÁŽE JANA, Masáže – Milena Majtnerová, Masáže, regenerační služby Iva
Dobiášová , Masáže SP – Penová Simona, Nečasová Vanda, Léčebná rehabilitace NEURON
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Lékárny
Lékárna Dr. Max, Lékárna Prima

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

Oční ambulance
MUDr. Olga Hollá

Optika
Domácí optika – Sylva Šmehlíková, Oční optika Falhar, Oční optika Monika
Janíčková

ORL ambulance
MUDr. Dušan Laskafeld

Poradna pro rozvoj osobnosti dítěte
Mgr. Milena Dvořáková

Praktičtí lékaři
MUDr. Jaromíra Fabianová, MUDr. Hana Honová, MUDr. Petr Huvar,
MUDr. Miroslava Jiříčková , MUDr. Naďa Volná

Psychologické poradenství
Bc. Alexandr Dresler, Mgr. Milena Dvořáková

Psychiatrická ambulance
MUDr. Jiří Starý

Stomatologická ambulance
DentAdel Medical, s. r. o., MUDr. Helena Břízová (do 30. dubna), MUDr. Jiřina
Marková, MUDr. Marie Tichopádová
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Urologická ambulance
MUDr. Lenka Sobková

Zubní laboratoř
Dana Richterová

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

Veterinární ošetřovna
MVDr. Barbora Storzerová
Ke dni 30. dubna uzavřela svou stomatologickou ordinaci MUDr. Helena Břízová z důvodu odchodu do důchodu.
V létě otevřela MUDr. Hana Klosová, Ph.D., na Tovární ulici ambulanci plastické chirurgie a kosmetologie.
K 31. prosinci ukončila svou stomatologickou praxi MUDr. Jiřina Marková
z důvodu odchodu do důchodu.

Živnosti a provozovny
Zastupitelstvo města na svém mimořádném zasedání
20. února schválilo poskytnutí veřejné finanční podpory
společnosti DentAdel Medical, s. r. o. Společnost si od
města pronajala dlouho nevyužité prostory bývalé lékárny v bytovém domě na ulici Budovatelská 810, které
na vlastní náklady zrekonstruovala a ve kterých bude provozovat stomatologické ordinace minimálně 13 let. Součástí smlouvy bylo, že společnost přijme
do 2 let celkově minimálně 800 pacientů s trvalým pobytem na území města
Studénky, ordinace bude provozovat alespoň 35 hodin týdně a bude mít
smlouvy minimálně se 4 zdravotními pojišťovnami. Na jaře otevřela tato
zubní klinika ordinaci dentální hygieny.
Od 31. března byla trvale uzavřena pobočka MONETA Money Bank na náměstí Republiky. Nejbližší otevřená pobočka byla v Ostravě.
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V květnu bylo na náměstí Republiky nově otevřeno Bistro
U Kraba. Od 18. září otevřel provozovatel bistra také Kavárnu
v 1. patře budovy na náměstí Republiky (viz foto).
V říjnu došlo k uzavření pokladny na pobočce České spořitelny ve Studénce
na náměstí Republiky.
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ŠKOLSTVÍ
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Mateřská škola Studénka
Mateřská škola Studénka, Komenského 700, příspěvková organizace, měla ve 2. pololetí školního
roku 2019/2020 1 kmenové a 5 odloučených pracovišť. Ředitelkou byla Mgr. Pavla Honová, o děti se
staralo 31 učitelů, 6 speciálních pedagogů a 11 asistentů pedagoga. Ve všech odloučených pracovištích
bylo celkem zapsáno 288 dětí, které byly rozděleny
takto: MŠ Budovatelská 39 dětí, MŠ Butovická
23 dětí, MŠ Komenského 56 dětí, MŠ R. Tomáška 37 dětí, MŠ Poštovní (viz foto pod nadpisem „Školství“) 120 dětí a MŠ Nová Horka 13 dětí.
Provoz všech pracovišť mateřské školy byl v důsledku koronavirové nákazy
přerušen od pátku 13. března.
Zápis do všech poboček mateřské školy proběhl 4. až 7. května bez přítomnosti dětí a zákonných zástupců.
Mateřská škola se zapojila do projektu „Poskytování bezplatné stravy dětem
ohroženým chudobou ve školách z prostředků OP PMP v Moravskoslezském
kraji IV“ financovaného z „Operačního programu potravinové a materiální
pomoci“.
Pobočky mateřské školy byly otevřeny 11. května v omezeném režimu, který
spočíval např. v tom, že skupiny dětí byly menší, dětem se ráno měřila teplota, do vnitřních prostorů nesměl vstoupit doprovod, děti si do školky nesměly
přinést vlastní hračky.
Mateřská škola Studénka, Komenského 700, příspěvková organizace, měla
v 1. pololetí školního roku 2020/2021 1 kmenové a 5 odloučených pracovišť.
Ředitelkou byla Mgr. Pavla Honová, o děti se staralo 32 učitelů, 6 speciálních
pedagogů a 9 asistentů pedagoga. Ve všech odloučených pracovištích bylo
celkem zapsáno 299 dětí, které byly rozděleny takto: MŠ Budovatelská 42 dětí, MŠ Butovická 23 dětí, MŠ Komenského 56 dětí, MŠ R. Tomáška 37 dětí,
MŠ Poštovní 126 dětí a MŠ Nová Horka 15 dětí.

- 53 -

Kronika města Studénky za rok 2020

ZŠ Butovická
Základní škola Studénka, Butovická 346, příspěvková
organizace, měla ve 2. pololetí školního roku
2019/2020 ve 13 třídách 276 žáků. Ředitelkou školy
byla Mgr. Aranka Horváthová, zástupkyní ředitelky
Mgr. Vladimíra Henzelová. Ve škole pracovalo 18 učitelů, 4 asistentky pedagoga a 3 vychovatelky.
I v tomto roce navštívili žáci 7. ročníku oblíbený lyžařský areál
Rališka, který disponuje technickým zasněžováním. Příjemný
týden strávili v rekreačním středisku Pekárny Rališka v Horní
Bečvě. Počasí přes velmi mírnou zimu přálo a žáci lyžovali celý týden.
Škola byla v důsledku pandemie koronaviru uzavřena od 11. března a výuka
probíhala on-line. Dne 11. května se mohli zpět vrátit žáci 9. ročníku, od
25. května žáci I. stupně. Účast ve škole byla dobrovolná, probíhala
v maximálně 15členných skupinách pouze dopoledne, vyučovaly se pouze
hlavní předměty, to vše za přísných hygienických opatření. Pro žáky, kteří do
školy nedocházeli, dále pokračovala distanční výuka.
Na 13. března chystalo Sdružení pastelka při ZŠ Butovická „1. záškolácký bál
pro dospělé“. Z důvodu omezení akcí kvůli nákaze koronavirem se bál nakonec neuskutečnil.
Škola se zapojila do projektu „Poskytování bezplatné stravy dětem ohroženým chudobou ve školách z prostředků OP PMP v Moravskoslezském kraji IV“ financovaného z „Operačního programu potravinové a materiální pomoci“.
Slavnostní předání vysvědčení žákům 9. ročníků se za dodržování hygienických opatření uskutečnilo 24. června v altánu na školním dvoře. Bylo určeno
pouze pro žáky těchto ročníků a jejich rodinné příslušníky.
Týden plný zábavních pokusů, her a poznávání mohli žáci 1. stupně a předškoláci zažít v červenci během 2 turnusů příměstského tábora „Veselá věda“.
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Základní škola Studénka, Butovická 346, příspěvková organizace, měla
v 1. pololetí školního roku 2020/2021 ve 13 třídách 272 žáků. Ředitelkou
školy byla Mgr. Aranka Horváthová, zástupkyní ředitelky Mgr. Vladimíra
Henzelová. Ve škole pracovalo 19 učitelů, 4 asistentky pedagoga a 3 vychovatelky.
Netradičně byly až v září předány ceny za školní
časopis. Zástupci redakce „Butovického balvanu“
převzali v knihovně v Třinci cenu za nejlepší titulní
stránku, za nejlepší grafiku a nejlepší školní časopis
v Moravskoslezském kraji s postupem do celostátního kola.
Od 14. října přešla škola na distanční výuku, v listopadu a prosinci se žáci postupně vraceli k výuce ve škole. Ta byla ukončena v pátek 18. prosince, neboť
v důsledku zhoršující se epidemické situace byly o 2 dny prodlouženy vánoční prázdniny.

ZŠ Sjednocení
Ve školním roce 2019/2020 byla ředitelkou Základní
školy Studénka, Sjednocení 650, příspěvkové organizace,
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 287 žáků v 18 třídách, z toho 8 žáků se učilo
v 1., 2. a 3. třídě s upraveným vzdělávacím programem pro žáky s vadou řeči,
6 ve speciální třídě a 24 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 26 učitelů, 12 asistentek pedagoga a 5 vychovatelek.
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Spolek rodičů při Základní škole Studénka ve spolupráci se školou pořádal
8. února tradiční zájezd na hory pro rodiče a děti. Cílem byl lyžařský areál Rališka v Horní Bečvě.
Škola se v rámci projektu „Ovoce do škol“ zapojila do soutěže
„Týden zdravých svačin“. Rodiče pomáhali dětem připravit svačinky ze zeleniny, ovoce, různých pomazánek a mléčných výrobků. Nejlepší nápady učitelé vyfotili a zaslali do soutěže.
V pátek 14. února rozpohybovala žáky 1. až 3. ročníků „Karnevalová zumba“. Tancování se střídalo se soutěžemi a závěr patřil promenádě v maskách.
Ve Ski areálu Vaňkův kopec uspořádal 20. února Spolek rodičů
při Základní škole Studénka lyžařské závody pro všechny
3 studénecké základní školy. Jednalo se již o 7. ročník této soutěže. Přihlášení žáci 5. až 9. ročníku byli rozděleni do 4 kategorií – mladší chlapci, mladší dívky, starší chlapci a starší dívky.
Celkovým výhercem se stal Tomáš Popp ze ZŠ Butovická, který také získal putovní Pohár předsedy SRPZŠS.
Žáci speciálních tříd navštívili ve středu 26. února muzikál
„Eulálie“, který nastudovali žáci ZUŠ v Bílovci. Muzikál
vznikl podle knihy bílovecké spisovatelky Zuzany Pospíšilové a hrál se za doprovodu živého žákovského orchestru.
Škola byla uzavřena od 11. března. Dne 11. května se mohli zpět vrátit žáci
9. ročníku, od 25. května žáci I. stupně. Účast ve škole byla dobrovolná, probíhala v maximálně 15členných skupinách pouze dopoledne, vyučovaly se
pouze hlavní předměty, to vše za přísných hygienických opatření. Pro žáky,
kteří do školy nedocházeli, dále pokračovala výuka on-line.
Ve školním roce 2020/2021 byla ředitelkou Základní školy Studénka, Sjednocení 650, příspěvkové organizace, 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 285 žáků v 20 třídách, z toho 13 žáků se učilo v 1., 2.
a 3. třídě s upraveným vzdělávacím programem pro žáky s vadou řeči, 9 ve
2 speciálních třídách a 25 ve 3 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
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individuálních plánů za úzké spolupráce s poradenskými zařízeními. Na vzdělávání žáků se podílelo 29 učitelů, 13 asistentek pedagoga a 5 vychovatelek.
Od 14. října přešla škola na distanční výuku, v listopadu a prosinci se žáci postupně vraceli k výuce ve škole. Ta byla ukončena v pátek 18. prosince, neboť
v důsledku zhoršující se epidemické situace byly o 2 dny prodlouženy vánoční prázdniny.

ZŠ Františka kardinála Tomáška
Ve školním roce 2019/2020 měla Základní škola
Františka kardinála Tomáška Studénka, příspěvková
organizace, 320 žáků v 15 třídách. Na škole pracovalo
29 pedagogů, z toho 23 učitelů, 3 asistentky pedagoga a 3 vychovatelky. Ředitelem školy byl Mgr. Milan
Stiller, jeho zástupkyní Mgr. Miroslava Tomanová.
Od února nabídla škola ve spolupráci s jazykovou školou Hello Ostrava
kroužky angličtiny přímo ve škole.
Škola byla uzavřena od 11. března. Dne 11. května se mohli zpět vrátit žáci
9. ročníku, od 25. května žáci I. stupně. Účast ve škole byla dobrovolná, probíhala v maximálně 15členných skupinách pouze dopoledne, vyučovaly se
pouze hlavní předměty, to vše za přísných hygienických opatření. Pro žáky,
kteří do školy nedocházeli, dále pokračovala výuka on-line.
V druhé polovině srpna pořádala škola pro své žáky příměstský tábor.
Ve školním roce 2020/2021 měla Základní škola Františka kardinála Tomáška Studénka, příspěvková organizace, 325 žáků v 17 třídách. Na škole pracovalo 31 pedagogů, z toho 26 učitelů, 2 asistentky pedagoga a 3 vychovatelky.
Ředitelem školy byl Mgr. Milan Stiller, jeho zástupkyní Mgr. Miroslava Tomanová.
Od září po dobu tří let se škola stala tzv. projektovou školou v rámci projektu
„Pomáháme školám k úspěchu“. Poskytovala podporu při rozvoji čtenářství
dalším 10 připojeným školám Moravskoslezského kraje. V říjnu učitelé absolvovali s připojenými školami 2denní setkání. Spolupráce s pedagogickým
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konzultantem a také listopadová otevřená škola se přesunula do on-line prostoru.
Od 14. října přešla škola na distanční výuku, v listopadu a prosinci se žáci postupně vraceli k výuce ve škole. Ta byla ukončena v pátek 18. prosince, neboť
v důsledku zhoršující se epidemické situace byly o 2 dny prodlouženy vánoční prázdniny.

SŠEP Studénka, o. p. s.
Ve školním roce 2019/2020 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) a učební obor Strojní
mechanik. Ředitelkou školy byla PaedDr. Katarína Vrablová, zástupkyní ředitelky Ing. Monika Kochová.
Škola byla uzavřena od 11. března. Dne 11. května se mohli zpět vrátit studenti maturitních ročníků, jejichž výuka probíhala podle předem stanoveného harmonogramu za dodržování přísných hygienických opatření. Pro žáky,
kteří do školy nedocházeli, dále pokračovala výuka on-line.
Slavnostní předávání maturitních vysvědčení a výučních listů se konalo
v úterý 23. června v obřadní síni zámku ve Studénce.
Ve školním roce 2020/2021 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) a učební obor
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Strojní mechanik. Ředitelkou školy byla PaedDr. Katarína Vrablová, zástupkyní ředitelky Ing. Monika Kochová.
Od 5. října přešla škola na distanční výuku, od 25. listopadu se studenti vrátili
k výuce ve škole.

ZUŠ J. A. Komenského Studénka
V 2. pololetí školního roku 2019/2020 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 Bc. Markéta Tulejová.
Společný koncert ZUŠ J. A. Komenského Studénka a ZUŠ Klimkovice se uskutečnil 28. ledna v sále školy ve Studénce.
Karolína Pustková zvítězila v pátek 31. ledna v „Mezinárodním
hudebním a výtvarném matiné“ pořádaném Základní uměleckou školou Zdeňka Buriana v Kopřivnici. Kromě prvního místa
obdržela zvláštní ocenění poroty a finanční odměnu. V tomto
roce do Kopřivnice zavítali studenti nejen z celé České republiky, ale také
z Jižní Koreje.
Po pandemii koronaviru byla ve škole obnovena výuka 11. května.
Výtvarný obor připravil ke konci školního roku virtuální výstavu prací svých
žáků. Protože nemohl proběhnout ani absolventský koncert žáků hudebního
oboru, využila škola možnosti spolupráce s TV Odra a koncert v září nastreamovala.
V 1. pololetí školního roku 2020/2021 měla základní umělecká škola
693 žáků, kteří navštěvovali 11 poboček (kromě Studénky také ve Fulneku
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a okolních obcích). Žáci navštěvovali 3 obory – hudební, výtvarný a taneční.
Staralo se o ně 31 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 Bc. Markéta Tulejová.
V tomto školním roce škola otevřela nový studijní obor, a to hru na violoncello.
Krajská hygienická stanice nařídila od 5. října omezit provoz všech základních uměleckých škol. Proto i ZUŠ J. A. Komenského přešla na distanční výuku
nebo ve třídě mohl být pouze 1 žák a 1 učitel. Od pondělí 7. prosince byla obnovena prezenční výuka ve všech oborech a předmětech do 10 žáků ve třídě.
Na podzim škola vyhlásila soutěž pro hudební i výtvarný obor. Žáci výtvarného oboru měli vytvořit nové logo, žáci hudebního oboru nahrávali své skladby nejčastěji ve formátu MP3.

Soukromá základní umělecká škola
MUSICALE, v. o. s.
Ve školním roce 2019/2020 byl ředitelem Soukromé základní umělecké školy MUSICALE Bc. Jan Sniehotta. V 2. pololetí tohoto roku v ní vyučovalo 15 učitelů hru na hudební
nástroje a sólový a sborový zpěv. Na škole působila 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 „Flautoband“
pod vedením Tatiany Korimové.
Po pandemii koronaviru byla ve škole obnovena výuka 11. května.
Ve školním roce 2020/2021 byl ředitelem Soukromé základní umělecké školy MUSICALE Bc. Jan Sniehotta. V 1. pololetí tohoto roku v ní vyučovalo
19 učitelů hru na hudební nástroje a sólový a sborový zpěv. Na škole působila
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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 „Flautoband“ pod vedením Tatiany Korimové.
Kromě stávajících prostor na ulici Poštovní získala škola od září možnost vyučovat v nově zrekonstruovaných učebnách v bývalé škole na ulici Tovární
a zavedla nový obor pro kytaristy – kytarové dílny.
Podobně jako ZUŠ J. A. Komenského přešla škola od října na distanční výuku
nebo na princip výuky 1 učitel – 1 žák. Od středy 25. listopadu byla obnovena
individuální výuka podle platného rozvrhu, skupinová výuka probíhala nadále distančně.

Žákovský parlament B.E.S.T.T.
Žákovský parlament s názvem B.E.S.T.T. tvoří 5 studentů SŠEP, o. p. s.,
a zástupci základních škol Butovická, TGM (Františka kardinála Tomáška),
Sjednocení. Tato organizace se stará o kulturu pro děti a mládež ve Studénce.
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SOCIÁLNÍ SITUACE
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Charita Studénka
Charita Studénka poskytovala 3 typy registrované sociální
služby: pečovatelskou službu, domov pro seniory a azylové
ubytování pro matky s dětmi. Kromě sociálních služeb poskytovala charita jako nestátní zdravotnické zařízení také domácí zdravotní péči nemocným. Další činností bylo půjčování kompenzačních
a zdravotnických pomůcek (zájemci si mohli vybrat z 25 druhů, jejichž nákup
byl hrazen z „Tříkrálové sbírky“), provoz charitního šatníku a organizace
„Tříkrálové sbírky“. Ředitelkou byla Bc. Jarmila Pomikálková, DiS.
Dům pokojného stáří – Domov sv. Anny měl kapacitu 18 uživatelů, ale v průběhu roku se v něm vystřídalo 27 klientů, kteří obývali 5 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, Bílova, 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 4 653 návštěv u 162 klientů ve
Studénce a okolí.
Azylové ubytování – byt pro matky v tísni měl kapacitu pro 1 maminku s 1 až
3 dětmi.
Během „Tříkrálové sbírky“ se pro Charitu Studénka koledovalo
v 16 obcích a bylo zapečetěno 31 pokladniček. Celkem bylo vybráno 888.535 Kč, z toho 35 % bylo použito na celostátní projekty a zahraniční pomoc. Zbytek peněz byl použit na vypracování projektové dokumentace budovy, ve které by byla navýšena kapacita
Domova sv. Anny, zřízen denní stacionář a odlehčovací služba, dále na zakoupení a opravu zdravotnických a kompenzačních pomůcek a na volnočasové aktivity dětí ze sociálně slabých rodin v obcích, kde se sbírka konala.
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V rámci programu „Senior“ Výboru dobré vůle – Nadace Olgy Havlové obdržela Charita nadační příspěvek ve výši 100.000 Kč, který použila na výměnu
signalizačního systému v domově pro seniory.
Dne 20. února se konal tradiční ples, který byl obohacen o vystoupení pracovníků, občerstvení i bohatou tombolu.
Nadace ČEZ podpořila částkou 6.998 Kč Charitu Studénka při řešení mimořádné situace související s pandemií koronaviru. Za nadační příspěvek byly
zakoupeny 2 tablety pro seniory, kteří žijí v Domově sv. Anny. Díky aplikaci
Skype, nainstalované v těchto tabletech, mohli být senioři v kontaktu se svými blízkými.
Protože dlouholetý dirigent tamburašského souboru a nyní klient Domova
sv. Anny Milan Gelnar slavil 93. narozeniny, rozhodli se tamburaši uspořádat
na parkovišti před Domovem improvizovaný koncert.
Koncem dubna proběhlo v Charitě testování pracovníků a klientů Domova na
covid-19, vše s negativním výsledkem.
Za přísných hygienických podmínek byl Domov otevřen pro návštěvy od
25. května. Charitní šatník obnovil své služby od 3. června.
V pátek 24. července se konala mše svatá v poutní kapli
svaté Anny a následné posezení v charitní kavárně. Vzhledem k pandemii se senioři mše nezúčastnili a v kavárně
poseděli až v pondělí 28. července.
V pátek 18. září se Charita otevřela pro veřejnost akcí
„Konec léta s Charitou“. Jejím cílem bylo propojení
Charity Studénka s veřejností, zejména s místními
obyvateli, aby občané získali povědomí o tom, jaké
služby mohou využívat a s čím jim může být Charita
nápomocná. Setkání se neslo v odlehčeném duchu s hudbou, atrakcemi, soutěžemi pro děti a v neposlední řadě i s dobrým občerstvením.
V úterý 22. září proběhlo v prostorech Charity školení firmy Attends, jedním
z dodavatelů hygienických pomůcek a kosmetických přípravků. Zástupkyně
společnosti informovala o vývoji nových hygienických pomůcek – plen pro
inkontinentní uživatele. Školení se zúčastnili především pracovníci v přímé
péči a pečovatelky z domácí péče, ale také zájemci z řad rodinných příslušníků. Součástí byly i informace o přípravcích k ošetřování kůže a také ukázka,
jak manipulovat na lůžku s ležícím uživatelem.
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Od 9. října byly v Domově kvůli zhoršující se epidemiologické situaci zakázány návštěvy. Ty byly za přísných podmínek obnoveny 4. prosince.
Předvánoční čas byl opět velmi bohatý na události. Klienti např. pekli cukroví,
a došlo dokonce i na koncert, když do Domova zavítali hudebníci. Hráli
zejména na přání, samozřejmě z dostatečné vzdálenosti.
V jarní části covidové pandemie byli všichni klienti i pracovníci zdraví. Nad
rámec pečovatelské služby zajišťovali pracovníci nákupy, obědy a jiné nutné
pochůzky pro nemocné nebo lidi v karanténě. Na podzim v Domově onemocnělo covidem 10 klientů, z toho 1 zemřel, a 20 pracovníků. V říjnu onemocněly až na 1 všechny terénní pečovatelky, a proto byla pečovatelská služba na
téměř 14 dní velmi omezena.

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

Domov pro osoby se zdravotním postižením
NaNovo, p. o.
Domov poskytuje ubytování pro 18 klientů. Ředitelem byl
Mgr. Lukáš Spurný, MBA.
Město Studénka finančně přispělo částkou 68.849 Kč na zakoupení sociálního automobilu pro Domov NaNovo, p. o.
Vozidlo bylo do užívání předáno v listopadu, z důvodu vyhlášení nouzového stavu proběhlo předání bez přítomnosti
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sponzorů, pouze za účasti zástupců firmy Kompakt, spol. s r. o., a zástupců
Domova NaNovo, p. o.
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BEZPEČNOSTNÍ
SITUACE
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Obvodní oddělení PČR Studénka
Vedoucím obvodního oddělení byl npor. Bc. Marek Bartoš, pracovalo zde 15 policistů. V roce 2020 bylo v teritoriu OO PČR Studénka spácháno 131 trestných činů. Na
tomto počtu se největší měrou podílí trestná činnost
majetková (51 trestných činů), následuje zbývající trestná činnosti (tj. dopravní nehody, nedbalostní ublížení na zdraví, ohrožení pod
vlivem návykové látky, zanedbání povinné výživy aj. v počtu 32 trestných činů), ostatní trestná činnost (23 trestných činů), hospodářská trestná činnost
(13 trestných činů) a násilné delikty (11 případů).
U násilné kriminality bylo v roce 2020 zaznamenáno celkem 11 trestných činů, nejvíce (tj. 4) bylo ublížení na zdraví. V oblasti majetkové kriminality bylo
spácháno 51 trestných činů. Krádeží vloupáním bylo 12, krádeží prostých 34
a ostatních majetkových deliktů 5.
V roce 2020 bylo u OO PČR Studénka trestně stíháno 89 pachatelů trestné
činnosti, z toho bylo 77 mužů a 12 žen. Z uvedeného počtu bylo trestně stíháno 37 recidivistů a 2 cizinci. Bylo evidováno 128 poškozených – obětí trestné
činnosti. Žádná osoba nebyla usmrcena a nikomu nebyla při spáchání trestného činu způsobena těžká újma na zdraví, 4 osoby utrpěly újmu na zdraví
při napadení jinou osobou. Celková škoda způsobená trestnou činností byla
vyčíslena na 2.645.300 Kč, z toho u majetkové kriminality 1.314.800 Kč,
u ostatní kriminality 16.200 Kč, u zbývající kriminality 385.900 Kč a u hospodářské kriminality 924.300 Kč.
Na úseku přestupků bylo evidováno celkem 892 skutků. Největší podíl zaujímaly přestupky proti bezpečnosti a plynulosti silničního provozu v počtu
747 deliktů, následovaly přestupky proti majetku v počtu 73 deliktů, přestupky proti občanskému soužití v počtu 60 deliktů, 7 přestupků proti veřejnému pořádku a 5 přestupků ostatních. V příkazním řízení na místě bylo vyřízeno 692 přestupků v částce 332.700 Kč.
Ve služebním obvodu bylo šetřeno 79 dopravních nehod. Nedošlo k žádnému
smrtelnému zranění či těžké újmě, 15 osob bylo zraněno lehce. Sedm dopravních nehod bylo spácháno pod vlivem alkoholu. Hmotná škoda způsobená dopravními nehodami činila za rok 2020 celkem 3.877.700 Kč.
V roce 2020 nebyl ve služebním obvodu zaznamenán žádný případ, který by
významně narušil veřejný pořádek. Policisté obvodního oddělení byli nasa- 68 -
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zeni v 21 akcích k zajištění veřejného pořádku. Ve 32 případech byli zařazeni
do celorepublikových akcí k zajištění bezpečnosti a plynulosti silničního provozu. V rámci teritoria služebního obvodu bylo vedením útvaru vyhlášeno
166 dopravně-bezpečnostních akcí. Ve spolupráci se strážníky Městské policie Studénka podnikli policisté 2 akce k dohledu nad dodržováním zákazu
podávání alkoholických nápojů nezletilým. V rámci výkonu hlídkové a obchůzkové služby bylo vypátráno 18 osob, po nichž bylo vyhlášeno celostátní
pátrání. Na osobní svobodě bylo policisty omezeno celkem 44 osob, na protialkoholní záchytnou stanici bylo umístěno 18 osob. V průběhu roku policisté
vyjížděli k 8 případům vykazujícím znaky domácího násilí.

Městská policie Studénka
K 31. prosinci 2020 měla městská policie 12 zaměstnanců,
z toho 10 strážníků včetně velitele s platným osvědčením
odborné způsobilosti a 2 dispečerky (bez osvědčení odborné způsobilosti). Personální situace umožňovala častěji sestavovat dvoučlenné denní hlídky a podle potřeby posilovat hlídky při kulturních a sportovních akcích, v nočních hodinách a o víkendech. Velitelem byl Jan Pesničák.
V roce 2020 městská policie zaznamenala 1 944 událostí. Ve spolupráci
s OO PČR Studénka řešila 98 událostí a provedla 2 plošné kontroly, zaměřené
na podávání alkoholu mládeži a řízení pod vlivem alkoholu nebo jiné návykové látky. Od občanů bylo přijato 793 oznámení.
Na území našeho města došlo k 710 přestupkům. Mezi nejčastější přestupky,
které strážníci řešili, patřily dopravní přestupky v počtu 542. Jednalo se
zejména o kontrolu cyklistů jak v prostoru náměstí (zákaz vjezdu cyklistů),
tak za snížené viditelnosti či při jízdě na chodnících, o kontrolu vyhrazených
parkovišť pro tělesně postižené a dodržování pravidel silničního provozu
zejména v ulicích s jednosměrným provozem a o provádění kontrolních dopravních akcí u železničního přejezdu ČD. V počtu 51 následovaly přestupky
proti pořádku ve věcech územní samosprávy (volné pobíhání psů, pobíhání
domácích zvířat po pozemní komunikaci, znečišťování veřejného prostranství psy, nedodržení ohlašovací povinnosti ve vztahu k místním poplatkům).
Z ostatních přestupků v počtu 41 se městská policie zaobírala např. přestupky dle zákona na ochranu zvířat proti týrání, přestupky dle živnostenského
zákona a přestupky dle zákona o pojištění odpovědnosti za škody způsobené
provozem vozidla. Následovaly přestupky proti veřejnému pořádku, jako je
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poškozování veřejně prospěšného zařízení, rušení nočního klidu, vzbuzování
veřejného pohoršení, znečišťování veřejně prospěšných zařízení, znečišťování nebo neoprávněné zábory veřejného prostranství, zakládání černých skládek atd., v počtu 32. K dalším přestupkům patřily přestupky proti majetku
a přestupky proti občanskému soužití. Domluvou bylo řešeno 285 přestupků,
274 přestupků bylo řešeno pokutou na místě v celkové výši 58.600 Kč
a 151 přestupků předáním správním orgánům.
V roce 2020 strážníci řešili také jiné události. Bylo provedeno 34 odchytů
psů. Problematikou vraků se strážníci zabývali v součinnosti s odborem stavebního řádu, územního plánování a rozvoje. Celkem bylo řešeno 10 případů
nálezů vraků. Nalezená jízdní kola, peněženky, doklady apod. (15 případů)
byly předány buď zpět majiteli, nebo na Městský úřad Studénka. Skládky byly
zakládány jednak u příjezdových komunikací do města, v katastru města byly
problematickými oblastmi hlavně okrajové části a ulice Tovární. Za období
roku 2020 strážníci zmapovali, zaevidovali a přispěli k odstranění 59 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
2020 oznámeno OO PČR v 18 případech, 8 podezřelých pachatelů trestných
činů bylo přímo zadrženo strážníky městské policie. Strážníci městské policie
poskytli první pomoc v 35 závažnějších případech zranění.
Nejvíce událostí se vyskytlo v okrsku sídliště (1 216), nejzatíženějšími ulicemi byly ulice Sjednocení (216 událostí), Budovatelská (215 událostí), Butovická (147 událostí) a Poštovní (130 událostí).
Během roku 2020 městská policie dohlížela na dodržování opatření proti covidu-19. Strážníci také ve dnech školního vyučování prováděli pravidelný dohled u přechodu pro chodce u základní školy na ulici Butovická. Před základní
školou na ulici Sjednocení prováděli dozor dle dohody příslušníci Policie ČR.
Byla rozšířena příprava strážníků v prohlubování znalostí a dovedností profesní sebeobrany, taktiky a bezpečnosti provádění zákroků, která probíhala
v bývalé základní škole na ulici Tovární. Všichni strážníci a dispečerky městské policie absolvovali v roce 2020 zákonem požadované školení bezpečnosti
a ochrany zdraví při práci a školení požární ochrany. Každých 5 let jsou podle
zákona strážníci povinni absolvovat prolongační školení zakončené zkouškou
odborné způsobilosti před zkušební komisí Ministerstva vnitra. V roce 2020
tuto zkoušku úspěšně složili 3 strážníci. Kamerový systém byl rozšířen
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o 16 kamerových bodů a pokračovala postupná výměna technicky zastaralých kamer.
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ŽIVOTNÍ
PROSTŘEDÍ
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Ve Studénce bylo vydáno 27 rozhodnutí na povolení kácení dřevin rostoucích
mimo les, z toho ve 2 případech bylo vydáno zamítavé rozhodnutí a ve 2 případech bylo vydáno částečně zamítavé rozhodnutí. Rozhodnutími bylo povoleno kácení 79 kusů dřevin a 3 070 m2 keřů. Za pokácené dřeviny byla
v 1 případě uložena náhradní výsadba v rozsahu 80 kusů dřevin. Z podaných
žádostí o kácení dřevin nebylo povoleno kácení 2 kusů.
Na úseku rybářství bylo v roce 2020 vydáno 56 rybářských lístků.
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SPORT, KULTURA,
SPOLEČENSKÝ
ŽIVOT

- 74 -

Kronika města Studénky za rok 2020

SAK Studénka, příspěvková organizace
Na rozvoji kulturního a sportovního života ve Studénce
se velkou měrou podílela organizace k tomu vytvořená –
SAK Studénka, příspěvková organizace. V důsledku pandemie se od března do června a od října do prosince
žádné akce neuskutečnily. Následující přehled je pouze částí její činnosti.
V hollywoodském duchu se nesl „XXIV. městský ples“ 14. února. Hrála kapela
Rivieras Show Band, hlavním hostem byl zpěvák Petr Kolář. Představila se
originální UV Show Blue Illusion, taneční skupina Siderea, v prostorech kavárny hrál DJ Srp. Nechyběla tombola a fotokoutek. Atmosféru dokreslovaly
živé sochy Marilyn Monroe a Elvise Presleyho.
Organizace obnovila kulturní akce během letních prázdnin „Letním festivalem“. Nechybělo zahájení a ukončení léta, letní kino před zimním stadionem,
kde se promítal např. film „Přes prsty“ nebo „Ženská na vrcholu“, a spousta
akcí pro děti (pohádky, rukodílny, klauni i kouzelník).
Svou premiéru měly ve Studénce 19. září „Burčákové slavnosti“. Kromě degustace burčáku či vína proběhla na náměstí Republiky také přednáška o víně, hrála cimbálovka
z Olomouce a děti se mohly zúčastnit různých atrakcí.
V sobotu 3. října proběhla ve Studénce a v Bílovci akce „Plnou parou vpřed!“,
která byla věnována oslavám 130 let založení železniční trati Bílovec – Studénka. U příležitosti oslav byla na trati celý den provozována historická vlaková souprava tažená parní lokomotivou (viz foto pod nadpisem „Sport, kultura, společenský život“) a historický motorový vlak Hurvínek. Aby toho zájemci mohli stihnout co nejvíce, byla na vlakové spoje navázána i přeprava
historickými autobusy. V areálu zámecké zahrady hrála kapela The People,
děti mohly zhlédnout různá vystoupení a povozit se na historickém řetízkovém kolotoči. Nechyběla ani tradiční parní Sičova železnice či tvořivé dílničky. Ve Vagonářském muzeu byly k vidění modely železničních modelářů.
Letošní rozsvícení vánočního stromu 29. listopadu se uskutečnilo bez doprovodného programu pouze s projevem starosty a ředitele SAK Studénka, příspěvkové organizace, a diváci ho mohli sledovat on-line. Protože oba vhodné živé stromy na náměstí byly napadeny škůdcem, byl uprostřed kašny
vztyčen strom umělý.
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Akce jiných spolků a organizací
SK Studénka, oddíl národní házené pořádal 18. ledna v Dělnickém domě tradiční „Sportovní ples“. Hrála skupina FLASH, občerstvení ve formě zvěřinových specialit zajistila firma POLI.
SDH Studénka-město pořádal tradiční „Hasičský
ples 2020“. K tanci i poslechu hrál ve velkém sále Proxima Orchestra, v kavárně probíhala diskotéka. Účastníci se také bavili u pestrého programu a bohaté tomboly.
Již po dvacáté deváté se v Dělnickém domě konal v sobotu
7. března společenský večírek, spojený s oslavou MDŽ, který pravidelně pořádá městský výbor a všechny základní
organizace KSČM ve Studénce. Pro přítomné ženy byly
připraveny kytičky a blahopřání s malým dárečkem. Osobně jim k svátku popřála poslankyně Evropského parlamentu a místopředsedkyně ÚV KSČM
Ing. Kateřina Konečná. Pro všechny účastníky bylo nachystáno občerstvení
a bohatý kulturní program.
Výstava se vzdělávacím programem „České dějiny“ byla v Dělnickém domě
instalována k prohlédnutí od 19. do 21. června. Výstavu tvořily figuríny významných historických osobností.
Ve dnech 10. až 12. července navštívil Studénku Cirkus Šimek. Na programu
měl drezuru zvířat, akrobatická vystoupení, hudební čísla i vystoupení klaunů.
Tradiční „POLI veterán jízda historických vozidel Studénka 2020“ se konala
11. července.
Cyklojízda na podporu stromů a alejí v Poodří „Tour de aleje 2020“ odstartovala v sobotu 18. července a nabídla 2 trasy, 30 a 15 km. V cíli na účastníky
čekaly výtvarné dílničky, soutěže, kvízy a pro děti divadelní pohádka. Startovným přispěli cyklisté na výsadbu stromů a alejí, ořezy vrb a ochranu vzácného brouka páchníka.
Dne 26. července se v Butovicích konala „Anenská pouť“, „Bartolomějská
pouť“ se ukutečnila ve Studénce 23. srpna.
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Na koupališti ve Studénce se 29. srpna sešlo 10 párů na 2. ročníku turnaje
v plážovém volejbale.
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SPOLKOVÁ
ČINNOST
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Ve Studénce pracovalo v roce 2020 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. Z důvodu pandemie koronaviru byla činnost spolků v tomto roce od března do května a od
října do prosince pozastavena.

AS Bizon Studénka
BMX Studénka
V tomto roce klub oslavil 25 let od svého založení. Předsedou byl Petr Hurník,
klub měl 41 členů, kteří se zúčastnili 30 závodů okresních, krajských, celostátních i mezinárodních.
V lednu a v únoru trénovali naši bikrosaři v kryté hale v Šenkvicích na Slovensku.
První bikrosový závod v Evropě se jel ve Španělsku ve dnech
22. až 23. února jako španělská liga. I když se jely kategorie
Elite, což je věková kategorie 18+, naše 14letá Sabina Košárková to vzala jako výzvu a ve finále obsadila 4. místo. Kromě
tohoto závodu Sabina také trénovala na 5 bikrosových drahách, které se kolem města Alicante rozprostírají.
Jezdci klubu byli v pondělí 18. května hosty televizního pořadu „Dobré ráno“.
Poslední 2 květnové dny se v Pardubicích jel volný závod o „Štít města Pardubice“. Z našich závodníků se nejlépe umístila Sabina Košárková, Adam Peterek a Adam Quarda, všichni na 3. místě.
Červnové závody v sérii „Českého poháru“ BMX se konaly v Bohnicích, v Klatovech a v Brně. Sabina Košárková získala 2. a 3. místo v Bohnicích, dvě
2. místa v Klatovech a rovněž 2. místo v Brně. Adam Quarda vybojoval 3. místo v Bohnicích, 2. místo v Klatovech a 3. místo v Brně. Ondřej Horák získal
3. místo a Dominika Vysocká 2. místo v Bohnicích a Adam Peterek 2. místo
v Brně.

- 79 -

Kronika města Studénky za rok 2020
Sabina Košárková také úspěšně startovala o prázdninách na „Mistrovství
České republiky v downhillu“ na Špičáku, kde získala 2. místo, a na Slovensku,
kde zvítězila.
Dne 18. srpna převzala Sabina Košárková ocenění „Sportovec roku 2019
v Moravskoslezském kraji v kategorii ‚Objev roku‘“ (viz foto pod nadpisem
„Spolková činnost“) a zároveň byla zařazena do „Talent teamu roku 2020“
v kategorii B15.
„Moravská liga“ BMX měla v tomto roce na programu 8 závodů, z nichž se výsledky sčítají. Nejlépe se ve svých kategoriích, a to na 1. místě, umístili Adam
Peterek a Adam Quarda. Např. Adam Peterek a Adam Quarda si 12. července
v Zábřehu na Moravě zajeli pro 1. místo a stejného úspěchu dosáhli i o den
později. V rámci závodů „Moravské ligy“ se ve dnech
18. a 19. července sjeli bikeři do Uničova. Adam Peterek dojel na 2. místě a Adam Quarda na 3. a 1. místě. „Moravská
liga“ navázala závody 25. července závody v Opavě
a 26. července v Brně. Filip Bartošák získal v obou závodech 3. místo, Adam
Peterek dvakrát 1. místo, Adam Quarda 1. a 2. místo a Sabina Košárková
v Brně 3. místo.
„All Stars Chalenge“ závod v Benátkách nad Jizerou přilákal téměř 400 jezdců
z ČR i ze zahraničí. Ondřej Horák vybojoval 3. místo, Adam Quarda 2. místo
a v kategorii Women Junior/Elite zvítězila Sabina Košárková.
„Mistrovství České republiky v bikrosu“ se konalo v Benátkách nad Jizerou
12. září. Mezi 350 přihlášenými závodníky se našich 8 jezdců neztratilo. Nejlépe se umístila Sabina Košárková, která obhájila titul v kategorii CR mini.
Druhý den se jelo mistrovství družstev. Studénka postavila 2 týmy. Z 80 přihlášených družstev skončil tým Studénka 1 na 10. místě a tým Studénka 2 na
52. místě.
Koncem září se jely v Pardubicích a v Praze poslední
závody „Českého poháru“. Po nich byly vyhlášeny
výsledky za rok 2020. Ve svých kategoriích se nejlépe umístili Adam Peterek na 1. místě a Adam Quarda na 2. místě. Sabina Košárková, která jezdila ve stejné kategorii s chlapci,
skončila na 4. místě.
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Českomoravský svaz chovatelů poštovních holubů, MS CHPH Studénka
Místní spolek měl 10 členů, jeho předsedou byl Ing. Anton Solár.
Letová činnost byla zahájena se zpožděním 10 dní. Celkem členové absolvovali jen 10 tuzemských závodů, ve kterých bylo nasazeno 3 584 poštovních
holubů. V kategorii dlouhých závodů se místo 7 plánovaných letělo jen 6, ve
kterých bylo nasazeno 216 poštovních holubů. V polovině srpna byl tradičně
zahájen nácvik holoubat, z nichž 1 262 absolvovalo všech 5 plánovaných závodů.
V sezoně 2020 obsadil celkově první místo v místním spolku v kategorii starých holubů tradičně Marek Skrbek, u holoubat byl první Ing. Anton Solár.
Značného úspěchu po roční pauze dosáhl Marek Skrbek, který vyhrál celkové
mistrovství OS Beskyd. Získal i výborná celostátní umístění, a to 3. místo
v mistrovství krátkých tratí, 3. místo v mistrovství ročních holubů a 1. místo
jednotlivců olympijské kategorie G – ESO ročních holubů.
Vzhledem k pandemii se nekonaly žádné výstavy poštovních holubů.

Český rybářský svaz, místní organizace Studénka
Český svaz chovatelů, základní organizace
Studénka
V tomto roce se kvůli pandemii covidu-19 nekonala ani výroční
schůze, ani žádná výstava.
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Český svaz ochránců přírody Studénka
Předsedkyní byla Ing. Eva Urbancová, práci spolku řídil
výbor, který se scházel jednou týdně ve spolkové klubovně v zámku. V tomto roce základní organizace ve
Studénce oslavila 40 let svého trvání.
Spolek v tomto roce vysadil zhruba 6 600 stromů, což bylo 12x více než
v roce předchozím, ve své kategorii se ocitl v čele tabulky republikového programu „Sázíme budoucnost“ a získal symbolické ocenění „Zlatý rýč“. Zároveň
připravoval řadu nových projektů z „Operačního programu Životní prostředí“
a pracoval na přípravách dalšího LIFE projektu na obnovení vodního režimu.
V rámci projektu na záchranu brouka páchníka členové uspořádali společně
s Arnikou malý workshop ořezu vrb pro veřejnost.
Výsledkem spolupráce s obcí Hladké Životice byla nová
stromořadí švestek a hrušní kolem polních cest u obce (viz
foto vlevo). Na svahu Hubleska u Bílovce byl založen extenzivní ovocný sad (viz foto vpravo). Podobně i kolem Bravantic byly zasázeny
stromy, které v budoucnu budou sloužit brouku
páchníkovi. Na jaře bylo vybudováno biocentrum
v Bravanticích a na podzim biokoridor v Jistebníku.
Členové uspořádali i několik výletů, zavítali do Bílých Karpat, do jižních Čech
i na jižní Moravu, kde se uksutečnila tradiční akce „Otevřené sklepy“.

ČSZ CH.A.O.S. Studénka
V roce 2020 zálesáci registrovali 32 členů, z toho bylo
16 členů ve věku do 18 let. Náčelníkem byl Martin Gold.
Schůzky probíhaly každý týden v klubovně v bývalé škole
na Tovární ulici. Uskutečnilo se celkem 16 oddílových
schůzek. Středisko zorganizovalo nebo bylo účastníkem
2 vícedenních akcí.
V únoru se sešli naši zálesáci s kamarády ze Ždánic v jejich středisku. Během
víkendu plnili různé úkoly, za něž získávali body, které pak směňovali
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v tombole. Bonusem pak bylo promítání videa ze společného letního táborového soustředění.
V srpnu se i přes všechna omezení konal letní zálesácký pobyt. Tentokrát členové zavítali na zálesáckou táborovou základnu do Čeložnic. Kamarádi ze
Ždánic se stali tajnými zednářskými agenty, kteří střežili tajemství pokladu.
Úkolem dětí bylo společnými silami tento poklad postupně vypátrat a přitom
čelili nástrahám zednářů. Ke komunikaci sloužily moderní technologie.

Evropská letecká liga
FOTBAL STUDÉNKA
Výkonný výbor pracoval ve složení: předseda Ing. Martin
Stachovič, jednatel Jan Kováč, pokladník Ing. Radovan Přikryl, člen výboru Stanislav Burian, Petr Brož, Lukáš Demel
a Filip Červenec. Pozici revizora spolku nadále vykonával
Radek Korený. Na konci roku 2020 bylo v oddílu FOTBAL
STUDÉNKA registrováno celkem 214 členů.
Výkonný výbor FAČR schválil k 8. dubnu ukončení ročníku 2019/2020 ve
svých mistrovských a pohárových soutěžích, to znamená, že celá jarní část
byla zrušena.
Dne 7. června se na letním stadionu konal miniturnaj nejmladších přípravek
pod názvem „UHER festival Studénka“. Turnaje se zúčastnilo 12 klubů, hrálo
se 3 na 3, bez rozhodčích a bez počítání gólů.
Na předchozí turnaj navázal v neděli 14. června již „8. ročník
turnaje přípravek“. Téměř 160 dětí z 16 týmů soupeřilo o poháry, medaile a sladké ceny. V kategorii starších i mladších přípravek obsadili domácí shodně 6. místo.
Naši malí fotbalisté se 27. června zúčastnili finále „Ligy mistrů starších přípravek“ v Jakubčovicích n/O, kde obsadili 4. místo.
Bohužel i z důvodu enormního deště, musel být zrušen turnaj „CITY CUP
2020“, který je určen pro místní sportovní spolky, jako jsou hokejisté, házenkáři či dobrovolní hasiči.
V sobotu 4. července vyhráli naši starší žáci turnaj v Ženklavě.
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Příměstský „Letní tábor 2020“ byl pro malý zájem zrušen.
Podzimní část ročníku 2020/2021 vypadala takto: veteráni obhajovali prvenství v okresním přeboru. Dne
11. září se představili na „Mistrovství ČR veteránů nad
40 let“ v Olomouci, kde obsadili 15. místo (viz foto).
Muži, dorost a starší žáci hráli okresní přebor, mladší žáci se zúčastnili
okresní soutěže a obě přípravky (starší i mladší) startovaly v okresním přeboru.
V září se konal již 5. ročník miniturnaje „Den s Baníčky“, který klub Studénky
uspořádal za podpory fanouškovského spolku Baník Baníku. Turnaj byl určen
pro kategorii hráčů i hráček s ročníkem narození 2012 nebo mladší. Zúčastnilo se ho 6 týmů, a to Studénka, Baník Ostrava, Bílovec, Starý Jičín, Spálov
a Frenštát p. R. Během turnaje mohli nejen hráči, ale i ostatní návštěvníci plnit různé dovednostní disciplíny, např. hod medicinbalem na dálku nebo kopání penalt.

Soutěžní ročník 2020/2021 byl od 12. října přerušen. Mladší žáci a starší žáci
skončili na 1. místě, mladší přípravka, dorost a veteráni na 4. místě, starší
přípravka na 6. místě a muži na 9. místě. Podobně jako na jaře mohli hráči
využít projekt Fotbalové asociace České republiky „Trénuj doma“, který nabízel videonahrávky k individuální přípravě.
Všechny tradiční prosincové akce „Vánoční bago“, „Silvestrovské bago“ a výšlap na Javorník byly zrušeny.
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HC Studénka
V roce 2020 měl klub 331 členů, z toho bylo 237 hráčů rozdělených do 5 oddílů – muži, starší žáci, mladší žáci, 1. až 3. třída,
přípravka. Prezidentem klubu byl Martin Tomášek, jednatelem
klubu Radek Pobořil, sportovním manažerem Ing. Jiří Frais, členy výkonného výboru Marcel Kaňovský, Miroslav Pokorný st.,
Jakub Jedlička a Ing. Mojmír Kotas.
Dne 26. ledna pořádal hokejový klub ve spolupráci s ČSLH náborovou akci „Pojď hrát hokej“. Do bruslí a replik reprezentačního dresu se obléklo dohromady 37 kluků a holek.
V lednu se v Českém Těšíně odehrálo exhibiční utkání krajské ligy mužů, jehož se zúčastnilo 5 studéneckých hráčů. Součástí utkání byla i charitativní
akce, během níž hráči mezi sebou vybrali 23.000 Kč na hokejistu, který skončil na invalidním vozíku.
Začátkem března se naše stará garda utkala s pražským týmem známých osobností HC Olymp, který vedl herec Martin
Dejdar. Kapitánem našich byl Miloš Holaň ml. Zápas začal
slavnostním vyvěšením dresu jednoho z nejuznávanějších
studéneckých hráčů a trenérů Miroslava Škrobánka st.
V březnu byly s okamžitou platností zrušeny všechny zápasy i tréninky žákovských a mládežnických týmů a také tréninky A týmu HC Studénka. Klub
začal na svých webových stránkách uveřejňovat videa „Hokej Doma: Trénuj
jako hráči NHL“.
V sezoně 2019/2020 hráli muži krajskou ligu, ve které skončili na 1. místě.
V lize starších žáků skončili naši hráči na 10. místě a mladší žáci ve své kategorii na 11. pozici.
Speciální náborovou akci připravil klub na pátek
25. září. Této akce se mohly zúčastnit děti už od 3 let
věku.
Hokejová sezona byla v říjnu přerušena a rada města rozhodla o rozpuštění
ledové plochy.
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Vzhledem k epidemické situaci byl zrušen „Týden hokeje“,
plánovaný na 23. až 29. listopadu. Vedení českého hokeje rozhodlo o jeho nahrazení on-line aktivitami. Každý den byl věnován 1 tématu, který souvisel s dětským či mládežnickým hokejem. Aktivity vyvrcholily v neděli 29. listopadu webinářem pro
rodiče malých hokejistů.

HC KES Studénka
Klub vznikl roku 2009, byl součástí HC Studénka, z. s., a sdružoval tělesně postižené se zájmem o para hokej. Předsedou byl Mgr. Tomáš Mlčák.
V sezoně 2019/2020 postoupili naši para hokejisté do finále, kde ale prohráli
1:2 se Zlínem a obsadili stříbrnou pozici.

Horolezecký oddíl Studénka
Oddíl, který vedl Jakub Marek, měl 84 členů, z toho bylo
36 dospělých a 48 dětí. Oddílové tréninky probíhaly
2x týdně a předsedovi pomáhalo 6 dalších instruktorů.
Součástí oddílu byl dětský kroužek při ZŠ Sjednocení, jehož členové se scházeli 2x týdně v tělocvičně této školy.
V průběhu roku členové trénovali ve skalních oblastech Štramberk, Kružberk,
Helfštýn, Rabštejn, Malý Rabštejn, Moravský kras, Žďárské vrchy, Adršpach,
Český ráj, Liščí kameny, na Slovensku v oblasti Súlov, Prečín, Belá a dalších.
Nepravidelně se konaly tréninky na boulderingové stěně v Ostravě-Vítkovicích v lezeckém centru Tendon Blok, na lezecké stěně Tendon Hlubina a Sareza v Ostravě, na lezecké stěně Flashwall v Olomouci nebo na lezecké stěně
Vertikon ve Zlíně a HUDY stěně v Brně.
Během roku oddíl zorganizoval několik soustředění. V lednu se konalo zimní
soustředění v Malé Fatře na Slovensku v Chatě pod Chlebom, v červnu pravidelné soustředění ve Velkém Rabštejně v Jeseníkách. Součástí srpnového
soustředění v Adršpašsko-teplických skalách byla i účast na některých soutěžích, které probíhaly v rámci Mezinárodního horolezeckého filmového festivalu. Jednotliví členové také vyjížděli po Evropě.
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Junák – český skaut
Ve Studénce stáli v čele skautů Ing. Vít Friml a Mgr. Kateřina Burčková. Oddíl měl 5 družin (Pryskyřinky, Žabky, Termiti, Orlíci
a Knoflíková četa).
Tradiční „Skautské plesání“ proběhlo v Albrechtičkách
8. února. Odpoledne patřilo dětem a jejich maškarnímu bálu. Jeho součástí byly nejen zábavné hry, soutěže a tombola, ale také výuka tanců. Večerní čas byl vymezen pro dospělé.
V polovině července se konal čtrnáctidenní tábor v Nedašově, tentokrát
s tematikou moře a pirátů. Trosečníci úspěšně překonávali nástrahy ostrova,
ale i sami sebe – unikali před povodní, bojovali s divokými zvířaty, bloudili
houštinami, ale také se učili různým dovednostem při vybavování své osady.
V pondělí 28. září se i přes nepřízeň
počasí odehrál tradiční závod trojic
„Svatováclavský kros“. Trojic se sešlo
15 a během závodu plnily různé úkoly. Ti nejlepší získali diplomy, všichni účastníci pak drobné ceny.
Během zákazu se oddíly scházely alespoň virtuálně a děti plnily úkoly samostatně.

KIDS Studénka
Spolek měl za cíl rozšířit a zprostředkovat nabídku aktivit pro aktivní lidi, běžce, sportovce i nesportovce.
V dubnu se dražilo startovné na „Studéneckou pětku“, peníze posloužily na
genovou léčbu pro nemocného Olivera. Stejný cíl měl i „Májový běh pro Oliho“. V týdnu od 30. dubna do 3. května naběhal každý z účastníků libovolný
počet kilometrů za startovné 100 Kč, které posloužilo na chlapcovu léčbu.
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Ve středu 9. září se uskutečnil již 9. ročník
závodu „Studénecká pětka aneb Memoriál
Jarka ‚Kida‘ Kuncka“. Na zahradě Dělnického domu se sešlo přes 180 běžců všech
věkových kategorií. Nejprve odstartovali
vytrvalci běžící trasu dlouhou asi 12 kilometrů s obrátkou na vrcholu rozhledny Kanihůry. Jako druzí vyběhli běžci
na hlavní 5kilometrovou trať a nakonec děti, které čekala trať dlouhá
2 kilometry. Všechny tratě prošly drobnou změnou – část vedoucí po hlavní
silnici byla nahrazena úsekem přes zámeckou zahradu. V cíli na běžce čekalo
drobné občerstvení, tradiční perníková medaile i upomínkové ponožky
a nejrychlejší v každé kategorii také stupně vítězů a věcné ceny.

Klub důchodců při ZO OS KOVO MSV Studénka
V roce 2020 měl klub 448 členů, jeho předsedkyní byla Dáša Šlachtová. Činnost zajišťovala Rada klubu důchodců, která měla 13 členů. V tomto roce důchodci z důvodu pandemie zorganizovali v lednu jen 2 klubové večery a navštívili 1 divadelní představení v Ostravě. Ze 4 naplánovaných zájezdů se
uskutečnily jen 2 – začátkem září do Mikulova a koncem září turistický výlet
na Javorový. V červnu členové pomáhali s úklidem a přípravou chat pro letní
sezonu v Klokočůvku.
Setkání bývalých zaměstnanců vagonky s představiteli podniku, s vedením
města a zástupci odborů bylo z tradičního květnového termínu přesunuto na
2. září. Konalo se v Dělnickém domě za účasti 110 členů a několika hostů. Občerstvení zajistila firma POLI, k tanci i poslechu hrál DJ Paul Doctor.

Klub Stuart – klub malých forem
Na podzim roku 2017 založila skupina mladých lidí seskupení, které chtělo dělat kulturu zábavnou formou pro mladé a mladě uvažující lidi moderními dramatickými metodami, tj. stand-up, skeč, storytelling, autorské čtení, scénky, krátké divadelní hry, slam poetry výstupy. To vše chtěli
doprovázet hudbou místních muzikantů. Performeři zkoušeli v bývalé staré škole ve Studénce na ulici Družstevní a spolupracovali
s TV Odra a spolkem Morfé, který obnovuje Kryt. Vystupovali nejen ve
Studénce, ale také v Ostravě či Opavě. Hlavním organizátorem, autorem
i hercem byl Adam Poštolka.
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Již potřetí vyprodala skupina prostor v restauraci na nádraží. Tentokrát byly na programu „Comedy Night“ převážně převzaté scénky a skeče britských komiků, ale byly
představeny i nové autorské texty.
Během „Dne Země“ se členové zapojili do úklidu Poodří a vyčistili Butovický
potok.
V létě členové obnovili „Storytellingové ohně Studénka“. Jednalo se o posezení u ohně, kde se střídali vypravěči či muzikanti.

Leteckomodelářský klub č. 260
Leteckomodelářský klub č. 260 sídlil ve Studénce
v tzv. Sladké díře. Jeho předsedou byl Radek Henzel a místopředsedou Bc. Vojtěch Skotnica.

Mateřské kruhy
Spolek Mateřské kruhy je spolkem rodičů, který provozuje
„Lesní klub Šakalík“. Ten nabízí alternativu klasické mateřské
školy pro děti od 3 do 6 let. Jeho koordinátorkou byla Mgr. Pavla
Mrózková. Své zázemí má klub ve Studénce na loukách
v mobilní buňce blízko myslivecké chaty.
Devatenáctý únor se nesl v duchu karnevalu. Děti si dopoledne nazdobily masky, a kdyby po obědě nemusely spát, určitě
by v nich strávily celý den.
Také lesní školka byla na jaře v době pandemie uzavřená.
Po otevření školky na jaře prožily děti mnoho zážitků během různých akcí. Konalo se např. „Koníkové
odpoledne“ (v Bílovci), Včeličkové odpoledne“, „Motýlí středa“, „Opičkové odpoledne“. Narozeniny dětí
se slavily během „Narozeninové párty“.
V září byla po prázdninách obnovena činnost šakalí školky.
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Mažoretky Petra Studénka
Pod názvem Mažoretky Petra Studénka působily pod hlavičkou
SAK Studénka, příspěvkové organizace, 4 soubory (Littlekadetky, Kadetky, Juniorky, Seniorky, celkem 22 děvčat). Mažoretky byly registrovány v asociaci ČFMS.
Všechny soubory pracovaly s náčiním baton (hůlka), a to jak ve velkých formacích, tak v mini a sólo formacích. V soutěžní sezoně 2020 si mažoretky
připravily kolem 14 choreografií.
V roce 2020 se mažoretky zúčastnily několika nepostupových soutěží. Jarní
část mistrovských soutěží byla zrušena, mažoretky alespoň cvičily techniku
on-line. Celá soutěžní sezona byla přesunuta na podzim. Této části se zúčastnila 4 děvčata se sóloformacemi a 1 duo. Dvě sólistky a duo přešlo přes kvalifikaci do finále, které však kvůli pandemii neproběhlo.

Městský klub důchodců
Předsedkyní byla Danuše Havlíková, klub měl 17 členů. Pokud to epidemická
situace dovolila, členové se scházeli jednou týdně v klubovně Domu s byty
zvláštního určení. Během těchto schůzek cvičili nebo hráli karty a deskové
hry, také spolu oslavovali narozeniny. V tomto roce se neuskutečnil žádný zájezd. Oslava Vánoc byla spojená s předáváním dárkových balíčků.

Morfé
Sdružení Morfé je organizací založenou pro obohacení kulturního a společenského dění a posílení cestovního
ruchu. Základním projektem je proměna nevyužitého historického bunkru v multifunkční centrum. Klíčovým partnerem projektu je
Nadace OKD, přispívá i město Studénka, které např. bezplatně zapůjčilo hájek
nad krytem. V čele organizace stál Bc. Lukáš Zavadil a Bc. Renáta E. Orlíková.
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Motalinky
Skupinu Motalinky tvořily ženy se zájmem o paličkovanou krajku. V roce
2020 se jich scházelo 7. Členky pokračovaly v kurzu paličkování pod vedením
zkušené paličkářky Marie Mikoškové. Během roku se paličkářky naučily upaličkovat prostorového andílka a rozhodly se, že si nechají udělat závěsný kalendář na rok 2021. Kromě toho zkusily i složitou techniku macramé
a k upaličkovaným kytičkám na adventní věnce si touto technikou vytvořily
andílka a listy.

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
výměry připadala na pole a louky, nemalou část tvořily vodní plochy a své
místo zde měl i lužní les.
Myslivecké sdružení „Poodří Studénka“ mělo 15 členů a 1 čekatele. Předsedou byl Pavel Haša st., mysliveckým hospodářem Ing. Marek Berkus.
Myslivecké hospodaření významně ovlivnila epidemie koronaviru, Myslivci
pokračovali ve vlastním odchovu divokých kachen a jejich následném vypouštění do volné přírody. Další významnou aktivitou byl odchov a vypouštění bažanta obecného a zajíce polního.
Finanční dotace, které poskytlo město Studénka, šly nejen na vypouštění zvěře, ale také na nákup krmiv a sponzorských darů na myslivecké odpoledne,
které se uskutečnilo v měsíci srpnu. Bylo zaměřeno především na naučně poznávací soutěže s mysliveckou tematikou pro děti. Na své si přišli i dospělí,
samozřejmostí byla tombola a především oblíbená zvěřinová kuchyně.
V měsíci září proběhly společné hony na vodní pernatou zvěř, značně omezené byly v listopadu a prosinci hony na drobnou zvěř.
Za rok 2020 členové odpracovali na 3 000 brigádnických hodin při zlepšování životního prostředí pro zvěř. Byla vybudována nová nebo opravena stávající myslivecká zařízení, jako jsou napajedla, zásypy, krmelce a posedy. Pro
péči o zvěř bylo využíváno 18 zásypů, 11 krmelců a 8 slanisek. Pro výkon
myslivosti se aktivně používali 4 lovecky upotřebitelní psi.
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V honitbě myslivci v loňském roce odlovili 15 kusů srnčí zvěře, 10 kusů byl
úhyn. Podařilo se odlovit také 4 kusy prasete divokého. Pro posílení stavu
drobné zvěře se myslivci věnovali odlovu zvířat škodlivých myslivosti a odlovili 14 lišek, 9 kun, 10 strak a 28 vran šedých. Pro zabránění škod na rybích
obsádkách odlovili 358 kormoránů a 14 volavek šedých.

Pionýrská skupina Butovická
Pionýrská skupina Butovická je organizace, která se celoročně
stará, aby děti různého věku měly smysluplnou mimoškolní
aktivitu. V roce 2020 registrovala 30 dětí a 9 dospělých. Statutárním zástupcem byl Miroslav Růžička. V organizaci fungoval
1 oddíl, a to taneční skupina P.U.S.A., a volnočasový klub Kamarád.
Zájemci o volnočasový klub Kamarád se scházeli 1x měsíčně,
kvůli pandemii ale proběhly jen 3 schůzky. Na programu byly
různé druhy zábavních, sportovních a tábornických aktivit.
Letní tábor se nesl v duchu Pirátů z Karibiku. Probíhal na
táborové základně v Lipné u Potštátu v termínu 25. července až 1. srpna. Na pirátské lodě se v sobotu nalodilo
40 dětí, které byly po příjezdu do tábořiště rozděleny na 3 posádky, a bitva
o poklad na ostrově Isla de Muerta mohla začít.
Taneční skupina P.U.S.A. byla rozdělena na 2 družiny – starší
a mladší děvčata, trénovaly je Lucie Cingelová a Kristýna Valášková. Děvčata tancovala ve stylu discodance a showdance,
z počátku roku vystupovala na plesech a společenských akcích. Pokud to bylo možné, trénovala děvčata 2x týdně,
v době pandemie se scházela i venku nebo cvičila on-line.
V tomto roce byly zrušeny všechny taneční soutěže, skupina
se zúčastnila pouze virtuálně republikového finále „Sedmikvítek 2020“.
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POP–STU
Jednalo se o skupinu mladých lidí, která se zapojila do obohacení kulturního života ve Studénce. Pořádala koncerty
a přes léto si pronajala bufet se zahrádkou na koupališti,
kde se konaly převážně poslechové koncerty.
Taneční veselice „Local Jam Night“ se uskutečnila v sobotu 11. ledna
v Dělnickém domě.
Srpnový krmášový víkend byl „Na Plovárně“ bohatý. Po oba
dny hrály různé kapely, k jídlu byly přichystané grilované
makrely a grilovaná kýta. Bylo možné si zapůjčit vodní dýmku.
Koncert DNB Explode byl přesunutý z března na 18. prosince, ale ani tehdy se
kvůli pandemii nekonal.

Raketové a míčové sporty
Sportovní oddíl se zaměřoval na trénování dětí (badmintonová školička)
a pořádání turnajů v badmintonu, které probíhaly ve sportovní hale
v Pustějově, neboť ve Studénce nebyly vhodné prostory. V roce 2020 uspořádal oddíl kvůli protiepidemickým opatřením pouze 1 turnaj. Předsedou byl
JUDr. Stanislav Vodný.
Badmintonový oddíl pořádal 19. září ve sportovní hale v Pustějově každoroční „Turnaj Studeňáků ve čtyřhrách v badmintonu“, kterého se zúčastnilo
24 hráčů. Podmínkou účasti na turnaji bylo, aby v každém hráčském páru byl
alespoň 1 občan města Studénky.

Sbor dobrovolných hasičů Studénka-Butovice
SDH Studénka-Butovice sídlil v centrální hasičské zbrojnici na Butovické ulici.
Sbor sdružoval 66 členů, z toho 12 žen, 42 mužů a 12 mladých hasičů. Starostou byl Martin Šrámek. Činnost sboru řídil 9členný výbor, který se sešel 12x.
V lednu proběhla výroční členská schůze a v únoru se díky finanční pomoci
města hasiči vrhli na rekonstrukci skladových prostor v areálu „Za Klečkou“.
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V dubnu tento areál uklidili a připravili na sezonu. Mnoho svých tradičních
akcí ale museli hasiči kvůli pandemii zrušit.
Kroužek „Mladí hasiči“ vedl Tomáš Šnejdrla. V tomto roce ho navštěvovalo
15 dětí do 11 let a 1 dorostenec. Pro tuto sezonu byla vytvořena 2 družstva
mladších žáků a kategorii dorost zastupoval jednotlivec. Celá jarní sezona byla zrušena, na podzim se družstva zúčastnila 1 pohárové soutěže a soutěže
„Jen nejtvrdší hasič přežije“. Na podzim během zákazu činnosti byl kroužek přesunut na internet a pro členy byly připraveny úkoly, které plnily mimo domov. Již 15. ročník soutěže v požárním útoku mládeže se uskutečnil v hasičském
areálu „Za Klečkou“ a zúčastnilo se ho 12 družstev. Zvítězilo družstvo
z Hájova, které převzalo putovní pohár, naši mladí hasiči skončili na 4. místě.

Sbor dobrovolných hasičů Studénka-město
SDH Studénka-město sídlil na Družstevní ulici, starostou byl Jiří Dostál.
Mladí hasiči měli v tomto roce 12 členů ve věku od 6 do 12 let, vedoucími byli
Alena Dostálová a Rostislav Bajtek. Děti se zúčastnily soutěže v hasičském
útoku ve Studénce-Butovicích. Mladší družstvo skončilo na 8. místě.

Sbor dobrovolných hasičů Studénka-nádraží
Sbor řídil osmičlenný výbor, starostou byl Ivo Hotárek.
Soutěž požárních družstev v požárním útoku naplánovaná na 8. srpna
v areálu Mlýnská byla z důvodu vyhlášených protiepidemických opatření
zrušena.

SK Jarošův statek
V bývalém Jarošově statku ve Studénce sídlí nezisková organizace Příroda kolem nás, o. p. s., jejíž ředitelkou je Ing. Sabina Poukarová. Předsedkyní sportovního klubu byla Ing. Svatava Vidoňová. 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, malý farmář, o víkendové mini pony cluby a zoo- 94 -
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koutek (především pro handicapované děti) a o příměstské jezdecko-chovatelské tábory. O letních prázdninách proběhlo 6 turnusů tohoto tábora
a 9 turnusů příměstského tábora „Malý farmář“. Během pandemie koronaviru
na jaře byl Jarošův statek zcela uzavřen, od 2. května byl otevřen v omezeném režimu. Na podzim probíhaly pouze individuální lekce, kroužky
v omezeném režimu a individuální vození na ponících.
Děti ze sportovního klubu předvedly své jezdecké dovednosti
v oddílových závodech 27. června.
Od 3. září byla každý čtvrtek a sobotu otevřená nová volnočasová aktivita
„Hrátky se zvířátky“, určená dětem ve věku od 2 do 5 let v doprovodu rodičů.
Děti se učily, jak se ke zvířatům chovat, jak s nimi komunikovat a správně
manipulovat.
Zájemci si mohli 3. října na Jarošově statku zatančit s mexickým tanečníkem
Manuelem Garciou a naučit se kroky latinskoamerických tanců. Byl zpřístupněn stánek s občerstvením a děti si mohly pohrát se zvířátky.
Od dubna do října probíhal projekt „Farmářem na Jarošově statku“, během
něhož bylo zrealizováno 15 víkendových aktivit pro rodiny s dětmi „Hrátky
se zvířátky“, 9 turnusů příměstského tábora „Malý farmář“ v průběhu letních
prázdnin a 6 víkendových akcí pro veřejnost „Za zvířaty na
Jarošův statek“. Byl pořízen a vybaven dřevěný stánek pro
občerstvení, opraveno ustájení koz a ovcí a ohrazení venkovní stáje a vybudováno úvaziště.
V tomto roce byl také realizován projekt „Hladit a chovat povoleno 2020“.
Jednalo se o ekologické výukové programy pro děti.

Skautský oddíl Bílí hadi
Členové oddílu se pravidelně scházeli v klubovně na Požárnické
ulici, vůdkyní byla Mgr. Zuzana Nováková. Oddíl měl 4 dětské
družiny a družinu Vorvaňů, kterou tvořili dospělí.
První výprava tohoto roku vedla na zříceninu hradu Šostýn
u Kopřivnice. Po vyřešení několika úkolů čekalo na účastníky opékání a na závěr se vyřádili v krytém bazénu
v Kopřivnici.
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Dobytí Radhoště, natáčení „televizního pořadu“, zpívání
a čtení u kamen, ptačí hlasy i hry v lese – to byly pololetní
prázdniny na přelomu ledna a února. Sobota byla věnovaná
výletu na Radhošť, neděle terénní polárnické hře.
Oddílové schůzky byly obnoveny od 28. května.
Od 19. července do 2. srpna si členové užívali různých činností na táboře
v Držkové v Hostýnských vrších. V programu se zaměřili hlavně na manuální
zručnost a tvořivost. Kromě pletení náramků přátelství, malování na tašky či
skleničky, vyrábění ekologických zápisníků a pokladniček z odpadního materiálu došlo také na stavbu dřevěného kolotoče a lanového žebříku, tvorbu
stezky pro bosé nohy, vyřezávání čínských hůlek apod. Zároveň nechyběly
ani napínavé a akční činnosti. Tradičně velký prostor dostaly nejrůznější
zkoušky, při nichž člověk nevítězí nad druhými, ale nad sebou samým.
„Indiánské léto na Pochni“ bylo další, tentokrát říjnovou víkendovou akcí. Členové navštívili předválečné pevnosti, hráli bojové hry, zorganizovali dřevorubecký závod. K tomu
fotili, kreslili a skládali keltský horoskop stromů.
Během zákazu činnosti kvůli pandemii se na webových
stránkách oddílu objevila nová rubrika „Skauting doma“. V ní
byly zveřejňovány úkoly, nápady na tvoření, výzkumy a hry,
také na dobré skutky a plnění odborných zkoušek. K výročí
založení oddílu byla připravena „Výroční soutěž“.
Na sobotu 19. prosince byly naplánovány skautské Vánoce, které se kvůli
vládním nařízením konaly „dálkově“, došlo i na soutěž a rozvoz dárečků.
Celým rokem se prolínala hra „Stoupání na Horu“. Členové plnili různé úkoly,
jako např. denně 20 minut číst, vydržet týden bez televize nebo naopak vydržet týden s ranní rozcvičkou.

Snooker Club Studénka
Snooker Club Studénka byl založen za účelem rozvoje biliárového sportu snooker. Oddíl měl 9 členů, z toho byli
2 čestní členové. Předsedou byl Jan Marek. Oddíl zajišťoval konání veřejných turnajů a zápasy městské ligy.
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Začátkem roku klub připravoval zájmový kroužek pro děti „Snooker Juniorka“. Bohužel kvůli pandemii nakonec nebyl otevřen. Uzavřena byla i herna
pro veřejnost. Proto se členové pustili do renovování snookerových stolů
a klubových prostorů. Byly opraveny obě místnosti, které klub používá, a byly
upraveny také parametry stolů. Herna byla vybavena dalšími 2 stoly, a to karambolovým a poolovým, takže v budoucnu může i veřejnosti nabídnout lekce hraní biliárového sportu (karambol, pool a snooker).

Spolek žen Studénka
Předsedkyní byla Hana Smetanová.
V lednu si šly členky zahrát bowling a v únoru se uskutečnila členská schůze.
Děti se svými rodiči mohly v neděli 1. března navštívit „Dětský
maškarní rej“ v Dělnickém domě. Uváděl ho klaun Hopsalín
a bylo nachystáno mnoho soutěží a cen. Po rozvolnění se
10. června jako každoročně smažila vaječina. Poslední společnou akcí byl
5. září zájezd do Brna a na hrad Veveří.

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 k 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 pomocí tzv. klikru a odpoledne výcvik agility, který organizovala Bc. Hana Burdová.
V tomto roce se výcvik rozšířil i na sobotu, kdy probíhalo cvičení formou hry
a pomocí pamlsků. Tento výcvik vedla Jana Koptíková.
„Hurá na prázdniny – Kynologové dětem“ je akce, kterou spolek pořádá každý
rok. Dne 27. června si tedy děti mohly na cvičáku zasoutěžit v různých disciplínách a přihlásit svého plyšového psa do soutěže krásy.
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Tradiční kynologická soutěž civilních a ozbrojených složek státu „Obranářský
speciál SKP Ostrava“ byla kvůli protiepidemickým opatřením zrušena.

Sportovní klub Statek Nová Horka
Předsedkyní klubu byla Markéta Peichlová, klub se účastnil IV. třídy OFSNJ.
Z důvodu pandemie se na jaře žádné fotbalové zápasy nehrály a SK se umístil
na 6. místě s 20 body (7 výher a 5 porážek).
Tradiční turnaj ve fotbale „Memoriál A. Názalanika“ se na hřišti v Nové Horce
uskutečnil v sobotu 18. července. Turnaje se zúčastnilo 5 týmů (FC Bari, Nazalanici, FC Predators, Nová Horka a R.I.F.C.), vyhráli Nazalanici.
V půlce srpna se rozeběhla soutěž dalšího ročníku, ve které hráči 3x vyhráli,
3x remizovali a 2x prohráli. Poslední 3 zápasy se opět kvůli pandemii nekonaly. Průběžně skončil klub na 5. místě se 14 body.

Sportovní klub Studénka
V sezoně 2019/2020 působila v klubu 2 družstva přípravky,
5 ženských družstev (mladší žačky A, B, starší žačky, dorostenky, ženy B) a 5 mužských (mladší žáci, starší žáci, dorostenci, muži A, muži II. liga), celkem asi 200 členů. V čele klubu stál Petr Odchodnický.
V soutěžním ročníku 2019/2020 byla zapojena všechna družstva jak
v ženských, tak v mužských kategoriích. Navíc družstvo studénecké přípravky objíždělo turnaje v severomoravské oblasti.
V červnu se v omezené míře dohrála jarní část oblastních přeborů s těmito
výsledky: dorostenci a mladší žákyně vyhráli „Mistrovství ČR“, mladší žáci
obsadili 3. místo na „Mistrovství ČR“, starší žákyně 5. místo na „Mistrovství
ČR“ a dorostenky skončily na 4. místě v „Poháru ČR“.
Soutěžní ročník 2020/2021 se rozběhl bez omezení v srpnu, ale poslední
mistrovská utkání se odehrála v neděli 11. října a do konce roku dohrána nebyla. Průběžně se jednotlivá družstva umístila takto: mladší žačky A 1. místo
v oblastním přeboru, mladší žačky B 6. místo v oblastním přeboru, mladší žáci 1. místo v oblastním přeboru, starší žačky A 1. místo v oblastním přeboru,
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starší žačky B 4. místo v oblastním přeboru, starší žáci 2. místo v oblastním
přeboru, dorostenky 1. místo v oblastním přeboru, dorostenci 1. místo
v oblastním přeboru, 1. liga ženy 5. místo v oblasti C, 1. liga muži 12. místo
v celorepublikové soutěži. Neodehraná mistrovská utkání z podzimní části se
přesunula na jaro 2021. Bohužel se nedohrálo ani celorepublikové zimní halové mistrovství.
Klub organizoval i akce pro širokou veřejnost. Přátelský „Pouliční turnaj“
v národní házené se konal v sobotu 15. srpna. Dne 21. srpna se na Dělnické
zahradě uskutečnila tradiční „Krmášová zábava“. Kvůli koronavirové pandemii se tentokrát nekonal „Předsilvestrovský pochod Poodřím“.

Sportovní rybářství
Svaz tělesně postižených v ČR, o. s., místní organizace Studénka
Organizace měla 103 členů, její předsedkyní byla Jaroslava Novosadová. Svaz
pro své členy uspořádal 7 akcí. Členové se zúčastňovali sportovních aktivit
(bowling, plavání), zorganizovali 2 zájezdy, z nichž 1 byl jednodenní a 1 třídenní na termální koupaliště Velký Meder. V tomto roce se měla uskutečnit
oslava 50. výročí založení organizace, z důvodu pandemie ale byla přesunuta
na rok 2021.

Tamburašský soubor Brač Studénka
Soubor vystupuje pod hlavičkou SAK Studénka, příspěvkové organizace. Vedl ho dirigent Petr Olbrecht, hrálo 17 hudebníků. Zpívaly Martina Pituchová, Helena Olbrechtová, Jana Krestová, Lucie Schneiderová.
Většina plánovaných akcí tohoto roku byla kvůli pandemii zrušena. Uskutečnilo se např. v lednu charitativní vystoupení na zámku v Černé Hoře nebo
v říjnu vystoupení na nádraží u historického vlaku během akce „Plnou parou
vpřed“. V dubnu stihli tamburaši zahrát před Domovem sv. Anny svému bývalému dlouholetému dirigentovi Milanu Gelnarovi k jeho 93. narozeninám.
V červnu mu zahráli na pohřbu jeho nejoblíbenější melodie.
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V létě navázali tamburaši spolupráci se souborem z Vídně. Letní soustředění
proběhlo v tomto roce v tuzemsku, v Černé Hoře na Blanensku u Milana Gelnara ml. Zde proběhl koncert na zámku i vystoupení pro sousedy.

TJ MSV Studénka
Badminton
Jóga
Judo
Nohejbal
Sport Tennis Club Studénka
Tato nezisková organizace byla založena v roce 2019, předsedou
byl Jiří Krkoška. Cílem klubu bylo umožnit hrát tenis dětem
a mládeži na závodní úrovni. Členové byli organizováni
v 7 věkových kategoriích. Klub pořádal celostátní turnaje a mladí hráči se zúčastňovali i dalších mistrovských utkání. Klub sídlil v areálu letního stadionu, kde měl své zázemí a kde byly k dispozici 3 kurty v kryté hale
s možností celoročního využití a 4 venkovní antukové dvorce. V roce 2020 se
naši hráči zúčastnili několika desítek turnajů, jejich činnost však byla poznamenána covidovou pandemií, neboť na jaře a na podzim se nehrálo.

SPV
Stolní tenis
Náplní oddílu byla dlouhodobá soutěž družstev, práce
s mládeží a propagace tohoto sportu. Mezi doplňkové aktivity
patřila účast na různých turnajích určených jak pro registrované, tak pro neregistrované sportovce či širokou veřejnost.
Předsedou oddílu byl Martin Vojtěšek, oddíl měl 13 členů. Při
ZŠ Sjednocení fungoval kroužek stolního tenisu, který byl ukončen na jaře
a na podzim se prakticky nerozjel.
V sezoně 2019/2020 reprezentovaly Studénku 3 týmy – A, B
a výběr mládeže. Soutěže „Okresní přebor 1“ a „Okresní přebor
2“ byly kvůli pandemii nejprve přerušeny a následně ukončeny
3 kola před řádným termínem. Tým A v okresním přeboru prv- 100 -
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ní třídy obsadil 1. místo, stal se tak okresním přeborníkem v dlouhodobé soutěži družstev a zajistil si přímý postup do krajské soutěže. Béčko skončilo
v okresním přeboru druhé třídy na 10. pozici. Kvůli pandemii byla zrušena
většina okresních a krajských bodovacích turnajů mládeže.
V únoru se v tělocvičně ZŠ Sjednocení konal jednodenní kemp
pro žáky základních škol. Bohužel další plánované termíny tohoto kempu v dubnu a v květnu musely být zrušeny.
Do pilotního projektu „Liga mládeže“, který byl dohrán až v létě, se
zapojilo 5 klubů, 3členná družstva hrála v dvoukolovém systému.
Naši mladí hráči skončili na 3. místě.
Letní přestávky využili členové k zvelebení herny a předsíňky, které byly vymalovány.
Soutěžní ročník 2020/2021 byl téměř na začátku přerušen a do konce roku
se nehrálo. Neuskutečnilo se ani tradiční vánoční setkání oddílu.

Šachy
Volejbal
Včelařský spolek Poodří
Dne 30. září proběhla v Restauraci a penzionu U nádraží ustavující schůze tohoto spolku. Kvůli pandemii se sešlo jen
10 zakládajících členů, celkem spolek čítal asi 50 členů.
Předsedou byl Lukáš Pitucha. Cílem spolku byla obnova spolkového života.
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POČASÍ
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Leden
Lednové počasí přineslo nadprůměrné teploty. V první dekádě šplhala denní
teplota většinou nad nulu, noční teploty se pohybovaly v těsné blízkosti nuly.
Nejchladnější noc byla z 5. na 6. ledna (-7 °C). O den dříve také začalo sněžit.
Jednalo se ale jen o mírný poprašek, který během dne zmizel. Také během
druhé dekády jsme zaznamenali nadprůměrné teploty. Denní teploty stoupaly až k 5 °C, často bylo slunečno, ale foukal vítr. Dalším dnem, kdy sněžilo, byla neděle 19. ledna. Sněžit začalo už v sobotu v podvečer, sníh se přes noc
udržel, ale během neděle opět roztál. Poslední dekáda začala zase teplotami
kolem nuly, ty se však koncem měsíce začaly zvyšovat. Např. 31. ledna bylo
během dne jasno a 10 °C. Často foukal silný vítr. Dny svým charakterem připomínaly přelom března a dubna. Leden byl také nejsušším měsícem za posledního tři čtvrtě roku.

Únor
Už 1. únor přinesl další rekord, protože odpoledne vystoupila teplota na
14 °C. Ještě ve 22 hodin bylo 12 °C. V dalších dnech denní i noční teploty postupně klesaly. Nejchladnějším dnem první dekády byla středa 6. února, kdy
denní teplota vystoupila pouze na 1 °C. Tento den byl také jediným v první
dekádě, kdy ranní teplota klesla pod nulu (-4 °C). Pocit chladu byl ještě
umocněn velmi silným nárazovým větrem. Také Studénkou se v pondělí
10. a v úterý 11. února prohnal silný vítr, v pondělí byl doprovázen také vysokou teplotou 12 °C. Začátek druhé dekády byl poznamenán mírným ochlazením. Další studené ráno, kdy teplota klesla pod nulu, bylo ve čtvrtek
13. února (-1 °C). Pak se opět postupně oteplovalo, v neděli 16. února bylo
12 °C. Většina dnů byla slunečných, ale větrných. Další mrazivé ráno nás přivítalo 22. února (-3 °C) a 27. února (-1 °C). Naopak nejteplejšími dny byl
23. únor (12 °C) a 25. únor (10 °C). Opět často foukalo.

Březen
Začátek března byl ve znamení jara. Denní teploty vystoupily až na 10 °C
a svítilo sluníčko. Opět ale foukal silný vítr. Třetího března bylo dokonce
12 °C, noční teploty neklesaly pod 5 °C. Poté došlo k ochlazení, 4. března bylo
7 °C, ráno 5. března -3 °C. Dalším chladným ránem bylo ráno 9. března (-3 °C),
naopak 17 °C a slunečno bylo ve čtvrtek 12. března. Po krátkém ochlazení
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(14. března bylo sice slunečno, ale jen 7 °C) přišly dny připomínající polovinu
dubna: 18. března slunečno a 18 °C. Koncem měsíce došlo k citelnému ochlazení o více než 10 °C. Denní teploty se pohybovaly nad nulou, v noci byl mráz,
nejchladněji bylo 31. března (-7 °C). Bylo jasno. Březen byl měsícem
s největšími teplotními výkyvy.

Duben
Začátkem měsíce se pomalu začalo oteplovat, ale noční teploty stále klesaly
pod nulu, někdy až k -5 °C i proto, že bylo jasno a v noci se utišil vítr. Denní
teploty se koncem první dekády dostaly až nad 20 °C. Např. 9. dubna bylo
22 °C. Po teplých a slunečných Velikonocích následoval velký teplotní propad.
V úterý 14. dubna vystoupila teplota jen na 7 °C (v noci -3 °C). Počasí bylo
i nadále jako na houpačce, když už 16. dubna bylo jasno a 21 °C. V dalších
dnech denní teploty mírně klesaly, v noci se pohybovaly stále kolem nuly. Také poslední dekáda byla kolísavá, denní teploty nad 20 °C (21. dubna 21 °C)
se střídaly s teplotami jen kolem 15 °C (26. dubna). Noční teploty klesaly
i k nule (27. dubna 2 °C). Většina dnů byla slunečná, ale větrná, téměř nepršelo. Duben tak patřil k nejsušším měsícům.

Květen
V dubnovém trendu pokračoval i květen, s tím rozdílem, že v první dekádě
často pršelo. První máj nás překvapil nádherným teplým dnem s 21 °C. Poté
ale následovalo dlouhodobější ochlazení a déšť. Nejchladnějšími dny byly
6. a 7. květen s teplotou 8 °C, nejchladnějším ránem 4. květen s teplotou 2 °C.
Poté se postupně oteplovalo, první letní den tohoto roku přišel v neděli
10. května. Teplota vystoupila na 26 °C. Ledoví muži přinesli ale pořádné
ochlazení a déšť. Po pondělí 11. května s teplotou 25 °C klesla v úterý
12. května teplota na 10 °C. Nejchladnějším ránem tohoto období byl 13. květen s teplotou -1 °C. Během dalšího víkendu od 16. května teploty opět pomalu stoupaly a převažovala slunečná obloha, až 19. května bylo 24 °C. Následovalo opět citelné ochlazení. V pátek 22. května byl ráno jen 1 °C, o víkendu se
teploty pohybovaly kolem 15 °C a vydatně pršelo. V posledním květnovém
týdnu byly teploty výrazně pod normálem (denní kolem 15 °C, noční kolem
10 °C). Výjimkou byla středa 27. května s 19 °C. Také poslední květnový den
nás upozornil na rozmanitost počasí – bylo je 12 °C a celý den pršelo. Květen
patřil k nejdeštivějším měsícům.
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Červen
První červen jako mávnutím kouzelného proutku přinesl velkou změnu: celý
den bylo slunečno a denní teplota vystoupila na 20 °C. Po celou první dekádu
teploty opět kolísaly, zpočátku se držely do 20 °C. Nejchladnějším dnem byl
pátek 5. června s teplotou 16 °C a deštěm. Stejná teplota byla i předešlou noc,
takže rtuť teploměru se téměř nepohnula. Víkend ale přinesl oteplení,
v sobotu na 25 a v neděli na 27 °C. V pondělí 8. června následoval propad teplot na 13 °C. I následující 2 dny bylo chladno a zataženo, často pršelo. Od
11. června se teploty opět pohybovaly nad 20 °C, až v sobotu 13. června dosáhly třicítky. Neděle byla opět chladnější, bylo zataženo a 21 °C. V dalším
týdnu se denní teploty pohybovaly těsně nad 20 °C, bylo polojasno, často pršelo. Trvalý déšť začal ve čtvrtek odpoledne 18. června a pokračoval až do
sobotní noci. Denní teploty se pohybovaly nad 15 °C. Pouze v úterý 23. června
bylo slunečno a 22 °C. Další dny se obloha zatáhla a opět často pršelo. Od
25. června se postupně oteplovalo až na 29 °C (28. června). Po silných deštích
došlo ve Studénce k záplavám (viz foto pod nadpisem „Počasí“ z 26. června
z ulice R. Tomáška, kde bydlím). Dne 29. června se prudce ochladilo na 18 °C
a pršelo.

Červenec
Také v první červencové dekádě byly teploty jako na houpačce. Už 1. července bylo jasno a 28 °C, v pátek 3. července 20 °C a déšť. Rozvodnil se Butovický
potok a k záplavám došlo i ve Studénce. Poté se opět na 3 dny oteplilo a teploty stoupaly ke třicítce. V úterý 7. července se zatáhlo a bylo jen 18 °C. Dalším
teplým a slunečným dnem s 30 °C byl pátek 10. července. Po přechodu studené fronty se hned další den zatáhlo, celé odpoledne pršelo a bylo chladno
(odpoledne jen 12 °C). Také noční teploty klesaly a nedosahovaly ani 10 °C.
Kolem poloviny měsíce se denní teploty pohybovaly kolem 20 °C, noční do
10 °C, bylo polojasno, občas pršelo. Výjimkou byl čtvrtek 16. července (noční
i denní teploty téměř stejné: 14, resp. 17 °C a déšť). V pátek 17. července ráno
byla mlha, denní teploty vystoupily stejně jako o den později na 18 °C. Naproti tomu neděle 19. července byla zase slunečná s 23 °C. Nad letních pětadvacet se teploměr vyšplhal v pondělí 20. července (26 °C). Celý další týden bylo
počasí podobné, ve dne do 25 °C, v noci mezi 10 až 15 °C, polojasno, občas
přeháňka. Vyšších teplot a slunečného počasí jsme se dočkali až koncem měsíce. Mezi 25 až 30 °C se teploty držely od pátku 24. července. Na 31 °C vystoupila teplota v úterý 28. července.
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Srpen
Ve stejném trendu pokračoval i srpen. První 2 dny bylo jasno s teplotou 24,
resp. 26 °C, v noci jen 10 °C. Pak se ochladilo, denní i noční teploty se pohybovaly kolem 15 °C a pršelo. Koncem první dekády se razantně oteplilo a teploty několikrát atakovaly 30 °C (např. 7. a 9. srpna). Bylo jasno, ale noční teploty zůstávaly relativně nízké kolem 15 °C. V následujících dnech až do konce
druhé dekády denní teploty postupně mírně klesaly. Nejchladněji bylo ve
středu 19. srpna (19 °C, v noci i ve dne pršelo), poté se zase rychle oteplilo
(v pátek 21. srpna jasno a 28 °C). Až do konce měsíce se denní teploty pohybovaly kolem letních 25 °C (s výjimkou 22. srpna, kdy bylo rovných 30 °C),
noční teploty kolem 15 °C (s výjimkou rána 28. srpna, kdy bylo jen 8 °C). Léto
bylo v tomto roce nejdeštivější za posledních 10 let.

Září
První září vítalo děti do škol uplakaným počasím. Celý den pršelo a teplota
vystoupila jen na 14 °C. Další dny se oteplovalo, až v sobotu 5. září bylo 26 °C
a jasno. Ovšem večer přišla bouřka a pršelo i v neděli. Bylo 16 °C. Nejnižší
noční teplota v první dekádě byla 4. září (8 °C). V dalších dnech bylo teplo
a slunečno a teploty mnohdy šplhaly nad letních 25 °C (13. září 26 °C, 14. září
27 °C, 15. a 16. září 28 °C). V noci se většinou pohybovaly mezi 10 až 15 °C.
Naopak 17. září byla denní i noční teplota jen mezi 16 až 19 °C. Poté teploty
opět stoupaly k 25 °C. Nejchladnější noc tohoto období byla 19. září, jen 4 °C.
Dalším velmi chladným obdobím byl prodloužený víkend se státním svátkem
28. září. Často pršelo a denní teploty byly 12, resp. 11 °C, v noci jen 4 °C.

Říjen
K téměř letnímu oteplení došlo první říjnový víkend. V noci 3. října zaznamenala stanice Ostrava-Mošnov 17,6 °C, což byl absolutní rekord pro tento den.
Ve dne vystoupila teplota na 24 °C, bylo jasno, ale foukal silný vítr až
90 km/hod. V neděli 4. října bylo 20 °C, ráno pršelo, ale odpoledne už zase
svítilo sluníčko. Ještě 5. října vystoupila teplota na 21 °C, pak se ale ochladilo.
Ráno 6. října už bylo jen 7 °C. V dalších dnech se denní teplota pohybovala
nad 15 °C. K prudkému ochlazení došlo v neděli 11. října, bylo zataženo a jen
11 °C. Večer začalo pršet a téměř bez přestávek pršelo až do čtvrtku 15. října.
Denní i noční teploty se pohybovaly mezi 5 a 7 °C. K oteplení došlo v úterý
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20. října, ráno byl sice jen 1 °C, ve dne ale teploměr vystoupil na 15 °C, svítilo
sluníčko, ale pro změnu foukal silný vítr. Další dny byly totožné: ráno kolem
10 °C, přes den 15 °C a jasno. Změna přišla v neděli 25. října. Ochladilo se, ráno i večer bylo mlhavo a teploty ve dne jen 11 °C. V pondělí 26. října bylo zase
velmi pěkně, sluníčko a 16 °C. Do konce měsíce se ale ochladilo. Téměř celý
měsíc propršel, v Moravskoslezském kraji napršelo skoro 4x tolik, než je říjnový průměr.

Listopad
První listopadový den přinesl nízké ranní teploty jen 3 °C, ve dne bylo 11 °C.
V dalších dnech se denní i noční teploty shodovaly, rtuť teploměru se pohybovala mezi 13 a 14 °C. Opět často pršelo. Víkend před sv. Martinem přinesl
nádherné babí léto. Začalo už v pátek 6. listopadu. Ráno sice klesla teplota
pod nulu (-2 °C), přes den ale bylo jasno a 9 °C, v sobotu dokonce 13 °C. Pak
následoval týden s nízkou oblačností, mlhami a denními teplotami do 5 °C.
V polovině listopadu bylo jen o malinko tepleji, kolem 10 °C, občas vykouklo
sluníčko. Poslední listopadovou dekádu se ještě více ochladilo, denní teploty
stoupaly maximálně k 5 °C, v noci často mrzlo (27. listopadu -5 °C). První sníh
této zimy napadl v neděli 29. listopadu, ale během dne roztál.

Prosinec
Kolem nuly se pohybovaly teploty i začátkem prosince. Nejchladnější ráno
bylo 3. prosince (-7 °C). Naopak kolem Mikuláše došlo k výraznému oteplení:
už v sobotu 5. prosince bylo ve dne 13 °C, v neděli dokonce 15 °C. K tomu svítilo sluníčko. Noční teploty se po oba dny pohybovaly mezi 10 a 12 °C. Koncem první dekády se velmi ochladilo, 9. prosince bylo ve dne i v noci pod nulou. Od poloviny měsíce se denní i noční teploty pohybovaly mezi nulou
a 5 °C, častěji převažovala inverze s nízkou oblačností nad slunečnými dny.
Ve středu 23. prosince bylo 9 °C, ovšem skoro celý den pršelo. Nejtepleji bylo
na Štědrý den: 10 °C. Změna přišla na Štěpána, v noci nula, ve dne 2 °C a slabé
sněžení. Nejchladnější noc jsme zaznamenali z 26. na 27. prosince, a to -6 °C.
Pak se zase začalo oteplovat, 29. prosince svítilo celý den sluníčko a teplota
vystoupila na 9 °C. Den nato intenzivně pršelo.

- 107 -

Kronika města Studénky za rok 2020

REJSTŘÍK
A

F

Auxtová, Dagmar, Bc., 25

Fabianová, Jaromíra, MUDr., 49
Falhar, Libor, 49
Faltýnek, Jaroslav, 14
Foltasová, Věra, Mgr., 55, 56
Frais, Jiří, Ing., 85
František kardinál Tomášek, 57
Friml, Vít, Ing., 87

B
Babiš, Andrej, 5, 14
Bajtek, Rostislav, 94
Ballasch, Pavel, Bc., 24, 26
Bartoník, Petr, Ing., 24, 26
Bartoš, Marek, npor. Bc., 68
Bartošák, Filip, 80
Berkus, Marek, Ing., 91
Biden, Joe, 6
Binarová, Markéta, 48
Blatný, Jan, 14
Bogocz Hanková, Veronika, Mgr. art., 60,
61
Böhm, Petr, Bc., 28
Brož, Petr, 83
Brožová, Iveta, Ing., 28
Břízová, Helena, MUDr., 49, 50
Burčková, Kateřina, Mgr., 87
Burdová, Hana, Bc., 97
Burian, Stanislav, 83

G
Garcia, Manuel, 95
Gelnar ml., Milan, 100
Gelnar, Milan, 64, 99
Gold, Martin, 82

H
Halušková, Miroslava, Mgr., 55, 56
Hanzelka, Pavel, MUDr., 24, 48
Haša st., Pavel, 91
Havlíková, Danuše, 90
Havránek, Petr, Ing. Bc., 24, 28
Henzel, Radek, 89
Henzelová, Vladimíra, Mgr., 54, 55
Hermanová, Šárka, Mgr., 24
Holaň ml., Miloš, 85
Hollá, Olga, MUDr., 49
Hoňková, Iva, 19
Honová, Hana, MUDr., 49
Honová, Pavla, Mgr., 24, 53
Horák, Ondřej, 79, 80
Horáková, Michaela, MUDr., 49
Horváthová, Aranka, Mgr., 54, 55
Hošek, Petr, 26, 28
Hošková, Magda, 27
Hotárek, Ivo, 94
Hradský, Karel, Ing., 28
Hudcová, Jolana, Bc., 28
Hurník, Petr, 79
Huvar, Petr, MUDr., 49

C
Cedidlo, Jiří, 26
Cindler, David, Mgr., 60, 61
Cingelová, Lucie, 92

Č
Červenec, Filip, 83

D
Dejdar, Martin, 85
Demel, Lukáš, 83
DJ Paul Doctor, 42, 88
Dobiášová, Iva, 48
Dostál, Jiří, 94
Dostálová, Alena, 94
Dresler, Alexandr, Bc., 49
Dvořáková, Milena, Mgr., 49

J
Janíčková, Monika, 49
Jarčík, David, 27

- 108 -

Kronika města Studénky za rok 2020
Jedlička, Jakub, 85
Jiříčková, Miroslava, MUDr., 49
Jurečka, Marian, 15

N
Nečasová, Vanda, 48
Neubauerová, Eva, Mgr., 27
Neznalová, Romana, 27
Novák, Ladislav, 27
Nováková, Radmila, Ing., 25, 27
Nováková, Zuzana, Mgr., 95
Novosad, Bronislav, 43
Novosadová, Jaroslava, 99

K
Kalousek, Miroslav, 15
Kaňovský, Marcel, 85
Kantorová, Dagmar, MUDr., 48
Klaus, Václav, 15
Klosová, Hana, MUDr., Ph.D., 48, 50
Knoppová, Renáta, 27
Kochová, Monika, Ing., 58, 59
Kolář, Petr, 75
Konečná, Kateřina, Ing., 76
Koptíková, Jana, 97
Korený, Radek, 83
Korimová, Tatiana, 60, 61
Košárková, Sabina, 79, 80
Kotas, Mojmír, Ing., 85
Kováč, Jan, 83
Kovačičová, Vlasta, Ing., 25
Kováčová, Hana, MUDr., 48
Kozák, Petr, Mgr., 97
Krahula, Kamil, Mgr., 39, 40
Krestová, Jana, 99
Krkoška, Jiří, 100
Kubera, Jaroslav, 4
Kučerová, Irena, MUDr., 48
Kyjovský, Milan, Ing., 25

O
Odchodnický, Petr, 25, 26, 28, 98
Olbrecht, Petr, 99
Olbrechtová, Helena, 99

P
Peichlová, Markéta, 28, 98
Pekařová, Šárka, MUDr., 48
Pěnkava, Oldřich, MVDr., 50
Pěnkavová, Veronika, MVDr., 50
Penová, Simona, 48
Pesničák, Jan, 69
Peterek, Adam, 79, 80
Petrášová, Veronika, Mgr., 21
Petrovská, Radka, MVDr., 50
Pilchová Mackovíková, Růžena, Ing., 24,
25
Pitucha, Lukáš, 101
Pituchová, Martina, 99
Pobořil, Radek, 85
Pokorný st., Miroslav, 85
Pokusiňský, Pavel, 28
Polák, Karel, 25, 26, 27
Pomikálek, Lukáš, Ing., 28
Pomikálek, Václav, Ing., MBA, 24, 25, 26
Pomikálková, Jarmila, Bc., DiS., 63
Pospíšilová, Zuzana, 56
Poštolka, Adam, 88
Poukarová, Sabina, Ing., 94
Prymula, Roman, 12, 14
Přikryl, Radovan, Ing., 24, 25, 28, 83
Pustková, Karolína, 59

L
Lakomý, René, Mgr., 42
Langrová, Věra, 28
Laskafeld, Dušan, MUDr., 49
Lazecký, Ivo, Ing., 25
Lubojacká, Kateřina, Mgr. art., 60, 61

M
Majtnerová, Milena, 48
Mantheeová, Jana, Mgr., 55, 56
Marek, Jakub, 86
Marek, Jan, 26, 96
Marková, Jiřina, MUDr., 49, 50
Matovič, Igor, 5
Matýsek, Marcel, Ing., MBA, 25
Menzel, Jiří, 6
Mikošková, Marie, 91
Mlčák, Tomáš, Mgr., 86
Moskala, Jiří, Mgr., MPA, 25
Moskalová, Svatava, 27
Mrózková, Pavla, Mgr., 89

Q
Quarda, Adam, 79, 80

R
Richter, Pavel, 26
Richterová, Dana, 50

- 109 -

Kronika města Studénky za rok 2020
Richterová, Ivana, Ing., 40
Rodek, Jan, Bc., 39
Rochla, Rostislav, Ing., 28
Růžička, Miroslav, 92

Šurman, Dušan, DiS., 60, 61
Švagera, Jiří, 24, 25, 26
Švarc, Jakub, 43

T

S

Talpová, Renata, Mgr., 59, 60
Tichopádová, Marie, MUDr., 49
Tomanová, Miroslava, Mgr., 57
Tomášek, Martin, 85
Tomášková, Radka, Ing., 39
Trump, Donald, 8
Tulejová, Markéta, Bc., 59, 60

Sekaninová, Karla, Ing., 26
Schneiderová, Lucie, 99
Sič, Petr, 27, 45
Silber, Radim, Ing., 27
Skotnica, Vojtěch, Bc., 89
Skrbek, Marek, 81
Skýpalová, Lucie, 42
Slavík, Libor, 1, 24, 25, 27
Smetanová, Hana, 97
Sniehotta, Jan, Bc., 60, 61
Sobková, Lenka, MUDr., 50
Solár, Anton, Ing., 81
Solejmání, Kásem, 4
Spurný, Lukáš, Mgr., MBA, 65
Stachovič, Martin, Ing., 25, 26, 83
Stanek, Ondřej, 41, 44
Starý, Jiří, MUDr., 49
Stiller, Milan, Mgr., 25, 57
Storzerová, Barbora, MVDr., 50
Svoboda, Rudolf, 26
Svobodová, Olga, PhDr., 25

U
Urbancová, Eva, Ing., 82

V
Valášková, Kristýna, 92
Válková, Dagmar, Mgr., 1, 40
Vidoňová, Svatava, Ing., 94
Vodný, Stanislav, JUDr., 93
Vojtěch, Adam, 12
Vojtěšek, Martin, 100
Volná, Naďa, MUDr., 49
Vrablová, Katarína, PaedDr., 58, 59
Vrajíková, Jiřina, MUDr., 48
Vyorálková, Irena, Ing., 28
Vysocká, Dominika, 79
Vystrčil, Miloš, 4

Š
Šabacký, Norbert, 25
Škarupová, Marcela, 25, 28
Škrobánek st., Miroslav, 85
Šlachtová, Dáša, 88
Šmehlíková, Sylva, 49
Šnejdrla, Tomáš, 94
Šobich, Lubomír, 24, 25, 27
Šostá, Jitka, Bc., 26
Šrámek, Martin, 93
Šrámková, Bohumíra, 28
Štegnerová, Ludmila, 25, 27
Štěpánová, Věra, 27

W
Weislechner, Michal, 45

Z
Zajícová, Lucie, 41
Zavadil, Lukáš, Bc., 90
Zetek, Josef, 28
Zhánělová, Kateřina, MUDr., 48

- 110 -

Kronika města Studénky za rok 2020

SEZNAM ZKRATEK
A.T.I.C.
CHZ
ČFMS
ČD
ČOV
ČR
ČSAD
ČSOP
ČSSD
ČSZ
ČSŽ
EU
FAČR
FC
FkT
HC
HZ
KSČM
KTK
MDŽ
MěP Studénka
MěÚ
MHD
MSV Studénka
MŠ
ODS
OKD
OO PČR
PCO
PS
RMS
SDH
SK Studénka
SKP
SPOZ
SŠEP Studénka

Asociace turistických informačních center
centrální hasičská zbrojnice
Česká federace mažoretkového sportu
České dráhy
čistička odpadních vod
Česká republika
Československá státní automobilová doprava
Český svaz ochránců přírody
Česká strana sociálně demokratická
Československý zálesák
Český svaz žen
Evropská unie
Fotbalová asociace České republiky
fotbalový klub
František kardinál Tomášek
hokejový klub
hasičská zbrojnice
Komunistická strana Čech a Moravy
Kabelová televize Kopřivnice
Mezinárodní den žen
Městská policie Studénka
městský úřad
městská hromadná doprava
Moravskoslezská vagonka Studénka
mateřská škola
Občanská demokratická strana
Ostravsko-karvinské doly
Obvodní oddělení Policie České republiky
pult centralizované ochrany
pionýrská skupina
Rada města Studénky
Sbor dobrovolných hasičů
Sportovní klub Studénka
Sportovní klub policie
Sbor pro občanské záležitosti
Střední škola ekonomicko-podnikatelská Studénka
- 111 -

Kronika města Studénky za rok 2020
STS
TJ MSV
ÚV KSČM
VFP
ZO
ZMS
ZŠ
ZUŠ

Strojně-traktorová stanice
Tělovýchovná jednota Moravskoslezské vagonky
Ústřední výbor Komunistické strany Čech a Moravy
veřejná finanční podpora
základní organizace
Zastupitelstvo města Studénky
základní škola
základní umělecká škola

- 112 -

Kronika města Studénky za rok 2020

PŘÍLOHY
Příloha č. 1
STUDÉNKA – ZPRAVODAJ MĚSTA, č. 1, leden 2020. Studénka: SAK Studénka,
příspěvková organizace, 2020, 24 s.
Příloha č. 2
STUDÉNKA – ZPRAVODAJ MĚSTA, č. 2, únor 2020. Studénka: SAK Studénka,
příspěvková organizace, 2020, 24 s.
Příloha č. 3
STUDÉNKA – ZPRAVODAJ MĚSTA, č. 3, březen 2020. Studénka: SAK Studénka, příspěvková organizace, 2020, 24 s.
Příloha č. 4
STUDÉNKA – ZPRAVODAJ MĚSTA, č. 4, duben 2020. Studénka: SAK Studénka,
příspěvková organizace, 2020, 24 s.
Příloha č. 5
STUDÉNKA – ZPRAVODAJ MĚSTA, č. 5, květen 2020. Studénka: SAK Studénka, příspěvková organizace, 2020, 24 s.
Příloha č. 6
STUDÉNKA – ZPRAVODAJ MĚSTA, č. 6, červen 2020. Studénka: SAK Studénka, příspěvková organizace, 2020, 24 s.
Příloha č. 7
STUDÉNKA – ZPRAVODAJ MĚSTA, č. 7/8, červenec/srpen 2020. Studénka:
SAK Studénka, příspěvková organizace, 2020, 24 s.
Příloha č. 8
STUDÉNKA – ZPRAVODAJ MĚSTA, č. 9, září 2020. Studénka: SAK Studénka,
příspěvková organizace, 2020, 24 s.
Příloha č. 9
STUDÉNKA – ZPRAVODAJ MĚSTA, č. 10, říjen 2020. Studénka: SAK Studénka,
příspěvková organizace, 2020, 24 s.
Příloha č. 10
STUDÉNKA – ZPRAVODAJ MĚSTA, č. 11, listopad 2020. Studénka: SAK Studénka, příspěvková organizace, 2020, 24 s.
- 113 -

Kronika města Studénky za rok 2020
Příloha č. 11
STUDÉNKA – ZPRAVODAJ MĚSTA, č. 12, prosinec 2020. Studénka: SAK Studénka, příspěvková organizace, 2020, 24 s.
Příloha č. 12
PLAKÁT „DOBROVOLNÍCI PRO DOBROU VĚC“. Studénka: Domov NaNovo,
příspěvková organizace, 2020
Příloha č. 13
PLAKÁT „KURZY 2020. RODINNÉ CENTRUM – ODPOLEDNÍ KURZY“. Studénka:
SAK Studénka, příspěvková organizace, 2020
Příloha č. 14
PLAKÁT „MAŠKARNÍ KARNEVAL S PAVLEM NOVÁKEM“. Studénka: SAK Studénka, příspěvková organizace, 2020
Příloha č. 15
PLAKÁT „HASIČSKÝ PLES“. Studénka: Sbor dobrovolných hasičů Studénka-město, 2020
Příloha č. 16
PLAKÁT „DĚTSKÝ MAŠKARNÍ REJ“. Studénka: Spolek žen Studénka, 2020
Příloha č. 17
PLAKÁT „VÍKEND PLNÝ JÓGY A ZDRAVÉHO ŽIVOTNÍHO STYLU“. Studénka,
2020
Příloha č. 18
PLAKÁT „ŠKOLNÍ JÍDELNA OZNAMUJE ZAHÁJENÍ VAŘENÍ OD 4. KVĚTNA 2020“.
Studénka: ZŠ Studénka, Sjednocení 650, příspěvková organizace, 2020
Příloha č. 19
PLAKÁT „MELATONIN“. Studénka: SAK Studénka, příspěvková organizace,
2020
Příloha č. 20
PLAKÁT „GRAVID JÓGA“. Studénka: SAK Studénka, příspěvková organizace, 2020
Příloha č. 21
PLAKÁT „ČESKÉ DĚJINY VE STUDÉNCE“. Studénka, 2020

- 114 -

Kronika města Studénky za rok 2020
Příloha č. 22
PLAKÁT „SLEZSKÝ RYNEK“. Studénka: město Studénka, 2020
Příloha č. 23
PLAKÁT „LETNÍ FESTIVAL 2020“. Studénka: SAK Studénka, příspěvková
organizace, 2020
Příloha č. 24
PLAKÁT „PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR“. Studénka: ZŠ Studénka, Butovická 346,
příspěvková organizace, 2020
Příloha č. 25
PLAKÁT „POĎME SA ZABÁVAŤ… ANEB TANCOVAČKA S KORTINOU“. Studénka: SAK Studénka, příspěvková organizace, Plamen naděje, z. s., 2020
Příloha č. 26
PLAKÁT „TVOŘENÍ PRO DĚTI“. Studénka: SAK Studénka, příspěvková organizace, 2020
Příloha č. 27
PLAKÁT „VLASTNÍCI“. Studénka: SAK Studénka, příspěvková organizace,
2020
Příloha č. 28
PLAKÁT „MYSLIVECKÉ ODPOLEDNE“. Studénka: Myslivecké sdružení Poodří Studénka, 2020
Příloha č. 29
PLAKÁT „TURNAJ V PLÁŽOVÉ ODBÍJENÉ“. Studénka, 2020
Příloha č. 30
PLAKÁT „DVA NAHATÝ CHLAPI“. Studénka: SAK Studénka, příspěvková organizace, 2020
Příloha č. 31
PLAKÁT „SOUSEDSKÉ SETKÁNÍ“. Studénka: Zámek Nová Horka, 2020
Příloha č. 32
PLAKÁT „BURČÁKOVÉ SLAVNOSTI“. Studénka: SAK Studénka, příspěvková
organizace, 2020
Příloha č. 33
PLAKÁT „130 LET ŽELEZNICE STUDÉNKA – BÍLOVEC“. Studénka, 2020
- 115 -

