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Od 1. ledna vzrostly slevy na děti, zvýšily se starobní důchody (přibližně
o 500 Kč), vzrostla minimální mzda na 12.200 Kč. Došlo ke snížení limitu, nad
který zdravotní pojišťovny budou vracet zaplacené doplatky na léky,
a rozšířilo se množství hrazeného očkování. Nově zavedenou dávkou je takzvané otcovské. Na to bude mít nárok otec dítěte, který o něj pečuje. Lékaři
museli od 1. ledna vydávat takzvané elektronické recepty. I nadále jsme u lékaře dostávali papírové recepty, nově na nich ale byl identifikátor (čárový
kód), pomocí kterého lékárník našel eRecept v systému.
Začátkem ledna byl na 9 měsíců uzavřen pražský orloj. Byl restaurován a jeho
stav byl vrácen do období před 2. světovou válkou.
Ve středu 10. ledna žádal o důvěru pro svou vládu premiér Andrej Babiš.
Osobně ho svým projevem přišel podpořit i prezident republiky. Poslanci
diskutovali téměř 9 hodin nejen o důvěře vládě, ale také o tom, zda vydat Andreje Babiše a poslance Jaroslava Faltýnka trestnímu stíhání. Ve večerních
hodinách byla schůze přerušena a odložena na 16. ledna. V tento den vyjádřil
mandátový a imunitní výbor návrh na zbavení imunity Andreje Babiše
a Jaroslava Faltýnka v souvislosti s žádostí policie při řešení kauzy Čapí hnízdo. Poté došlo k hlasování o důvěře vládě. Kromě 78 poslanců hnutí ANO
všichni ostatní poslanci vyjádřili vládě nedůvěru. Demisi vlády prezident přijal až ve středu 24. ledna. V pátek 19. ledna vydali poslanci počtem 111 hlasů
poslance Andreje Babiše a Jaroslava Faltýnka trestnímu stíhání.
Sněhová kalamita postihla Česko v úterý 16. ledna. Sněžilo nejvíce v Čechách a na jižní Moravě. Někde nejezdily
vlaky ani autobusy. Celých 19 hodin stála doprava na D1,
než se podařilo zprůjezdnit alespoň jeden pruh. Nejzávažnější nehodou byla srážka 36 aut na D1. Jednalo se o 24 nákladních aut,
11 osobních aut a 1 dodávku.
Rok 2018 byl rokem volebním. Začali jsme v lednu přímou volbou prezidenta
republiky. Z prvního kola, které proběhlo ve dnech 12. a 13. ledna, vyšli vítězně dosavadní prezident Miloš Zeman s 38,56 %
(tj. skoro 2 mil. hlasů) a Jiří Drahoš s 26, 60 % (tj. téměř
1,4 mil. hlasů). Miloš Zeman vyhrál 1. kolo ve všech krajích,
Jiří Drahoš v Praze. Volební účast byla 61,92 %, ve 2. kole
o 14 dní později 66,60 %. Druhé kolo vyhrál Miloš Zeman s 51,37 %, Jiří Drahoš získal 48,63 %, rozdíl mezi oběma kandidáty činil asi 150 000 hlasů. Miloš Zeman složil prezidentskou přísahu 8. března ve Vladislavském sále na
slavnostní schůzi obou komor parlamentu. Nově zvolenému prezidentovi by-4-
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lo vytýkáno, že během přísahy nepoložil ruku na Ústavu ČR, a byl mu také vytýkán jeho útočný projev. Někteří poslanci na protest opustili sál.
Tragický požár hotelu vypukl v Praze v sobotu 20. ledna. Se svými 4 oběťmi se zařadil mezi nejtragičtější v historii země. Příčinou smrti obětí bylo nadýchání kouře a udušení.
Ústavní soud v polovině prosince 2017 zrušil některá ustanovení zákona,
kterým se řídí elektronická evidence tržeb. Kromě jiného došlo od konce
února 2018 ke zrušení povinnosti uvádět na účtence DIČ nebo evidovat platby platební kartou nebo přes platební brány. Ústavní soud také zrušil „náběh“
třetí a čtvrté fáze EET.
Bývalý ruský dvojitý agent a jeho dcera byli v jihoanglickém
Salisbury 4. března zasaženi nervovým jedem novičok. Představitelé Velké Británie z útoku obvinili Rusko. Ruská mluvčí
ministerstva zahraničních věcí označila za možný zdroj chemikálie mimo jiné
i Českou republiku. Podobně jako Velká Británie a další státy EU i ČR vyhostila několik ruských diplomatů s rodinami. Recipročně také Rusko vyhostilo
3 české diplomaty.
Vítězem ruských prezidentských voleb se v polovině března stal stávající prezident Vladimir Putin, který už počtvrté obhájil tento post. Získal rekordních
76,65 % odevzdaných hlasů.
Jedna z největších tragédií v průmyslových provozech
v Česku za posledních 50 let se odehrála 22. března
v chemičce v Kralupech nad Vltavou. Při výbuchu v areálu
chemičky zemřelo 6 lidí, 2 lidé byli středně těžce zraněni. Do vzduchu ani vody neunikly žádné nebezpečné látky.
V prvním dubnovém týdnu probíhala jednání mezi hnutím ANO a ČSSD
o sestavení nové vlády. Představitelé nenašli kompromis a jednání zkrachovala. Premiér v demisi Andrej Babiš požádal o schůzku prezidenta republiky.
Další jednání pokračovala koncem měsíce, ČSSD požadovala 5 ministerstev
včetně ministerstva vnitra, ANO její požadavky akceptovalo.
V sobotu 14. dubna v časných ranních hodinách podnikly ozbrojené síly USA,
Francie a Velké Británie raketový útok na Sýrii. Zásah byl veden bez mandátu
Rady bezpečnosti OSN.
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Řidič vypůjčené dodávky v pondělí 23. dubna zavraždil
v Torontu 10 lidí a 15 jich zranil. Do pěších najížděl opakovaně, neustále zrychloval a bylo vidět, že míří na lidi.
Student, který dodávku řídil, byl policií zneškodněn
a zatčen.
Společnost Facebook aktualizovala v souvislosti s GDPR koncem dubna svoje
smluvní podmínky. Začala obesílat všechny uživatele této sociální sítě, kteří
se museli rozhodnout, zda nová pravidla přijmou. Každý uživatel musel nové
podmínky Facebooku odsouhlasit, v opačném případě byl jeho profil po
uplynutí stanovené lhůty deaktivován.
Historické setkání severokorejského vůdce Kim Čong-una
s jihokorejským prezidentem Mun Če-inem se uskutečnilo
v pátek 27. dubna. Poprvé od 50. let 20. století, kdy bylo
podepsáno příměří mezi oběma státy, překročil severokorejský vůdce jejich hranici a navštívil Jižní Koreu. Rozhovory pokračovaly
v Domě míru a oba státníci společně zasadili pamětní strom.
Měsíc duben byl v České republice teplotně nadprůměrný a velmi suchý. Spadlo necelých 50 % srážek než v jiných letech. Začátkem května byl zejména
na Moravě velmi nízký průtok řek, mnohde jen 10%.
Při příležitosti 70 let vzniku nezávislého židovského státu Izraele
bylo 14. května v Jeruzalému otevřeno americké velvyslanectví.
Také Česko otevřelo v Jeruzalému svůj konzulát.
Americký prezident Donald Trump napsal ve čtvrtek 24. května dopis severokorejskému vůdci Kim Čong-unovi, že ruší jejich schůzku plánovanou na
12. června v Singapuru. Důvodem byl návrat Severní Koreje k nepřátelským
postojům vůči USA. Dopis byl napsán ve stejný den, kdy KLDR zlikvidovala
svou jadernou střelnici Pchunggje-ri.
Nové nařízení Evropské unie týkající se osobních údajů, tzv. GDPR, se od konce května týkalo všech firem, státních institucí, neziskových organizací i osob
samostatně výdělečně činných, které evidují své zaměstnance, členy, zákazníky nebo příznivce. Komplikací byla skutečnost, že česká vláda včas nezveřejnila přesné znění nového zákona, který požadavky GDPR začleňoval do
české legislativy. Souhlas se zpracováním osobních údajů podle nových pravidel musely dát miliony lidí. Obnovou tak musela projít většina databází,
kterými disponovaly například internetové obchody, ale i lékaři, školy či zaměstnavatelé.
-6-
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Podle měření teplot v pražském Klementinu byl letošní květen s průměrnou
teplotou 19,6 °C nejteplejším květnem od roku 1881. Letošní jaro, tedy duben
a květen, bylo druhým nejteplejším obdobím od roku 1775.
Ve středu 6. června jmenoval prezident Miloš Zeman podruhé Andreje Babiše
premiérem. Členská základna ČSSD hlasovala, zda strana vstoupí do vlády
s ANO. Po dalších problémech s navrženými kandidáty na ministry byla nakonec vláda jmenována 27. června. Hlasování o důvěře proběhlo 11. července.
Americký prezident Donald Trump a severokorejský
vůdce Kim Čong-un se i přes dřívější negativní zprávy nakonec sešli na historicky první schůzce
12. června v Singapuru. Oba státníci se nejdříve setkali sami, poté se k nim připojily jejich delegace. Předmětem jednání bylo
odstranění jaderných zbraní ze Severní Koreje. Americký prezident zároveň
pozval svůj protějšek na návštěvu Bílého domu.
Místem setkání ruského prezidenta Putina a amerického prezidenta Trumpa
se 16. července staly Helsinky. Své první oficiální setkání prezidenti zahájili více než dvouhodinovou debatou mezi čtyřma očima, na ni navázalo jednání delegací
za účasti ministrů zahraničí. Žádný závěrečný dokument podepsán nebyl. Prezidenti se vedle vzájemných
vztahů zabývali hlavně situací v Sýrii a na Blízkém východě, problémy nešíření jaderných zbraní a kontroly zbrojení, krizí na Ukrajině a jednáním mezi
USA a Severní Koreou.
Z pátku 27. na sobotu 28. července jsme byli svědky největšího
zatmění Měsíce tohoto století. Toto úplné zatmění Měsíce, viditelné u nás, trvalo 1 hodinu a 43 minut. V tento den se planeta Mars
nacházela nejblíže Zemi a mohli jsme ji na obloze pozorovat pod Měsícem. Jak
Měsíc, tak Mars měly v tuto dobu rudou barvu.
Tři čeští vojáci byli zabiti v neděli 5. srpna při sebevražedném atentátu v Afghánistánu, během kterého padli do léčky.
Jejich těla byla do vlasti dopravena ve středu 8. srpna. Na jejich počest houkaly ve 12 hodin sirény.
Během letních měsíců července a srpna vládlo v ČR 7 týdnů za sebou velmi
teplé (až tropické) počasí s nadprůměrnými teplotami, téměř bez deště.
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Ve dnech 5. a 6. října se v České republice konaly komunální volby a první kolo voleb do jedné třetiny Senátu, tj. volby ve 27 volebních obvodech. Po prvním kole postoupili do Senátu pouze Jiří Drahoš a Jiří Čunek. V komunálních
volbách obecně vyhrála místní sdružení a nezávislí kandidáti, velmi ztratila
ČSSD, ANO přišlo o vedení v Praze. Druhé kolo senátních voleb proběhlo o týden později 12. a 13. října. Celkově senátní volby vyhrály opoziční strany, levice ztratila – ČSSD zvítězila pouze v 1 volebním obvodě, KSČM přišla
o posledního senátora.
K útoku na vozidlo české armády došlo v pondělí 22. října před polednem
přímo na základně Šindánd v afghánské provincii Herát. Jeden český voják
zahynul, dva jeho kolegové utrpěli zranění. Jednalo se v krátké době už o třetí
útok na české vojáky.
Koncem října byl mezi kontinentální Čínou
a Hongkongem otevřený nejdelší most na světě. Měří
55 km a jeho stavba trvala 9 let. Součástí mostu jsou
2 uměle vytvořené ostrovy spojené tunelem.
Oslavy 100. výročí založení republiky vyvrcholily v celé
zemi o víkendu 27. a 28. října. V sobotu bylo po sedmileté
rekonstrukci slavnostně otevřeno Národní muzeum
v Praze. Návštěvníci mohli např. zhlédnout originál Pittsburské či Mnichovské dohody. V neděli dopoledne proběhla slavnostní přísaha vojáků a slib nových hasičů a policistů, pietní akt
na Vítkově a v Lánech. Od 14 hodin se na Evropské
třídě v Praze konala za přítomnosti nejvýznamnějších
českých státníků, ale i zahraničních hostů slavnostní
přehlídka vojska České republiky, policistů, hasičů a složek záchranného systému. Jednalo se teprve o druhou vojenskou přehlídku
v novodobé historii republiky. Podobně jako před 10 lety
i tentokrát ji provázelo chladné a deštivé počasí. Z tohoto
důvodu účastníci nemohli zahlédnout přehlídku letadel. Večer předal prezident ve Vladislavském sále nejvyšší státní vyznamenání.
Slováci slavili výročí založení Československé republiky
30. října. Běžně se jedná o památný den, v tomto roce byl
ale na Slovensku jednorázově vyhlášen státní svátek. Hlavní
oslavy proběhly v Martině, kde se před 100 lety Slováci přihlásili k nově vznikajícímu státu. Po dopolední pietní akci s položením věnců
následovalo slavnostní shromáždění na náměstí, kterého se zúčastnili sloven-8-
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ský a český prezident, předsedové vlád a mnozí ministři. Slavnostní den uzavřela přehlídka vojenské techniky.
Přesně 100 let po podepsání mírové smlouvy ve francouzském Compiègne vyvrcholily oslavy konce 1. světové války. Na pozvání francouzského prezidenta
Emmanuela Macrona se jich v Paříži zúčastnili vrcholní
představitelé světových zemí, např. americký prezident Donald Trump, ruský prezident Vladimir Putin nebo německá kancléřka
Angela Merkelová.
K vládní krizi se schylovalo v polovině listopadu. Novináři vypátrali syna Andreje Babiše, který tvrdil, že byl unesen a držen na Krymu. V důsledku toho
chtěli opoziční poslanci vyjádřit nedůvěru vládě. Schůze byla svolána na pátek 23. listopadu. Vláda hlasování přežila.
Neštěstí se stalo ve čtvrtek 20. prosince v Dole ČSM ve
Stonavě. V hloubce okolo 880 metrů došlo k výbuchu
metanu, který zdevastoval důlní pracoviště. Zemřelo
13 horníků, 11 z nich byli Poláci, 2 Češi. Další 3 horníci
byli hospitalizováni.
Vlna tsunami, která v sobotu 25. prosince zpustošila indonéské pobřeží Sundského průlivu, si vyžádala přes
400 mrtvých, zraněno bylo na 1 500 lidí. Za příčinu tsunami
byl považován výbuch místní sopky Krakatoa, po kterém
následoval podmořský sesuv půdy.
Rok 2018 byl s průměrnou teplotou 9,6 °C nejteplejší za posledních 60 let.
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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 2018 bylo ve Studénce evidováno 9 559 občanů, což je o 107
méně než v roce 2017. Jedná se o největší roční úbytek obyvatel za posledních 20 let. Z celkového počtu bylo evidováno 6 234 obyvatel v místní části
Butovice (z toho 3 037 mužů a 3 197 žen), 3 089 obyvatel v místní části
Studénka (z toho 1 522 mužů a 1 567 žen) a 236 obyvatel v místní části Nová
Horka (z toho 113 mužů a 123 žen). Věkový průměr obyvatel v místní části
Butovice byl 42,94 let, v místní části Studénka 42,34 let a v místní části Nová
Horka 42,84 let. Celkový průměr obyvatel Studénky byl 42,74, populace města tedy opět zestárla. Nejstaršími občany města byli muž, který dosáhl věku
99 let, a žena, která dosáhla věku 98 let. V průběhu roku bylo přihlášeno
138 osob, odhlášeno 229 osob, zemřelo 110 osob a narodilo se 94 dětí.
V rámci města změnilo 209 osob trvalý pobyt. Z narozených dětí bylo
48 chlapců a 46 děvčat. Nejčastějším chlapeckým jménem byl Adam (4x),
Alex, Jan, Matyáš, Maxmilián a Sebastian (3x). Po dvou dali rodiče dívčí jména
Eliška, Elizabeth, Ema, Julie, Karolína, Nina a Valerie. Prvním občánkem
Studénky narozeným v roce 2018 byl chlapeček, který se narodil 3. ledna.
Ve Studénce byla v 1. kole prezidentských voleb účast 55,98 %. Nejvíce hlasů
obdržel Miloš Zeman (48,22 %, tj. 2 116 hlasů), za ním skončil Jiří Drahoš
(23,66 %, tj. 1 038 hlasů). Druhého kola se zúčastnilo 62,32 % voličů. Miloš
Zeman získal 61,91 % (tj. 3 017 hlasů) a Jiří Drahoš 38,09 % (tj. 1 856 hlasů).
V březnu se ve Studénce začaly objevovat anonymní letáky útočící na starostu
a kritizující zejména revitalizaci zeleně ve městě. Stanovisko starosty je uvedeno v dubnovém zpravodaji (příloha č. 4).
V dubnu se mohli občané formou dotazníkového šetření vyjádřit k problematice sportu a sportovišť ve Studénce. Město poté v souvislosti s požadavky nové legislativy zpracovalo „Plán rozvoje sportu“.
Rovněž v dubnu proběhla anketa u obyvatel ulic Zahradní, Jiráskova a Bezručova, zda si přejí, aby tyto ulice byly jednosměrné. Tím by v nich bylo
umožněno stání automobilů. Téměř 80 % občanů bylo proti.
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Dne 2. května proběhla u pomníků padlých ve Studénce a v Butovicích vzpomínková shromáždění zástupců města a občanů k uctění památky padlých
v 2. světové válce a k připomenutí osvobození obou obcí v roce 1945.
Město Studénka vyhlásilo v červnu veřejnou soutěž na
vytvoření loga města a znělky k oslavám u příležitosti
60. výročí vzniku města, které se budou konat v roce
2019. Vítězné logo bylo dílem Martina Fabiána Ruska, vítěznou znělku složil
Ján Tulej.
V červnu a červenci byla z důvodu opravy uzavřená Oderská lávka mezi
Studénkou a Albrechtičkami.
Velké množství housenek zavíječe zimostrázového, který se v posledních letech objevuje i v České republice, bylo v červenci nalezeno na hřbitově ve
Studénce. Housenky tohoto motýla, pocházejícího z východní Asie, dokážou
zkonzumovat neuvěřitelné množství listů zimostrázu, který potom uhyne.
Od 9. srpna vyhlásil krajský úřad dobu zvýšeného nebezpečí vzniku požárů
na území Moravskoslezského kraje. Konec byl stanoven na 4. září.
Od 1. září bylo zdraženo jízdné v MHD. Obyčejné jízdné stálo 12 Kč, zlevněné
6 Kč.
Ve dnech 20. až 24. září byl z důvodu opravy uzavřen železniční přejezd na
ulici Nádražní.
Agentura ochrany přírody a krajiny ČR spustila projekt s názvem „Záchrana
a podpora biodiverzity v přírodní rezervaci Bažantula“. Od října 2018 do srpna 2020 probíhala obnova 4 rybníků studénecké rybniční soustavy – Malý
a Velký Okluk, Bažantula a Kozák.
Ve dnech 5. a 6. října jsme si zvolili 21 zastupitelů. Vítězem voleb se stalo
sdružení Studeňáci pro Studénku (9 mandátů), následovalo ho sdružení
21 PRO STUDÉNKU (5 mandátů), KSČM a KDU–ČSL se 3 mandáty a SPD
s 1 mandátem. ČSSD nezískala mandát žádný. Volební účast byla ve Studénce
39,38 % (tj. 3 125 obyvatel), úředních obálek bylo odevzdáno 39,30 %
(tj. 3 119).
Dne 5. listopadu proběhla v sále městského úřadu ustavující schůze nového
zastupitelstva. Starostou byl zvolen Libor Slavík, místostarostou Lubomír
Šobich. Dalšími členy Rady města Studénky byli zvoleni Mgr. Pavla Honová,
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Ing. Růžena Pilchová Mackovíková, Ing. Václav Pomikálek, MBA, Ing. Radovan
Přikryl a Jiří Švagera.
V prosinci skončila první etapa rekonstrukce zámku v Nové Horce. Ve šlechtickém sídle z 18. století byl po 2. světové
válce zřízen ústav sociální péče. Moravskoslezský kraj rozhodl o návratu areálu
do původní podoby, proto se o něj od jara
2016 stará Muzeum Novojičínska. Byly objeveny a restaurovány historické
zdobné výmalby v zahradním sále (viz současné foto a historické foto)
a v navazující kapli Povýšení svatého Kříže. V zrekonstruovaných zhruba
40 místnostech se chystá např. expozice o historii zámku, bude zpřístupněna
knihovna čítající asi 3 000 knih a obrazárna.
Obrazy „Ilja Muromec” a „Augustin Nowak” malířky
a spisovatelky Ivy Hoňkové získaly v konkurenci více
než 70 děl z 11 zemí ocenění na mezinárodní výstavě
„Památce padlým v první světové válce”, pořádané
Petrohradskou umělecko-průmyslovou akademií
A. L. Stieglitze a charitativní nadací „Voinskij soubor”
v ruském Petrohradu.
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POLITICKÝ
A VEŘEJNÝ ŽIVOT
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Starosta
Lubomír Šobich (Studeňáci pro Studénku)

Místostarosta
Petr Odchodnický (21 PRO STUDÉNKU)

Rada města Studénky
Rada města Studénky měla 7 členů. Tvořili ji starosta, místostarosta a dalších
5 členů, kteří byli zvoleni na ustavující schůzi zastupitelstva města
3. listopadu 2014.
Členové rady:
Mgr. Pavla Honová (Studeňáci pro Studénku)
Ing. Ivo Lazecký (21 PRO STUDÉNKU)
Petr Odchodnický (21 PRO STUDÉNKU)
Ludmila Palatová (TOP 09)
Ing. Rostislav Rochla (21 PRO STUDÉNKU)
Libor Slavík (Studeňáci pro Studénku)
Lubomír Šobich (Studeňáci pro Studénku)

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

Vedení města
Lubomír Šobich – starosta
Petr Odchodnický – místostarosta
Mgr. Jiří Moskala, MPA – tajemník městského úřadu
V říjnových volbách bylo zvoleno nové zastupitelstvo. Po ustavující
schůzi 5. listopadu došlo k následujícím změnám:

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.
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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)
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)
Radek Korený (Studeňáci pro Studénku)
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)
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)
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Jiří Švagera (Studeňáci pro Studénku)
Ing. Petr Vrbica (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. Gabriela Teglová – 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

Zastupitelstvo a rada města
Rada města se v roce 2018 sešla celkem 13x. S usneseními z jednání se mohli
občané seznámit prostřednictvím webových stránek města a ve zkrácené podobě ve zpravodaji.
Zastupitelstvo města se v roce 2018 sešlo 5x. 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. Nebyla zřízena komise požární
ochrany.
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Grantová komise
Grantová komise měla 5 členů a pracovala ve složení: předseda Libor Slavík,
členové Miloslav Grohmann, Petr Libosvár, Petr Odchodnický a Pavel Richter.
Po říjnových volbách se počet členů rozrostl na 6, předsedou se stal Petr Odchodnický, členy Ing. Petr Bartoník, Petr Hošek, Ing. Václav Pomikálek, MBA,
Pavel Richter a Jiří Švagera. Pro rok 2018 byla v rozpočtu města schválena
částka 250.000 Kč na pořádání různých akcí společenského, kulturního nebo
sportovního charakteru. Komise navrhla Radě města Studénky přidělení
209.500 Kč na jednotlivé granty, zbylá částka byla ponechána pro případ
opožděných žádostí. Členové grantové komise odhlasovali, že tematická účelová kontrola na místě o průběhu akce bude provedena u projektů
s poskytnutou částkou grantu 10.000 Kč a vyšší.

Sportovní komise
Sportovní komise měla 6 členů, kterými se stali občané navržení sportovními
organizacemi na území města a jeden zástupce Rady města Studénky. Předsedou byl zvolen Jiří Švagera a členy Petr Hurník, Karel Polák, Miroslav Rusek, Bc. Jitka Šostá a Bc. Radim Žaloudek. Po říjnových volbách se počet členů
rozrostl na 8. Předsedou se stal 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 2018 byla v rozpočtu města schválena částka
2.300.000 Kč. Komise se v roce 2018 sešla 1x v březnu a řešila rozdělení těchto finančních prostředků jednotlivým sportovním organizacím. Žádost o VFP
ve výši 3.316.070 Kč podalo 8 sportovních organizací, kterými byly
BMX Studénka, FOTBAL STUDÉNKA, z. s., HC Sledge Studénka, z. s.,
HC Studénka, z. s., Snooker Club Studénka, z. s., Sportovní klub Statek Nová
Horka, Sportovní klub Studénka, z. s., a TJ MSV Studénka, z. s.

Bytová komise
Bytová komise měla 5 členů, z toho 3 zástupce občanů a 2 pracovníky městského úřadu. Předsedou se stal Karel Polák a členy David Jarčík, Renáta
Knoppová, Romana Neznalová a Ladislav Novák. Po říjnových volbách komise
pracovala ve stejném složení. Během roku se komise sešla 12x, účast členů
byla 88 %. Na schůzích komise projednávala návrhy na uzavření nájemních
smluv k uvolněným bytům ve vlastnictví města Studénky, prodloužení,
popř. ukončení nájemních smluv uzavřených na dobu určitou, žádosti občanů
o přednostní uzavření nájemní smlouvy k bytu ve vlastnictví města Studénky,
žádosti o uzavření nové nájemní smlouvy s uživateli, kterým byla nájemní

- 19 -

Kronika města Studénky za rok 2018
smlouva ukončena z důvodu hrubého porušení nájemní smlouvy nebo kteří
uhradili svůj dluh vůči městu po ukončení platnosti nájemní smlouvy.

Sbor pro občanské záležitosti
Sbor pro občanské záležitosti měl 6 členek, z toho bylo 5 zástupkyň občanů
a 1 pracovnice městského úřadu. Předsedkyní byla Magda Hošková, členkami
Svatava Moskalová, Mgr. Eva Neubauerová, Ludmila Štegnerová a Věra Štěpánová. Po říjnových volbách k nim přibyla Marcela Škarupová. Jim pomáhaly
dobrovolné pracovnice. Mezi akce, které sbor roku 2018 uskutečnil, patřily
např. návštěvy 175 občanů města, kteří oslavili významné životní jubileum,
přivítání 58 nových občánků města, organizace 1 diamantové svatby, 2 zlatých a 3 stříbrných svateb a také organizace svatebních a smutečních obřadů.
Velkou akcí bylo „Setkání jubilantů s vedením města“ v září ve velkém sále
Dělnického domu. Na tuto akci přijalo pozvání 103 spoluobčanů, kteří v roce
2018 slavili své 70. a 75. narozeniny. Komise se sešla v průběhu roku pouze
v prosinci, aby zhodnotila svou práci za uplynulý rok a projednala plánované
akce.

Povodňová komise
Povodňová komise měla stejně jako minulé roky 5 členů. Předsedou byl Lubomír Šobich a členy Ing. Radmila Nováková, Petr Odchodnický, Petr Sič
a Ing. Radim Silber. Po říjnových volbách se předsedou stal Libor Slavík, Petra
Odchodnického vystřídal Lubomír Šobich jako člen. V období mimo povodně
je příslušným povodňovým orgánem odbor stavebního řádu, územního plánování a rozvoje, který provádí pravidelně povodňové prohlídky toků a dle
potřeby aktualizuje povodňový plán města. V roce 2018 nebyla povodňová
komise svolána, protože na vodních tocích nebylo dosaženo povodňových
stavů. Rovněž nebylo potřeba aktualizovat povodňový plán.

Výbory zastupitelstva města
Kontrolní výbor ZMS
Kontrolní výbor pracoval ve složení Mgr. Marie Sauerová, předsedkyně,
Bc. Petr Holub, Mgr. Petr Londin (který v průběhu roku odstoupil), Ondřej
Pustějovský, DiS., Bohumíra Šrámková a Blažena Šumná, členové. Po říjnových volbách byli zvoleni Petr Odchodnický jako předseda, Petr Hošek, Věra
Langrová, Bc. Petr Böhm a Bohumíra Šrámková jako členové. V roce 2018 se
kontrolní výbor nesešel.
- 20 -

Kronika města Studénky za rok 2018

Finanční výbor ZMS
Finanční výbor tvořili Helena Wojdylová, předsedkyně, a členové Ing. Bc. Petr
Havránek, Ing. Radovan Přikryl, Mgr. Martin Radvan a Vladimíra Šajtarová.
Po říjnových volbách se stal předsedou Ing. Radovan Přikryl a členy
Ing. Bc. Petr Havránek, Ing. Lukáš Pomikálek, Marcela Škarupová a Ing. Iveta
Brožová. Výbor se sešel 2x. V květnu projednával Závěrečný účet města
Studénky a účetní závěrku města Studénky za rok 2017. V listopadu byl
předmětem jednání návrh rozpočtu města Studénky pro rok 2019.

Osadní výbor ZMS
Osadní výbor řídila Ing. Irena Vyorálková jako předsedkyně, členy byli
Ing. Karel Hradský, Bc. Jolana Hudcová, Eva Pečinková, Markéta Peichlová,
Ing. Rostislav Rochla a Josef Zetek. Po říjnových volbách se předsedkyní stala
Ing. Irena Vyorálková a členy výboru Ing. Karel Hradský, Bc. Jolana Hudcová,
Markéta Peichlová, Pavel Pokusiňský, Ing. Rostislav Rochla a Josef Zetek. Na
3 zasedáních výbor řešil stav výstavby nové cyklostezky, areál hřiště s požadavkem kompletní modernizace a úpravu pozemku na pořádání kulturně
sportovních akcí, vybudování protihlukové stěny a snížení rychlosti podél celé obce Nová Horka a modernizaci veřejného osvětlení.

Ocenění městského úřadu
Významného úspěchu dosáhlo město Studénka v soutěži „Cena hejtmana kraje za společenskou odpovědnost za rok 2017“. Vyhlášení výsledků soutěže se
konalo v úterý 15. května 2018 v Dole Hlubina v Dolní oblasti Vítkovic. Cenu
za 3. místo v kategorii obcí a měst s pověřeným obecním úřadem převzal starosta města s tajemníkem městského úřadu.
Institut ekonomických studií Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy provedl druhé nezávislé posuzování zadávání zakázek veřejnými zadavateli prostřednictvím nástroje zIndex. Ve druhém posuzovaném období 2015–2017 se
město Studénka ve své kategorii malých měst umístilo v elitní skupině 20 %
nejlépe hodnocených zadavatelů a díky 4. místu získalo i titul „Dobrý zadavatel“.
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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.
Informační centrum obdrželo certifikát kvality I. stupně, který
mu byl udělen Ministerstvem pro místní rozvoj ve spolupráci
s vybranými profesními asociacemi v cestovním ruchu, a to
v kategorii služby turistického informačního centra. Studénka
tak získala další ocenění, tentokrát v oblasti zabývající se problematikou kvality poskytovaných služeb.
Informační centrum připravilo stolní kalendář na rok
2019 s tématem „Dědictví našich předků (studénecké
a butovické recepty)“. Recepty vybrala, jídlo připravila
a vyfotila Iva Hoňková.

- 22 -

Kronika města Studénky za rok 2018

HOSPODAŘENÍ
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Rozpočet
Rozpočet na rok 2018 byl schválen v prosinci 2017 a během roku byl několikrát přepracován.
Rozpočet města Studénky na rok 2018
(v Kč)

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

Schválený rozpočet
188.550.100
139.834.800
16.313.600
1.400.000
31.001.700
220.614.800

Upravený rozpočet
191.666.500
142.469.000
19.488.500
5.186.000
24.523.000
284.483.800

Investiční akce
Plynofikace kotelny ZŠ Butovická
Předmětem plnění veřejné zakázky byly dodávky spojené se stavebními pracemi, které zahrnují rekonstrukci kotelny stávajícího objektu základní školy
na ulici Butovická. Dílo v ceně 2.703.309,22 Kč bylo financováno z vlastních
zdrojů a bylo realizováno od července do září 2018.

Rekonstrukce hasičské zbrojnice v Butovicích
Tento projekt byl spolufinancován Evropskou unií – Fondem soudržnosti
v rámci Operačního programu Životní prostředí. Jeho cílem bylo provedení
rekonstrukce objektu hasičské zbojnice ve Studénce-Butovicích. Celý objekt
budovy byl zateplen fasádním polystyrenem, byla vyměněna dřevěná okna za
plastová a dveře za nové izolační hliníkové. Byla provedena změna způsobu
vytápění budovy, zastaralý kotel na tuhá paliva byl nahrazen plynovým kondenzačním kotlem. Kolem objektu byla provedena drenáž, která zajistila odvodnění objektu. Zároveň s těmito stavebními pracemi probíhaly i úpravy
vnitřních prostor objektu. Vznikla zde denní místnost, učebny, sklad, kancelář
velitele a malý polygon. Rekonstrukce probíhala od srpna 2017 do června
2018. Celkové náklady dosáhly 4.751.948 Kč, dotace činila 802.254,94 Kč.
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Parkoviště u hřbitova v Butovicích
Nové parkoviště u hřbitova v Butovicích mělo kapacitu 25 stání, součástí bylo
nové veřejné osvětlení a zpevněná plocha pro kontejnery. Zároveň byla rozšířena stávající komunikace vedoucí ke hřbitovu. Celková cena byla
3.193.759,08 Kč.

Energetická opatření ZŠ Sjednocení
V roce 2018 byly zahájeny 2 etapy. První etapa za celkovou cenu
10.419.393,30 Kč se týkala výměny oken a dveří a napojení vstupních dveří
do pavilonu II. stupně na elektrického vrátného. Na okna na jižní stranu byly
přimontovány žaluzie, okna v kabinkách WC byla zakryta neprůhlednou folií.
Druhá etapa, tj. rekonstrukce a zateplení střešního pláště všech budov v areálu školy, má předpokládané náklady 14.888.174,14 Kč. V dalších letech bude
navazovat 3. etapa – hydroizolace spodní stavby a 4. etapa – zateplení objektu.

Zřízení specializovaných učeben na základních
školách
Projekt je spolufinancován Evropskou unií – Evropským fondem pro regionální rozvoj v rámci Integrovaného regionálního operačního programu
2014–2020. Realizace projektu byla zahájena v říjnu 2018 a bude probíhat do
května 2019. Jeho cílem je modernizace infrastruktury základních škol ve
Studénce. V rámci projektu bude provedena modernizace vybraných vnitřních učeben a také výstavba nových venkovních učeben v ZŠ Butovická,
ZŠ Sjednocení a ZŠ TGM. Součástí je vybudování bezbariérového přístupu
k učebnám a také bezbariérových toalet. V rámci projektu bude provedena
modernizace zastaralé konektivity učeben, pořízeno moderní vybavení
a pomůcky učeben a také vybudován bezpečnostní systém v ZŠ Butovická
a ZŠ TGM. V areálu školní zahrady ZŠ Butovická bude také provedena obnova
zeleně. Předpokládané celkové výdaje projektu činí 26.457.068,21 Kč, z toho
výše podpory je 90 % ze způsobilých výdajů projektu, tj. maximálně
23.386.561,38 Kč.

Splašková kanalizace na ulici Sjednocení
Za celkovou cenu 4.788.785,52 Kč byla v květnu až listopadu realizována kanalizace u stavebnin a na ulici Sjednocení. Stavba umožňuje výhledově připojení celé navazující lokality a je přípravou pro budoucí výstavbu lokality Panská.
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Cyklistická stezka Studénka – Nová Horka
Projekt „Cyklistická stezka Studénka – Nová Horka“ byl spolufinancován Evropskou unií – Evropským fondem pro regionální rozvoj v rámci programu
Integrovaný regionální operační program. Při realizaci stavby byly zjištěny
zásadní nedostatky projektové dokumentaci, pro které musela být stavba
v červenci 2018 přerušena. Stavba bude dokončena v roce 2019. Cílem projektu bylo vybudování nové cyklostezky, která bude spojovat centrum města
Studénka s místní částí Nová Horka. Cyklostezka bude navazovat na dříve vybudovanou cyklostezku vedoucí od vlakového nádraží po ulici Veřovická. Odtud bude cyklostezka vedena prostřednictvím piktogramového značení po
ulici Matiční. Od „Sladké díry“ bude cyklostezka zbudována na násypech vytvořených souběžně s komunikací č. II/464 ve směru na Novou Horku. Za
mostem přes řeku Sedlnici se bude odklánět od komunikace č. II/464 a napojí
se na stávající komunikaci, na ní bude cyklostezka vyznačena prostřednictvím piktogramů až k autobusové zastávce Studénka, Nová Horka. V místě
ukončení cyklostezky bude umístěn stojan pro odkládání kol. Celkové předpokládané náklady projektu jsou ve výši 13.300.000 Kč. Dotace je ve výši
90 % způsobilých výdajů, tj. maximálně 11.500.000 Kč.

Rekonstrukce budovy městského úřadu
Projekt byl realizován od března do listopadu a byl spolufinancován Evropskou unií – Fondem soudržnosti v rámci
Operačního programu Životní prostředí 2014–2020. Jeho
celková cena byla 14.345.861,75 Kč, z toho výše podpory
byla 40 % ze způsobilých výdajů projektu, tj. 3.085.296,24 Kč. Došlo k úpravě
hlavního vstupu a vybudování nové bezbariérové rampy, nového železobetonového portálu se skleněnou stříškou, původní okna byla vyměněna
za plastová, byly vyměněny dveře u hlavního vstupu, u výměníku
a u vstupu pro zaměstnance, částečně byly rekonstruovány elektrorozvody a datové rozvody, byla zateplena budova i střecha, realizován nový hromosvod, venkovní elektroinstalace a nová úřední
deska u hlavního vstupu.

Víceúčelové hřiště u ZŠ Butovická
Předmětem zakázky bylo provedení rekonstrukce stávající sportovní plochy
s dodávkou umělých povrchů se sportovním vybavením, záchytným oplocením, zpevněnými plochami a osvětlením. Dílo s předpokládanou cenou
6.377.193,67 mělo být dokončeno k poslednímu listopadu, ale nebylo.
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Přechod pro chodce na ulici Budovatelská
Předmětem díla byla úprava stávajícího přechodu pro chodce přes ulici Budovatelská včetně vybudování nového chodníku a vybudování nového přechodu pro chodce přes ulici Malá strana a nasvětlení obou přechodů. Celková
cena byla 574.068,82 Kč.

Rozhodnutí stavebního úřadu
Stavební úřad vydal v roce 2018 226 rozhodnutí včetně usnesení, 23 souhlasů s ohlášenou stavbou, 56 územních souhlasů, 18 sloučených územních souhlasů a souhlasů s provedením ohlášeného stavebního záměru, 21 kolaudačních souhlasů a uskutečnil 88 kontrolních prohlídek na stavbách a nemovitostech.
V roce 2018 bylo vydáno opatření nebo povolení na tyto významnější stavby
ve městě: udržovací práce v objektu zámku v Nové Horce, rekonstrukce technologie chlazení na zimním stadionu, novostavba garáží v Charitě, rekonstrukce veřejného osvětlení na území města Studénky, rekonstrukce školních
kuchyní ZŠ Butovická, ZŠ TGM a ZŠ Sjednocení.
Z významnějších staveb byl kolaudační souhlas vydán k těmto projektům:
skladovací prostory v areálu 4EVER, REKO MS Studénka Požárnická, částečná
rekonstrukce objektu městského úřadu a rekonstrukce objektu SDH ve Studénce-Butovicích.
Stavební úřad vydal povolení nebo opatření, kterými povolil výstavbu 6 novostaveb rodinných domů na území města Studénky. Nově vzniklo a bylo
oznámeno užívání 4 bytových jednotek v rámci provedené výstavby nových
domů.
Bylo zahájeno pořízení změny č. 1, změny č. 2 a změny č. 3 „Územního plánu
Studénka“. ZMS byla předložena zpráva o vyhodnocení uplatňování „Územního plánu Studénka“.
Z hlediska výkonu správní činnosti dle zákona o pozemních komunikacích
bylo vydáno 57 povolení dle zákona o pozemních komunikacích a silniční
správní úřad uskutečnil 32 dohledů na místních komunikacích.
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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 39 žadatelům ve výši 4.302.000 Kč. Mezi
příjemce s nejvyšší finanční podporou patřily spolky HC Studénka, z. s.
(1.250.000 Kč), FOTBAL STUDÉNKA, z. s. (555.000 Kč), a Sportovní klub
Studénka, z. s. (500.000 Kč).

Granty
V grantovém programu bylo rozděleno 215.500 Kč mezi 21 žadatelů na
37 projektů a akcí. Nejvyšší částka 30.000 Kč připadla organizaci Příroda kolem nás, o. p. s., Studénka na „Pony hry Studénka“, částka 25.000 Kč Sdružení
rodičů při ZŠ TGM Studénka na rodinné odpoledne a částka 20.000 Kč Sportovnímu klubu policie Ostrava na 25. ročník soutěže „Obranářský speciál
SKP Ostrava“.

Opravy a údržba majetku
Správa a údržba silnic a chodníků
V roce 2018 proběhly opravy výtluků, výmolů a propadů na místních komunikacích na území města Studénky za celkovou finanční částku 169.000 Kč.
Byly opraveny povrchy místních komunikací na ulici A. Dvořáka v úseku od
ulice Beskydská po ulici Mírová za 883.000 Kč, opravena příjezdová cesta na
ulici Nádražní směrem k ulici Mlýnská za celkovou finanční částku 91.000 Kč,
opravena příjezdová cesta ke společnosti 4EVER za celkovou finanční částku
262.000 Kč a povrch komunikace na ulici Budovatelská. Na území města proběhly opravy chodníků za celkovou částku 212.000 Kč. Byly provedeny opravy nezpevněných ploch pro stání vozidel u MŠ Butovická, ve slepé části ulice
Sjednocení a na ulici A. Dvořáka za celkovou částku 122.000 Kč. Nově byly
vybudovány odstavné plochy s dlážděným povrchem na ulici A. Dvořáka za
564.000 Kč, u hřiště ZŠ TGM za celkovou částku 217.000 Kč a byla zpracována projektová dokumentace na odstavné plochy u MŠ na ulici Komenského za
44.000 Kč. Byla provedena obnova vodorovného dopravního značení a nově
zavedeno jednosměrné dopravní značení sídliště na ulici Poštovní za účelem
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zvýšení bezpečnosti. Byly obnoveny vybledlé dopravní značky a opraveno
svislé dopravní značení za celkovou finanční částku 176.000 Kč. V průběhu
roku byly odstraňovány zejména havárie na dešťových šachtách a kanalizaci
za celkovou částku 420.000 Kč. Nově byly na křižovatce ulic Butovická
a Školní, na ulicích 2. května, Sjednocení a A. Dvořáka umístěny rozhlasové
hlásiče za celkovou částku 156.000 Kč.

Sportovní zařízení v majetku města
Ve sportovních zařízeních byly provedeny opravy za 4.610.000 Kč. Jednalo se
především o opravu bowlingu, opravy v prostorech šaten a různé dílčí opravy
a havárie.

Nebytové hospodářství
V roce 2018 byly opraveny nebytové prostory v hodnotě 4.290.000 Kč. Jednalo se především o opravu střešní konstrukce nad části SEPŠ, o. p. s., na ulici
Arm. gen. L. Svobody, opravu kanceláře v muzeu, opravu střešní konstrukce
nad nebytovou částí domu s byty zvláštního určení na ulici Budovatelská,
výměnu 6 kusů vrat v domě na ulici Poštovní, opravy a havárie nebytových
prostor a běžnou a záchovnou údržbu nebytových prostor.

Bytové hospodářství
Na opravách, údržbě a řešení havárií domovního a bytového fondu bylo proinvestováno 4.743.000 Kč. V bytech bylo provedeno 99 oprav, z toho
v 11 případech byly byty kompletně zrekonstruovány.

Základní školy, mateřská škola a školní stravování
V roce 2018 bylo na opravách a údržbě areálů a budov ZŠ proinvestováno
1.980.000 Kč. Kromě běžné údržby a odstraňování havárií byla provedena na
ZŠ TGM oprava šatny u tělocvičny, oprava bytu školníka, oprava rozvodu
topné vody a stavební opravy 5 tříd na všech základních školách ve městě.
Na opravy a údržbu areálů a budov mateřské školy bylo vynaloženo
1.920.000 Kč. Kromě běžné údržby a odstraňování havárií byla provedena
oprava střešní krytiny na budově MŠ Budovatelská a oprava sociálního zázemí dětí a personálu v 2. nadzemním podlaží budovy MŠ R. Tomáška.
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V kapitole školní stravování bylo proinvestováno 650.000 Kč. Kromě běžné
údržby a odstraňování havárií byla pořízena nová multifunkční pečicí pánev
pro školní jídelnu při ZŠ TGM a byla provedena oprava vzduchotechniky ve
školní kuchyni ZŠ TGM.

Péče o vzhled obce
Bylo nakoupeno 20 kusů závěsných vánočních motivů na sloupy veřejného
osvětlení podél ulice Butovická a vánoční řetězy na budovu městského úřadu.
Proběhla realizace akce „Obnova zeleně vybraných lokalit ve Studénce – etapa II“. Jednalo se o obnovu zeleně v parku ZUŠ, v prostoru před budovou
ZŠ Butovická, mezi MŠ Poštovní a letním stadionem, v sídlišti na ulici L. Janáčka, sídlišti na ulici A. Dvořáka, ulici Arm. gen. L. Svobody a v parku
u ZŠ TGM.
V oblasti veřejného osvětlení byla kromě běžné údržby a odstraňování havárií realizována projektová dokumentace na rekonstrukci veřejného osvětlení
a energetický posudek v nákladu asi 800.500 Kč, byly postaveny 3 stožáry se
solárním osvětlením kolem parkoviště na ulici Arm. gen. L. Svobody v nákladu 76.200 Kč a vyměněno veřejné osvětlení v části ulice Panská a v zámeckém parku včetně nasvětlení zámku (náklady činily 839.000 Kč).
V roce 2018 byla prováděna běžná a záchovná údržba kulturních památek za
150.000 Kč.
Na základě požadavků dobrovolných hasičů proběhly opravy na hasičských
zbrojnicích, a to především na zbrojnici SDH Studénka-město na Družstevní
ulici, kde proběhla oprava sociálního zařízení. Na výletišti Mlýnská proběhla
výstavba nového sociálního zařízení v celkovém nákladu 1.150.000 Kč.
V Dělnickém domě byly opraveny prostory přísálí, kde došlo k instalaci nových posuvných dveří. Celkově byly opravy provedeny za 650.000 Kč.

Svoz odpadů
Z popelnic a kontejnerů občanů bylo vyvezeno 1 422,93 tun směsného komunálního odpadu. Do kontejnerů na tříděný sběr bylo odloženo 109,6 tun
skla, 115,8 tun plastů a 129,9 tun papíru. Z oplocených stanovišť velkoobjemových kontejnerů (sběrných dvorků) bylo odvezeno 135 ks velkoobjemových kontejnerů o obsahu 5 nebo 7 m3 odpadů ze zahrad a zahrádek
a 165,54 tun biologicky rozložitelného odpadu z hnědých 770litrových kontejnerů. Při sobotních svozech objemného a nebezpečného odpadu bylo odvezeno 398 m3 odpadů (z toho 210 m3 objemných odpadů, 40 m3 lednic
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a elektropřístrojů, 120 m3 paliva, 20 m3 pneumatik a 8 m3 nebezpečného odpadu – barvy, oleje, akumulátory). Ze sběrného dvora OZO Ostrava, s. r. o., na
ulici Poštovní bylo vyvezeno celkem 161,12 tun objemného odpadu
a 26,17 tun pneumatik.

Veřejná silniční doprava
V roce 2018 proběhl výběr dopravce městské hromadné dopravy Studénka
na období od roku 2019 až 2020.
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ORGANIZACE
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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. Pod hlavičku organizace patřil také
Tamburašský soubor Brač Studénka a soubor Mažoretky Petra Studénka. Oblast sportu zahrnovala zimní stadion, areál bývalého městského koupaliště
a sportovní centrum (bazén, brouzdaliště, vířivá vana, sauna, bowling, solárium, areál minigolfu). Další oblastí činnosti byl provoz ubytovacího zařízení
a občerstvení ve sportovním centru. Ředitelkou organizace byla Mgr. Hana
Maiwaelderová.

Kultura
Vedoucím střediska byl Bc. Jan Rodek. Středisko uspořádalo 53 kulturních
akcí, což je o 24 akcí méně než v roce 2017. I přes snížení počtu akcí se podařilo navýšit počet návštěvníků, a to z 14 614 na 22 124. Nárůst návštěvníků
byl zapříčiněn zejména pořádanou akcí „Technické dědictví“, která měla regionální rozsah, a také dobrým počasím během venkovních akcí. Během roku
proběhlo několik pořadů pro děti z mateřských i základních škol. Děti mohly
vidět několik divadelních představení nebo navštívit edukativně zaměřené
akce. Pro dospělé připravila organizace divadelní představení, koncerty,
městský ples, den města, letní festival. Zejména seniorům bylo určeno několik
oblíbených „Tančíren“, kdy k poslechu hrál DJ Paul Doctor.
SAK Studénka, příspěvková organizace, nabízí v Dělnickém domě prostory
pro konání plesů, školení, seminářů, prezentací, slavnostních rautů, podnikových večírků a dalších společenských aktivit s kapacitou od 10 do 420 míst.
Na území celého města zajišťuje výlepovou službu a předprodej na vybrané
kulturní akce na určených prodejních místech a také online přes webový
formulář pomocí rezervačního systému odbav.to.
Středisko zajišťuje pro občany Studénky dlouhá léta předplatné do Národního divadla moravskoslezského Ostrava. Za rok 2018 toho využilo 35 předplatitelů v 1. pololetí a 38 v 2. pololetí.
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Zpravodaj města vyšel 11x ročně v nákladu 600 ks. Obálka zpravodaje zůstala
zachována a každý měsíc měnila svou barevnost a hlavní motiv. Vnitřní část
zpravodaje byla provedena v černobílé barvě a rozdělena do několika rubrik,
např. informace z městského úřadu, ze škol, ze sportu a kultury apod. Pravidelné rubriky byly doplněny o články čtenářů, pozvánky na kulturní, sportovní a jiné akce a inzerci. Od roku 2005 jsou všechna čísla pravidelně uváděna na webových stránkách SAK Studénka, příspěvkové organizace. Stejně jako v minulých letech byl zpravodaj nabízen ve 14 novinových stáncích a obchodech ve Studénce. Měsíčně byl rozesílán do více než 30 měst, knihoven
a institucí. Prodej tištěného zpravodaje opět klesl.

Městská knihovna Studénka
Vedoucí knihovny byla Bc. Ludmila Nováková. Knihovna
obsluhovala v rámci knihovní činnosti 802 registrovaných
čtenářů. Během roku ji navštívilo 18 560 návštěvníků a vypůjčilo si 39 750 knih a časopisů. Knihovna doplnila v roce
2018 knižní fond o 801 nových knih.
Knihovna připravila celkem 49 přednášek a vzdělávacích
akcí, 1 křest knihy, 6 výstav a 3 vernisáže, které navštívilo
2 590 návštěvníků. V rámci spolupráce se školami proběhlo
30 akcí pro mateřské a základní školy, jichž se zúčastnilo
698 žáků. Knihovna dále připravila 4 akce pro rodiče a děti, které navštívilo
222 zájemců. Jako každý rok se zapojila do celostátní akce „Už jsem čtenář –
Knížka pro prvňáčka“, „Týden knihoven“ a „Den pro dětskou knihu“, poprvé
proběhla v listopadu „Sbírka pro válečné veterány“.

Rodinné centrum
Vedoucí rodinného centra byla Lucie Zajícová. Začátkem roku
dostalo centrum výpověď z prostorů v ZŠ Sjednocení, proto
2 měsíce fungovalo v klubovně Dělnického domu. Od září získalo nové prostory na Tovární ulici. Část bývalé školy
s vlastním vchodem byla zrekonstruovaná, byla vyměněna
okna, zrenovovány podlahy a byl vybudován vjezd pro kočárky. Dne 7. září proběhl
den otevřených dveří.
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Centrum pravidelně pořádá dopolední „Cvičení pro rodiče s dětmi“. Tento
psychomotorický kurz byl určen pro děti od 6 měsíců do 3 let. Odpolední
kroužky „Tancuj“, „Pohybáček“, Pastelkohraní“, „Minibalet“ a „Čtení hravě“ byly určeny pro děti od 3 let,
které navštěvují mateřskou školu. Kromě toho rodinné centrum uspořádalo během roku 12 akcí pro rodiče s dětmi. Nejnáročnější akcí byla „Krabice od bot“, během které rodiče a děti plnili krabice od bot vánočními dárky pro děti z dětských domovů. Podařilo
se přichystat 290 dárků.

Sport
Vedoucí Sportovně ubytovacího střediska byla Lucie Skýpalová.
Bazén o velikosti 17 x 5 m funguje celoročně, k němu náleží brouzdaliště
s hloubkou 40 cm a chrlič vody. Odstávka bazénu proběhla ve dnech 23. července až 23. srpna. V říjnu a listopadu proběhla akce s Českou průmyslovou
zdravotní pojišťovnou a Revírní bratrskou pojišťovnou, kdy pojištěnci těchto
pojišťoven mohli zdarma využít bazén i saunu ve stanovených termínech.
V prostorech bazénu probíhala plavecká škola Relax, s. r. o., pod vedením
Mgr. Reného Lakomého.
K sauně náležejí sprchy, odpočívárna s lavicemi a malý ochlazovací bazének.
Průměrná teplota v sauně byla 90 °C. Sauna byla v provozu od 1. ledna do
31. května a od 17. září do 31. prosince.
Na podzim proběhla rekonstrukce bowlingu, byly instalovány nové dráhy
a stavěče.
Vířivka byla od března až do konce roku mimo provoz.
Solárium bylo mimo provoz ve dnech ve dnech 23. července až 23. srpna.
V červnu proběhla výměna trubic.
Fitcentrum navštívilo 4 408 návštěvníků.
Provoz sportovně-rekreačního areálu byl zahájen 1. dubna, brouzdaliště
8. června, ukončen byl 30. října.
Ve Sportovním centru Studénka byla položena nová podlaha.
Kromě letních prázdnin se ve sportovním centru každý měsíc konaly diskotéky s DJ Paulem Doctorem.
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Centrum poskytovalo ubytování ve 2 šestilůžkových pokojích, 2 pětilůžkových, 1 čtyřlůžkovém apartmánu a 1 třílůžkovém apartmánu.

Televizní studio Odra
Po odchodu Petra Libosvára se v říjnu stal vedoucím studia Petr Hradský, nově nastoupil Jakub Švarc.
Také v roce 2018 pokračovalo studio ve spolupráci s kopřivnickou KTK a sedlnickou televizí Mikroregiony. Program TV Odra byl šířen v síti MIRAMO
a prostřednictvím sítě M-NET Studénka. Zpravodajství a ostatní pořady byly
také k vidění na webových stránkách www.tvodra.cz a na kanálu Youtube
(v roce 2018 měla videa 300 400 zhlédnutí). Hlavním a pravidelně sledovaným pořadem v kabelové televizi byl „Zpravodajský týdeník“. Studio také využívalo sociální síť Facebook, kde pravidelně zveřejňovalo aktuality z dění ve
městě.
V kabelové síti a na internetu mohli diváci vidět 52 dvouhodinových magazínů TV Odra, v jejich rámci bylo odvysíláno 46 „Zpravodajských týdeníků“.
Studio TV Odra tak nabídlo svým divákům 236 reportáží. Nechyběly ani další
pořady jako „Host ve studiu“, „Kulturart, „Pohled do knihovny“, „Z archivu
muzea“, „Bez komentáře“ a další pořady ať už z vlastní produkce, nebo převzaté. Celkem bylo za rok odvysíláno přes 100 hodin pořadů.

Vagonářské muzeum
Vedoucím muzea byl Bronislav Novosad, jemu od února začala pomáhat Iva Hoňková. Díky ní a spolupráci s informačním centrem vznikla nová kolekce upomínkových předmětů.
V roce 2018 muzeum navštívilo 6 274 zájemců a uskutečnilo
se 22 badatelských návštěv. Součástí muzejní práce byla také dokumentační
činnost.
Počátkem roku byly uvolněny prostředky na opravu
propadlé podlahy v kanceláři, která musela být přestěhována do přízemí. Proto došlo k uzavření nového
vstupu do muzea a během oprav se využíval starý
přístup po točitém schodišti. Prováděl se restaurátorský
průzkum maleb a byl vyměněn koberec v galerii. Interiér muzea nově zkrášlil historizující nábytek a klavír, byly zakoupeny nové modely pro modelovou železnici,
muzeum obdrželo vlakové jízdenky, železniční čepice,
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odznaky, jízdní řády. Z dotačního titulu Moravskoslezského kraje byly pořízeny nové vitríny.
V galerii muzea se konaly přednášky, výstavy i akce pro děti.
Největší zájem byl o komentovanou prohlídku muzea včetně
sklepů, na kterou přišlo 238 návštěvníků. Muzeum bylo součástí
tradičních a úspěšných akcí „Technotrasa“, „Fajne léto“, „Čarodějné ohně“. Zámek ve Studénce si vybrala Česká televize Ostrava pro své natáčení pořadu pro děti „DějePic“.
Pracovníci propagovali Vagonářské muzeum na veletrhu cestovního ruchu
v Bratislavě a v Ostravě a také na dalších veletrzích prostřednictvím Destinačního managementu Poodří – Moravské Kravařsko. Muzeum bylo propagováno také v Hradci Králové na setkání zástupců muzeí s železniční tematikou. Byla navázána spolupráce se Zemským archivem v Opavě.

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 třech hasičských stanicích – centrální hasičská zbrojnice na
ulici Butovická, hasičská zbrojnice na ulici Družstevní a hasičská zbrojnice na
ulici 2. května. Kromě základních zásahů u požárů a jiných mimořádných
událostí se jednotka specializuje: CHZ na ulici Butovická na zásahy
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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 2018 bylo pro výkon služby v jednotce zařazeno 46 hasičů, z toho
16 členů SDH Studénka-Butovice, 21 členů SDH Studénka-město a 9 členů
SDH Studénka-nádraží. Během roku ukončil svou činnost 1 člen jednotky. Velitelem jednotky byl Petr Sič, jeho zástupcem Petr Pupák.
Jednotka vyjela v roce 2018 celkem k 121 událostem, z toho bylo 83 na území
města a k 38 událostem vyjela mimo území města. (Pro srovnání s rokem
2017 to je celkové zvýšení o 21 událostí a o 11 událostí více na území města.
Je to největší počet událostí, u kterých zasahovali
hasiči města v celé jeho historii. Např. v roce 1996,
kdy se začala psát novodobá historie společné jednotky, vyjeli hasiči pouze k 18 událostem.) Největší
počet
událostí
tvořila
technická
pomoc
v 48 případech. Velký podíl na tomto počtu tvořily zásahy při likvidaci ulámaných větví a spadlých stromů a nebezpečného hmyzu. V roce 2018 město
opět nepostihla žádná větší povodeň nebo jiná mimořádná událost.
Z uvedených 83 událostí na území města bylo 9 požárů, což je pokles o 4 požáry oproti předcházejícímu roku, 44 technických pomocí, což představuje
nárůst o 2 události, 11 dopravních nehod, tedy nárůst o 1 dopravní nehodu,
12 zásahů ostatní pomoc, z toho se jednalo v 10 případech o pomoc zdravotní
záchranné službě se snesením pacienta, 3 úniky ropných látek, 2 plané poplachy a 1 ostatní pomoc. Ve 3 případech poskytovala jednotka služby za úplatu.
Všechny požáry, ke kterým došlo na území města, byly malého rozsahu a nevznikly při nich žádné větší škody, kromě
výbuchu v garáži, který poškodil statiku rodinného domu.
Nejčastěji vyjížděli hasiči k požárům kontejnerů na odpad (3 požáry), zahradních chatek (2 požáry), osobních automobilů (2 požáry) a požáru sazí v komíně a požáru garáže.
Při zásazích a při výjezdech nebyl zraněn žádný z členů jednotky.
Odborná způsobilost členů byla doplňována
školeními a ukázkami techniky, které probíhaly například během dětských dnů, požárních soutěží dětí i dospělých. V únoru
proběhlo školení první pomoci při dopravních nehodách na stanici v Bílovci.
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V květnu se členové jednotky podíleli na organizačním zabezpečení krajského
kola soutěže dobrovolných a profesionálních hasičů ve vyprošťování osob
z havarovaných vozidel a v září jednotka zabezpečovala požární asistenci na
„Dnech NATO“ v areálu Letiště L. Janáčka Ostrava. V říjnu proběhl praktický
výcvik s dýchací technikou na protiplynovém polygonu ve Frýdku-Místku,
v listopadu školení obsluhy motorových pil na stanici v Bílovci a členové se
zúčastnili stáže na stanici v Novém Jičíně. V průběhu roku probíhaly také
kondiční jízdy na vozidlech a praktický výcvik na požární technice.
V květnu 2018 převzali zástupci města nový dopravní požární
automobil DA 12 Iveco Daily za necelých 1,8 milionu Kč a předali
ho do užívání Jednotce sboru dobrovolných hasičů města
Studénky. Nové vozidlo nahradilo 2 technicky zastaralá požární vozidla, vyrobená v roce 1974 a 1993.
V červnu byla ukončena dvouletá rekonstrukce hasičské zbrojnice na ulici
Butovická.
V listopadu převzali zástupci jednotky SDH na galavečeru v Brně ceny za
2. místo v anketě „Dobrovolní hasiči roku 2018”. V této anketě odborná porota hodnotí zásahy jednotek při mimořádných událostech. Za toto 2. místo získala jednotka finanční částku ve výši 55.000 Kč, motorovou pilu Stihl a ruční
radiostanici.
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PRŮMYSL,
ŽIVNOSTI, OBCHOD
A SLUŽBY
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Studénka i Nová Horka spadají územně pod Živnostenský úřad Bílovec. Podle
jeho údajů podnikalo v roce 2018 ve Studénce 1 507 fyzických osob,
168 právnických osob, 6 zahraničních fyzických osob a 1 zahraniční právnická osoba. V Nové Horce pracovalo 30 podnikatelů, z toho 28 fyzických osob
a 2 právnické osoby.

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

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

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

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

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

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

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

Dětští lékaři
MUDr. Kučerová Irena

Alergologie
MUDr. Vrajíková Jiřina

Diabetická a interní ambulance
MUDr. Kantorová Dagmar

Domácí odborná zdravotnická péče
a pečovatelská služba
Charita Studénka

Gynekologická ambulance
MUDr. Kováčová Hana, MUDr. Zhánělová Kateřina

Chirurgická, gastroenterologická a interní ambulance
MUDr. Hanzelka Pavel

Kožní ambulance
MUDr. Canibal Milan (do 20. prosince)

Laboratoř
Laboratoře AGEL, a. s. (Drejslová Lenka)

- 42 -

Kronika města Studénky za rok 2018

Léčebná rehabilitace
Bc. Burdová Hana (do 30. listopadu), Léčebná rehabilitace Neuron (od 1. prosince), Dobiášová Iva, Nečasová Vanda

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

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

Oční ambulance
MUDr. Hollá Olga

ORL ambulance
MUDr. Laskafeld Dušan

Ortopedická ambulance pro děti a kojence
MUDr. Vaněček Ivo

Poradna pro rozvoj osobnosti dítěte
Mgr. Dvořáková Milena

Psychologické poradenství
Mgr. Augste Eva, Bc. Dresler Alexandr, Mgr. Dvořáková Milena

Psychiatrická ambulance
MUDr. Starý Jiří

Stomatologická ambulance
MUDr. Břízová Helena, MUDr. Iaroshenko Pavlo, MUDr. Marková Jiřina,
MUDr. Šlosarová Danuše (do května 2018), MUDr. Tichopádová Marie
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Urologická ambulance
MUDr. Sobková Lenka

Zubní laboratoř
Richterová Dana

Veterinární ošetřovna
MVDr. Storzerová Barbora

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

Živnosti a provozovny
V lednu ukončil na zámku svou dlouholetou fotografickou činnost ateliér Milana Víchy.
Na jaře převzala MVDr. Barbora Storzerová veterinární ošetřovnu na Tovární
ulici.
Svou dlouholetou stomatologickou praxi ukončila v květnu MUDr. Danuše
Šlosarová. Ordinaci převzala MDDr. Adéla Teglová, která ji začala provozovat
v lednu 2019.
Květinářství na náměstí Republiky prošlo rekonstrukcí a dostalo i nový název
Květinářství U Fialek.
Nově byla na podzim v 1. patře v budově KAVÁRNY na náměstí Republiky
otevřená ZASTAVÁRNA STUDÉNKA.
Dnem 30. listopadu ukončila provoz léčebná rehabilitace Bc. Hany Burdové
na zdravotním středisku. Její nástupkyní se stala Léčebná rehabilitace Neuron, s. r. o., Mgr. Jakuba Lamparta. Rehabilitace poskytovala zdravotní služby
v odbornosti fyzioterapie, rekondiční a regenerační služby, masáže, manuální
lymfodrenáže, kinesiotaping a další.
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V listopadu byl v objektu firmy Pars Komponenty, s. r. o., otevřen
obchůdek „Kousek po kousku“, který provozoval Nadační fond
Kousek po kousku. V obchůdku se prodávaly módní kousky oblečení a výtěžek šel vždy na dobročinné účely.
Před Vánocemi ukončila činnost kožní ambulance z důvodu odchodu lékaře
do důchodu. Zatím se nepodařilo zajistit nového dermatologa.
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ŠKOLSTVÍ
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Mateřská škola Studénka
Mateřská škola Studénka, Komenského 700, příspěvková organizace, měla ve školním roce
2017/2018 1 kmenové a 5 odloučených pracovišť.
Ředitelkou byla Mgr. Pavla Honová, o děti se staralo
27 pedagogů, 2 speciální pedagogové a 1 asistent pedagoga. Ve všech odloučených pracovištích bylo celkem zapsáno 298 dětí, které byly rozděleny takto:
MŠ Budovatelská 45 dětí, MŠ Butovická 25 dětí,
MŠ Komenského 60 dětí, MŠ R. Tomáška 37 dětí, MŠ Poštovní 123 dětí
a MŠ Nová Horka 8 dětí.
Dny otevřených dveří proběhly na odloučených pracovištích 24. a 25. dubna.
Zápis dětí do školky se konal ve dnech 2. a 3. května v MŠ na Komenského
ulici.
Mateřská škola Studénka, Komenského 700, příspěvková organizace, měla ve
školním roce 2018/2019 1 kmenové a 5 odloučených pracovišť. Ředitelkou
byla Mgr. Pavla Honová, o děti se staralo 26 pedagogů, 3 speciální pedagogové a 6 asistentů pedagoga. Ve všech odloučených pracovištích bylo celkem
zapsáno 297 dětí, které byly rozděleny takto: MŠ Budovatelská 37 dětí,
MŠ Butovická 23 dětí, MŠ Komenského 61 dětí, MŠ R. Tomáška 37 dětí,
MŠ Poštovní 128 dětí a MŠ Nová Horka 11 dětí.
Mateřská škola Studénka se zapojila do „Týdne pro
inkluzi“, kterou pořádala společnost Rytmus – od
klienta k občanovi, o. p. s., ve spolupráci s pedagogickými fakultami. Projekt pomáhá šířit myšlenku společného vzdělávání. Jedenáct tříd z mateřských škol
Budovatelská, Butovická, Komenského, Poštovní, a Rudolfa Tomáška navštívilo v týdnu od 22. do 25. října výukové programy ve Světě techniky v Ostravě. Akce se zúčastnily všechny děti společně s dětmi se speciálními vzdělávacími potřebami, se svými pedagogy, s asistenty pedagogů i speciálními pedagogy mateřských škol.
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ZŠ Butovická
Základní škola Studénka, Butovická 346, příspěvková
organizace, měla ve školním roce 2017/2018 ve
14 třídách 283 žáků. Ředitelkou školy byla Mgr. Aranka
Horváthová, zástupkyní ředitelky Mgr. Vladimíra Henzelová. Ve škole pracovalo 19 učitelů, 1 asistentka pedagoga a 3 vychovatelky.
K lednu neodmyslitelně patří lyžařský kurz 7. třídy v areálu
na Rališce. I přesto, že nebylo moc sněhu, žákům se kurz líbil.
Přes den lyžování, večer hry, ponaučení i zábava.
„LiStOVáNí“ je projekt, který již 15 let představuje divákům
knihy českých i zahraničních autorů formou scénického čtení.
Cílem herců je vzbudit u žáků zájem o čtení, zájem o vybranou
knihu nějakého autora. V úterý 30. ledna navštívili herci prostory školní družiny a ve 2 představeních seznámili žáky s knihami „Kluk, co se koupal s piraňami“ a „E-den“.
Dne 7. února se žáci již potřetí zúčastnili oblastního meziškolního turnaje základních škol a víceletých gymnázií v piškvorkách, které se konalo na gymnáziu v Příboře. Družstvo se
umístilo na 3. místě z 10 přihlášených.
Tradiční oblastní soutěž „Have Fun with English“ proběhla ve škole ve středu
28. března.
Škola se na jaře zapojila do projektu „Zelená škola“. Tento projekt
dával žákům a zaměstnancům možnost zbavit se vysloužilých elektrospotřebičů a odložit je do sběrného boxu, umístěného ve škole.
V úterý 17. dubna vyrazili kluci na okrskový turnaj v minifotbale do Bartošovic. Všechna utkání vyhráli a postoupili do
okresního finále, které se uskutečnilo o týden později na umělé
trávě v Bílovci. Tam obsadili celkové 4. místo.
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Ve stejný den se ve škole konala oblastní soutěž dětí mladšího školního věku
„Butovická hvězdička“. Do výtvarné a pěvecké soutěže se zapojilo 50 dětí ze
všech studéneckých škol a také ze ZŠ Pustějov, ZŠ Kujavy a ZŠ Albrechtičky.
Malí výtvarníci malovali soutěžní práce na téma „Mláďátka na jaře“ a k tomu
jim zpívali vybraní sólisté.
Výročí 110 let od založení školy připomněla
školní akademie 31. května v Dělnickém domě.
V pátek 1. června se ve škole sešli bývalí i současní zaměstnanci, kteří si po kulturním programu žáků prošli školu.
V soutěži sběru „Zelený strom“ obsadila škola mezi 78 přihlášenými školami
v Moravskoslezském kraji 6. místo. Žáci nasbírali 30 640 kg starého papíru.
Základní škola Studénka, Butovická 346, příspěvková organizace, měla ve
školním roce 2018/2019 ve 14 třídách 268 žáků. Ředitelkou školy byla
Mgr. Aranka Horváthová, zástupkyní ředitelky Mgr. Vladimíra Henzelová. Ve
škole pracovalo 19 učitelů, 3 asistentky pedagoga a 3 vychovatelky.
Ve čtvrtek 27. září navštívila školní družina
Českou televizi v Ostravě. Děti si prošly střižnu, režijní komplex a 2 vysílací studia. Průvodkyně je informovala o spoustě zajímavých věcí
a zodpověděla všechny zvídavé otázky.
Ve škole se 23. října konal den otevřených dveří u příležitosti 110. výročí jejího založení.
Školní družina zorganizovala pro veřejnost ve středu 31. října koncert Vladimíra Hrona.
Příběh vzniku skleněných ozdob na vánoční stromeček
se dozvěděly v listopadu všechny děti I. stupně na exkurzi ve výrobním družstvu Slezská tvorba v Opavě.
Děti měly možnost sledovat celý proces výroby a také si
zkusily ozdobit vánoční baňku dle vlastní fantazie.
Školní časopis „Butovický balvan“ se v celostátním hodnocení umístil nejlépe
v historii, a to na 7. místě.
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Dne 9. listopadu pořádal žákovský parlament akci
s názvem „Halloweenská lampionová stezka“. Tento rok
byl netradiční, protože stezka odvahy byla spojená
s lampionovým průvodem. V průběhu stezky děti
s rodiči plnily úkoly, při kterých sbíraly písmena na odemčení pokladu.
Předvánoční jarmark přinesl ve čtvrtek 29. listopadu retro výstavu vánočních
ozdob, rukodělné dílny, prodej výrobků a vánoční focení dětí.
Již 16. ročník soutěže ve skoku vysokém „Studénecká laťka“ se pro žáky ze
všech studéneckých škol konal 13. prosince.

ZŠ Sjednocení
Ve školním roce 2017/2018 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 274 žáků
v 17 třídách, z toho 21 žáků se učilo v 1., 2. a 3. třídě s upraveným vzdělávacím programem pro žáky s vadou řeči, 6 ve speciální třídě a 17 ve třídách pro
žáky s lehkým mentálním postižením. Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami byli také integrováni v běžných třídách. Výuka 3 žáků s poruchou autistického spektra probíhala podle individuálních plánů za úzké spolupráce
s poradenskými zařízeními. Na vzdělávání žáků se podílelo 22 učitelů, 8 asistentek pedagoga a 5 vychovatelek.
Sdružení rodičů a učitelé pořádali 27. ledna jednodenní lyžařský zájezd pro
rodiče s dětmi do ski areálu Rališka, tentokrát pod názvem „Sněhánky 2018“.
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Únorový
lyžařský
kurz
proběhl
v Malenovicích
v nejchladnějším týdnu tohoto roku. Žáci lyžovali i při
-15 °C. Kromě lyžování si užili turistickou vycházku, soutěže i diskotéku. Nejlepší v úklidu byla tentokrát šestice
chlapců!
Ve čtvrtek 8. března se žáci všech studéneckých škol zúčastnili lyžařských závodů na Vaňkově kopci, které škola
pořádala ve spolupráci se spolkem rodičů. Účastníci závodů se rozdělili do 4 skupin a každý z nich 2x sjel slalom. Zbytek dne volně lyžovali.
Škola organizovala ve čtvrtek 22. března projektové odpoledne pro žáky
a jejich rodiče „Jarní tvoření aneb Putování za tradicemi velikonočního vajíčka“. Součástí byly tvořivé dílny, kde si mohli vyrobit velikonoční dekorace ze
dřeva a z papíru i vrtané kraslice, a výstava dětských prací.
Dne 27. dubna proběhl další ročník sletu čarodějnic a čarodějů
s názvem „Čarodějný průlet Studénkou“. Účastníci absolvovali
průlet městem a mohli zhlédnout taneční vystoupení, módní
přehlídku, kouzla a zúčastnit se různých soutěží. Celou akci zakončila večerní diskotéka.
Celosvětový Den Země připadl na neděli 22. dubna,
proto se žáci rozhodli aktivně podpořit tento svátek
již v pátek. Každá třída na II. stupni měla odlišný
úkol. Někdo sbíral odpadky v Poodří, někdo šel počítat automobily a množství výfukových zplodin k Bílovu, někdo si zajel vlakem až do Polanky nad Odrou a poté absolvoval ekologickou procházku NPR Polanskou nivou.
Poslední dubnový den byl pro žáky 6. až 8. ročníku zorganizován „Branný den“. Sedm stanovišť v okolí školy bylo
zakresleno do map a ty byly rozdány skupinkám žáků. Na
žáky čekal např. lanový labyrint, stavění stanu na čas, rozdělávání ohně za omezeného počtu sirek a uvaření vody, střelba ze vzduchovky, praktická zdravověda i s transportem raněného
v nosítkách. Děti také musely prokázat vědomosti týkající
se mapových značek, práce s buzolou, poznávaly listy
stromů, uzly i stopy. Na závěr byly vyhodnoceny nejlepší
týmy.
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Škola se na jaře zapojila do výtvarné soutěže společnosti Ovocentrum, která žákům dodává různé
ovocné, zeleninové a mléčné produkty. Velký
úspěch v této soutěži zaznamenala Ema Matýsková ze 7. třídy, která si v celorepublikové konkurenci svým obrázkem „Piknik“
vybojovala 3. místo. Její obrázek s artyčokem a zeleninovým košem byl použitý na výrobu originálních magnetek.
Jako každý rok vyrazili učitelé s deváťáky na přelomu května a června na poznávací zájezd do Bibione. Kromě koupání a opalování provozovali různé
sportovní aktivity, navštívili tradiční trhy, lunapark i zábavní park.
Ve školním roce 2018/2019 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 284 žáků v 18 třídách, z toho 16 žáků se učilo v 1., 2.
a 3. třídě s upraveným vzdělávacím programem pro žáky s vadou řeči, 6 ve
speciální třídě a 19 ve třídách pro žáky s lehkým mentálním postižením. Žáci
se speciálními vzdělávacími potřebami byli také integrováni v běžných třídách. Výuka 2 žáků s poruchou autistického spektra probíhala podle individuálních plánů za úzké spolupráce s poradenskými zařízeními. Na vzdělávání
žáků se podílelo 23 učitelů, 9 asistentek pedagoga a 5 vychovatelek.
Od září se do konce kalendářního roku měnila za plného
provozu školy ve všech objektech okna a opravovala se
střecha.
Od pondělí 1. října do pátku 5. října vyrazili společně
čtvrťáci a osmáci do penzionu Gaudeamus ve Velkých
Karlovicích. Většina jejich činností se týkala přírody, jejího poznávání a ochrany, ale také pohybu.
Dne 22. listopadu se v učebně výtvarné výchovy konala přednáška pro rodiče
a širokou veřejnost na téma „Nezvládnutá zátěž u dětí vedoucí až
k sebepoškozování“. Přednášel psychoterapeut Bc. Alexandr Dresler.
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ZŠ T. G. Masaryka
Ve školním roce 2017/2018 měla Základní škola
T. G. Masaryka, Studénka, 2. května 500, okres Nový
Jičín 300 žáků ve 14 třídách. Na škole pracovalo
21 pedagogů, 3 asistentky pedagoga a 2 vychovatelky.
Ředitelem školy byl Mgr. Milan Stiller, jeho zástupkyní
Mgr. Miroslava Tomanová.
Na konci ledna uspořádala škola tradiční lyžařský výcvik
pro žáky 4. a 7. ročníků na horském hotelu Čarták na Soláni. Žáci se učili správně lyžovat, procvičovali teorii i praxi,
večer probíhala zábava. Celé snažení bylo završeno závody.
V pondělí 12. února se ve škole konala akce s názvem „Sportovní den“. Žáci
4. až 9. tříd si mohli vybrat jednu ze 3 možností: návštěva olympijského festivalu v Ostravě, kde si mohli vyzkoušet známé i méně známé sporty, sportování na zimním stadionu ve Studénce nebo lyžování na Vaňkově kopci
u Ostravy.
V rámci projektu „Zdravá školní jídelna“ si mohli rodiče ve
čtvrtek 8. března vyslechnout přednášku o zdravé výživě. Během přednášky ochutnávali zdravé jednohubky s pomazánkou
špenátovou, s tuňákovou s červenou řepou nebo z červené čočky a na závěr si
mohli vybrat z několika pokrmů, které připravily kuchařky.
Podobně jako v předchozích letech se žáci I. stupně zúčastnili v Novém Jičíně atletické akce „Štafetový pohár“.
Je to týmová soutěž ve sprintu na 100 m a 200 m. Soutěží
se v kategoriích mladší žáci, starší žáci a smíšené štafety.
Časy jednotlivých kategorií se sečtou a poté se určí výsledné pořadí škol. Závodníci obsadili 5. místo ze 13 zúčastněných škol.
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Tradiční „Zahradní slavnost“ spojená s prodejem sazenic a kulturním vystoupením žáků přilákala na školní zahradu studéneckou veřejnost 26. dubna. Tentokrát zahradní slavnost připomínala spíše slavnost gastronomickou se spoustou dobrého jídla a pití, ale zahrádkáři si také přišli na své a mohli si vybrat z velkého množství sazenic.
„McDonald’s Cup 2018“ je turnaj ve fotbale pro žáky 1. až 5. tříd. Kluci mladší
kategorie obsadili 2. místo v základním kole, kluci starší kategorie obsadili
2. místo v okresním kole.
Ve školním roce 2018/2019 měla Základní škola T. G. Masaryka, Studénka,
2. května 500, okres Nový Jičín 314 žáků v 15 třídách. Na škole pracovalo
23 pedagogů, 3 asistentky pedagoga a 2 vychovatelky. Ředitelem školy byl
Mgr. Milan Stiller, jeho zástupkyní Mgr. Miroslava Tomanová.
Od 9. října začaly ve škole jazykové kurzy angličtiny ve spolupráci s jazykovou školou HELLO.
Ve čtvrtek 18. října proběhla ve školní jídelně beseda s odborníkem na téma
„Rizika internetu a nadužívání moderních technologií u dětí“.
Evropský den jazyků se slaví každoročně po celé Evropě vždy 26. září jako
připomínka jazykové pestrosti Evropy a důležitosti studia cizích jazyků. Škola
TGM se rozhodla v průběhu září a října zorganizovat spoustu akcí na podporu
výuky jazyků. Žáci např. navštívili anglické divadelní představení v Ostravě,
do školy přijeli rodilí mluvčí či bývalí žáci studující cizí jazyky.
Součástí „Adventního jarmarku“ 29. listopadu byly tvořivé dílny, prodej vánočních věnců, rozsvícení vánočního stromu a kulturní vystoupení dětí.

SŠEP Studénka, o. p. s.
Ve školním roce 2017/2018 poskytovala škola vzdělání
v následujících čtyřletých oborech ukončených maturitní
zkouškou: Obchodní akademie se zaměřením na výpočetní
techniku a média, Obchodní akademie se zaměřením na ces- 54 -
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tovní ruch, Ekonomické lyceum se zaměřením na výpočetní techniku, Ekonomické lyceum se zaměřením na cestovní ruch. Dále škola otevírala dvouletý obor Podnikání (ukončený maturitou, v denní formě), tříletý obor Podnikání (ukončený maturitou, v dálkové formě) a učební obor Strojní mechanik.
Ředitelkou školy byla PaedDr. Katarína Vrablová, zástupkyní ředitelky
Ing. Monika Kochová.
Ve školním roce 2018/2019 poskytovala škola vzdělání v následujících čtyřletých oborech ukončených maturitní zkouškou: Obchodní akademie se zaměřením na výpočetní techniku a média, Obchodní akademie se zaměřením
na cestovní ruch, Ekonomické lyceum se zaměřením na výpočetní techniku,
Ekonomické lyceum se zaměřením na cestovní ruch. Dále škola otevírala
dvouletý obor Podnikání (ukončený maturitou, v denní formě), tříletý obor
Podnikání (ukončený maturitou, v dálkové formě) a učební obor Strojní mechanik. Ředitelkou školy byla PaedDr. Katarína Vrablová, zástupkyní ředitelky Ing. Monika Kochová.

ZUŠ J. A. Komenského Studénka
Ve školním roce 2017/2018 měla základní umělecká
škola 695 žáků, kteří navštěvovali 11 poboček (kromě
Studénky také ve Fulneku a okolních obcích). Žáci navštěvovali 3 obory – hudební, výtvarný a taneční. Staralo se o ně 26 učitelů hudebního oboru, 2 učitelé výtvarného oboru a 2 učitelé tanečního oboru. ZUŠ J. A. Komenského Studénka se
zaměřuje na výuku žáků se zvláštními vzdělávacími potřebami, v hudebním
oboru zejména na výuku žáků se zrakovým postižením. V tomto školním roce
vyučovala v hudebním oboru 1 nevidomého žáka. Ředitelkou školy byla
Mgr. Renata Talpová, zástupkyní ředitelky Markéta Tulejová, dipl. um.
ZUŠ J. A. Komenského navázala spolupráci se ZUŠ Klimkovice formou společných koncertů žáků obou škol. První společné setkání se uskutečnilo 11. ledna ve Studénce, kde ve večerních hodinách proběhl historicky první společný
koncert žáků hudebních oborů. Koncert byl laděn v příjemné a přátelské atmosféře a všichni vystupující se předvedli velmi zdařilými výkony. V úterý
30. ledna proběhl podobný koncert v Klimkovicích.
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Dne 5. dubna pořádala škola soutěžní přehlídku „Studénecký slavíček“, určenou pro děti ze Studénky a okolí. Soutěžící ve věku od 4 do 13 let zpívali lidové i umělé písně.
V dubnu se mladá tubistka Anežka Chrástková zúčastnila prestižní mezinárodní soutěže „Pro Bohemia“, ve které obsadila 2. místo, a v květnu vyhrála celostátní kolo soutěže základních uměleckých škol.
Ve výtvarném ateliéru proběhl v květnu projekt s názvem „Tiskohrátky“. Výtvarného tvoření se zúčastnily děti ze ZŠ Butovická. Vyzkoušely si netradiční
výtvarnou techniku, která spočívá ve vytvoření vlastních matric, ze kterých je
možné následně vytisknout grafický list.
Sedmdesáté výročí založení oslavila škola slavnostním koncertem 5. června
v Dělnickém domě. Taneční a hudební vystoupení doplnila vernisáž výtvarného oboru.
V celostátním kole postupové soutěže ve hře na dechové nástroje naši ZUŠ reprezentovali ve dnech 3. až
4. května v Praze tři žáci. Všichni tři, tedy Josef Daňa ve
hře na lesní roh, Matěj Daňa a Václav Chrástek ve hře
na trubku, obsadili 2. místa.
Flétnistka Alice Štěpánková se v červenci zúčastnila „Koncertu malých géniů“
ve Znojmě. Koncert byl součástí „Hudebního festivalu Znojmo“.
Ve školním roce 2018/2019 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
25 učitelů hudebního oboru, 2 učitelé výtvarného oboru a 2 učitelé tanečního
oboru. ZUŠ J. A. Komenského Studénka se zaměřuje na výuku žáků se zvláštními vzdělávacími potřebami, v hudebním oboru zejména na výuku žáků se
zrakovým postižením. V tomto školním roce vyučovala v hudebním oboru
1 nevidomého žáka. Ředitelkou školy byla Mgr. Renata Talpová, zástupkyní
ředitelky Markéta Tulejová, dipl. um.
Součástí 2. ročníku ostravského Mezinárodního festivalu slovanské
hudby byla v listopadu i „Mezinárodní interpretační soutěž slovanské hudby dětí a mládeže“. Z naší ZUŠ se zúčastnila flétnistka Alice
Štěpánková, která vybojovala 1. místo.
Koncert žáků hudebního oboru „Vánoční hvězdičky“ se uskutečnil
13. prosince v sále ZUŠ.
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Soukromá základní umělecká škola
MUSICALE, v. o. s.
Ve školním roce 2017/2018 byl ředitelem Soukromé základní umělecké školy MUSICALE Bc. Jan Sniehotta. Vyučovalo v ní 13 učitelů nejen hru na hudební nástroje, ale také
sólový a sborový zpěv. Na škole 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 hudební divadélko „Muzikálek“ pod vedením Anežky Tesaříkové.
Do krajského kola v pěvecké soutěži postoupila osmiletá Tereza Pesničáková,
které zde obsadila 1. místo.
Na celostátní klavírní soutěži „Pianoforte per Tutti“ v březnu v Příboře získali
3 žáci školy zlaté pásmo a 3 žáci stříbrné pásmo.
V mezinárodní soutěži „Pro Bohemia“ obsadil osmiletý Matěj Hrůza 3. místo.
V krajském kole soutěže ve hře na bicí získal Radovan Typovský 1. místo
a soubor „Drums band” obsadil 2. místo.
Všechna hudební tělesa, divadélko i sólisté hráli 12. června v Dělnickém domě na slavnostním koncertu k 25. výročí založení školy.
Letní tábor MUSICALE 2018 se konal v srpnu v Ostravici. Na programu byly
táborové aktivity, společné hry, táborák, hudební tvořivé dílny, diskotéka
a stezka odvahy.
Ve školním roce 2018/2019 byl ředitelem Soukromé základní umělecké školy MUSICALE Bc. Jan Sniehotta. Vyučovalo v ní 15 učitelů nejen hru na hudební nástroje, ale také 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 Anežky Říhové,
„Drums band“ pod vedením Mgr. Davida Cindlera, „Digits Musicale“ pod vedením Mgr. art. Kateřiny Lubojacké a hudební divadélko „Muzikálek“ pod vedením Anežky Tesaříkové.
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Žáci z Musicale si připravili trochu netradiční adventní koncert se scénickým provedením „Zvěstujeme Vám velikou radost“, kterého se ujalo divadélko Šáši Muzikálka a pěvecký sbor Studeňáček. Za
doprovodu renesanční hudby a pod světlem svíček předvedli betlémský příběh 14. prosince v kostele sv. Bartoloměje.

Žákovský parlament B.E.S.T.T.
Žákovský parlament s názvem B.E.S.T.T. tvoří 5 studentů SŠEP, o. p. s.,
a zástupci základních škol Butovická, TGM, Sjednocení. Tato organizace se
stará o kulturu pro děti a mládež ve Studénce.
Dne 23. března proběhl v Dělnickém domě další ročník soutěže „Studénka má
talent“.
Dne 26. června se uskutečnil výlet žákovských parlamentů všech 3 základních škol ve Studénce. Za slunečného počasí se společně vydali na pěší výlet do
Sportovního centra Bílov, kde vyzkoušeli různé sportovní disciplíny. Po cestě byla pro zájemce zpřístupněna rozhledna Bílov zvaná Kanihůra, která nabízí nádherný výhled do širokého okolí.
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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. Od 1. ledna 2018 došlo ke změně na místě ředitelky. Výběrovým řízením, které vypsala a realizovala na podzim 2017 Diecézní charita ostravsko-opavská, byla na místo vybrána Bc. Jarmila Pomikálková, DiS, která
dosud pracovala na místě vedoucí Domu pokojného stáří – Domova sv. Anny.
Dům pokojného stáří – Domov sv. Anny měl kapacitu 18 uživatelů, ale
v průběhu roku se v něm vystřídalo 25 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, Pustějova a Velkých Albrechtic v jejich domácím prostředí. Tato služba byla rozšířena i na večerní a víkendovou a vyžádalo si ji
více než 100 klientů, o které se staralo 9 pracovníků.
Registrované zdravotní sestry v rámci ošetřovatelské služby navštěvovaly
nemocné v jejich domovech a poskytovaly jim zdravotní úkony na základě
předpisu lékaře. Tato služba je pro klienty bezplatná, je hrazena ze zdravotního pojištění. V tomto roce bylo evidováno 2 790 návštěv u 104 klientů ve
Studénce a okolí. Z dotace Moravskoslezského kraje byl zakoupen nový automobil.
Azylové ubytování – byt pro matky v tísni měl kapacitu pro 1 maminku s 1 až
3 dětmi.
Dne 14. ledna skončil další ročník „Tříkrálové sbírky“. Pro Charitu Studénka
se koledovalo v 16 obcích a do ulic vyšlo celkem 119 skupinek. Výtěžek sbírky 726.138 Kč byl použit na výstavbu skladu pro zdravotnické a kompenzační pomůcky a na zakoupení a opravu zdravotnických a kompenzačních
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pomůcek do půjčovny. Část výtěžku, maximálně však 15 % z vybraných peněz v dané obci, bylo použito na finanční podporu volnočasových aktivit dětí
ze sociálně slabých rodin (lyžařský kurz, školní výlet, tábor, plavecký výcvik
apod.). Dalších 35 % vybraných peněz bylo použito na celostátní projekty
a zahraniční pomoc.
V prvních dvou měsících nového roku se toho dělo v Domově hodně: koncert
tamburašů, vystoupení dětí ze základních škol, povídání o domácí zabíjačce,
canisterapie... Oblíbenou událostí února je také „plesání“. Tentokrát bylo zahájeno polonézou, poté následovalo vystoupení dětí z taneční skupiny PUSA
a dětí ze ZUŠ. Při módní přehlídce byly předvedeny šaty ze současnosti, ale
hlavně několik opravdových retrokousků. Nejen k poslechu, ale i k tanci hrál
DJ Paul Doctor. Nechyběla ani tombola.
V květnu klienty navštívily děti z mateřské školy, které přinesly májku. Všichni společně ji ozdobili a postavili. Den matek oslavili klienti společně se svými rodinnými příslušníky,
s tamburaši a s muzikanty ze ZUŠ. V květnu také proběhl den
otevřených dveří. Návštěvníci si mohli prohlédnout prostory
Domova sv. Anny, zdravotní sestra měřila krevní tlak
a hodnotu cukru v krvi. Nutriční terapeutka zájemcům vyhodnotila analýzu stavu výživy těla. Oslava kácení máje proběhla kvůli špatnému počasí uvnitř budovy.
Dvě klientky si přály navštívit poutní místo Svatý Hostýn. Zúčastnily se mše
svaté a prohlédly si okolí.
Díky projektu „S automobily k lepší péči", který je spolufinancován Evropskou unií, získala Charita Studénka 3 nová auta Škoda
Fabia. Cílem projektu bylo zvýšení kvality a dostupnosti sociálních služeb poskytovaných oblastními charitami Diecézní charity ostravsko-opavské. Charita také získala druhý automobil pro potřeby obyvatel Domova. Peníze uvolnil Moravskoslezský kraj v rámci vyhlášeného dotačního programu.
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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, o které se staralo 15 zaměstnanců v přímé péči. Ředitelem byl
Mgr. Lukáš Spurný.
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BEZPEČNOSTNÍ
SITUACE
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Obvodní oddělení PČR Studénka
Vedoucím obvodního oddělení byl npor. Bc. Marek Bartoš, pracovalo zde 14 policistů. V roce 2018 bylo v teritoriu OO PČR Studénka spácháno 117 trestných činů.
Na tomto počtu se největší měrou podílí obecná trestná
činnost (73 trestných činů), následuje zbývající trestná
činnosti (tj. dopravní nehody, nedbalostní ublížení na zdraví, ohrožení pod
vlivem návykové látky, zanedbání povinné výživy aj. v počtu 33 trestných činů), ostatní trestná činnost (30 trestných činů) a majetková trestná činnost
(29 trestných činů).
U násilné kriminality bylo v roce 2018 zaznamenáno celkem 10 trestných činů, nejvíce (tj. 6) bylo ublížení na zdraví. Násilná kriminalita byla objasněná
z 90 %. V oblasti majetkové kriminality bylo spácháno 29 trestných činů.
Krádeží vloupáním bylo 6, krádeží prostých 14 a ostatních majetkových deliktů 9.
V roce 2018 bylo u OO PČR Studénka trestně stíháno 90 pachatelů trestné
činnosti, z toho bylo 80 mužů a 10 žen. Z uvedeného počtu bylo trestně stíháno 37 recidivistů a 2 cizinci. Pro spáchání trestné činnosti byla prověřována
1 nezletilá osoba a 6 mladistvých. Bylo evidováno 69 poškozených – obětí
trestné činnosti. Při spáchání trestného činu nebyla žádná osoba usmrcena
ani žádné osobě nebyla způsobena těžká újma na zdraví, 6 osob utrpělo újmu
na zdraví při napadení jinou osobou. Celková škoda způsobená trestnou činností byla vyčíslena na 2.503.000 Kč, z toho u majetkové kriminality
1.197.000 Kč, u ostatní kriminality 135.000 Kč a u hospodářské kriminality
671.000 Kč.
Na úseku přestupků bylo evidováno celkem 803 skutků. Největší podíl zaujímaly přestupky proti bezpečnosti a plynulosti silničního provozu v počtu
647 deliktů, následovaly přestupky proti majetku v počtu 56 deliktů, zbylé
přestupky v počtu 57 deliktů a přestupky proti občanskému soužití v počtu
43 deliktů. V příkazním řízení na místě bylo vyřízeno 629 přestupků v částce
246.600 Kč.
Ve služebním obvodu bylo šetřeno 52 dopravních nehod. Z daného počtu dopravních nehod došlo k 1 smrtelnému zranění chodce, 1 těžké újmě na zdraví
a 25 lehkým zraněním. Tři dopravní nehody byly spáchány pod vlivem alkoholu. Hmotná škoda způsobená dopravními nehodami činila za rok 2018 celkem 10.156.000 Kč.
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V roce 2018 nebyl ve služebním obvodu zaznamenán žádný případ, který by
významně narušil veřejný pořádek. Policisté našeho útvaru byli nasazeni
v 88 akcích k zajištění veřejného pořádku. V 23 případech byli zařazeni do celorepublikových akcí k zajištění bezpečnosti a plynulosti silničního provozu.
V rámci teritoria služebního obvodu bylo vedením útvaru vyhlášeno 126 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 9 osob, po nichž bylo vyhlášeno celostátní pátrání.
Na osobní svobodě bylo policisty omezeno celkem 33 osob, na protialkoholní
záchytnou stanici bylo umístěno 6 osob. V průběhu roku policisté vyjížděli ke
2 případům vykazujícím znaky domácího násilí.

Městská policie Studénka
K 31. prosinci 2018 měla městská policie 14 zaměstnanců,
z toho 10 strážníků včetně velitele s platným osvědčením
odborné způsobilosti a 4 dispečerky (bez osvědčení odborné způsobilosti). Velitelem byl Jan Pesničák. Z důvodu
dlouhodobé pracovní neschopnosti 2 strážníků nebylo
možné pravidelně sestavovat dvoučlenné denní hlídky a podle potřeby posilovat hlídky při kulturních a sportovních akcích, v nočních hodinách a o víkendech.
V roce 2018 bylo městskou policií zaznamenáno 3 730 událostí. V oblasti veřejného pořádku bylo provedeno 2 102 kontrol. Ve spolupráci s OO PČR
Studénka bylo řešeno celkem 80 událostí, z toho byly provedeny 2 plošné
kontroly, zaměřené na podávání alkoholu mládeži a řízení pod vlivem alkoholu nebo jiné návykové látky.
Mezi nejčastější přestupky, které strážníci řešili, patřily dopravní přestupky
v počtu 289. Jednalo se zejména o kontrolu cyklistů jak v prostoru náměstí
(zákaz vjezdu cyklistů), tak za snížené viditelnosti či při jízdě na chodnících,
na kontrolu vyhrazených parkovišť pro tělesně postižené a dodržování pravidel silničního provozu zejména v ulicích s jednosměrným provozem a na
provádění kontrolních dopravních akcí u železničního přejezdu ČD. V počtu 65 následovaly přestupky proti veřejnému pořádku, jako je poškozování
veřejně prospěšného zařízení, rušení nočního klidu, vzbuzování veřejného
pohoršení, znečišťování veřejně prospěšných zařízení, znečišťování nebo neoprávněné zábory veřejného prostranství, zakládání černých skládek atd.
- 65 -

Kronika města Studénky za rok 2018
K dalším přestupkům patřily např. přestupky týkající se obecně závazných
vyhlášek obce, přestupky proti majetku a přestupky proti občanskému soužití. Dva přestupky byly řešeny napomenutím, 249 přestupků bylo řešeno pokutou na místě v celkové výši 32.400 Kč a 168 přestupků předáním správním
orgánům.
V roce 2018 strážníci řešili také jiné události. Bylo provedeno 89 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. (23 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 2018 strážníci zmapovali, zaevidovali a přispěli k odstranění 134 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
2018 oznámeno OO PČR v 18 případech, 6 podezřelých pachatelů trestných
činů bylo přímo zadrženo strážníky městské policie. Strážníci městské policie
poskytli první pomoc v 24 závažnějších případech zranění.
Nejvíce událostí se vyskytlo v okrsku sídliště (2 321), nejzatíženějšími ulicemi byly ulice Budovatelská (474 událostí), A. Dvořáka (426 událostí), L. Janáčka (387 událostí), Poštovní (189 událostí) a Sjednocení (182 událostí).
V oblasti jiných aktivit zajistila městská policie ukázky práce strážníků a vybavenosti Městské policie Studénka na několika kulturních akcích a akcích
určených pro děti. 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.
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ŽIVOTNÍ
PROSTŘEDÍ
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Na úseku životního prostředí bylo vydáno 34 usnesení a rozhodnutí na povolení kácení dřevin rostoucích mimo les, z toho v 1 případě bylo vydáno zamítavé rozhodnutí a ve 4 případech bylo vydáno částečně zamítavé rozhodnutí.
Rozhodnutími bylo povoleno kácení 163 ks dřevin a 217 m2 keřů. Za pokácené dřeviny byla v 4 případech uložena náhradní výsadba v rozsahu 33 ks
dřevin. Z podaných žádostí o kácení dřevin nebylo povoleno kácení 13 ks
dřevin. V roce 2018 bylo vydáno 18 rozhodnutí o zásahu do registrovaných
významných krajinných prvků.
Na úseku rybářství bylo v roce 2018 vydáno 63 rybářských lístků.
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SPORT, KULTURA,
SPOLEČENSKÝ
ŽIVOT

- 69 -

Kronika města Studénky za rok 2018

SAK Studénka, příspěvková organizace
Na rozvoji kulturního a sportovního života ve Studénce
se velkou měrou podílela organizace k tomu vytvořená –
SAK Studénka, příspěvková organizace. Následující přehled je pouze částí její činnosti.
Dvacátý druhý městský ples, pořádaný
10. února, sledoval téma „Československo
v klobouku 1918–2018“. Během celého
večera hrála kapela Rivieras Show Band. Doprovodný
program doplnily tanečnice v show chairdance. Vrcholem večera bylo vystoupení skladatele a zpěváka Vaša Patejdla. Nechyběl fotokoutek či tradiční tombola.
V pondělí 5. března zavítala do Studénky již poněkolikáté oblíbená Partička. Pro velký zájem byla připravena 2 představení
– podvečerní a večerní.
THE ROOSTERS představili 27. dubna v Dělnickém domě první pánskou kabaretní a burleskní show, která přinesla profesionální taneční a akrobatické
vystoupení plné napětí, elegance, lehké erotiky a humoru. Samotný program
začal již o 2 hodiny dříve a skončil afterparty. Byl přichystán raut, taneční
parket v přísálí i prodej upomínkových předmětů.
Ze zdravotních důvodů několikrát odložený koncert zpěvačky
Radůzy se nakonec uskutečnil 15. května.
Oslavy dne města „Dobrý den, město!“ 16. června začaly představeními místních tanečnic. Pro děti hrálo divadlo Krapet
a Klauni na volné noze. Během dne vystoupili tamburaši, kapela
Tulejbus, závěrem pak kapela Monkey Business. Zájemci si
mohli zahrát lidský stolní fotbálek. V areálu koupaliště se také
prezentovaly místní spolky.
Tradiční akce „112 zasahuje“ představila 27. června na ploše u zimního stadionu dopravní policii, pořádkovou zásahovou jednotku, BESIP. Děti si mohly zastřílet na terč, vyzkoušet svou fyzickou zdatnost nebo poslechnout policejní pohádky.
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„Letní festival“ odstartovalo 29. června „Zahájení léta“ s DJ Paulem Doctorem.
V červenci pro nejmenší vystoupil kouzelník Ondřej Sládek
a Divadlo Hnedle vedle s pohádkou „O kometě“. Na srpen si
rodinné centrum připravilo „Tvoření pro děti“. Festival rockových kapel se uskutečnil 11. srpna. Dne 18. srpna proběhly na zámecké zahradě 2 akce pod jedním názvem „Fajne
léto & Fajny bál“, kde si během odpoledne rodiny s dětmi vyzkoušely různé
technické atraktivity. Večer byl věnován dospělým. Pod velkým stanem byl
připraven taneční parket, skvělé občerstvení a dobrá muzika. Poslední srpnový den patřil „Ukončení léta“.
K 80. výročí světového rekordního dálkového letu letounu Tatra T 101, který
byl vyroben ve Studénce, připravila organizace akci „TECHNICKÉ DĚDICTVÍ –
TATRA & VAGONKA aneb práce našich předků“. Dne
1. září se v Mošnově na letišti Leoše Janáčka sešli příznivci historických letadel, vlaků a aut. Ze Studénky byla
vypravena tzv. pantografická jednotka, na trase jezdil
motorový vůz „Hurvínek“, k vidění byl vůz označovaný jako „Věžák“. Kopřivnická Tatra přivezla své vozy Tatra Phoenix (modelovou řadu 2018), Tatra
Phoenix Präsident a model Tatra s nástavbou UDS, ale také různé speciály.
Přidalo se také Technické muzeum Tatra, které představilo
expozici s konstruktérem Ledwinkou a veterány. Své zastoupení mělo i Železniční muzeum moravskoslezské, které s sebou přivezlo modelovou železnici, a nechybělo ani Vagonářské muzeum. Svůj stánek měl také Leteckomodelářský klub Studénka. Akce nabídla
návštěvníkům hlavně zážitkové aktivity jako stavění
z Merkuru nebo Makeda, závodní simulátory, fotokoutek, výrobu připínacích placek a další.
Ve čtvrtek 27. září se ve Studénce konaly oslavy 100 let založení samostatné
Československé republiky „Osmička v dějinách českého státu“. V dopoledních
hodinách soutěžili v zámku a jeho okolí žáci základních škol ze Studénky, kteří plnili různé vědomostní a fyzické úkoly. Odpoledne se děti i dospělí mohli
na zámecké zahradě seznámit s milníky naší historie. Celá akce byla ve
21 hodin ukončena videomapingem na čelní stěnu zámku. V Dělnickém domě
večer vystoupil Swingový orchestr Bedřicha Pukovce.
Adventní program začal v neděli 2. prosince rozsvěcením vánočního stromu
na náměstí Republiky. Pro děti se 4. prosince hrála pohádka s nadílkou „Mikuláš ztratil plášť“. Lenka Filipová zazpívala v Dělnickém domě v pátek
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7. prosince. Dvanáctého prosince jsme se připojili k celostátní akci „Česko
zpívá koledy“. Tradiční koncert měli v Dělnickém domě 16. prosince studéneční tamburaši a sbor Boni Pueri naladil 21. prosince vánoční atmosféru
v kostele sv. Bartoloměje.

Akce jiných spolků a organizací
Oddíl národní házené pořádal v sobotu 20. ledna „Sportovní ples“. K tanci
i poslechu hrála hudba FLASH, o občerstvení ve formě zvěřinových specialit
se postarala firma POLI.
Dne 4. března se v Dělnickém domě konal „Dětský maškarní rej“ s klaunem
Hopsalínem, který organizoval Spolek žen Studénka.
Stavění máje a slet čarodějnic pořádali hasiči v sobotu 28. dubna v hasičárně
na ulici Družstevní. Děti soutěžily o „nejkrásnější“ čarodějnici, hrála skupina
Country Express.
V Nové Horce se pouť konala v sobotu 5. května.
Církev československá husitská pozvala milovníky vážné hudby na „Májový
koncert“ věnovaný Dni matek. Členové Janáčkovy filharmonie Ostrava
a ZUŠ H. Salichové z Ostravy-Polanky n. O. hráli v obřadní síni zámku dne
11. května.
„Noc kostelů“ proběhla v pátek 25. května v kostele Všech svatých v Butovicích. Návštěvníci si mohli prohlédnout všechna zákoutí nově vymalovaného a opraveného kostela, a to s výkladem i samostatně, mohli zhlédnout
historické i současné ornáty a prohlédnout si varhany a kúr.
Sdružení rodičů při ZŠ T. G. Masaryka pozvalo malé
i velké na tradiční „Rodinného odpoledne“ v sobotu
26. května na zahradu Dělnického domu. Pestrý program i tombola, hudba, bohaté občerstvení i krásné
počasí uspokojilo malé i velké návštěvníky.
V pátek 8. června se u ZŠ TGM slavnostně otevíralo multifunkční hřiště s umělým povrchem. Celou akci zahájil starosta města a spolu s místostarostou a ředitelkou
SAK Studénka, příspěvkové organizace, přestřihl pásku.
Poté se 25 rodin utkalo v 10 tradičních i netradičních disciplínách „Sportovní
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olympiády rodin“. Odměnou všem byl opečený párek na ohni. Den byl ukončen volejbalovým turnajem dospělých za umělého osvětlení.
Koncert dvou pěveckých sborů, a to Komorního sboru Ostrava a Pěveckého
sboru Bílovec, se uskutečnil v pátek 22. června v kostele sv. Bartoloměje.
Už počtvrté si mohli zájemci prohlédnout výrobní prostory kovárny v sobotu
23. června během akce „Den otevřených dveří“.
Tradiční akce „POLI veterán jízda historických vozidel Studénka 2018“ proběhla 14. července.
„Anenská pouť“ se uskutečnila v Butovicích v sobotu 29. července.
V neděli 26. srpna proběhla ve Studénce „Bartolomějská pouť“.
Ve čtvrtek 6. září se konal v teplárně ve Studénce na ulici Tovární „Den otevřených dveří“. Zájemci se mohli seznámit s technologií kogenerační jednotky
a otestovat elektrokola. Děti využily skákací hrad a vyzkoušely lukostřelbu.
Zájemci o běžeckou soutěž „Studénecká pětka 2018“ si mohli vybrat mezi
3 délkami tratě, a to 2,5 nebo 12 km. Nejdelší trasa vedla k rozhledně v Bílově
a zpět. Všichni běžci, kteří se 12. září zúčastnili, byli odměněni věcnými cenami.
V železniční stanici Studénka byla 15. září nainstalována unikátní expozice replik legionářských vagonů z let 1918 až 1920
pod názvem „Legiovlak“. Expozice byla doplněná výkladem
a promítáním naučných filmů.
Sbor pro občanské záležitosti uspořádal v neděli 23. září již 21. ročník akce
„Setkání jubilantů s vedením města“. Pozvání přijalo 101 občanů našeho města, kteří v tomto roce oslavili své 70. a 75. narozeniny. Slavnost zahájila Magda Hošková, poté starosta Lubomír Šobich pronesl přípitek a popřál jubilantům. Celým programem provázel stejně jako v minulých letech DJ Paul Doctor, hrál Swingový orchestr Bedřicha Pukovce z Příbora.
V rámci oslav 100. výročí vzniku Československé republiky se 12. října uskutečnil v Dělnickém domě „Podzimní gala ples nejen pro pamětníky“. Program
pořádal Plamen naděje, z. s., ve spolupráci se SAK Studénka, příspěvkovou
organizací. Hosty programu byli Gansters of swing orchestra, kteří hráli největší hity československé populární hudby 50. až 70. let, cimbálová kapela
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Studánka z Prahy a staropražský šraml Frajeři z galérky. Závěr patřil retrodiskotéce v podání DJ Paula Doctora.
„ŠUPETY EDM vol. 5“ bylo 19. října už pátým pokračováním EDM párty ve
Studénce.
Na tradičních zvěřinových pochoutkách jsme si mohli pochutnat v restauraci
v Dělnickém domě 16. a 17. října.
„Studénka Fest 2018“ proběhl v pátek 23. listopadu v Dělnickém domě.
Církev československá husitská zahájila advent vernisáží žáků výtvarného
oboru ZUŠ, která se uskutečnila v pátek 30. listopadu v prostorech modlitebny na ulici 2. května. O hudební doprovod se postarali rovněž žáci ZUŠ
z kytarového a dechového oboru.
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SPOLKOVÁ
ČINNOST

- 75 -

Kronika města Studénky za rok 2018
Ve Studénce pracovalo v roce 2018 velké množství spolků a organizací. Informace o jejich činnosti jsem čerpala buď z výročních či jiných zpráv předsedů, nebo z webových stránek. Bohužel s některými představiteli se mi nepodařilo spojit, nesehnala jsem na ně kontakt nebo na mé žádosti
o spolupráci nereagovali. V tom případě je o nich v kronice jen minimální
zmínka nebo uvádím pouze název spolku s tím, že existoval.

AS Bizon Studénka
BMX Studénka
Tým měl 20 jezdců, z toho větší polovina pravidelně jezdila na závody. Závodníci se letos opět zúčastnili několika
závodů v České republice, Evropě a své síly poměřili i ve
světě. Předsedou oddílu byl Petr Hurník. Tréninky probíhaly na dráze vedle bývalého koupaliště. Celý areál prošel v létě rekonstrukci.
Závody „Evropského poháru“ se konaly v Itálii, 2x v Belgii a v Holandsku. Někteří naši jezdci objeli všechny tyto závody a nevedlo se jim vůbec špatně.
První dvojzávod začal v italské Veroně. Pro některé naše jezdce to byla premiéra na takto velkém závodě na evropské úrovni, přesto jako tým zajeli
nejlepší výsledky z ČR. Adam Peterek
obsadil 2x 1. místo, Sabina Košárková
1x 2. místo a Radek Košárek 2. a 3. místo.
Další dvojzávod hostil belgický Zolder, kde byla jako každoročně největší
konkurence. Celkem startovalo kolem 1 300 závodníků, náš tým měl zastoupení 5 jezdců. Adam Peterek obsadil 2x 1. místo a Radek Košárek také 1. místo.
„Evropský pohár“ pokračoval v holandském Kampenu, tam měla naše výprava zastoupení jen ve 3 závodnících. Adam Peterek opět obsadil 2x 1. místo.
Poslední 2 závody se konaly v belgickém Blegny, kam se náš tým vypravil
s 5 jezdci. Adam Peterek opět 2x 1. místo a Radek Košárek 1. a 2. místo.
V celkových výsledcích „Evropského poháru“ skončili Adam Peterek a Radek
Košárek na 1. místě a Sabina Košárková na 2. místě.
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„Mistrovství Evropy“ se konalo ve Francii v Sarrians. Tak daleko se vydala jen 1 naše závodnice Sabina Košárková. Po parádním výkonu zajela krásné 2. místo.
„Mistrovství světa“ v BMX se konalo v Baku v Ázerbajdžánu, kam jeli 3 naši
závodníci. Radek Košárek se bohužel v jednom tréninku srazil s ruským závodníkem a kvůli zranění nemohl nastoupit. Výsledky předčily očekávání.
Adam Peterek dojel ve finále na 4. místě a o den později Sabina Košárková na
3. místě.
„Mistrovství ČR“ se konalo v Praze-Bohnicích. Naším jezdcům se dařilo,
máme 1 mistra republiky (Matěj Hurník) a 3 vicemistry (Sabina Košárková,
Matěj Hurník, Radek Hrnčíř). Druhý den se jelo „Mistrovství ČR“ družstev.
Náš tým postavil 2 družstva. Z 62 družstev vybojovalo BMX Studénka A
14. místo a Studénka B 23. místo.
„Moravská liga“ obsahovala sérii 12 závodů. V celkovém
vyhodnocení se naši jezdci neztratili, měli jsme i jednoho
celkového vítěze (Adam Quarda), 3. místo obsadili Adam
Peterek a Matěj Hurník.

Českomoravský svaz chovatelů poštovních holubů, ZO CHPH Studénka
Spolek měl 13 členů, kteří se v průběhu celého roku aktivně podíleli jak na
závodní, tak i na společenské činnosti spolku. Stěžejním bodem činnosti bylo
v období od konce dubna do konce září konání závodů, v podzimním období
pak následovaly výstavy a četné schůzky týkající se proběhlých závodů a výstav.
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V roce 2018 členové absolvovali 19 závodů dospělých holubů a 5 závodů holoubat. Devatenáct závodů dospělých holubů se skládalo z 12 závodů tuzemských (od 150 do 500 km) a 7 závodů zahraničních (od 500 do 1 100 km) ze
směru Německo, Holandsko, Belgie.
Na závody dospělých holubů spolek nasadil celkem 4 279 holubů a na závody
holoubat 1 057 holubů. Největší počet dospělých holubů nasadil chovatel Jiří
Dubjuk (811 ks dospělých a 272 ks holoubat). Nejlepších výsledků dosáhl již
tradičně za posledních několik let Marek Skrbek. V rámci výpočetního pásma
Nový Jičín získal z 57 soutěžících chovatelů titul Mistra výpočetního pásma.
Zvítězil také v soutěži krátkých tratí celkové oblasti Beskydy (81 soutěžících
chovatelů), v soutěži středních tratí byl na 2. místě a v soutěži dlouhých tratí
se opět umístil na 1. místě.
V rámci soutěží pásma Sever, což odpovídá přibližně Moravskoslezskému
kraji (kolem 350 soutěžících chovatelů), se Marek Skrbek umístil v soutěži
supermistrovství pásma na 1. místě a na mistrovství středotraťařů skončil na
4. místě. V soutěži dlouhých tratí byl Marek Skrbek na 2. místě a na 3. místě
se umístil Pavel Pocedič. V soutěži o Mistra superdlouhých tratí (2 tratě nad
700 km) se Marek Skrbek umístil na 2. místě a Pavel Pocedič na 6. místě. Nejtěžším závodem v sezoně byl tradičně závod z Ostende, jehož délka činila pro
naše závodníky 1 080 km.
V rámci celého Severu nasadilo 159 chovatelů 715 holubů. Vynikajících výsledků dosáhli opět Marek Skrbek (nasadil 14 holubů, z nichž jich umístil 8)
a Pavel Pocedič (nasadil 10 holubů a umístil 4). Jen pro dokreslení obtížnosti
tohoto závodu: první holub, který byl vypuštěn v 8 hodin ráno, přiletěl druhý
den v 10 hodin 44 minut. Poslední umístěný holub Marka Skrbka přiletěl třetí
den v 9 hodin 37 minut.
V celostátních soutěžích obsadil Marek Skrbek v „Generálním mistrovství“
7. místo, z toho na krátkých tratích 5. místo, na středních tratích 7. místo a na
dlouhých tratích 24. místo. V soutěži ročních holubů skončil na 5. místě.
Na základě dosažených výsledků celé sezony reprezentovali chovatelé spolek
Studénka na „Oblastní výstavě poštovních holubů“, „Moravské výstavě poštovních holubů“ a „Celostátní výstavě poštovních holubů“. Jako jediný postoupil z celostátní výstavy na „36. olympiádu poštovních holubů“ v Poznani
roční holub Marka Skrbka.
Poslední akcí byla 8. prosince tradiční výstava odchovu holoubat za rok 2018
ve spolkové klubovně.
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Český rybářský svaz, místní organizace Studénka
Český svaz chovatelů, základní organizace
Studénka
Spolek měl 21 členů, z toho byl 1 mladý chovatel, a 7 čestných členů.
Na jednodenní jarní výstavě 10. února vystavovalo 58 chovatelů celkem
204 ks králíků, 62 ks drůbeže a 96 ks holubů. Výstavu navštívilo asi 250 návštěvníků.
Okresní konference ČSCH proběhla v Novém Jičíně-Loučce 7. dubna. ZO Studénka získala 1. místo v okresní soutěži mezi základními organizacemi za rok
2017, konkrétně 1. místo v soutěži králíků, 1. místo v soutěži drůbeže
a 3. místo v soutěži holubů.
Svaz chovatelů pořádal ve dnech 10. a 11. listopadu ve svém
středisku na Veřovické ulici „Okresní výstavu králíků, holubů
a drůbeže“. Součástí byla výstava zakrslé rousné a zdrobnělé
drůbeže a propagační výstavka plymutek. Svá zvířata vystavilo 101 chovatelů, z toho bylo 5 mladých chovatelů. Králíků bylo přihlášeno
384 ks (55 druhů a barevných rázů), drůbeže 282 ks (61 druhů a barevných
rázů) a holubů 151 ks (35 druhů a barevných rázů). Organizátoři delegovali
10 odborných posuzovatelů, kteří profesně zhodnotili a posoudili kvality jednotlivých vystavených zvířat. Na výstavu zavítalo asi 450 návštěvníků. Zajištěno bylo občerstvení a stánkový prodej. Diváky opět pobavil králičí hop.

Český svaz ochránců přírody Studénka
Základní organizace Studénka měla
přes 40 členů a přibližně stejný počet
sympatizujících, většinou mladých lidí, kteří se účastnili některých akcí či
projektů. Předsedkyní byla Eva Urbancová.
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Během roku zorganizovali členové
akcí, např. jarní výlet na Slovensko,
„Otevřené sklepy“, povánoční výlet
hrušně společně s dětmi u Jeseníku
začal zajímavý projekt vytváření míst pro přírodu
v areálu teplárny Veolia. Od srpna členové pracovali
na společném projektu s Arnikou na záchranu brouka
páchníka hnědého. Na konci října „otevírali“ 2 netradiční interpretační panely u Petřvaldíku a u Šenova.

několik „stmelujících“
výlet na jižní Moravu
na Soláni nebo sadili
nad Odrou. V předjaří

Po celý rok 2018 pokračovaly schůzky maminek s dětmi
v zázemí ČSOP ve Studénce. Jednou za měsíc se maminky
scházely na odpolední „Tvořivé tlapky“, během nichž vytvářely různé rukodělné výrobky. Zúčastnily se výsadby starých ovocných odrůd, různých akcí v okolí i dvoudenního „Batikovaného stanování“.
Od září začala ve sdílených prostorech ve Studénce působit lesní školka. Lesní klub Šakalík následuje principy nejen montessori a waldorfské pedagogiky,
ale i partnerský přístup k dětem, podporuje jejich individualitu, kreativitu
a spojení s přírodou pohybem venku a místními tradicemi. Za krátkou dobu
své existence uspořádal Šakalík 3 slavnosti určené nejen pro své děti – „Michalskou slavnost“, „Martinskou slavnost“ a „Vánoční spirálu“.

Český svaz včelařů, z. s., základní organizace
Studénka
Předsedou organizace byl František Bernát. Včelařský spolek působil na území města Studénky a obcí Pustějov a Albrechtičky (část
Nová Horka spadala pod ZO Bartošovice).
Spolek pořádal 17. března workshop „Stříhání stromků“.

ČSZ CH.A.O.S. Studénka
V roce 2018 zálesáci registrovali 38 členů, z toho bylo
20 členů ve věku do 18 let. Náčelníkem byl Martin Gold.
Schůzky probíhaly v klubovně na zámku, od září nově
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v bývalé škole na Tovární ulici. Uskutečnilo se celkem 31 oddílových schůzek
a 1 tradiční speciální „Vánoční schůzka“. Středisko zorganizovalo nebo bylo
účastníkem 11 akcí, z nichž 8 bylo vícedenních.
Tradiční lednová akce „Severní pól“ tentokrát proběhla
v březnu ve Ždánicích. Zálesáci se těšili na jarní počasí, to si
s nimi ale pohrálo a zažili opravdový severní pól. Hráli noční
hru, vařili jarní polévku a soutěžili s dalšími družstvy.
Od 28. června do 8. července se uskutečnil zálesácký pobyt na základně poblíž Ohrady. Pozvání přijalo také středisko ze Ždánic. Celý pobyt probíhal
v postapokalyptickém duchu. Hlavním úkolem účastníků bylo dostat se do
vybuchlé atomové elektrárny Černobyl, kde na ně čekala odměna.
V listopadu bylo třeba přivítat novou klubovnu. Akci „Přespání v klubovně
s procházkou do Poodří“ doplnilo vyfasování igelitových pytlů a sběr odpadků.
Tradiční „Vánoční schůzka“ byla tentokrát spojena s promítáním zálesáckého
pobytu. Vedle dobrého jídla a cukroví nechyběl ani Ježíšek a dárečky.

Evropská letecká liga, z. s.
FOTBAL STUDÉNKA, z. s.
Fotbalový oddíl vznikl ve Studénce roku 1946, k jeho osamostatnění od tělovýchovné jednoty došlo roku 2010. Výkonný výbor pracoval ve složení Libor Slavík, předseda,
Michal Sekyra, jednatel, Ing. Radovan Přikryl, pokladník,
a Radek Korený, revizor sdružení. V oddíle bylo registrováno celkem 211 členů, z toho 138 členů bylo mladších
18 let. Z celkového počtu bylo 85 % členů s trvalým bydlištěm ve Studénce.
V termínu od 21. do 24. února se za podpory společnosti MSV Metal Studénka a města Studénka uskutečnilo na Prostřední Bečvě zimní fotbalové soustředění pro hráče od přípravek po dorost. Kvůli epidemii chřipky se ho zúčastnilo jen 14 hráčů a 3 trenéři. K dispozici měli místnost pro cvičení, bazén a hřiště, zahráli si tenis nebo badminton.
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Ve dnech 24. až 25. března proběhlo společné soustředění
kluků z mladší a starší přípravky na ZŠ Sjednocení. Celkem
20 dětí mělo víkend nabitý soutěžemi, hrami a fotbalem. Kvečeru všichni vyrazili na ZŠ TGM, kde kluci hráli fotbal o ceny. Neděle patřila
tradičnímu fotbalu dětí a rodičů a závěrečnému vyhodnocení soustředění.
Výkonný výbor klubu na svém jednání 12. května obdržel rezignaci předsedy
Libora Slavíka. Stejný krok nakonec učinili také ostatní členové výkonného
výboru. Důvodem odchodu předsedy byla informace, že vlastník areálu letního stadionu TJ MSV Studénka odmítl přijmout nabídku města na úplatný převod části areálu letního stadionu. Na 7. června byla svolána mimořádná členská schůze. Protože se na této schůzi nenašel nikdo, kdo by chtěl do výboru
kandidovat, bylo starému výkonnému výboru uloženo, aby vypověděl smlouvu na nájem hřiště, aby mládežnickou základnu převedl pod Sportovní klub
Statek Nová Horka a aby vyúčtoval veškeré dotace.
Poslední květnovou neděli se konal další ročník miniturnaje předpřípravek, kterého se zúčastnilo celkem 8 týmů. Prvenství si odvezli hráči týmu Baník Ostrava, náš tým skončil na 8. místě.
Žáci zvítězili v oblastním přeboru a obhájili mistrovský titul v sezoně
2017/2018.
Šestý ročník fotbalového turnaje kategorií mladší a starší
přípravky proběhl ve Studénce v neděli 17. června. Kategorii mladší přípravky naši kluci vyhráli, starší kluci
skončili čtvrtí.
Do turnaje „Studénka City Cup 2018“ se
23. června zapojila 4 družstva. Vítězem se stali
fotbalisté Studénky, 2. místo obsadil tým 1. FCS,
třetí skončili hokejisté a čtvrtí stará garda.
Mimořádná členská schůze na jednání 25. června znovu řešila budoucnost
oddílu. Nakonec jednohlasně schválila nové složení výkonného výboru. Novým předsedou byl zvolen Ing. Martin Stachovič, jednatelem Jan Kováč, pokladníkem Ing. Radovan Přikryl, výbor doplnil Stanislav Burian, Petr Brož,
Lukáš Demel a Filip Červenec. Pozici revizora spolku nadále vykonával Radek
Korený.
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Sedm týmů se utkalo 1. září na stadionu ve Studénce na akci „Den s Baníčky“.
Mezi zápasy byl zajištěn doprovodný program s fotbalovou abecedou a setkání s legendami FC Baník Ostrava.
Během léta byly renovovány staré dřevěné lavičky na tribuně.
Dopoledne 7. září se na fotbalovém stadionu uskutečnil
„Měsíc náborů“. Tato akce byla podpořena Fotbalovou asociací ČR a zúčastnilo se jí více než 180 dětí z mateřských
škol a ZŠ Butovická a Sjednocení, které se zapojily do tohoto sportovně-fotbalového dopoledne.
Pod vedením nového vedení fotbalového klubu byly v srpnu a září postupně
zahájeny všechny fotbalového soutěže, do kterých se zapojily týmy mladších
a starších přípravek (okresní přebor), mladší a starší žáci (krajská soutěž),
dorost (z důvodu nedostatku týmů v našem okrese hráli okresní soutěž opavského okresu) a muži (okresní přebor). Mladší a starší žáci bojovali v krajské
soutěži, kam si postup vybojovali v předešlém ročníku. Kvůli špatnému přístupu některých hráčů bylo vedení nuceno tuto soutěž odvolat a vrátit se do
okresního přeboru. Zde hráči odehráli zbytek podzimní sezony. Umístění po
podzimní části bylo následující: mladší přípravka 3. místo, starší přípravka
4. místo, mladší žáci 5. místo, starší žáci 4. místo, dorost 1. místo a muži
4. místo.
V zimní přestávce byla fotbalovým klubem, bez finanční pomoci majitele objektu TJ MSV Studénka, z. s., zrekonstruována šatna rozhodčích, která byla po
desítkách let v havarijním stavu, a zároveň byly z části upraveny sprchy
v kabinách dorostu a mužů. Akce si vyžádaly náklad blížící se 50.000 Kč.

HC Studénka, z. s.
V roce 2018 měl klub oddíl mužů, starších žáků, mladších žáků,
3. třídu a 2. třídu dohromady se školou bruslení. Prezidentem
klubu byl Martin Tomášek, jednatelem Radek Pobořil, sportovním manažerem Ing. Jiří Frais, členy výkonného výboru Bc. Radim Žaloudek a Miroslav Pokorný a hospodářem Milan Bobák.
V březnu se studéneckým mužům podařilo porazit
Orlovou 3:1 na zápasy, a protože byla zrušena původně plánovaná kvalifikace do 2. ligy, do další sezony mohli postoupit přímo z krajského přeboru do
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2. ligy, kterou by hráli opět po 16 letech. Vzhledem k přetrvávajícím problémům kolem stavu zimního stadionu, kdy dlouho nebyly upřesněny zahajovací
práce rekonstrukce střechy a výstavby nové strojovny chladicího zařízení, se
vedení Výkonného výboru HC Studénka rozhodlo na svém mimořádném zasedání 11. května přenechat práva účasti v soutěži 2. liga ČR týmu HC Orlová.
Studénečtí hokejisté tak v sezoně 2018/2019 opět startovali v Krajské hokejové lize.
Na ledové ploše BOSPOR Arény v Bohumíně proběhl během velikonočního
víkendu 2. ročník hokejového turnaje „IVAN CUP 2018“. Tento ročník byl připraven pro kategorii hráčů mladší žáci s ročníkem narození 2006 a mladší.
Naši hokejisté nezískali ani bod a skončili poslední.

HC KES Studénka, z. s.
Klub vznikl roku 2009 a je součástí HC Studénka, z. s. Jedná se o klub, který sdružuje tělesně
postižené se zájmem o para hokej. V roce 2018
měl 18 členů, jeho předsedou byl Mgr. Tomáš Mlčák.
V sezoně 2017/2018 museli hokejisté hledat azyl na jiných ledových plochách. Trénovali a hráli zejména v Ostravě, Orlové, Havířově nebo Rožnově p/R. Z důvodu účasti České republiky na paralympijských hrách byl
z časových důvodů zrušen klasický způsob play off. Ten byl nahrazen systémem tzv. superfinále, kdy se v jeden den na nezávislém stadionu v Brně utkaly všechny týmy o konečné pořadí v soutěži dle postavení v tabulce ze základní části. V závěrečném boji se Studénka utkala s Olomoucí o 5. místo. Bohužel prohrála a skončila tedy na 6. místě.
Nejmladší hráč studéneckého týmu, gólman Martin Kuděla, byl na paralympijských hrách v Jižní Koreji nasazen jako dvojka, a hrál i v některých zápasech.
Nová sezona 2018/2019 začala s pozměněným názvem, protože lední hokej
handicapovaných byl přejmenován ze sledge hokeje na para hokej. V České
para hokejové lize bojovalo 7 mužstev, po roce se opět vrátilo tradiční play
off, mužstva tak bojovala o 4 postupová místa do semifinále. Kádr ze Studénky zaznamenal výrazné změny, omladil se a přizval na hostování některé evropské hráče, kteří doplnili zkušené borce. To zapříčinilo, že se tým poprvé
probojoval do play off, které se bude hrát v únoru 2019.
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V září proběhl v Havířově mezinárodní turnaj v para ledním hokeji za účasti
4 týmů z Polska a Česka. Naši hokejisté obsadili poslední místo.

Horolezecký oddíl Studénka
Oddíl, který vedl Jakub Marek,
měl 81 členů, z toho bylo
33 dospělých a 48 dětí. Členové
dětského kroužku při ZŠ Sjednocení se scházeli 2x týdně
v tělocvičně této školy, kde byla roku 2001 uvedena do provozu horolezecká
stěna. Také se účastnili závodů s lokálním nebo celorepublikovým rozsahem s různými úspěchy. Z mnoha výborných
výsledků členů oddílu stojí za zmínku např. 4. místo Rostislava Holíka na „Mistrovství České republiky v boulderingu“
v Teplicích nad Metují a rovněž jeho 4. místo na „Mistrovství České republiky
mládeže v boulderingu“ v Lanškrouně.
První únorový týden se konalo zimní soustředění na Malé Fatře na Slovensku
(Chata pod Chlebom), kterého se zúčastnili i nečlenové oddílu.
Na kopřivnickém „Chytáku 2018“ dne 12. května získalo
7 členů oddílu celkem 8 medailí v soutěži v lezení na umělé
venkovní stěně. Účastníci soutěžili ve 2 disciplínách, v lezení
na obtížnost a ve štafetě.
Obsahem pravidelného červnového soustředění na Velkém Rabštejně v Jeseníkách bylo skalní lezení III – IX UIAA, výuka nováčků a dětí, rozvoj horolezeckých dovedností, slacklining, táboření v přírodě, turistika a orientace
v okolí.
Především starší a pokročilí členové oddílu trénovali
v srpnu v Adršpašsko-teplických skalách skalní lezení na pískovci v obtížnostech IV – VIIIc a specifika
spojená s jištěním a lezením na pískovcových útvarech. V této době zde probíhal i „Mezinárodní horolezecký filmový festival“, kde se členové zúčastnili i některých soutěží určených pro horolezce, ale i pro širokou veřejnost.
Praktický nácvik horolezecké techniky, skalní lezení III – X-UIAA a výuka nováčků v lezení probíhaly např. ve slovenské oblasti Súlov, Prečín a Belá.
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Členové, oddílová mládež a děti nepravidelně trénovali také 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.

Jarošův statek
V bývalém Jarošově statku ve Studénce sídlí nezisková organizace Příroda kolem nás, o. p. s., jejíž ředitelkou je Ing. Sabina Poukarová. Sídlo společnosti bylo v prostorech nového zámku ve Studénce, nacházela se zde také klubovna
a zázemí pro děti, další aktivity pak probíhaly na statku, kde bylo ustájeno asi
60 zvířat. Zájem byl o kroužek jezdecký a chovatelský, o pony sport a start
pony, o víkendové mini pony cluby a o příměstské jezdecko-chovatelské tábory. Během letních prázdnin proběhlo 5 turnusů tohoto tábora a 4 turnusy
příměstského tábora malý farmář.
„Voříškiáda na statku“ spojená s charitativní sbírkou pro Záchrannou stanici
v Bartošovicích se uskutečnila v sobotu 9. června. Program zahrnoval výstavu
psů, soutěže i vyhlášení psa sympaťáka.
Tradiční červencová akce „Country odpoledne u koní“ byla z organizačních
a technických důvodů zrušena.
Dne 22. září již počtvrté společnost zorganizovala akci „Pony den Studénka“
na Jarošově statku. Tato akce byla součástí 5. kola III. ročníku „Moravského
Show Pony Šampionátu“. Soutěžilo se ve speciálních výstavních třídách Mladý vystavovatel, Lead Rein (dítě na poníku s vodičem) a First Ridden (začínající jezdec). Všechny tyto třídy byly dále rozděleny na kategorii shetlandských
pony, velšských pony a v otevřených třídách se mohli účastnit poníci bez
průkazu původu. Soutěžilo se v jízdě zručnosti, proběhla také jízda zručnosti
na opratích a křížkové parkury. Celkem se soutěží účastnilo 26 soutěžících na
18 ponících.
V sobotu 24. listopadu se v Dělnickém domě konal „6. benefiční country bál“.
Hrála kapela Smečka. Výtěžek byl věnován na podporu aktivit pro děti na Jarošově statku.
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Junák – český skaut, z. s.
Ve Studénce pracovaly 2 oddíly Junáka, které sdružovaly děti od
5 let a v jejichž čele stál Ing. Vít Friml a Mgr. Kateřina Burčková.
Oddíly byly složeny ze 2 družin chlapců (mladší Orlíci a starší
Minometná četa) a 4 družin děvčat (Pryskyřinky, Žabky, Termiti,
Knoflíci). Členové se scházeli každý týden ve skautské klubovně na staré faře.
Expedice „Oddílové chatování aneb kdo je připraven, není překvapen“ se konala koncem ledna ve Frýdlantu nad Ostravicí.
Skauti procvičovali vázání uzlů, orientaci, hráli hry.
Opět po roce proběhlo v lednu v Albrechtičkách „Skautské plesání“. Od
14 hodin se bavily děti na maškarním bále, ve 20 hodin začal společenský
ples pro dospělé.
„Den zamyšlení“ v sobotu 3. března měl za úkol připravit mladé cestovatele
na cestu kolem světa. Učili se balit batohy a chystat jen potřebné věci, bavili
se o ochraně přírody a třídění odpadů.
V neděli 8. dubna vyrazilo 15 členů výpravy do pravěku. Pro
posun doby zvolili osvědčené místo u koupaliště v Kopřivnici.
Odsud vyrazily 3 nezávislé expedice, které měly hledat orientační body a s jejich pomocí se dostat na Bezručovu vyhlídku.
V sobotu 21. dubna proběhlo tradiční setkání na Ivančeně.
Okresní kolo „Závodů Vlčat a Světlušek“ v Klokočově vyhráli 5. května Termiti. Děvčata tak postoupila do krajského kola.
Od 8. do 21. července probíhal tábor v Nedašově
tentokrát na cestovatelské téma „Cesta kolem světa za 80 dní“. Účastníci fiktivně procestovali významné světové státy a města, naučili se různé
věty v cizích jazycích, plnili úkoly.
Předvánoční čas skauti vyplnili vánoční nadílkou a roznášením Betlémského
světla. Po Vánocích zpívali koledy u jesliček v kostele sv. Bartoloměje a poté
hráli v klubovně divadelní představení, určené i pro veřejnost.
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Klub důchodců při ZO OS KOVO MSV Studénka
V roce 2018 měl klub 509 členů, jeho činnost zajišťovala Rada klubu důchodců, která měla koncem roku 13 členů. Předsedkyní byla od září Dáša Šlachtová.
V roce 2018 byly zorganizovány 4 zájezdy. Dvoudenní zájezd se uskutečnil
9. až 10. května do Posázaví, v červnu jeli členové na Vysočinu, na jižní Moravu a na turistický pochod do Jeseníků.
Během roku navštívili senioři 6 divadelních představení v Ostravě a 6x se sešli na klubovém večeru v přísálí Dělnického domu. V říjnu členky upekly
200 ks perníkových kapříků na akci „Studénecký kapřík“. Zástupci klubu byli
členy pracovní skupiny „Senioři a občané s postižením“, která se zabývá komunitním plánováním sociálních služeb na území města.
K velkým akcím patří „Setkání důchodců, bývalých zaměstnanců MSV Studénka a členů ZO OS KOVO“. To se uskutečnilo 23. května ve velkém sále Dělnického domu. Setkání se zúčastnilo 200 lidí.

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. V roce 2018 skupina čítala 10 aktivních členů.
Herci nacvičili 3 představení. Prvním zorganizovaným představením byla na jaře „Comedy Night vol. 1“. Na ni navázala 19. října v Restauraci U nádraží „Comedy Night vol. 2“, která byla více
skečová a scénková. V Krytu proběhlo 2. listopadu scénické čtení
„Dušičky v Krytu s E. A. Poem“.
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Dalším cílem spolku bylo iniciovat vzájemnou spolupráci všech kulturních
spolků a podpořit projekt obnovení kulturního dění v kině TATRA.

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. Činnost klubu stagnovala v důsledku nezájmu dětí. Do modelářského soutěžení
se zapojilo pouze jedno děvče. Jezdilo halové závody modelů automobilů
v kategorii HOBBY v měřítku 1:10.
V sobotu 22. září uspořádal klub v areálu fotbalového hřiště akci především pro děti a mládež „MODEL SHOW“. Během ní byly předvedeny letové ukázky rádiem řízených
modelů letadel a automobilů. S modely automobilů si mohly zajezdit i děti.

Mažoretky Petra Studénka
Pod názvem Mažoretky Petra Studénka působily pod hlavičkou SAK Studénka, příspěvkové organizace, 4 soubory
ve školním roce 2017/2018 (Littlekadetky, Kadetky, Juniorky, Seniorky, celkem 29 děvčat) a 4 soubory ve školním
roce 2018/2019 (Littlekadetky, Kadetky, Juniorky, Seniorky, celkem 30 děvčat). Soubor Kadetek vedla Eva Šmudlová, Littlekadetky vedla v sezoně 2017/2018 Klára Richterová a Tereza Bartošová, v sezoně 2018/2019 Simona Šmudlová a Veronika Holasová a soubor
Juniorek vedla Markéta Čišecká. Mažoretky byly registrovány v asociacích
ČFMS a ČMTF a spolupracovaly s dechovým orchestrem z Jistebníku.
Všechny soubory pracovaly s náčiním baton (hůlka), a to jak ve velkých formacích, tak v mini a sólo formacích. Soubor Juniorky začal pracovat s náčiním
flag (prapor). V soutěžní sezoně si mažoretky připravily okolo 20 choreografií.
V roce 2018 se mažoretky zúčastnily více než 20 různých soutěží a vystoupení na území celé České republiky. Získaly celkem 19 zlatých, 8 stříbrných
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a 15 bronzových medailí. Společně se všemi medailemi se děvčata pyšnila tituly Mistryně ČR a 2. vicemistryně ČR.

Městský klub důchodců
Městský klub důchodců měl 17 členů, jeho předsedkyní byla Jaruška
Grosmanová. Členové se scházeli jednou týdně v klubovně domu s byty
zvláštního určení. Během těchto schůzek cvičili nebo hráli karty a deskové
hry. Také se scházeli při oslavách narozenin, MDŽ, Dne matek a Vánoc.

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.
O prázdninách v Krytu opět proběhla „Anipromítačka“. Ve středu 1. srpna diváci zhlédli to nejlepší z aktuální autorské animované tvorby dvou pražských
uměleckých škol – UMPRUM a FAMU.
Na jeden večer ožilo už 12 let zavřené kino TATRA. Sdružení zorganizovalo na 15. listopadu promítání dokumentárního filmu „Bufo Alvarius –
The Undrground Secret“. Protože se v kině netopilo, prodával se čaj i svařák.
Funkce uvaděčky se „jako za starých časů” ujala paní Libuše Kunová (viz foto), čímž jsme se my pamětníci vrátili do dětských let.

Motalinky
Skupinu Motalinky tvoří ženy se zájmem o paličkovanou krajku. V roce 2018
se jich scházelo 7. Členky pokračovaly v kurzu paličkování pod vedením zkušené paličkářky Marie Mikoškové, která je přihlásila do soutěže časopisu
Krajka. Jednalo se o návrh poštovní známky, kterou si nejdříve musely na- 90 -
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vrhnout a vyhotovit si podvinek i s popisem na pauzovací papír. Pak svůj návrh upaličkovaly a všechny návrhy i s vyhotovenými pracemi odeslaly do
soutěže.

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. Spolek měl 15 členů a 2 čekatele, předsedou byl Pavel Haša st., mysliveckým hospodářem Ing. Marek Berkus.
V důsledku zhoršujícího se životního prostředí a špatnému chování lidí byly
v zimním období nalezeny 3 uhynulé kusy srnčí zvěře, které byly strženy
psem. Dalším negativem pro přírodu a volně žijící živočichy bylo to, že již
2 roky nebyly napuštěny rybníky, tím bylo zabráněno vodním ptákům
v hnízdění. Zejména z těchto důvodů byli myslivci v roce 2018 poprvé nuceni
přistoupit k umělému odchovu bažantů, které po nabytí dospělosti vypustili
do přírody.
V roce 2018 myslivci ulovili 15 bažantích kohoutů, 22 kusů srnčí zvěře, 3 husy, kolem 50 kusů kachen a 12 lišek. Divoké prase uloveno nebylo.
Členové uspořádali v květnu a v září myslivecké odpoledne se soutěžemi pro
děti i dospělé a také s bohatou tombolou.
Jako každoročně myslivci odpracovali stovky brigádnických hodin nejen na
své chatě a v jejím okolí, ale i v přírodě. Za finanční pomoci města vyměnili na
chatě dvoje vchodové a jedny vnitřní dveře. Město již několik let finančně vypomáhá s nákupem krmiva zejména pro srnčí zvěř, ale přispívá také sponzorskými dary na akce pro veřejnost.

Pionýrská skupina Butovická
Pionýrská skupina Butovická (PS Butovická) je organizace, která se celoročně stará, aby děti různého věku měly smysluplnou
mimoškolní aktivitu. V roce 2018 měla registrováno 50 členů.
K 31. prosinci ukončil 30leté působení v pionýrské skupině
statutární zástupce Petr Schneider. Již roku 1978 se stal členem pionýrské
organizace v ZŠ Butovická, práci s dětmi se tedy věnoval 41 let.
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Oddíl Bengálské Berušky se v roce 2018 skládal z družiny Akční
tým a hudební skupiny Below the Mark. Akční tým se scházel
v klubovně na ulici Butovické. Mimo ni využívali členové hřiště za
butovickou školou a jezdili na cyklistické výlety. Ani tento rok se
nekonal tradiční letní tábor.
Začátkem září se 30 členů z oddílu Bengálské Berušky a taneční
skupiny P.U.S.A. vydalo na Ostravici. Byli se podívat na nedaleké
vodopády, sami si chystali snídaně a večeře, večer opékali, hráli
hry a soutěžili. Závěrečnou diskotéku svým uměním obohatila děvčata z taneční skupiny.
Hudební skupina Bellow the Mark získala v lednu nové prostory pro zkušebnu v bývalé ZŠ Tovární. A tak se první měsíce roku nesly v duchu rekonstrukce. Bylo třeba snížit strop, odhlučnit stěny, vybavit zkušebnu potřebnými
věcmi i nábytkem, rozestavit aparaturu. Od května už skupina obměňovala
repertoár a připravovala se na jednu větší akci, „Studénecký Rockfest“, kde
s úspěchem vystoupila. Ke konci roku skupina začala pracovat na nových
skladbách, připravovala koncerty a plánovala natočení nového videoklipu.
V Taneční skupině P.U.S.A. pracovalo 25 děvčat ve věku
7 až 15 let, trénovaly je Lucie Cingelová a Kristýna Valášková, od ledna v nových prostorech v bývalé škole na Tovární ulici. Děvčata tancovala ve stylu discodance
a showdance, vystupovala na společenských akcích a pravidelně se prezentovala na tanečních soutěžích, kde také sbírala nejvyšší
umístění. Např. v dubnu v Ostravě na „Mia festivalu“ obsadily jedno 1. místo,
jedno 2. místo a jedno 3. místo, na festivalu v Kopřivnici „Dance fest Kopr“
jedno 1. a jedno 2. místo. V neděli 25. listopadu se děvčata zúčastnila taneční
soutěže „Sedmikvítek“, která se konala v Holešově. Tam získala 3 medailová
umístění.

Raketové a míčové sporty, z. s.
Sportovní oddíl se zaměřoval na trénování dětí a pořádání turnajů
v badmintonu. Jejím předsedou byl JUDr. Stanislav Vodný. V roce 2018 uspořádal 10 turnajů a na dalších se podílel. Oddíl spolupracoval s TJ Pustějov,
kde v nafukovací hale trénovaly děti a také se zde odehrálo několik turnajů.
Dne 15. září se uskutečnil ve sportovní hale v Pustějově „Studeňácký turnaj
v badmintonu“, kterého se zúčastnilo celkem 24 hráčů. Jedná se o specifický
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turnaj, jehož podmínkou je, aby v každém hráčském páru byl jeden občan
města Studénky.
Dalším tradičním turnajem byl turnaj o titul „Mistr raketových sportů“. V listopadu se odehrál turnaj v badmintonu v Pustějově, turnaj v tenise v nafukovací hale ve Studénce a turnaj ve stolním tenise v herně stolního tenisu ve
Studénce. Turnaje se zúčastnilo 24 hráčů ze Studénky a okolí.
„Mikulášský turnaj“ v badmintonu pro děti se opět konal v hale v Pustějově,
tentokrát 8. prosince. Zúčastnilo se ho 17 dětí, které ve 2 kategoriích hrály
systémem každý s každým. Na závěr přišel Mikuláš s dárky.

Sbor dobrovolných hasičů Studénka-Butovice
SDH Studénka-Butovice sídlil v centrální hasičské zbrojnici na Butovické ulici,
která byla v roce 2018 zrekonstruovaná. Sbor sdružoval 67 členů, z toho
12 žen, 42 mužů a 13 mladých hasičů. Starostou byl Otakar Jaroš. Činnost
sboru řídil devítičlenný výbor, který se sešel 12x.
V hasičském areálu Za Klečkou proběhl 12. května již 31. ročník tradičního
turnaje v kopané o „Putovní pohár starosty SDH“ a „Pohár starosty města“.
Turnaje se zúčastnilo opět 9 družstev, vítězem se stalo 1. FSC Studénka.
Dne 23. června uspořádali hasiči v areálu Za Klečkou netradiční letní odpoledne „Pohádkový les“ věnované především rodinám s dětmi, pro které bylo
za asistence pohádkových bytostí připraveno 8 soutěžních disciplín. Děti si
užily legraci s čarodějnicí, vyřádily se v nafukovacím hradu a vyzkoušely své
štěstí na kouzelném kole. V průběhu odpoledne se kluci i holky mohli seznámit i s přistavenou hasičskou technikou, kterou využívá výjezdová jednotka
našeho města.
Při SDH pracoval oddíl Mladí hasiči.
V tomto roce měl 18 členů, z toho bylo
12 aktivních (8 mladších žáků, 3 starší
žáci, 1 dorostenec). Vedoucím byl Tomáš Šnejdrla. Členové se zúčastnili 5 soutěží našeho kraje, nejlépe skončili na
4. místě. Jedna ze soutěží mladých hasičů se konala v září ve Studénce
v areálu Za Klečkou.
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Sbor dobrovolných hasičů Studénka-město
SDH Studénka-město sídlil na Družstevní ulici, starostou byl Jiří Dostál. Výbor
spolku se scházel téměř každý čtvrtek a dle potřeby zajišťoval přípravu plánovaných akcí.
Tradiční vánoční trhy se konaly v neděli 16. prosince u hasičské zbrojnice.
Prodávaly se teplé i studené zabijačkové speciality, k poslechu hrála skupina
Rozmarýnka.
Soutěžní družstvo hasičů nad 35 let se v roce 2018 zúčastnilo 2 soutěží, a to
okrskového kola a soutěže, kterou pořádal SDH Studénka-nádraží.

Sbor dobrovolných hasičů Studénka-nádraží
V roce 2018 měl sbor 25 členů, z toho bylo 7 žen. Sbor řídil devítičlenný výbor, starostou byl Ivo Hotárek. Do společné jednotky bylo zařazeno 9 členů této organizace, z toho 5 členů se
podílelo na zabezpečování pohotovosti v hasičských zbrojnicích
Studénka-Butovice a Studénka-město.
Sedmičlenné družstvo se zúčastnilo 14 soutěží v požárním útoku. V nich obsadilo dvě nehodnocená místa, jedno 7. a jedno 6. místo, dvě 4. místa, třikrát
3. a 2. místo a jednou 1. místo.
Čtyřicátý ročník soutěže požárních družstev v požárním úroku družstev
„O putovní pohár starosty SDH Studénka-nádraží“ se uskutečnil v sobotu
21. července v areálu na Mlýnské. V nejatraktivnější disciplíně požárního
sportu – požárním útoku přijelo soutěžit 28 sedmičlenných družstev žen,
mužů a mužů nad 35 let. Naše družstvo mužů nad 35 let skončilo po zaváhání
na terči na 3. místě a družstvo mužů v kategorii PS 8 na 2. místě.
Hasiči pracovali na zvelebování areálu Mlýnská. Pokračovala rekonstrukce
prodejního stánku a začala výstavba betonových WC. Sbor se i nadále účastnil
soutěže „Recyklujte s hasiči“.
I v tomto roce člen Petr Pupák pokračoval jako instruktor ve výchovně vzdělávacím programu „Výchova dětí v oblasti požární ochrany a ochrany obyvatelstva“, který organizuje Hasičský záchranný sbor České republiky. Během
roku několikrát navštívil základní školu Butovická společně se svými kolegy,
hasiči z Butovic.
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Skautský oddíl Bílí hadi
Členové oddílu se pravidelně scházeli v klubovně na Požárnické ulici, vůdkyní byla Mgr. Zuzana Nováková. Oddíl měl 4 dětské družiny (Cvrčci, Šedá šestka vlčat, Fialková šestka světlušek, Krocani) a družinu Vorvaňů, kterou tvořili dospělí.
Lednová zimní výprava do okolí Kopřivnice zahrnovala hru s orientačními
a tábornickými prvky, opékání špekáčků a návštěvu bazénu.
Pololetní prázdniny prožili skauti ve srubu na Melečku. Protože
nebyl sníh, hráli přírodovědné hry nebo frisbee. Všichni se zapojili do „Trojboje osamělého polárníka“, který probíhal po
celý víkend a sestával ze 3 úkolů: vydržet půl hodiny poslepu, hodinu mlčet
a hodinu používat jen jednu ruku.
Tématem 4. ročníku „Řádu skautské vařečky“, tentokrát na Šípkových pastvinách, bylo vaření guláše. Čtyři družstva se utkala
nejen ve vaření, ale také v rozdělávání ohně a originalitě receptu.
Dne 21. dubna se členové zúčastnili setkání u mohyly Ivančena.
„Závodu vlčat a světlušek“ 12. května na hlučínské štěrkovně se zúčastnily 2 šestičlenné družiny. V 10 disciplínách vyhledávaly informace, luštily šifry, řešily krizové situace, poskytovaly první pomoc…
Třídenní víkendové výpravy na Elišku v Hostýnských vrších
se poslední květnový víkend zúčastnily všechny družiny.
Hrály se dvě velké hry a Krocani měli specifický program
v rámci „osmičkových roků“.
Skautský „Tábor přátelství“, dva týdny zábavy
a dobrodružství, her i práce a nových zkušeností, se po
3 letech vrátil do hlubokých lesů na Chřibech. Ve dnech
14. až 28. července toho skauti stihli mnoho: procházky,
měsíční noci, hry, výrobu kolotoče, kreslení mraků, zálesácké vaření, velkou
cesta za pokladem, lakros, Džungli a spoustu delších her.
Nový školní rok začal 7. září tradiční zahajovací hrou „Klíče
k pokladu“. Děti byly rozděleny do 5 skupin a plnily různé úkoly (honička se strážci klíče, lanová překážka, znalost přírody
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a hry na paměť, míření do nafukovacích balónků šipkami, transport kuličky
pomocí několika trubek), které vedly k nalezení pokladu.
Poznáváním valašské přírody byla akce „Indiánské léto na Polaně“ koncem
září. Program byl různorodý: lanové překážky, svíčková pouť, kanadská dřevorubecká soutěž atd.
První listopadová sobota tradičně patřila hře v ulicích Studénky, téma se tentokrát týkalo vzniku republiky. A tak se členové stali kurýry skautské pošty,
jejichž úkolem bylo prokázat schopnost orientace ve městě, vyřešit několik
šifer a kvízů týkajících se státních symbolů a historie, na zadané adrese sdělit
správné heslo a nenechat se chytit odpůrci samostatné republiky.

Snooker Club Studénka, o. s.
Klub byl založen za účelem rozvoje biliárového sportu
snooker. Oddíl měl 16 členů, jeho předsedou byl Jan Marek.
Oddíl po celý rok zajišťoval konání veřejných turnajů,
v tomto roce se uskutečnily 4, a zápasy městské ligy.
V roce 2018 oslavil klub 10 let od svého založení. Na počest výročí pořádal
v říjnu dvoudenní turnaj pro 16 hráčů.

Spolek žen Studénka
Předsedkyní byla Hana Smetanová.
Během roku členky zorganizovaly pro veřejnost např. dětský maškarní ples,
dětský den, jarní a podzimní burzu dětského ošacení. Pro sebe uspořádaly
2 zájezdy, v květnu do Kroměříže a v září zájezd na Baťův kanál spojený
s návštěvou vinných sklepů. Kromě výroční členské schůze v březnu se ženy
setkaly také v lednu na bowlingu, v květnu při smažení vaječiny, v září během
opékání párků, v říjnu na setkání jubilantů a v listopadu na večírku.
První březnovou neděli se Dělnický dům zaplnil různými pohádkovými postavičkami, zvířátky a dalšími maskami. Konal se
totiž dětský maškarní ples. Děti strávily veselé odpoledne
s klaunem Hopsalínem a jeho pomocníky, kteří se postarali o zábavu. Děti si
kromě mnoha zážitků odnesly nějakou pozornost – balónek, sladkost a také
některou z mnoha výher, které pro ně byly připravené.
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Sportovní klub policie Ostrava, oddíl sportovní
kynologie Studénka
Oddíl sportovní kynologie se věnoval několika hlavním oblastem výcviku, které vycházejí ze spolupráce s místní samosprávou, s Policií České republiky a s Českým kynologickým
svazem. Oddíl tak pořádal výcvik psů běžně chovaných ve
městě, čímž významně přispíval na začleňování psů do společnosti. Výcvikový prostor byl také využíván pro výcvik policejních psů Policie ČR i MěP Studénka. Oddíl měl asi 50 členů, počet se v průběhu roku měnil.
Jeho předsedou byl Mgr. Petr Kozák. Hlavním tréninkových dnem byla neděle, kdy dopoledne probíhal na Radaru výcvik poslušnosti a ovladatelnosti
a odpoledne výcvik agility, který organizovala Bc. Hana Burdová. Flyball vedla Bc. Radka Hudečková.
„Hurá na prázdniny – Kynologové dětem“ je tradiční akce pořádaná spolkem.
Dne 23. června si děti mohly na cvičáku zasoutěžit a přihlásit svého plyšového psa do soutěže krásy.
Již 25. ročník mezinárodní kynologické soutěže civilních a ozbrojených složek
státu „Obranářský speciál SKP Ostrava“ pořádal klub ve dnech 12. a 13. října
ve svém areálu Radar. Záštitu jako obvykle převzal ředitel Krajského ředitelství policie Moravskoslezského kraje plk. Mgr. Tomáš Kužel, který předával
ceny vítězům. Tohoto ročníku se zúčastnilo 20 dospělých psů a 4 psi kategorie Junior Cup. V pátek večer se soutěžilo v prvních 2 disciplínách, a to v nočním zadržení prchající osoby a v zadržení osoby, která se chce střetu se psem
vyhnout. V sobotu během dne proběhla poslušnost a zároveň byl prováděn
revír v objektu a v terénu. Poté soutěž pokračovala blokem složeným
z následujících disciplín: přepad při pochůzce, zadržení prchající osoby, zadržení s protiútokem, likvidace výtržnosti a blokace osoby. Prodejem 30korunových losů do tomboly pořadatelé letos získali 26.478 Kč, které jako každoročně předali Nadaci policistů a hasičů.

Sportovní klub Statek Nová Horka, z. s.
Předsedkyní klubu byla Markéta Peichlová.
Dětský den se uskutečnil 2. června na fotbalovém hřišti v Nové Horce. Akce
byla zahájena tanečním vystoupením. Poté na děti čekala zábavná, sportovně
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zaměřená stanoviště. Během dne se mohly projet na koních, zaskákat na skákacím hradu nebo si zahrát vodní fotbal. V podvečer přijeli hasiči ze Studénky
a večer se opékaly párky. Pak následovala dětská diskotéka.
V sobotu 14. července se konal na fotbalovém hřišti v Nové Horce 22. ročník
turnaje v kopané „Memoriál A. Názalanika“. Turnaje se zúčastnilo 9 týmů, vítězi se stali hráči Los Rotopedos.
Družstvo mužů bylo doplněno o 4 hráče především
ze Studénky a Velkých Albrechtic a pod vedením
trenéra Pavla Ballasche skončilo v ročníku
2017/2018 na 7. místě. Podzimní část sezony
2018/2019 ukončili hráči také na 7. místě.

Sportovní klub Studénka, z. s.
Národní házená se hraje ve Studénce od roku 1922. V sezoně
2017/2018 působila v klubu 3 ženská družstva (mladší žačky, starší žačky, ženy B), 5 mužských (mladší žáci, starší žáci,
dorostenci, muži A, muži II. liga) a přípravka. V čele klubu stál
Petr Odchodnický.
V zimě 2017/2018 trénovali muži a chlapci ve sportovní hale v Pustějově, ženy a děvčata využívaly tělocvičnu při ZŠ TGM. Mladší a starší žactvo podstoupilo 2 kvalifikační turnaje o postup do celorepublikového finále „Zimního halového poháru“. Mladším i starším žačkám postup těsně unikl, zato mladší žáci a starší žáci vybojovali finálovou účast. Dorostenci prošli třemi turnaji jako
vítězové a také postoupili do celostátního finále. Velkého úspěchu se dočkali
i muži, kteří se probojovali až do semifinále „Českého poháru“, kde jim jen
o skóre unikl postup do finále.
Dne 8. května se na házenkářském hřišti uskutečnil 12. ročník „Losovacího
turnaje ve volejbale“.
V sezoně 2017/2018 hrálo v oblastních přeborech 5 družstev studéneckých házenkářů. Všechna družstva
zvítězila ve svých soutěžích a postoupila na „Mistrovství ČR“. Tam se umístila takto: mladší žačky – 6. místo, mladší žáci – 5. místo, starší žačky – 3. místo, starší žáci – 1. místo na „Mistrovství
ČR“ 15. až 17. června ve Studénce, dorostenci – 4. místo. Muži se stali vítězi
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II. ligy a postoupili po 2 letech zpět do I. ligy. Kvalifikaci o II. ligu
úspěšně zvládly ženy a od soutěžního ročníku 2018/2019 byly
účastníky II. ligy žen.
V sezoně 2018/2019 působilo v klubu 5 ženských družstev (mladší žačky A
a B, starší žačky, dorostenky, ženy I. liga), 5 mužských (mladší žáci, starší žáci, dorostenci, muži A, muži II. liga) a přípravka.
Podzimní část sezony 2018/2019 ukončila jednotlivá družstva na těchto pozicích: muži I. liga – 10. místo, ženy II. liga – 2. místo, dorostenci – 1. místo,
dorostenky – 3. místo, starší žáci – 1. místo, starší žačky – 2. místo, mladší žáci – 1. místo, mladší žačky A – 1. místo, mladší žačky B – 3. místo.
Tradiční „Předsilvestrovský pochod Poodřím“, tentokrát už 40. ročník, se
uskutečnil 30. prosince. Zájemci si mohli projít trasu 12 nebo 20 km.

Sportovní rybářství
Svaz tělesně postižených v ČR, o. s., místní organizace Studénka
Organizace měla 99 členů, její předsedkyní byla Jaroslava Novosadová. Členové se zúčastňovali sportovních aktivit (bowling, plavání), zorganizovali
3 zájezdy, setkávali se na večírcích a oslavách jubilantů.

Tamburašský soubor Brač Studénka
Soubor vystupuje pod hlavičkou
SAK Studénka, příspěvkové organizace. Vedl ho dirigent Petr Olbrecht, hrálo 19 hudebníků. Zpívali Martina Pituchová, Helena Olbrechtová,
Jana Krestová, Lucie Schneidrová a Jindřich Foltas. V tomto roce
vytvořili tamburaši nový plakát.
Milovníci tamburašské hudby se sešli 21. dubna v Dělnickém domě na tradičním jarním koncertu. Jako hosté vystoupili pražští tamburaši.
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V květnu hráli tamburaši v domě s byty zvláštního určení, vystoupili při oslavách dne města a jeli do Prahy, kde hráli spolu s pražským souborem.
Ani v tomto roce si někteří členové nenechali ujít příležitost a zúčastnili se intenzivní hudební výuky hry na tambury v Čardaku v Srbsku pod vedením nejlepších dirigentů
z jižní a východní Evropy. Při závěrečném koncertu se naši
tamburaši poprvé představili jako český komorní orchestr se 4 skladbami.
Závěr roku patřil 16. prosince tradičnímu adventnímu koncertu v Dělnickém
domě.

TJ MSV Studénka, z. s.
Badminton
Jóga
Judo
Nohejbal
SPV
Stolní tenis
Předsedou oddílu byl Jiří Karlík, kterého od října vystřídal Martin Vojtěšek.
Oddíl měl 19 členů a rozšířil svou práci s mládeží. Díky akci „Všichni za stůl“
se přihlásilo 12 dětí, kterým se trenéři věnovali v rámci školního klubu v tělocvičně ZŠ Sjednocení.
V sezoně
2017/2018
reprezentovaly
Studénku 2 týmy. Tým A působil v okresním
přeboru první třídy, ve kterém obsadil
7. místo. Tým B skončil v okresním přeboru
druhé třídy na 9. pozici. Kromě dlouhodobých soutěží družstev se mládež také účastnila okresních a krajských bodovacích turnajů.
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Vrcholem sezony byly okresní přebory jednotlivců ve Fulneku, a to jak pro kategorie mládeže, tak dospělých. Dvou
úspěchů dosáhla Zuzana Pustowková, která vybojovala
v kategorii dorostenek 1. místo, a zajistila si tak přímou
účast na krajských přeborech mládeže. Také vyhrála smíšenou čtyřhru.
Od září byla zahájena nová soutěžní sezona s týmem A v okresním přeboru
první třídy a týmem B v okresním přeboru druhé třídy. Došlo také k obměně
členské základny, Zuzana Pustowková zamířila do oddílu TJ Spartak Bílovec.
Kromě dlouhodobých soutěží družstev a přeborů jednotlivců se mládež také účastnila regionálních a krajských bodovacích turnajů. Jeden z těchto turnajů pořádal také studénecký oddíl, kdy 20. října proběhl v tělocvičně při ZŠ Sjednocení první regionální bodovací turnaj mládeže okresu
Nový Jičín, kterého se zúčastnilo 59 hráčů.
Školní kroužek uspořádal vánoční turnaj pro mládež v tělocvičně ZŠ Sjednocení.

Šachy
Sport Tennis Club Příbor/Studénka
Volejbal
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POČASÍ
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Leden
Meteorologové předpovídali nadprůměrně teplý leden. Některé denní teploty
připomínaly spíše březen, pohybovaly se přibližně o 8 °C výše, než je dlouhodobý průměr. (Na to reagovala i příroda, viz foto pod nadpisem „Počasí“.) Začátkem měsíce se denní teploty pohybovaly kolem 5 °C, noční zřídka klesly
pod nulu. Ve středu 3. ledna padal sníh s deštěm a foukal silný nárazový vítr.
Na Tři krále vystoupila teplota na 10 °C a v pondělí 8. ledna celý den pršelo.
Pod nulu (-2 °C) klesly teploty v noci na 2., 3. a 9. ledna. Ve středu 10. ledna
celý den hustě pršelo. Ochlazení přišlo v polovině měsíce, v noci klesly teploty
na -7 °C, denní se pohybovaly pod nulou. V úterý 16. ledna odpoledne začalo
sněžit. Odpolední sněžení 18. ledna přešlo v déšť, takže roztály zbytky sněhu.
Začátek poslední lednové dekády přinesl celodenní mrazivé počasí a také
trochu sněhu. Koncem ledna došlo k oteplení, teploty vystoupily na 9 °C.

Únor
Začátkem měsíce panovalo teplé počasí, od 5. února ale došlo k ochlazení
a celodenní teploty se pohybovaly pod nulou. Napadlo jen málo sněhu, spíše
se jednalo o holomrazy. Nejníže spadly teploty v noci z 5. na 6. února (-9 °C).
Koncem první dekády vydatně sněžilo a celodenní teploty se pohybovaly pod
nulou. Mírné každodenní sněžení se objevovalo téměř celou druhou dekádu,
místy nás potrápilo náledí. Téměř celý měsíc byly hlášeny zhoršené rozptylové podmínky. Přelomem druhé a třetí dekády začaly velké mrazy. Ráno
19. února klesla teplota na -12 °C. V posledním únorovém týdnu klesly teploty ještě níže. V noci až na -19 °C, denní se pohybovaly kolem -10 °C. Také nasněžilo.

Březen
V prvním březnovém týdnu pokračovaly mrazivé teploty a dosahovaly podobných hodnot jako v únoru (v noci -15 °C, ve dne kolem -5 °C). Také došlo
ke zhoršení rozptylových podmínek. Koncem první dekády začaly teploty postupně stoupat, až v neděli 11. března dosáhly 17 °C. Také celý den svítilo
sluníčko. Zajímavostí je teplotní rozdíl během jednoho týdne, a to 17 °C. Následoval opět velký propad teplot, od 17. března zůstávaly celodenní teploty
pod nulou. Největší zima byla v noci 18. března, a to -8 °C, na Josefa nasněžilo.
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Poslední březnovou dekádu se teploty pohybovaly v noci pod nulou a ve dne
nad nulou.

Duben
Také první dva dubnové dny, kdy byly Velikonoce, byly chladnější, pak došlo
k oteplení. Teploty dosahovaly až 19 °C a svítilo sluníčko. Pro celou první
dubnovou dekádu bylo typické krásné počasí: sluníčko, teplo, dokonce
9. dubna teploměr atakoval prvních letošních letních 25 °C. Nejchladněji bylo
ráno 7. dubna, kdy teplota klesla na nulu. Často foukal silný vítr. Teplé slunečné počasí pokračovalo téměř až do konce měsíce, dalších letních dnů jsme
se dočkali 12., 15. a 21. dubna. Během posledních dubnových dnů došlo
k mírnému ochlazení, ráno 27. dubna dokonce teplota klesla na 3 °C. Dne
30. dubna ale opět stoupla, tentokrát na 27 °C, což byl nejteplejší den měsíce.
Celý měsíc připomínal spíše léto, vypadalo to, jako by jaro přestalo existovat.

Květen
Vstup do nového měsíce byl pokračováním toho předchozího – vysoké teploty, sluníčko, ale větrno. Nízké byly noční teploty, např. v neděli 6. května jen
6 °C. Ve středu 9. května konečně pršelo. Ledoví muži nepřinesli žádnou
změnu počasí, jen Pankrác trochu deště. Na Žofii se konečně počasí vrátilo
k normálu, začalo pršet a ochladilo se. Skončilo tedy typické červencové počasí a začalo květnové. Poslední dekáda byla opět teplotně nadprůměrná, teploměr atakoval třicetistupňovou hranici. Opět nepršelo.

Červen
Červen pokračoval v nastoupeném trendu. Denní teploty se pohybovaly kolem 25 °C, noční kolem 15 °C. V neděli 3. června pršelo. Od dalšího víkendu
vždy dopoledne svítilo sluníčko, během odpoledne se ale zatáhlo a pršelo.
Většinou se jednalo o bouřky s přívalovými dešti. Ve středu 13. června bylo
zataženo, teplota vystoupila jen na 19 °C. Pak se opět postupně oteplovalo až
na 31 °C ve čtvrtek 21. června. Večer se ale zatáhlo a v noci pršelo. Další, velmi prudké ochlazení téměř o 15 °C, přišlo v pátek 22. června. Ráno 23. června
vystoupila teplota jen na 7 °C. V neděli 24. června bylo jako na apríla, 16 °C
a celý den samé přeháňky. Ve čtvrtek 28. června celý den pršelo. Oteplilo se
pouze na jeden den, a to 29. června, teplota vystoupila na 27 °C.
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Červenec
Vstup do tohoto prázdninového měsíce byl chladný, denní teploty se pohybovaly nad 15 °C. Velmi chladné ráno bylo v pondělí 2. července, pouze 6 °C.
V dalších dnech zůstávaly nízké ranní teploty, naopak denní se pohybovaly
nad 25 °C. Celá první i druhá dekáda byla střídavá, vždy několik dnů teplo
a slunečno, několik dnů chladno, zataženo a deštivo. Denní teploty nedosáhly
30 °C, nejchladnější ráno bylo 12. července, jen 9 °C. Poslední dekáda byla
slunečná, teploty se pohybovaly nad letními 25 °C, koncem měsíce vystoupily
nad třicítku.

Srpen
První tři týdny se daly označit jedním slovem – tropy. Denní teploty přesahovaly nejen letní pětadvacítku, ale mnohdy i tropickou třicítku. Nejvýše stoupla teplota 9. srpna, a to na 34 °C. Noční teploty se pohybovaly v rozmezí 15 až
20 °C, nejchladněji bylo 7. srpna, pouze 12 °C. Téměř všechny dny bylo jasno,
občas přišla bouřka. Poslední srpnový víkend přišla studená fronta, ochladilo
se a konečně pršelo. V neděli 26. srpna bylo jen 16 °C, v pondělí ráno 27. srpna 7 °C a mlha. Během dne se vyjasnilo a stouply i teploty. Teplé letní počasí
s chladnými rány panovalo až do konce měsíce.

Září
První zářijová dekáda přinesla docela vyrovnané teploty. Ve dne se pohybovaly mezi 20 až 25 °C, noční mezi 15 až 10 °C. Výjimkou bylo ráno 10. září,
kdy teplota klesla na 9 °C. Většinou bylo polojasno, často pršelo. V pátek
14. září bylo jen 16 °C a celý den pršelo. V neděli ráno klesla teplota na 8 °C.
V dalších dnech se opět na celý týden oteplilo. Noční teploty se sice pohybovaly jen kolem 10 °C, denní ale vystoupaly až přes 25 °C. Bylo jasno.
S příchodem podzimu se ochladilo. Denní teploty se pohybovaly mezi
10 a 15 °C, noční klesly 27. září na nulu.

Říjen
Měsíc začal chladnějším počasím, 1. října ráno byla nula. V úterý 2. října skoro celý den pršelo. Poté se oteplilo a přišlo nádherné babí léto. Rána sice byla
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studenější (kolem 5 °C) a občas mlhavá, přes den ale svítilo sluníčko a bylo
teplo. Až do poloviny měsíce se denní teploty pohybovaly nad 20 °C, ve čtvrtek 11. října bylo 24 °C. Ve druhé polovině měsíce se začalo postupně ochlazovat, bylo zataženo a pršelo. Denní teploty postupně klesaly až na 9 °C
v neděli 21. října. Konec měsíce přinesl teplotní šok. Jižní proudění zvedlo
teploty už v noci z 29. na 30. října na 20 °C. Dne 30. října zaznamenala stanice
Mošnov ve svém měření nejvyšší minimum 19,8 °C a nejnižší maximum
20,4 °C.

Listopad
„Babí léto“ pokračovalo až do poloviny listopadu. Denní teploty atakovaly
dvacítku (2. a 6. listopadu), většinou se ale pohybovaly kolem 15 °C a bylo
jasno. Noční teploty byly v rozmezí 5 až 10 °C, výjimečně klesly na 2 °C.
V polovině listopadu se přihlásila zima. Sice nezačalo sněžit, ale noční teploty
klesaly pod nulu, např. 18. listopadu bylo -4 °C. Denní teploty se pohybovaly
kolem 5 °C. Odpoledne 20. listopadu začalo sněžit, těžký mokrý sníh se udržel
do dalšího dne. Koncem měsíce se denní teploty pohybovaly kolem nuly, noční klesaly mírně pod nulu.

Prosinec
Měsíc začal mrazivým ránem, když 1. prosince ráno klesla teplota na -9 °C
a pod nulou se udržela až do 3. prosince. Další dva dny se denní i noční teploty pohybovaly nad nulou. Poté se opět mírně ochladilo, v noci mrzlo, ve dne
bylo do 5 °C. Do poloviny měsíce bylo těsně nad nulou, občas mírně sněžilo,
ale sníh se neudržel. Ve středu 19. prosince ráno klesla teplota na
-7 °C. Do konce měsíce bylo kromě noci z 24. na 25. prosince ve dne i v noci
nad nulou, po sněhu ani památky, zato větrno. Na Štědrý den pršelo.
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SEZNAM ZKRATEK
CHZ
ČD
ČFMS
ČMTF
ČOV
ČR
ČSM
ČSOP
ČSSD
ČSZ
ČSŽ
ČRS
EDM
EET
EU
FAMU

centrální hasičská zbrojnice
České dráhy
Česká federace mažoretkového sportu
Česká mažoretková a twirlingová federace
čistička odpadních vod
Česká republika
Československý svaz mládeže
Český svaz ochránců přírody
Česká strana sociálně demokratická
Československý zálesák
Český svaz žen
Český rybářský svaz
Electronic Dance Music
elektronická evidence tržeb
Evropská unie
Filmová a televizní fakulta Akademie múzických umění
v Praze
FC
fotbalový klub
HC
hokejový klub
HZ
hasičská zbrojnice
KDU – ČSL
Křesťanská a demokratická unie – Československá strana lidová
KLDR
Korejská lidově demokratická republika
KSČM
Komunistická strana Čech a Moravy
KTK
Kabelová televize Kopřivnice
MDŽ
Mezinárodní den žen
MěP Studénka Městská policie Studénka
MSV Studénka Moravskoslezská vagonka Studénka
MŠ
mateřská škola
NPR
národní přírodní rezervace
OKD
Ostravsko-karvinské doly
OO PČR
obvodní oddělení Policie České republiky
OSN
Organizace spojených národů
OZO Ostrava
Odvoz a zpracování odpadu Ostrava
PCO
pult centralizované ochrany
PS
pionýrská skupina
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RMS
SDH
SK Studénka
SKP
SPD
TGM
TJ MSV
UMPRUM
VFP
ZO
ZMS
ZŠ
ZUŠ

Rada města Studénky
Sbor dobrovolných hasičů
Sportovní klub Studénka
Sportovní klub policie
Svoboda a přímá demokracie
Tomáš Garrigue Masaryk
Tělovýchovná jednota Moravskoslezské vagonky
Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze
veřejná finanční podpora
základní organizace
Zastupitelstvo města Studénky
základní škola
základní umělecká škola
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PŘÍLOHY
Příloha č. 1
STUDÉNKA – ZPRAVODAJ MĚSTA, č. 1, leden 2018. Studénka: SAK Studénka,
příspěvková organizace, 2018, 22 s.
Příloha č. 2
STUDÉNKA – ZPRAVODAJ MĚSTA, č. 2, únor 2018. Studénka: SAK Studénka,
příspěvková organizace, 2018, 22 s.
Příloha č. 3
STUDÉNKA – ZPRAVODAJ MĚSTA, č. 3, březen 2018. Studénka: SAK Studénka, příspěvková organizace, 2018, 22 s.
Příloha č. 4
STUDÉNKA – ZPRAVODAJ MĚSTA, č. 4, duben 2018. Studénka: SAK Studénka,
příspěvková organizace, 2018, 22 s.
Příloha č. 5
STUDÉNKA – ZPRAVODAJ MĚSTA, č. 5, květen 2018. Studénka: SAK Studénka, příspěvková organizace, 2018, 22 s.
Příloha č. 6
STUDÉNKA – ZPRAVODAJ MĚSTA, č. 6, červen 2018. Studénka: SAK Studénka, příspěvková organizace, 2018, 22 s.
Příloha č. 7
STUDÉNKA – ZPRAVODAJ MĚSTA, č. 7/8, červenec/srpen 2018. Studénka:
SAK Studénka, příspěvková organizace, 2018, 22 s.
Příloha č. 8
STUDÉNKA – ZPRAVODAJ MĚSTA, č. 9, září 2018. Studénka: SAK Studénka,
příspěvková organizace, 2018, 22 s.
Příloha č. 9
STUDÉNKA – ZPRAVODAJ MĚSTA, č. 10, říjen 2018. Studénka: SAK Studénka,
příspěvková organizace, 2018, 22 s.
Příloha č. 10
STUDÉNKA – ZPRAVODAJ MĚSTA, č. 11, listopad 2018. Studénka: SAK Studénka, příspěvková organizace, 2018, 22 s.
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Příloha č. 11
STUDÉNKA – ZPRAVODAJ MĚSTA, č. 12, prosinec 2018. Studénka: SAK Studénka, příspěvková organizace, 2018, 22 s.
Příloha č. 12
PLAKÁT „MÍSTNÍ VÝSTAVA KRÁLÍKŮ, HOLUBŮ, DRŮBEŽE“. Studénka: Český
svaz chovatelů – základní organizace Studénka, 2018
Příloha č. 13
PLAKÁT „STUDÉNECKÝ DĚTSKÝ BAZÁREK“. Studénka: SAK Studénka, příspěvková organizace, 2018
Příloha č. 14
PLAKÁT „DĚTSKÝ MAŠKARNÍ REJ“. Studénka: Spolek žen Studénka, 2018
Příloha č. 15
PLAKÁT „PRVNÍ VESELÝ KURZ KRESLENÍ S ADOLFEM DUDKEM“. Studénka:
SAK Studénka, příspěvková organizace, 2018
Příloha č. 16
PLAKÁT „JARNÍ KONCERT TAMBURAŠKÉHO SOUBORU BRAČ“. Studénka:
SAK Studénka, příspěvková organizace, 2018
Příloha č. 17
PLAKÁT „PARTIČKA“. Studénka: SAK Studénka, příspěvková organizace,
2018
Příloha č. 18
PLAKÁT „STAVĚNÍ MÁJE A SLET ČARODĚJNIC U HASIČÁRNY“. Studénka: Sbor
dobrovolných hasičů Studénka-město, 2018
Příloha č. 19
PLAKÁT „MYSLIVECKÉ ODPOLEDNE“. Studénka: Myslivecké sdružení Poodří Studénka, 2018
Příloha č. 20
PLAKÁT „RYBÁŘSNÉ ZÁVODY NA CHOVNÉM RYBNÍKU V PUSTĚJOVĚ. Studénka: ZO ČRS Studénka, 2018
Příloha č. 21
PLAKÁT „RODINNÉ ODPOLEDNE“.
ZŠ T. G. Masaryka Studénka, 2018
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Příloha č. 22
PLAKÁT „ŠKOLNÍ AKADEMIE K OSLAVÁM 110 LET“. Studénka: ZŠ Studénka,
Butovická 346, 2018
Příloha č. 23
PLAKÁT „MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY STARŠÍCH ŽÁKŮ V NÁRODNÍ
HÁZENÉ“. Studénka: SK Studénka, oddíl národní házené, 2018
Příloha č. 24
PLAKÁT „POLI VETERÁN JÍZDA“. Studénka, 2018
Příloha č. 25
PLAKÁT „SOUTĚŽ HASIČSKÝCH DRUŽSTEV V POŽÁRNÍM ÚTOKU O POHÁR
STAROSTY SDH“. Studénka: Sbor dobrovolných hasičů Studénka-nádraží,
2018
Příloha č. 26
PLAKÁT „ANIPROMÍTAČKA V KRYTU“. Studénka: Morfé, 2018
Příloha č. 27
PLAKÁT „FAJNE LÉTO“. Studénka: SAK Studénka, příspěvková organizace,
2018
Příloha č. 28
PLAKÁT „STUDÉNECKÁ PĚTKA“. Studénka, 2018
Příloha č. 29
PLAKÁT „LEGIOVLAK“. 2018
Příloha č. 30
PLAKÁT „PODZIMNÍ GALA PLES NEJEN PRO PAMĚTNÍKY. Studénka: SAK Studénka, příspěvková organizace, Plamen naděje, z. s., 2018
Příloha č. 31
PLAKÁT „OBRANÁŘSKÝ SPECIÁL SKP OSTRAVA 2018. Studénka: SKP Ostrava, 2018
Příloha č. 32
PLAKÁT „DISKOTÉKA NA ZIMÁKU“. Studénka: SAK Studénka, příspěvková
organizace, 2018
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Příloha č. 33
PLAKÁT „JAZZOVÝ A BLUESOVÝ VEČER“. Studénka: SAK Studénka, příspěvková organizace, 2018
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