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Jmenuji se Dagmar Válková a rokem 2013 jsem začala psát kroniku města
Studénky. Ve Studénce žiji téměř od narození. Vystudovala jsem český jazyk
a dějepis na Filozofické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci a dvacet let
jsem působila v základním i středním školství ve Studénce a v Ostravě. Od
března 2010 pracuji v Městské knihovně Studénka. Vždy mě zajímala nejen
minulost, ale také naše současnost. A protože z vlastní zkušenosti vím, jak je
důležité, aby se informace o dnešní době zachovaly do budoucna, pustila jsem
se do psaní kroniky našeho města.
V lednu proběhla v České republice asi nejvýznamnější událost
letošního roku, volba prezidenta republiky. Tato volba byla
dvoukolová. První kolo se konalo ve dnech 11. a 12. ledna,
druhé kolo 25. a 26. ledna. Z devíti kandidátů postoupili do
druhého kola Miloš Zeman a Karel Schwarzenberg. Vítězem
první přímé volby hlavy státu se stal Miloš Zeman s téměř
desetiprocentním náskokem. Svých povinností se ujal po inauguraci
8. března.
Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR se konaly 25. a 26. října.
Voliči šli k urnám o několik měsíců dříve, než měl být původní termín. V létě
byla jmenovaná úřednická vláda Jiřího Rusnoka, která nezískala důvěru
sněmovny a vládla v demisi. Prezident republiky Miloš Zeman po hlasování
poslanců rozpustil sněmovnu 28. srpna. Předčasné volby vyhrála ČSSD se
ziskem 20,45 % hlasů. Za ní se umístilo ANO 2011 Andreje Babiše, které
získalo 18,65 % hlasů. Třetí pozici obsadila KSČM s téměř 15 % hlasů. Strany
bývalé vládní koalice výrazně ztratily, pro TOP 09 hlasovalo necelých 12 %
voličů, pro ODS 7,72 %. Do Poslanecké sněmovny se dále dostalo hnutí Úsvit
přímé demokracie Tomia Okamury se 6,88 % a návrat do sněmovních lavic
slavila KDU‐ČSL, která získala 6,78 %. Volební účast byla pod hranicí 60 %.
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Studénka je město, které leží přibližně 20 km jihozápadně od Ostravy
a 20 km severovýchodně od Nového Jičína. Skládá se ze tří částí: Studénky,
Butovic a Nové Horky. Město vzniklo v roce 1959 spojením obcí Butovice
a Studénka, obec Nová Horka byla k městu připojena v roce 1975. Studénka
leží v chráněné krajinné oblasti Poodří a jejím katastrem protéká řeka Odra.
K 1. lednu 2013 mělo ve Studénce trvalý pobyt celkem 9 961 občanů, z toho
4 890 mužů a 5 071 žen. Počty občanů evidovaných v jednotlivých místních
částech byly následující: Studénka měla 3 022 obyvatel, z toho 1 493 mužů
a 1 529 žen, Butovice 6 646 obyvatel, z toho 3 275 mužů a 3 371 žen, Nová
Horka 293 obyvatel, z toho 122 mužů a 171 žen. K 1. lednu 2014 mělo ve
Studénce trvalý pobyt celkem 9 880 občanů. Úbytek 81 obyvatel za rok 2013
byl vůbec největší za posledních 10 let. Jeho hlavní příčinou bylo
přestěhování klientek ze Zámku Nová Horka, p. o. Z Nové Horky bylo celkem
odhlášeno 31 osob, z nichž převážná část byla právě z tohoto zámku.
V průběhu roku 2013 došlo k těmto změnám: k trvalému pobytu do Studénky
se přihlásilo 154 občanů (tj. o 5 více než v roce 2012), odhlásilo se
223 obyvatel (o 46 více), 106 obyvatel zemřelo (o 23 méně), 94 se narodilo
(o 2 méně). Sňatek uzavřelo 76 občanů (o 25 více), rozvedlo se 44 manželství
(o 10 více). V rámci města změnilo svůj trvalý pobyt celkem 315 osob
(o 28 méně než v roce 2012). Ve Studénce bylo evidováno 89 cizinců,
z toho 39 s povoleným přechodným pobytem a 50 cizinců s trvalým pobytem.
Z celkového počtu 94 narozených dětí bylo 46 chlapců a 48 děvčat.
Nejčastějšími jmény miminek byla Adéla (4x), Aneta (4x), Jan (3x), Josef (3x)
a Štěpán (3x). První dítě se ve Studénce v roce 2013 narodilo 1. ledna.
Nejstarším občanem Studénky byla žena, která se v listopadu 2013 dožila
96 let.
Také ve Studénce jsme v lednu volili prezidenta republiky. V prvním kole
bylo odevzdáno 4 550 platných hlasů, což je 55,92 %. Nejvíce hlasů (1 154)
získal Miloš Zeman, na druhém místě skončil Jiří Dienstbier (919 hlasů).
V druhém kole bylo odevzdáno 4 255 platných hlasů, z nich Miloš Zeman
získal 2 853 a Karel Schwarzenberg 1 402 hlasů.
Ve středu 8. května odpoledne se nečekaně spustila
průtrž mračen, koncentrovaná nejvíce na povodí
Butovického potoka. Během několika desítek minut
vznikla v této části města mimořádná situace označená
jako tzv. stoletá voda. Spolu s našimi jednotkami dobrovolných hasičů
postupně zasahovalo dalších 15 jednotek profesionálních i dobrovolných
hasičů z okolních obcí a měst. Přívalová vlna zasáhla obytná stavení, zahrady
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a dvory, podnikatelské areály, čerpací stanici pohonných hmot, poškodila
mosty, lávky i komunikace. Přístup na řadu míst byl znemožněn,
infrastruktura byla poškozena nebo zničena, doprava musela být odkloněna.
Situací kolem povodně se na své schůzi 15. května zabývala i Rada města
Studénky, která po projednání pověřila starostu k podání trestního oznámení
na neznámého pachatele. Tak velký rozsah povodně mohl být způsoben nebo
přinejmenším zásadně ovlivněn nevhodně projektovanou výstavbou dálnice
a dálničního přivaděče, resp. možnými vadami stavby či stavební
dokumentace. Stavbou byly podstatně změněny
odtokové poměry na území a na přivaděči nebyla
navržena ani realizována dostatečná kompenzační
opatření. To zřejmě vedlo k zásadnímu snížení
retenční schopnosti půdy v dané lokalitě. Rada
města po projednání podala trestní oznámení za vzniklé škody. Policie České
republiky provedla prošetření a koncem listopadu vydala usnesení, v jehož
závěru nevylučuje možnost změn odtokových
poměrů, ale vyjadřuje, že neočekávanou intenzitou
srážkové činnosti nevzniklo podstatné ohrožení
majetku ani životů. Protože nebyla naplněna
skutková podstata podezření z trestného činu, bylo
rozhodnuto o odložení této věci.
Podzimní volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky se
konaly ve dnech 25. až 26. října. Ve Studénce se jich zúčastnilo
54,29 % oprávněných voličů. Nejvíce hlasů získala Česká strana sociálně
demokratická (1 137 hlasů), za ní se umístilo hnutí ANO 2011 (816 hlasů)
a Komunistická strana Čech a Moravy (763 hlasů).
V době od 30. května do 2. června pořádalo naše polské
partnerské město Dąbrowa Górnicza projekt s názvem
Festival aktivního občanství, na který toto město
obdrželo finanční prostředky z Evropské unie. Projektu
se za Studénku zúčastnil místostarosta Ing. Miroslav
Fabian, někteří zaměstnanci městského úřadu,
organizace SAK Studénka, příspěvková organizace, a základní školy na ulici
Sjednocení společně s dalšími účastníky partnerských měst z Rumunska,
Itálie a Ukrajiny. Cílem tohoto projektu bylo umožnit integraci účastníků
projektu, překonávat jazykové bariéry a překážky spojené s kontaktem
s lidmi z různých kultur pomocí aktivní formy práce, jako jsou workshopy,
prezentace a aktivní volnočasové aktivity. Zástupci Dąbrowé Górnicze na
oplátku přijali pozvání i do Studénky. Nejdříve se zúčastnili slavnostního
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koncertu Tamburašského orchestru Brač Studénka v Dělnickém domě
a následně programu dne města s názvem „Dobrý den, město“, který byl
tentokrát uspořádán u příležitosti 100. výročí kultury a sportu.
Dne 8. srpna uběhlo pět let od železničního neštěstí ve Studénce. Projíždějící
mezinárodní vlak Comenius narazil do právě zříceného opravovaného mostu.
Následkem této tragédie zemřelo 8 lidí a asi 95 jich bylo zraněno. Ve stejný
den i hodinu proběhl u památníku pietní akt k připomenutí tohoto smutného
výročí.

Investiční akce „Rekonstrukce a zkapacitnění trati Studénka – Mošnov“ byla
ve Studénce zahájena 11. prosince 2012 a ukončena 2. prosince 2013. Jednalo
se o rekonstrukci trati v úseku Studénka – Sedlnice. Na tento úsek bude
navazovat asi 3 kilometry dlouhé kolejové napojení letiště Leoše Janáčka
Ostrava. O realizaci investiční akce se výrazně zasloužilo Sdružení pro rozvoj
Moravskoslezského kraje v rámci Memoranda o spolupráci při řešení
dopravní obslužnosti a rozvoji železniční dopravy
Moravskoslezského kraje. Při této příležitosti se
2. prosince sešli v Dělnickém domě představitelé
všech důležitých institucí a firem, které se na této
akci podílely. Zároveň se jí zúčastnil i ministr
dopravy Zdeněk Žák. V souvislosti se zlepšováním
dopravní infrastruktury v našem kraji i městě byla provedena modernizace
přestupního terminálu ve Studénce a zlepšení bezpečnostního systému na
nedalekém koridorovém přejezdu. Na všech těchto akcích se významně
podílela Správa železniční dopravní cesty, státní organizace. S ní bylo zároveň
dohodnuto řešení železničních mostů na trati ze Studénky do Štramberka.
Mosty byly zachovány, byl z nich odstraněn kolejový svršek a byly
zprůchodněny a zabezpečeny pro pěší i cyklisty. Zbývá vyřešit možnost
vlastnického převodu, protože mosty jsou stále v majetku Správy železniční
dopravní cesty, státní organizace.
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POLITICKÝ A
VEŘEJNÝ ŽIVOT
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Starosta
Ladislav Honusek (Občané pro město)

Místostarosta
Ing. Miroslav Fabian (DVACET JEDNA PRO STUDÉNKU)

Rada města Studénky
Rada města je výkonným orgánem města v oblasti samostatné působnosti
a ze své činnosti odpovídá zastupitelstvu města. V oblasti přenesené
působnosti přísluší radě města rozhodovat pouze tehdy, jestliže tak stanoví
zákon.
Rada města Studénky měla sedm členů. Tvořili ji starosta, místostarosta
a dalších pět členů, kteří byli zvoleni zastupitelstvem města ze svých členů.
Členové rady:
Ing. Petr Brož (Občanská demokratická strana)
Ing. Dušan Matýsek (Občané pro město)
Ing. Lukáš Pomikálek (Křesťanská a demokratická unie – Československá
strana lidová) – z funkce odstoupil 11. prosince
MUDr. Jiří Stach (Občanská demokratická strana)
Mgr. Milan Stiller (DVACET JEDNA PRO STUDÉNKU)

Zastupitelstvo města Studénky
Zastupitelstvo města je nejvyšším orgánem města a je složeno z členů
zastupitelstva obce. Volební období je čtyřleté. Pro toto volební období bylo
stanoveno a zvoleno dvacet jedna členů Zastupitelstva města Studénky.
Členové zastupitelstva:
Ing. Josef Bělíček (Komunistická strana Čech a Moravy)
Josef Dostál (Komunistická strana Čech a Moravy)
MUDr. Pavel Hanzelka (Křesťanská a demokratická unie – Československá
strana lidová)
PhDr. Miroslav Havránek (Komunistická strana Čech a Moravy)
‐ 10 ‐
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Ing. Pavel Mičkal (Česká strana sociálně demokratická)
Ludmila Palatová (TOP 09)
Karel Polák (Komunistická strana Čech a Moravy)
Libor Polehla (DVACET JEDNA PRO STUDÉNKU)
Pavel Richter (Česká strana sociálně demokratická)
Ing. Rostislav Rochla (Občanská demokratická strana)
Mgr. Jana Rychtarová (DVACET JEDNA PRO STUDÉNKU)
Ing. Hana Šmudlová (Občané pro město)
Ludmila Štegnerová (Komunistická strana Čech a Moravy)
Helena Wojdylová (Česká strana sociálně demokratická)

Vedení města
Ladislav Honusek – starosta
Ing. Miroslav Fabian – místostarosta
Mgr. Jiří Moskala, MPA – tajemník městského úřadu

Vedoucí odborů
Bc. Dagmar Auxtová – odbor vnitřních věcí
PhDr. Olga Svobodová – odbor školství, kultury a sociálních věcí
Jan Marák – odbor rozvoje města a investic
Ing. Gabriela Teglová – odbor financí a rozpočtu (od 17. ledna)
Ing. Radmila Nováková – odbor stavebního řádu a územního plánování
Ing. Jindřich Lev – odbor místního hospodářství a údržby majetku

Zastupitelstvo a rada města
Rada města se v roce 2013 sešla celkem dvacetkrát. S usneseními z jednání se
mohli občané seznámit prostřednictvím webových stránek města a ve
zkrácené podobě ve zpravodaji města.
Zastupitelstvo města se v roce 2013 sešlo osmkrát. Usnesení ZMS byla
zveřejňována na webových stránkách města a ve zkrácené podobě ve
zpravodaji města.
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Komise rady města
Rada města zřídila komise jako své iniciativní a poradní orgány. Komise svá
stanoviska a náměty předkládaly radě města a jí se také zodpovídaly ze své
činnosti. Ve věcech výkonu přenesené působnosti na svěřeném úseku
odpovídaly komise starostovi.
Rada města Studénky zřídila komisi grantovou, sportovní, bytovou, komisi
požární ochrany, sbor pro občanské záležitosti a komisi povodňovou.

Grantová komise
Grantová komise měla stejně jako v minulém roce šest členů, z toho tři
zástupce občanů a tři pracovníky městského úřadu nebo příspěvkových
organizací města. Předsedou komise byl Mgr. Milan Stiller, jejími členy
Ing. Josef Bělíček, Jiří Cedidlo, Bc. Pavla Honová, Petr Schneider a Ivetta
Vavrošová. Komise se v průběhu roku sešla jedenkrát za účasti pěti členů,
jeden člen byl řádně omluven. Na programu této schůze bylo projednání
žádostí o poskytnutí VFP – grantu z rozpočtu města Studénky na rok 2013,
včetně návrhu částek k poskytnutí VFP – grantu pro schůzi RMS, a rozdělení
účasti na účelových tematických kontrolách u grantových akcí. Na této schůzi
navrhla komise rozdělit VFP – grant pro rok 2013 v celkové výši 190.000 Kč.

Sportovní komise
Sportovní komise měla šest členů, kterými se stali občané navržení
sportovními organizacemi na území města a jeden zástupce Rady města
Studénky. V komisi pracovali Ing. Dušan Matýsek jako předseda, Miroslav
Rusek, Miroslav Schneider, Libor Slavík, Ing. Michal Krumpoch a Bc. Jitka
Šostá jako členové. Komise se v roce 2013 sešla jedenkrát a řešila rozdělení
finančních prostředků z rozpočtu města jednotlivým sportovním
organizacím.

Bytová komise
Bytová komise měla v první polovině roku šest členů, z toho čtyři zástupce
občanů a dva pracovníky městského úřadu. Předsedou byl Karel Polák, členy
Mária Blahetová (odvolaná Radou města Studénky k 5. září 2013), Blažena
Jedličková, Renáta Knoppová, Romana Neznalová a Ladislav Novák. Během
roku se komise sešla patnáctkrát, účast členů byla 98 %. Na schůzích bytová
komise projednávala návrhy na uzavření nájemních smluv k uvolněným
bytům ve vlastnictví města Studénky, prodloužení, popř. ukončení nájemních
‐ 12 ‐

Kronika města Studénky za rok 2013
smluv uzavřených na dobu určitou, žádosti občanů o přednostní uzavření
nájemní smlouvy k bytu ve vlastnictví města Studénky, žádosti o uzavření
nové nájemní smlouvy s uživateli, kterým byla nájemní smlouva ukončena
z důvodu hrubého porušení nájemní smlouvy nebo kteří uhradili svůj dluh
vůči městu po ukončení platnosti nájemní smlouvy.

Komise požární ochrany města
Komise požární ochrany města měla devět členů, z toho sedm zástupců všech
sborů dobrovolných hasičů působících na území města a dva pracovníky
městského úřadu. Do komise byli Radou města Studénky zvoleni Ing. Jiří Klos
jako předseda, členy se stali Bc. Dagmar Auxtová, Pavel Dostál, Pavel Foldyna,
Petr Kovalík, Miroslav Macháč, Petr Sič, Libor Šmíd a René Teichmann. V roce
2013 proběhla dvě zasedání, která řešila např. spolupráci s organizacemi
SDH při zabezpečování preventivně výchovné činnosti zaměřené na děti
nižších ročníků základních škol, přípravu rozpočtu pro jednotku SDH
a průběžnou kontrolu čerpání rozpočtu během roku, vyhodnocení aktuálního
stavu požární techniky, vyhodnocování aktuálního stavu zdrojů požární vody,
pravidelné vyhodnocování odborné způsobilosti a odbornosti členů jednotky
SDH. Za přítomnosti starosty města byla projednána nabídka HZS MSK na
výměnu hasičského cisternového vozidla.

Sbor pro občanské záležitosti
Sbor pro občanské záležitosti měl pět členek, z toho byly čtyři zástupkyně
občanů a jedna pracovnice městského úřadu. Předsedkyní byla Magda
Hošková, členkami Svatava Moskalová, Mgr. Eva Neubauerová, Ludmila
Štegnerová a Věra Štěpánová. Jim pomáhalo asi třicet dobrovolných
pracovníků. Komise se sešla v průběhu roku jedenkrát, aby zhodnotila svou
práci za minulý rok a projednala plánované akce. Mezi ně patřily
např. návštěvy občanů města, kteří oslavili významné životní jubileum, vítání
nových občánků města, zlaté a stříbrné svatby, slavnostní vyřazení
maturantů a organizace 38 svatebních a 49 smutečních obřadů.

Povodňová komise
Povodňová komise měla stejně jako minulé roky pět členů. Předsedou byl
Ladislav Honusek, členy Ing. Miroslav Fabian, Ing. Radmila Nováková, Petr Sič
a Ing. Radim Silber, všichni zaměstnanci městského úřadu. V roce 2013 byla
svolána povodňová komise celkem čtyřikrát, všechny schůzky proběhly
v souvislosti s povodňovým stavem na Butovickém potoce dne 8. května,
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v souvislosti s odstraňováním škod a návrhem opatření k omezení anebo
zabránění povodňových stavů. Na jednání 30. října byl povodňovou komisí
schválen aktualizovaný povodňový plán města. Příznivé odezvy se dočkala
dlouhodobá jednání zástupců města s investorem stavby dálničního
přivaděče a správcem Butovického potoka. Projekčně byly zpracovány
návrhy konkrétních opatření, která přispějí ke zlepšení odtokových poměrů a
zabrání vzniku povodňových stavů. Jedná se o úpravu Butovického potoka
v úseku asi 200 m a dále vybudování dvanácti retenčních nádrží podél
dálničního přivaděče, které krátkodobě zadrží asi 1 700 m3 přívalových vod.
Obojí bylo připraveno k realizaci v roce 2014.

VÝBORY ZASTUPITELSTVA MĚSTA
Kontrolní výbor ZMS
Kontrolní výbor pracoval ve složení PhDr. Miroslav Havránek (od 7. února),
předseda, Jiří Cedidlo, Ing. Radim Nebel, Blažena Šumná a Dalibor Tofel jako
členové. Výbor se sešel třikrát, z toho na dvou zasedáních kontroloval
naplnění usnesení RMS a ZMS týkající se sloučení činností organizací
Sportovní areály Studénka, s. r. o., a Městské kulturní středisko
Studénka, p. o.

Finanční výbor ZMS
Finanční výbor tvořili Helena Wojdylová, předsedkyně, a členové Ing. Bc. Petr
Havránek, Ing. Svatava Neblová, Petr Odchodnický a Ing. Lubomír Vavroš
jako členové. Výbor se sešel pětkrát. Na programu první schůze bylo
projednání situace v organizacích SAK Studénka, příspěvková organizace,
a Sportovní areály Studénka, s. r. o. Na dalších zasedáních výbor projednával
Závěrečný účet města Studénky za rok 2012, návrh plánu práce finančního
výboru v období od prosince 2013 do listopadu 2014 (do konce volebního
období) a návrh rozpočtu města Studénky pro rok 2014.

Osadní výbor ZMS
Osadní výbor měl za předsedu Ing. Karla Hradského a členy byli Jolana
Hudcová, Ing. Rostislav Rochla, Jaromír Veselka, Irena Vyorálková a Josef
Zetek. Výbor se sešel jednou a zabýval se uzavřením jediné prodejny v Nové
Horce, bohužel s negativním výsledkem. Prodejna, kterou si občané postavili
v akci „Z“, byla uzavřena.
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Ocenění městského úřadu
Také v tomto roce získal Městský úřad Studénka několik ocenění.
Dne 25. ledna převzali zástupci města ocenění za 1. místo
v kategorii obec s rozšířenou působností a Cenu hejtmana
kraje za společenskou odpovědnost za rok 2012.
Dne 5. února udělilo Ministerstvo vnitra Cenu za inovaci ve veřejné správě za
rok 2012 městu Studénka za projekt „Elektronické zpracování požadavků –
evidence v databázi akcí“.
Dne 6. června proběhlo v Praze vyhlášení vítězů soutěže Úřad roku „Půl na
půl“. Městský úřad Studénka se této soutěže zúčastnil a umístil se na prvním
místě v kategorii obcí II. typu.
Město Studénka dosáhlo úspěchu ve vyhodnocení třídění
odpadu a získalo 3. místo v kategorii skokan roku v soutěži
O keramickou popelnici 2013 v třídění plastů, papíru, skla
a nápojových kartonů, a to s 24% nárůstem vytříděného
odpadu oproti roku 2012.

Informační centrum Studénka
Od roku 2003 je informační centrum oficiálním
turistickým informačním centrem a je certifikováno
Českou centrálou cestovního ruchu Czech Tourism.
Základním posláním je turistická informační činnost a
propagace města Studénky v České republice. Centrum
prodává informační materiály a upomínkové
předměty, zajišťuje Czech POINT a ověřování.
V listopadu získalo Informační centrum Studénka certifikát
klasifikační třídy B, což znamená, že splňuje standard služeb
Jednotné klasifikace turistických informačních center České
republiky.
Informační centrum vydalo v roce 2013 brožuru „Hledání ztraceného času“
o sakrálních stavbách a brožuru „Studénka na dlani“.
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HOSPODAŘENÍ
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Rozpočet
Rozpočet na rok 2013 byl schválen v prosinci 2012 a během roku 2013 byl
osmkrát přepracován.
Rozpočet města Studénky na rok 2013
(v Kč)

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

Schválený rozpočet
153.851.900
102.343.000
13.677.900
1.260.000
36.571.000
160.789.900

Upravený rozpočet
203.831.400
105.953.800
15.714.100
3.467.800
78.695.700
218.589.500

Investiční akce
Odkanalizování části Studénka I
Projekt „ODKANALIZOVÁNÍ ČÁSTI STUDÉNKA I" spočíval ve vybudování
splaškové kanalizace v délce asi 13,51 km a mechanicko‐biologické čistírně
odpadních vod s kapacitou 9 500 EO. Byl realizován od června 2010 do
června 2013 za necelých 164 milionů Kč. Na financování se podílelo město
Studénka společně s Evropskou unií – Fondem soudržnosti a Státním fondem
životního prostředí ČR v rámci operačního programu Životní prostředí.
Cílem projektu bylo zajištění sběru a likvidace odpadních vod z místní části
Studénka I a snížení vstupu znečištění do vodních toků na území Chráněné
krajinné oblasti Poodří.

Demolice objektu čp. 82 na ulici Butovické
Předmětem projektu byla demolice objektu čp. 82
(Obecní dům) na ulici Butovické včetně
přiléhajících
zpevněných
ploch,
septiku
a vyústního objektu. Po demolici byly pozemky
rekultivovány a zatravněny. K demolici zmíněného
objektu Rada města Studénky přistoupila na
základě
provedeného
stavebně‐technického
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průzkumu, díky kterému bylo zjištěno, že objekt vykazuje některé velmi
závažné poruchy. Demolice Obecního domu začala 22. dubna, kdy bylo
staveniště předáno společnosti RECYDO ULEHLA, s. r. o. Celá akce včetně
rekultivace pozemků a zatravnění byla úspěšně ukončena k 24. červenci.
Město na realizaci demolice získalo dotaci z Regionálního operačního
programu NUTS II Moravskoslezsko. Celkové náklady na realizaci projektu
činily asi 1,24 milionu Kč. Z Regionálního operačního programu NUTS II
Moravskoslezsko bylo financováno 85 % z uznatelných nákladů projektu,
zbytek nákladů včetně neuznatelných nákladů projektu byly hrazeny
z rozpočtu města.

Přístavba a nástavba MŠ na víceúčelový objekt
Předmětem díla byla komplexní rekonstrukce
budovy, která by zvýšila kapacitu odloučeného
pracoviště mateřské školy o dvě třídy, což činí asi
50 dětí, a také zvýšila kapacitu hudební školy SZUŠ
MUSICALE, v. o. s., o 50 míst. V budově vzniknou
prostory pro nové aktivity, kroužky a reprezentativní prostory pro hudebně‐
‐kulturní akce města. V rámci rekonstrukce se mělo provádět kompletní
zateplení objektu, výměna oken a vnitřních rozvodů a zastřešení venkovních
teras prvního nadzemního podlaží. Dále se měly opravovat stříšky nad
hlavními vstupy, měly se zvětšovat výtahy pro přepravu thermoportů se
stravou a mělo dojít k nadstavbě objektu.
Vítězem výběrového řízení se stala společnost
Omlux, spol. s r. o., z Ostravy. Přestavba objektu byla
zahájena
předáním
staveniště
31. července,
předpokládané ukončení projektu bylo naplánováno
na konec měsíce června roku 2014.
Předpokládalo se, že celkové náklady na realizaci projektu budou ve výši
22,76 milionů Kč. Z Regionálního operačního programu NUTS II
Moravskoslezsko bude financováno 85 % z uznatelných nákladů projektu,
což činí asi 19,34 milionů Kč. Zbytek nákladů včetně neuznatelných nákladů
projektu budou hrazeny z rozpočtu města.
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Rekonstrukce byla zahájena podle plánu v červenci 2013,
bohužel bylo zjištěno statické narušení nosných prvků
celého objektu. Proto byly stavební práce omezeny pouze
na provedení opatření k zajištění stavby proti klimatickým
vlivům a další stavební práce byly pozastaveny. Můžeme tedy očekávat, že
původně předpokládaný termín znovuotevření školky v tomto objektu,
tj. 1. září 2014, nebude možné dodržet.

Zvýšení kvality a dostupnosti přestupního
terminálu ve Studénce
Dne 6. února obdrželo město Studénka oznámení
o přidělení dotace z rozpočtu Regionální rady
regionu soudržnosti Moravskoslezsko na akci
„Zvýšení kvality a dostupnosti přestupního
terminálu ve Studénce“. Dotace byla přislíbena
v maximální výši téměř 17,5 milionů Kč,
tj. maximálně do výše 85 % z celkových výdajů.
Práce byly zahájeny 21. března a terminál byl
předán k užívání 29. října.
Dotace byla poskytnuta na níže uvedené části:
Část 1 – Úprava železničního přejezdu na bílovecké
trati, doplnění signalizačního zařízení
Část 2 – Příjezdová
komunikace,
chodník
a cyklostezka k bíloveckému nástupišti
Část 3 – Úschovny kol
Část 4 – Úprava plochy před nádražní budovou
Část 5 – Informační a bezpečnostní prvky
Část 6 – Demolice vodárenské věže a přilehlých
objektů
Část 7 – Rekonstrukce cyklostezky nádraží ČD –
ulice Matiční

‐ 19 ‐

Kronika města Studénky za rok 2013

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. Kompetentními orgány města, tj. Radou města Studénky
a Zastupitelstvem města Studénky, byla poskytnuta 28 žadatelům ve výši
2.840.000 Kč. Největší část (1.350.000 Kč) obdržela Charita Studénka na
úhradu osobních nákladů zaměstnanců a na úhradu provozních a osobních
nákladů spojených s pobytem klientů – občanů města Studénky v Domově
sv. Anny ve Studénce. K dalším příjemcům patřily organizace
HC Studénka, o. s. (335.000 Kč), FOTBAL Studénka, o. s. (330.000 Kč),
TJ MSV STUDÉNKA, o. s. (281.000 Kč), Sportovní klub Studénka, o. s.
(107.000 Kč).

Granty
V grantovém programu bylo rozděleno 215.000 Kč mezi 26 organizací
a jednotlivců na 43 projektů a akcí. Nejvyšší částka 12.000 Kč byla přidělena
HC Studénka, o. s., na STUDÉNKA CUP 2013, INTERNATIONAL OPEN ICE
HOCKEY CLUB TOURNAMENT, 12.000 Kč HC KES Studénka, o. s., na SLEDGE
HOCKEY CUP Studénka 2013 a 12.000 Kč Sdružení rodičů při
ZŠ T. G. Masaryka Studénka na rodinné odpoledne.

Opravy a údržba majetku
Správa a údržba silnic a chodníků
V roce 2013 proběhla rekonstrukce hlavního plynového řádu, a to na ulici
Lidické, Smetanově, Slezské, části ulic Bezručovy a Panské a na ulici Malá
strana od zdravotního střediska po ulici Poštovní, kterou prováděla
společnost RWE. Na ulici Malá strana byla položena nová obrusná vrstva
místní komunikace a chodníku, na ostatních ulicích bylo překopání
komunikací dáno do původního stavu. Po tzv. bleskové povodni 8. května,
která zasáhla místní část Butovice, byly provedeny mimořádné prohlídky
mostů a lávek. Pro odstranění škod na komunikacích způsobených touto
povodní požádalo město o dotaci Ministerstvo dopravy ve výši 2.052.000 Kč,
která byla nakonec schválena a poskytnuta ve výši 1.073.000 Kč s termínem
čerpání do konce roku 2014. Úklidové práce byly prováděny bezprostředně,
odstraňování škod bude dokončeno do konce roku 2014. Ve druhém pololetí
roku proběhla oprava kanalizace na části ulice Lidické, kde byl nedostačující
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průměr kanalizačního potrubí (30 cm) vyměněn za průměr 50 cm, a to
v délce asi 64 m a v celkové ceně 208.000 Kč. Na této trase byla vybudována
nákladem 191.000 Kč nová dešťová kanalizace, která měla zabránit
zaplavování rodinných domů v této lokalitě.

Sportovní zařízení v majetku města
V roce 2013 byla opravena střecha nad ledovou plochou na zimním stadionu
v hodnotě 568.000 Kč a během opravy bazénu byla vyměněna bazénová
vložka nákladem 314.000 Kč.

Nebytové hospodářství
Nebytové prostory byly opraveny v hodnotě 842.000 Kč. Šlo především
o záchovnou údržbu, jako byla oprava vodoinstalace, elektroinstalace,
plynových zařízení, práce stolařské, klempířské, zednické, malířské
a natěračské, opravy zdravotechniky apod. Zároveň byly opraveny prostory
užívané dobrovolnými hasiči v hodnotě 13.000 Kč. Také zde šlo především
o udržování stavu (opravy vodoinstalace, elektroinstalace, práce zednické,
malířské, natěračské apod.). V roce 2013 se začalo s opravou střechy starého
zámku.

Bytové hospodářství
Bylo opraveno a do užívání novým nájemcům předáno 15 bytových jednotek
a na úseku oprav, údržby a rekonstrukcí domovního a bytového fondu bylo
proinvestováno 1.050.000 Kč.

Základní školy
Ve všech prostorech ZŠ TGM byla dokončena výměna stávajících dřevěných
oken a dveří za okna a dveře plastové nákladem 350.000 Kč.

Mateřská škola a školní stravování
V roce 2013 byly na budovách mateřské školy a ve školním stravování řešeny
pouze havárie.

Péče o vzhled obce
Nové herní prvky byly instalovány na dětském hřišti na ulici A. Dvořáka, na
ulici Družstevní – „Čajov“, ulici Budovatelské a v Nové Horce. Dětské hřiště na
ulici A. Dvořáka bylo dovybaveno prolézačkou „hrošík“, dvoumístným
houpadlem na pružině „medvěd“, novou vahadlovou houpačkou a byla
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vyměněna skluzavka na herní sestavě. Na dětském hřišti na ulici
Budovatelské byla nově instalována prolézačka „lvíček“ a dvoubočnicové
houpadlo na pružině „slon“. Na hřišti v Nové Horce byla nově instalována
prolézačka „lvíček“, vahadlová houpačka a byla opravena sestava se žebříkem
a lanem. Bylo obnoveno dětské hřiště na ulici Družstevní – „Čajov“, kde byla
instalována prolézačka „lvíček“, vahadlová houpačka a dvoubočnicové
houpadlo na pružině „delfínek“.
Bylo nakoupeno 25 kusů zelených odpadkových košů STRADA.

Svoz odpadů
O svoz odpadů se ve Studénce starala firma OZO Ostrava, s. r. o. Z popelnic
a kontejnerů občanů bylo vyvezeno 1 426,4 t směsného komunálního
odpadu, do kontejnerů na tříděný sběr bylo odloženo 82,7 t skla, 106 t plastů
a 110,7 t papíru. Z oplocených stanovišť velkoobjemových kontejnerů bylo
odvezeno 72 ks velkoobjemových kontejnerů odpadů ze zahrad a zahrádek
a 136,83 t biologicky rozložitelného odpadu z hnědých 770litrových
kontejnerů. Při sobotních svozech objemného a nebezpečného odpadu bylo
odvezeno 244 m3 odpadů, z toho 140 m3 objemných odpadů, 22 m3 lednic
a elektrospotřebičů, 72 m3 paliva, 12 m3 pneumatik, 7 m3 železa a 6 m3
nebezpečného odpadu (barvy, oleje, akumulátory…). Ze sběrného dvora
OZO Ostrava, s. r. o., na ulici Poštovní bylo vyvezeno celkem 211,89 t
objemného odpadu a 15,22 t pneumatik.
V roce 2013 občané Studénky odevzdali k recyklaci
451 televizorů, 184 monitorů a 3 669,13 kg drobného
elektrozařízení. Díky tomu naše město získalo
certifikát vypovídající nejen o přínosech třídění
televizorů a počítačových monitorů, ale také
o významu sběru drobných spotřebičů. Podle studií
neziskové společnosti ASEKOL, která zajišťovala sběr
a recyklaci vytříděných elektrozařízení, jsme mohli
přesně vyčíslit, kolik elektrické energie, ropy, uhlí,
primárních surovin či vody jsme díky recyklaci
ušetřili životnímu prostředí.

‐ 22 ‐

Kronika města Studénky za rok 2013

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. 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.
Rok 2013 byl pro organizaci velmi složitý, hlavní příčinou vzniku nepříznivé
situace v organizaci bylo neprovedení nutných opatření po sloučení činností
organizací v roce 2012 a zpronevěra velkého obnosu finančních prostředků
z jejího majetku. Dne 6. února byl z funkce ředitele SAK Studénka,
příspěvková organizace, i z funkce jednatele SAS, s. r. o., odvolán Ing. Michal
Krumpoch.
Po výběrovém řízení byla od 3. června jmenována ředitelkou organizace
SAK Studénka, příspěvková organizace, Mgr. Hana Maiwaelderová. Aby
organizace mohla fungovat, bylo potřeba schválit dotaci města. Za tímto
účelem se dvakrát sešlo mimořádné zasedání Zastupitelstva města Studénky,
které 31. října tuto dotaci schválilo.

Sport
V roce 2013 prošel dvěma rekonstrukcemi bazén,
celková doba odstávky činila 118 dnů. První
rekonstrukce proběhla v období od 20. června do
31. července, kdy firma Bety, s. r. o., uskutečnila opravu
střechy. Druhá rekonstrukce byla provedena v období od 4. do 15. října, kdy
byla provedena výměna bazénové fólie. Tuto rekonstrukci prováděl René
Manthee. V prostorech bazénu probíhala plavecká škola Relax, s. r. o., pod
vedením Mgr. Reného Lakomého.
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K sauně náležejí sprchy, odpočívárna s lavicemi a malý
ochlazovací bazének. Sauna v roce 2013 neprošla
žádnou rekonstrukcí.
Bowling byl z důvodu opravy střechy uzavřen od
20. června do 8. září. Kvůli špatnému stavu a dlouhé
čekací lhůtě na nový díl byla jedna dráha mimo provoz
ještě v období listopadu a prosince.
Vířivka byla z důvodu opravy střechy ve sportovním
centrum mimo provoz v období od 20. června do
30. září. V měsíci září zároveň proběhla výměna
čerpadla.
Solárium bylo z důvodu opravy střechy mimo provoz od
20. června do 30. září a poté bylo přestěhováno na nové
místo v přízemí zimního stadionu.
Od dubna do září byl v provozu areál minigolfu, od
1. června bylo zpřístupněno brouzdaliště.

Bar byl mimo provoz z důvodu opravy střechy v období
od 20. června do 25. července, v tomto období byl
otevřen
náhradní
bufet
s prodejem
piva,
nealkoholických nápojů a výdejem minigolfu. V roce
2013 se v něm začaly pořádat diskotéky s DJ Paulem Doctorem.
Ubytování bylo mimo provoz z důvodu opravy střechy
v období od 20. června do 31. července. Zároveň došlo
k novému uspořádání pokojů, když ze dvou apartmánů
byly vytvořeny kanceláře.
Areál bývalého koupaliště se nachází na ulici
Sjednocení. V dubnu 2013 byla uzavřena nájemní
smlouva a tento areál byl pronajat. Nájemcem byla
společnost Labe_LTechnologies, s. r. o. Účel pronájmu
byl stanoven na provozování kanceláře osobní
přepravy, občerstvení a pořádání sportovních, kulturních a společenských
akcí.
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Kultura
Vzhledem k nepříznivému stavu financí v organizaci od
února 2013 došlo k úpravě plánu kulturních akcí.
Některé akce byly zrušeny nebo nahrazeny akcemi
méně finančně náročnými. V roce 2013 navštívilo
53 kulturních akcí včetně klubu Pekla asi 6 300 osob
(podrobněji viz kapitola Sport, kultura, společenský život).
Pod hlavičkou organizace SAK Studénka, příspěvková organizace, pracoval
Tamburašský orchestr Brač Studénka a Mažoretky Petra.
Pracovníci kultury zorganizovali kurz kalanetiky, kurzy cvičení a kurzy
orientálního tance, zároveň jako každoročně nabídli zájemcům předplatné do
ostravských divadel.
V roce 2013 byl měsíčník STUDÉNKA – ZPRAVODAJ MĚSTA vydáván
v nákladu 650–750 ks jedenáctkrát ročně. Obálka jako každoročně změnila
svou podobu. Pravidelné rubriky jako informace z města, ze škol, ze sportu
a kultury byly doplněny o články čtenářů, pozvánky na kulturní, sportovní
a jiné akce a o inzerci. Stejně jako v minulých letech byl zpravodaj nabízen
v novinových stáncích a obchodech. V roce 2013 byl snížen počet prodejních
míst z důvodu jejich zrušení. Měsíčně se zpravodaj rozesílal do třiceti měst,
knihoven a institucí a zároveň inzerenti dostávali výtisk zdarma.

Klub Peklo
Program klubu byl i v roce 2013 tvořen především pro mladé obyvatele
Studénky a okolí, ale jeho program byl čas od času zpestřen také akcí s jiným
zaměřením či otevřeným barem na kulturních událostech pro děti i pro
dospělé.
V pátek 1. března přišla první jarní obleva, kvůli které se v podstatě ve všech
prostorech klubu Peklo objevila spodní voda, která se začala tlačit přes
podlahu na povrch. Klub byl po celý březen v neodpovídajícím stavu a kaluže
vody nedovolily uskutečnit žádnou z naplánovaných akcí.

Televizní studio Odra
Studio v roce 2013 prošlo pouze drobnými změnami, kromě pravidelných
pořadů se začalo chystat spuštění „nové televize“, které je v plánu od ledna

‐ 26 ‐

Kronika města Studénky za rok 2013
2014. Největší změnou v roce 2013, kterou poznali i diváci, bylo přijetí
nového moderátora a grafika do týmu TV Odra.
Studio jako v předchozích letech spolupracovalo s kopřivnickou KTK a nově
navázalo spolupráci s televizí Mikroregiony. Zprávy ze Studénky tak viděli
diváci např. v Kopřivnici, Příboře, Sedlnicích, Štramberku apod. Vysílání se
souběžně šířilo i na kanále TV Odra v síti MIRAMO a na internetu. Archiv
některých pořadů mohli diváci vidět i na kanálu Youtube.com. Zároveň se
vyplatilo šíření informací pomocí Facebooku, protože příznivci takřka
okamžitě získali čerstvé informace.
Pracovníci studia spolupracovali s institucemi v našem okolí, které dodávaly
do vysílání nejrůznější příspěvky. Obsahem zpráv byly i nadále veškeré
události z města ve všech jeho oblastech. V kabelové síti a na internetu mohli
diváci vidět průměrně 45 repríz magazínu TV Odra týdně. V roce 2013
nabídlo studio TV Odra svým divákům 231 reportáží, anket a besed. Celkem
za rok odvysílalo přes 100 hodin pořadů.
Studio zabezpečovalo přímé přenosy a ozvučení všech zasedání
Zastupitelstva města Studénky a dalších velkých akcí. Natáčelo
a zpracovávalo vybrané celé sportovní zápasy, které jako jediná kabelová
televize v České republice vysílalo komentované.
Každoročně se studio zúčastňuje
mezinárodní soutěže kabelových
televizí Kafka v Kopřivnici, kde
pracovníci tentokrát získali druhé
místo v kategorii Zpravodajství
a třetí místo za dokument o povodních.

Městská knihovna Studénka
Městská knihovna Studénka sídlí v centru města na
ulici Arm. gen. L. Svobody, její pobočka je umístěna ve
Studénce 1 na zámku. Knihovna obsluhovala v rámci
knihovní činnosti 890 registrovaných čtenářů, což
činilo asi 9 % z celkového počtu obyvatel Studénky.
V rámci
knihovní
činnosti
knihovnu
během
roku
navštívilo
20 490 návštěvníků a vypůjčilo si 50 388 knih a časopisů. Během roku
doplnila knihovna knižní fond o 535 nových knih, z toho nakoupila 356 knih
za 65.587 Kč a darem získala 179 knih. Knihovna zažádala o poskytnutí
dotace z projektu „Česká knihovna“, který vyhlašuje Moravská zemská
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knihovna v Brně z pověření Ministerstva kultury. V roce 2013 proběhla
revize knihovního fondu, v knihovně na sídlišti bylo zrevidováno
15 288 svazků, na zámku 8 989 svazků.
Svůj kredit si knihovna získala komunitní činností, která se řadí k nejlepším
v novojičínském regionu. Pro širokou veřejnost připravila celkem sedmdesát
tři akcí, které navštívilo 4 273 návštěvníků. V této oblasti se zaměřila na
širokou veřejnost, kde nabídla vzdělávací přednášky z českých dějin,
psychologie, zdravovědy, sebehledání a sebepoznávání, literatury
a přednášky cestopisné. Pro velký zájem byl znovu otevřen kurz bubnování
a počítačový kurz pro seniory. Nově byly otevřeny kurzy fotografování,
výživové terapie, cvičení na páteř a klouby a seminář o posilování. Knihovna
nadále spolupracovala se základními školami a Mateřskou školou Studénka
a se Střední školou ekonomicko‐podnikatelskou Studénka, o. p. s., pro které
bylo připraveno patnáct knihovnických lekcí, dvě besedy se spisovateli,
hrátky s hlavolamy a celostátní projekt „Už jsem čtenář – Knížka pro
prvňáčka“ pro žáky 1. tříd. Po celý rok pokračovala akce „Výstavy 2013“.
Uskutečnilo se jich deset a pět veřejných vernisáží. Již druhou knihu básní
pokřtila v knihovně studénecká básnířka Anna Škulavíková.

Vagonářské muzeum
V roce 2013 bylo muzeum pro
návštěvníky
otevřeno
celkem
131 dnů. Návštěvnost byla stejná
jako v předcházejícím roce. Došlo
k poklesu návštěvníků z řad dospělých, který byl ale
kompenzován vyšší návštěvností v kategorii dětí (organizované školní
zájezdy) a důchodců. Největší růst návštěvnosti byl zaznamenán u rodinných
výletů.
Pracovníci jako každý rok zajistili tři dny otevřených dveří: „Den muzeí
a galerií ČR“ (květen), den města (červen) a den otevřených dveří (září),
organizovaný městským úřadem.
Muzeum pokračovalo v rozběhnutém projektu „Industriální atraktivity
v Moravskoslezském kraji“, který je spolufinancován z Regionálního
operačního programu regionu soudržnosti Moravskoslezsko. Stejně jako
v předchozím roce proběhla i v roce 2013 v polovině září akce „FAJNE LÉTO“,
zaměřená hlavně na propagaci technických památek.
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Ve dnech 18. až 20. června bylo Vagonářské muzeum prezentováno na
Mezinárodním veletrhu drážní techniky, výrobků a služeb v Ostravě pod
názvem „Czech Raildays 2013“.
Do sbírek muzea byl zařazen nově vyrobený
model třínápravového železničního osobního
vozu v měřítku 1:10, postavený v originále
v Anglii. Stavbu pracovníci provedli podle
nejstaršího výkresu z roku 1842, z období
vznikající parostrojní železnice v Evropě, protože
muzeum má tento výkres k dispozici. Nadále pokračovalo zpracovávání
historické výkresové a fotografické dokumentace.

Středisko čistírny odpadních vod a kanalizace
Středisko čistírny odpadních vod a kanalizace bylo organizační složkou města
Studénky, nemělo právní subjektivitu, nemohlo nabývat svým jménem práv
a zavazovat se (s výjimkou případů, které jsou uvedeny ve zřizovací listině).
Středisko ČOV 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, ČOV na ulici
Nádražní.

Jednotka sboru dobrovolných hasičů města
Studénky
Jednotka sboru dobrovolných hasičů města Studénky byla organizační
složkou města, která neměla právní subjektivitu. Byla dislokována na třech
hasičských stanicích – centrální hasičská zbrojnice na ulici Butovické,
hasičská zbrojnice na ulici Družstevní a hasičská zbrojnice na ulici 2. května.
Kromě základních zásahů u požárů a jiných mimořádných událostí se
jednotky specializovaly: CHZ na ulici Butovické na zásahy u dopravních
nehod, HZ na ulici Družstevní na zásahy a práce na vodní hladině a HZ na ulici
2. května na technické zásahy, čerpání a dopravu vody a civilní ochranu.
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PRŮMYSL,
ŽIVNOSTI, OBCHOD
A SLUŽBY
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Studénka i Nová Horka spadají územně pod Živnostenský úřad Bílovec. Podle
jeho údajů bylo v roce 2013 ve Studénce 1 770 podnikatelů, z toho
1 629 fyzických osob, 133 právnických osob a 8 zahraničních fyzických osob.
V Nové Horce pracovalo 16 podnikatelů, z toho 15 fyzických osob
a 1 právnická osoba.

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

Marie,

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

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

Cukrárny
cukrárna Kristýnka, cukrárna Loď

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

Hospůdky
hospůdka U Oldy, hospůdka Nové Hnízdo, hospůdka NA KOPCI, hospůdka
U Filipa, hospůdka U Jardy, hostinec Nová Horka
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Zdravotnické služby
Praktičtí lékaři
MUDr. Fabianová Jaromíra, MUDr. Huvar Petr, MUDr. Jiříčková Miroslava,
MUDr. Sklenář Jan, MUDr. Volná Naďa

Dětští lékaři
MUDr. Kučerová Irena, MUDr. Stachová Anna

Alergologie
MUDr. Vrajíková Jiřina

Diabetická a interní ambulance
MUDr. Kantorová Dagmar

Domácí odborná zdravotnická péče
a pečovatelská služba
Charita Studénka

Gynekologická ambulance
MUDr. Zewdiová Naděžda, MUDr. Zhánělová Kateřina

Chirurgická, gastroenterologická a interní
ambulance
MUDr. Hanzelka Pavel

Kožní ambulance
MUDr. Canibal Milan

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

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

Neurologická ambulance
MUDr. Bartošová Zdenka

Oční ambulance
MUDr. Hollá Olga

ORL ambulance
MUDr. Laskafeld Dušan

Ortopedická ambulance pro děti a kojence
MUDr. Vaněček Ivo

Poradenství klasické homeopatie
Vašicová Magda

Psychologické poradenství
Bc. Dresler Alexandr

Psychiatrická ambulance
MUDr. Starý Jiří

Stomatologická ambulance
MUDr. Břízová Helena, MUDr. Marková Jiřina, MUDr. Šlosarová Danuše,
MUDr. Tichopádová Marie
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Živnosti a provozovny
Nájemcem bývalého koupaliště se stala
společnost
Labe_LTechnologies, s. r. o.
Účel pronájmu byl stanoven na
provozování kanceláře osobní přepravy,
občerstvení
a pořádání
sportovních,
kulturních a společenských akcí. Do této doby koupaliště spravovala
společnost SAK Studénka, příspěvková organizace. Po různých opravách
a úpravách se podařilo restauraci otevřít 7. května. Záměrem provozovatele
bylo udělat z nevyužitého areálu, kde bylo funkční pouze brouzdaliště, místo
pro volnočasové aktivity. Podle brouzdaliště byl areál pojmenován
„Brouzdák“. Kromě činností uvnitř v restauraci, jako je např. turnaj v pokeru
nebo autodráha, mohli návštěvníci využít také trampolínu, brouzdaliště se
skluzavkou, pískoviště, zahrát si plážový volejbal, pétanque, šipky nebo
frisbee. Přes léto mohli zájemci navštívit víkendové hudební akce, kreativní
akce pro rodiče s dětmi, v restauraci probíhaly poslechové večery a projekce
filmů. Přes zimu areál nefungoval, ale v případě zájmu byl otevřen pro
soukromé akce.

Dne 2. dubna byla na náměstí Republiky otevřena místo
bývalé prodejny Ryšavý další prodejna Hruška ve
Studénce.

V květnu byla na náměstí Republiky nad prodejnou
Hruška otevřena nová prodejna zdravé výživy Vitalita.
Prodejna nabízela různé druhy čajů, výživových doplňků
a produkty zdravé výživy.

‐ 34 ‐

Kronika města Studénky za rok 2013
Společnost Juddy bagety se zabývala výrobou a distribucí
obložených baget a sendvičů. Výrobky nabízela ve dvou
produktových řadách – Juddy bagety a České bagety.
Značka Juddy bagety byla na trhu od roku 2001 a od roku
2008 byla doplněná novou řadou České bagety. Výrobky
byly vyráběny z nejkvalitnějších surovin od českých výrobců, což je firemní
filozofie o vzájemné podpoře českých firem. Od roku 2013 byl ve Studénce na
Budovatelské ulici situován hlavní výrobní závod.

Nově otevřená provozovna Masáže, solárium na ulici
Budovatelské nabízela jak masáže klasické, tak
i baňkování, lávové kameny a solárium.

Čerpací stanice IPARI PARK ve
Studénce byla zprovozněna
11. prosince po více než roční
výstavbě. Pro zákazníky bylo
připraveno celkem 8 obslužných
míst na výdej pohonných hmot.
Nedílnou součástí celého areálů byla čerpací stanice LPG spolu s prodejem
náplní na propan‐butan o všech objemech (tato doplňková činnost bude
zprovozněna v průběhu února 2014). Dalším vybavením pro motoristy bylo
mycí centrum, které obsahovalo 2 boxy pro osobní automobily a 1 box pro
nákladní vozidla a kde byly 2 boxy pro huštění pneumatik spolu s boxy
s vysavačem. Parkovací plocha pojmula 20 nákladních souprav, 4 autobusy
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a 25 osobních vozidel. V rámci služeb byla pro motoristy připravená kuchyň,
která chystala občerstvení, denní menu, snídaně pro řidiče, chlazené nápoje
apod. SHOP byl vybaven rovněž pro osoby tělesně postižené, v prostorech
byla k dispozici sprcha pro řidiče. Návštěvníci mohli využít i službu WIFI.
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ŠKOLSTVÍ
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Mateřská škola Studénka
Mateřská škola Studénka byla příspěvkovou
organizací, která měla 7 odloučených pracovišť.
Ředitelkou byla Mgr. Pavla Honová, o děti se ve
školním roce 2012/2013 staralo 27 pedagogů
a 16 nepedagogických pracovníků. Ve všech
odloučených pracovištích bylo celkem 14 tříd
s 323 dětmi.
Třídy
byly
rozděleny
takto:
MŠ Budovatelská 2
(54 dětí),
MŠ Butovická 1
(27 dětí),
MŠ Poštovní 4
(105 dětí),
MŠ Komenského 3
(62 dětí),
MŠ R. Tomáška 2 (37 dětí), MŠ Nová Horka 1 (14 dětí).

MŠ Budovatelská

MŠ Butovická

MŠ Poštovní

MŠ Komenského
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MŠ R. Tomáška

MŠ Tovární

MŠ Nová Horka
Dne 2. ledna bylo v bývalých prostorech základní školy na ulici Tovární
otevřeno odloučené pracoviště Mateřské školy Studénka. 0ddělení
navštěvovalo 24 dětí. Strava se dovážela (stejně jako do všech ostatních
poboček) ze školní jídelny při ZŠ T. G. Masaryka.
Město Studénka získalo dotaci na rekonstrukci budovy MŠ Poštovní. Provoz
mateřské školy byl ukončen dne 30. června. Všechny děti z MŠ Poštovní byly
od 1. září umístěny v budově odloučeného pracoviště MŠ Studénka na ulici
Tovární, kde byla dosud provozována pouze jedna třída. Děti se stravovaly
v jídelně, která byla upravena a vybavena. Zrekonstruovaná budova mateřské
školy na ulici Poštovní bude jinak dispozičně řešena. Mateřská škola bude mít
6 tříd, vlastní tělocvičnu, učebnu pro výuku jazyků s interaktivní tabulí.
V budově budou provedeny nové rozvody vody, odpadů, nová
elektroinstalace, bude provedena výměna oken. V přistavěném podlaží bude
umístěna soukromá hudební škola MUSICALE, kterou děti budou mít
možnost navštěvovat.
Od září v novém školním roce 2013/14 měla Mateřská škola Studénka
6 poboček. Ředitelkou byla Mgr. Pavla Honová, o děti se staralo 28 pedagogů.
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Ve všech pobočkách bylo celkem 319 dětí, které byly rozděleny takto:
MŠ Budovatelská 52 dětí, MŠ Butovická 37 dětí, MŠ Komenského 62 dětí,
MŠ R. Tomáška 37 dětí, MŠ Tovární 116 dětí a MŠ Nová Horka 15 dětí.
U příležitosti dne otevřených dveří na Městském
úřadě Studénka proběhla v sále městského úřadu ve
dnech 25. září až 4. října výstava výtvarných prací
dětí mateřských škol ve Studénce na téma Čtyři roční
období. Sál se proměnil na toto krátké období na svět
pohádek, radosti, fantazie, skřítků a zvířátek, protože
děti se dívají na svět očima plnýma optimismu a radostného očekávání
z objevování něčeho nového.
V MŠ Komenského probíhal opět projekt „Předškolka“, podporovaný grantem
města Studénky. Sloužil pro maminky a děti, které ještě nenavštěvovaly
mateřskou školu. „Předškolka“ probíhala jednou týdně, maminky si
vyměňovaly zkušenosti a děti se účastnily různorodého programu, včetně
venkovního pobytu. Děti mohly také navštěvovat výtvarný kroužek
„Klubíčko“ a kroužek aerobiku. V MŠ R. Tomáška se pravidelně připravoval
pěvecký sbor „Tralaláček“.
Mikulášská nadílka pro děti všech mateřských škol proběhla 4. prosince
v Dělnickém domě. Děti se zúčastnily programu plného zábavy, kouzel,
říkanek, čertovin a poučení o pekle. Na závěr dostaly mikulášský dárek.

Základní škola Studénka

ZŠ Butovická
Ve školním roce 2012/2013 navštěvovalo školu 276 žáků
ve 13 třídách. O jejich vzdělání se starala ředitelka školy
Mgr. Jana Rychtarová, zástupkyně ředitelky Mgr. Jana
Bártová, 17 učitelů, 3 asistentky učitele a 2 vychovatelky.
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V pátek 10. ledna proběhla pěvecká soutěž „Butovický
slavíček“, které se zúčastnili žáci prvního stupně. Zpěváci
byli rozděleni do tří kategorií podle věku a o hudební
doprovod se postarala paní učitelka Mgr. Alena Myšková a
pan učitel Mgr. Michal Holub.
Ve středu 6. února proběhla soutěž ve sjezdovém lyžování pod názvem
„Studénecká lyže“. Tato akce se uskutečnila
v lyžařském areálu HEI PARK Tošovice a byla určena
pro žáky druhého stupně všech základních škol na
území města Studénky. Během dopoledne se
uskutečnil dvoukolový závod ve slalomu o putovní
poháry a další ceny, vše za přísného dohledu rozhodčích z řad učitelů tělesné
výchovy a na výborně připravené trati s kloubovými tyčemi a digitální
časomírou.
Škola se na přání žáků v tomto školním roce přihlásila do sběrové akce
„Zelený strom“. Žáci se do sběru pustili s nebývalým nasazením, bojovali o co
nejlepší umístění jak třídních kolektivů, tak i jednotlivců. Žákům pomáhalo
i mnoho rodičů a prarodičů, bez jejichž pomoci by se zejména ti nejmenší žáci
nemohli do akce zapojit. Celkové množství papíru se nakonec ustálilo na
16 368 kg.
Ve středu 20. března se škola již potřetí stala místem meziškolního klání
soutěžních dvojic, jejichž silnými zbraněmi byly
nejen znalosti a dovednosti nabyté v anglickém
jazyce, ale i rychlost,
pohotovost,
týmová
spolupráce a vhodně zvolená
taktika. Pozvání do soutěže
v angličtině „HAVE FUN WITH ENGLISH“ přijaly
i tentokrát nejen všechny základní školy ze Studénky,
ale i školy z blízkého okolí – z Bílovce (ZŠ Komenského a ZŠ TGM), Pustějova,
Bartošovic a Kujav. Soutěž byla přichystána pro žáky 4. až 9. ročníku, kteří
byli rozděleni do tří věkových kategorií. Aby celá akce mohla v takovém
rozsahu proběhnout, pomáhali s její organizací žáci osmých a devátých
ročníků, kteří jako porotci u jednotlivých úkolů nesli značnou zodpovědnost
za regulérnost a správnost této soutěže. Akce byla uskutečněna za grantové
podpory města Studénky.
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Dne 17. května měli žáci opět možnost zhlédnout divadelní představení
v anglickém jazyce. Tentokrát byl pozván
herec a klaun Schelie Nielsen alias Dr. Klutze,
který během dopoledne odehrál dvě
představení, obě věnovaná jeho rodné
Austrálii. Žáci měli možnost zahrát si i na
tradiční nástroj australských domorodců
didgeridoo. Dr. Klutze s dětmi komunikoval,
zapojil je do samotného představení a žáci měli takto příležitost si zábavnou
formou procvičit angličtinu.
Ve školním roce 2013/2014 navštěvovalo školu 279 žáků ve 12 třídách.
O jejich vzdělání se starala ředitelka školy Mgr. Jana Rychtarová, zástupkyně
ředitelky Mgr. Jana Bártová, 17 učitelů, 3 asistentky učitele a 2 vychovatelky.
Celým školním rokem procházel projekt „Butovická unie“. Byl to celoškolní
projekt zaměřený na posílení komunikace a vztahů ve třídě. Celá škola se
změnila na Butovickou unii a každá třída byla jedním státem. Úkolem
každého státu bylo společně se domluvit na názvu, vlajce, znaku a heslu,
připravit hymnu a prezentaci třídy. Samostatným státem se stala i školní
družina, sborovna a ředitelna. V prosinci proběhl vánoční jarmark, který
začal slavnostním vztyčením vlajky každé třídy, poté se žáci odebrali ke
společnému tvoření do tříd. Odpoledne byla škola otevřená široké veřejnosti
a žáci prodávali své výrobky. Projekt vyvrcholí v květnu 2014.
Své pevné místo si v kalendáři vydobyla meziškolní
soutěž „Studénecká laťka“. Závod byl jako vždy
velmi silně obsazen. Vrcholem soutěže byla
kategorie starších žáků, ve které se Jan Burček
pokoušel o překonání rekordu laťky, což se bohužel
jen těsně nepovedlo.
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ZŠ Sjednocení
Ve školním roce 2012/13 navštěvovalo školu 271 žáků
ve 13 třídách, na jejich vzdělávání se podílelo 18 učitelů
včetně ředitele školy a zástupkyně ředitele školy,
1 asistentka pedagoga pro dva autistické žáky v osmé
třídě a 2 vychovatelky. Ředitelem školy byl Mgr. Pavel Tisovský, zástupkyní
ředitele Mgr. Jana Mantheeová.
Dne 21. března se uskutečnil projekt „Den pro zdraví“, který nabídl řadu
aktivit. Děti i rodiče
si mohli nechat zjistit
hmotnost těla, podíl
vody a tuku a konzultovat to
s odbornicí, mohli si
vyzkoušet
cvičení
jógy
a správné dýchání.
V tvořivých dílnách probíhaly
ukázky
výroby
mýdla, malování na sklo,
vytvoření obrázku
na sklo. Velký zájem byl
o výrobky Pohankového mlýna a o ochutnávku čajů. V prostorech školní
chodby probíhal bleší trh, jehož výtěžek byl příspěvkem na koncert „Tiché
zpívání“ neslyšících dětí z Ostravy.
Již pátým rokem pořádalo sdružení rodičů akci „In‐line bruslení“, která je
spíše známá pod názvem „Pálení čarodějnic“. Tento rok proběhla 30. dubna.
Krásné ceny, bohatý program, pořádaný žáky, a v neposlední řadě teplé
a suché počasí byly zárukou velké účasti hlavně dětí ve věku do deseti let
s jejich rodiči. Výtěžek z prodeje byl rodiči využit na podporu aktivit pro děti.
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Na jaře se 1. třída zúčastnila celostátního projektu
v knihovně „Už umím číst – Knížka pro prvňáčka“.
Projekt se skládal ze dvou literárních besed, jedna
byla se spisovatelem Zdeňkem Železným, druhá
s knihovnicí Ludmilou Goldovou. Třetí částí
projektu byla výstava obrázků v knihovně na téma „Oblíbený hrdina mé
pohádkové
knížky“.
Závěrem projektu navštívily
paní knihovnice žáky ve
škole, přesvědčily se, jak děti
umějí číst, a předaly jim
knížku básniček Radka Malého,
která byla vydaná pouze
pro tento účel.
Několik měsíců probíhal na
celé škole projekt „Etická
výchova“. Žáci se vzdělávali
např.
v oblastech
vzájemných vztahů, úctě ke
stáří, slušného chování,
snášenlivosti
k druhým,
umění vycházet s lidmi.
Prostředkem k výuce byly dramatizace, vystoupení pro rodiče, návštěva
domova seniorů, účast ve sbírce na pořízení vodicího psa. Projekt byl
ukončen 9. května, kdy žáci na sérii scének a prezentací dokazovali, jak si
v jednotlivých situacích poradí.
Ve školním roce 2013/14 navštěvovalo školu 253 žáků ve 13 třídách, na
jejich vzdělávání se podílelo 20 učitelů včetně ředitele školy a zástupkyně
ředitele školy, 1 asistentka pedagoga a 2 vychovatelky. Ředitelem školy byl
Mgr. Pavel Tisovský, zástupkyní ředitele Mgr. Jana Mantheeová.
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Ve čtvrtek 21. listopadu proběhl ve škole projekt na podporu
vzájemných vztahů „Mezi lidmi“. Tento projekt
měl pomoci vytvářet dobré vztahy s rodiči a být
partnery při výchově dětí. Zároveň měl pomoci
všem zúčastněným, aby si uvědomili prostřednictvím
společného kladného prožitku vzájemnou úctu, důstojnost
lidské osoby, pocit při pozitivním hodnocení a uznání.
Zájemci se mohli zúčastnit tvůrčích dílen, např. keramické,
výroby adventních věnců, vánočních svícnů nebo svíček,
jógy, masáží.
Ve školním roce opět probíhal „PROJEKT COMENIUS“ pod
názvem „Rodina spolu po generace – rodinné historie,
historie regionu“. Projektu se zúčastnily čtyři školy ze
čtyř států (Česko, Slovensko, Polsko, Itálie). Jeho cílem
bylo ukázat různé aspekty historie, tradice a rodinnou
kulturu a zvyky regionů partnerských škol. Partnerské
školy byly přesvědčeny, že účast v tomto projektu
podpoří evropský smysl pro jednotu mezi žáky, posílí
dodržování národních tradic a rodiny a integruje proces
učení.

ZŠ Slunečnice
Ve školním roce 2012/2013 školu navštěvovalo
23 žáků, kterým se věnovali 4 učitelé, 2 pedagogické
asistentky, školnice a účetní. Ředitelkou školy byla
Mgr. Miroslava Halušková, zástupkyní PaedDr. Irena
Wagnerová.
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Na 10. dubna pozvala Základní škola Slunečnice své kamarády ze školy pro
sluchově postižené z Ostravy‐Poruby, kteří vystoupili
s naprosto unikátním zpíváním ve znakové řeči,
nazvaném „Tiché zpívání“. Dva koncerty se konaly
v prostorech ZŠ Sjednocení a byly určeny také žákům
této školy, aby mohl být zážitek zprostředkovaný co
možná nejvyššímu počtu diváků. Žáci 6. A třídy této
školy měli navíc výborný nápad na získání financí pro
akci. Samostatně a s nadšením uspořádali bleší trh,
jehož výtěžek byl určen na úhradu občerstvení
a cestovného pro účinkující.

Týden „HONZY VITAMÍNA“
Ve dnech 27. až 31. května proběhl školní projekt
zaměřený na zdravou výživu a zdravý životní styl
„Zdravé dny Honzy Vitamína“. Celá škola se každé
ráno přivítala ranním zvoněním na rozcvičku před
budovou školy, poté následovalo pití bylinného čaje. V pondělí proběhla
beseda o módě a hygieně těla, spojená s malou módní přehlídkou, ve středu
se uskutečnila exkurze do lékárny a plavání v bazénu. V pátek se žáci
zúčastnili velmi zajímavé besedy se zdravotní sestřičkou.
Dne 18. června škola využila zajímavou nabídku na netradiční tříhodinový
program pro děti na školní výlet na zámek Kunín. V úvodu zhlédli žáci
v tanečním sále divadelní pohádku „O Honzovi“, kterou zahráli herci
z Divadélka Mrak. Dvě průvodkyně provedly výletníky jednotlivými
zámeckými komnatami a představily výstavu divadelních kostýmů
a divadelních loutek a kulis.
V rámci školního projektu „Zdravé tělo“ bylo za přispění
sponzorů na školní zahradě vybudováno místo nabízející
žákům obou škol různé druhy pohybových aktivit. Ty mají
u zdravých dětí eliminovat sedavý způsob života, u dětí
s jakýmkoliv zdravotním handicapem povzbuzovat
jejich samostatnost, odvahu, nadšení, v rámci jejich
možností posilovat potřebné svalové skupiny, a tím
uspokojit touhu po samostatném pohybu, který je pro
ně v mnoha případech nesnadný.
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Ve školním roce 2013/2014 školu navštěvovalo 23 žáků, kterým se věnovali
4 učitelé a 2 pedagogické asistentky. Ředitelkou školy byla Mgr. Miroslava
Halušková, zástupkyní PaedDr. Irena Wagnerová.
Školním rokem procházely čtyři základní projekty. Pro žáky 1. stupně byl
určen projekt „Voda“, který měl žákům zprostředkovat poznatky, týkající se
vody na Zemi a významu čistoty vod, a pomoct uvědomit si důležitost
a potřebnost pitné vody. Projekt „Městečko“ byl určen pro děti ve školní
družině ve věku 7 až 15 let. Děti si během školního roku postavily „papírové“
městečko podle svých představ a během her se seznamovaly s místem svého
bydliště, k čemu slouží jednotlivé stavby, domy a budovy, jak to v nich
funguje a jaký mají význam pro život městečka. Cílem projektu
„Ochutnáváme evropskou kuchyni“, který byl určen žákům 2. stupně, bylo
seznámit se s evropskou kuchyní a s novými zeměmi, pochopit problematiku
nedostatku potravin ve světě a naučit se s nimi šetřit. Projekt pro všechny
žáky školy „Honza Vitamín“ seznamoval žáky se vším, co se týká zdraví
a zdravého životního stylu. Tento projekt navazoval na první část, která
probíhala na jaře.
Už po osmé proběhl 22. října v Dělnickém domě
„Studénecký kapřík“, který škola pořádala ve
spolupráci se SAK Studénka, příspěvková organizace.
V tomto roce se přehlídky zúčastnilo rekordních
210 účastníků ze 13 různých organizací pro mentálně
a sluchově postižené ze Studénky, Nového Jičína, Ostravy, Kopřivnice,
Fulneku, Bílovce a Frenštátu p. R.

ZŠ T. G. Masaryka
Ve školním roce 2012/2013 měla škola 239 žáků (od
1. května 238 žáků) v 10 třídách. Na škole pracovalo
17 pedagogů a 2 vychovatelky. Ředitelkou školy byla
Mgr. Alena Dvorská, zástupcem ředitelky Mgr. Milan Stiller.
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K 85. výročí, kdy se začalo vyučovat v budově na ulici 2. května, připravila
škola „Kulturní kaleidoskop“.
Původně se
jednalo o budovu měšťanské
školy, která
byla otevřena roku 1928. Na
11. dubna si
žáci
připravili
téměř
tříhodinový
program, na který pozvali do
Dělnického
domu
nejen
své
rodiče,
prarodiče,
ale i své známé. Jako host
vystoupil
dětský pěvecký sbor „Tralaláček“ z MŠ na ulici R. Tomáška.
Historického úspěchu dosáhli žáci
1. stupně ve vybíjené. Všechno začalo
ve Studénce v základním okrskovém
kole ve vybíjené „Preventan Cup“,
kde žáci a žákyně 1. stupně obsadili
1. místo. Postoupili tak do okresního finále, kam se sjelo osm nejlepších škol
z celého okresu. Okresního kola se zúčastnili pouze chlapci a postoupili do
krajského kola z 2. místa, které se konalo ve Frýdku‐Místku. Tentokrát už si
vítězství nenechali ujít a zajistili si 1. místo v celém turnaji.
Ve školním roce 2013/2014 měla škola 259 žáků v 11 třídách. Na škole
pracovalo 21 pedagogů, 1 asistentka pedagoga a 2 vychovatelky. Ve školní
družině byla dvě oddělení se čtyřmi kroužky. Největší zájem byl o kroužek
rybářský, taneční a kroužky keramiky. Ředitelkou školy byla Mgr. Alena
Dvorská, zástupcem ředitelky Mgr. Milan Stiller.
V září proběhl týdenní adaptační pobyt pro žáky 6. ročníku a týdenní škola
v přírodě, společná pro žáky 1. a 9. ročníku.
Školní zahrada se využívala k pořádání mimoškolních akcí třídních (např.
„Ježčí stezka“, „Podzimní
tvoření“,
„Jarní
tvoření“)
i celoškolních –
„Zahradní slavnost“. Během
celého
roku
2013
probíhal ve škole projekt „Živá
zahrada“
v rámci
Revolvingového
fondu
Ministerstva životního
prostředí, ze kterého škola
získala finanční prostředky ve výši
70.000 Kč na obnovu školní zahrady.
Tento projekt měl přetvořit stávající
školní zahradu v malé přírodní
arboretum,
ve
kterém
bude
převažovat druhová rozmanitost pěstovaných rostlin, sloužících k bádání,
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nad množstvím vypěstované zeleniny, květin a ovoce. Zahradě zůstalo její
základní rozdělení na část ovocnou, pěstební, studijní a relaxační. Všechny
úpravy vedly ke zmenšení podílu pracovních činností a naopak ke zvýšení
možnost výuky ostatních předmětů napříč ročníky. Zahrada byla vybavena
vstupní informační tabulí s plánem pozemku a popisky u jednotlivých
studijních druhů rostlin.
Nově zrenovovaná zahrada byla uvítána do života společnou
oslavou. 22. října upořádala škola pro žáky a jejich rodiče
„Zahradní slavnost“, která proběhla v areálu školy a školní
zahrady. Zájemci se mohli zúčastnit několika dílen, např. dlabání
dýní, výroby podzimních vazeb, zápichů do květináčů i prací
s keramickou hlínou.
Projekt „Moje škola v našem městě“
byl určen rodičům předškoláků ve
městě, dětem v předškolním věku
a žákům 1. a 9. ročníku. Projekt
podporoval společnou práci rodičů,
dětí a rodičů i dětí v heterogenních skupinách. Jeho
součástí byla např. dílna pro rodiče předškoláků, šest
pravidelných setkání rodičů předškoláků společně
s jejich dětmi ve škole, čtenářské dílny pro předškoláky
a jejich rodiče nebo den otevřených dveří.
Již 3. ročník aukce obrázků žáků proběhl 13. prosince. Aukce je pořádaná jako
podpora projektu „Adopce na dálku“, ve které škola podporuje dívku
z Ugandy, a její součástí byl prodej vánočních vazeb, ozdob, keramiky a přání.
Po celý rok 2013 mohla škola používat značku „Rodiče vítáni“, která jí byla
znovu udělena organizací EDUin, o. p. s. Tato značka znamená, že rodiče
a škola jsou otevření vzájemné komunikaci a tzv. táhnou za jeden provaz.
Nejúspěšnějším kroužkem školy byla taneční skupina „T. G. Matonky“, která
tancuje styl discodance. V roce 2013 se děvčata scházela v tělocvičně ZŠ TGM
každou středu. Vystupovala na různých akcích města Studénky i v okolních
obcích a městech, např. v Bernarticích nebo
v Kopřivnici. Zúčastnila se soutěží „Frendance“
(2. místo), „O zlatý pohár BAV klubu Příbor“ (1. místo),
„Dance Evolution“ v Přerově (6. místo). V tomto roce
zaznamenala největší úspěch ve své taneční kariéře,
a to 1. místo v republikovém finále v discodance –
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hobby v kategorii starší děti. Kromě tance se děvčata také ráda bavila, byla
v aquaparku ve Frýdku‐Místku, v Cinestaru v Ostravě, slavila společně
vánoční svátky nebo přespávala ve škole.

SŠEP Studénka, o. p. s.
Škola poskytovala vzdělání ve třech oborech – Obchodní
akademie se zaměřením na výpočetní techniku a cestovní
ruch, Ekonomické lyceum se zaměřením na výpočetní
techniku a cestovní ruch a obor Podnikání v denní
a dálkové formě. Ředitelkou školy byla PaedDr. Katarína
Vrablová, zástupkyní školy Ing. Monika Kochová.
Školním rokem se prolínalo několik projektů. Např. projekt EU „Peníze
středním školám“ sloužil ke zlepšení podmínek pro vzdělávání. Projekt
„Profesionalizace“ se týkal komunikačních dovedností.
Slavnostní společenská atmosféra ovládla v pátek 15. března Dělnický dům
ve Studénce. Ten se stal místem konání studentského plesu. Předvést své
taneční umění a pobavit se přišli nejen současní studenti, ale také absolventi.
Program již tradičně zajišťovali studenti třetího ročníku, kteří ples pořádali
v rámci studentské společnosti a kteří připravili bohatý kulturní večer.
O hudební doprovod se celý večer starala opavská kapela Bledule, jejíž
muzika na parket přivedla i zaryté odpůrce tance. Ve chvílích odpočinku si
návštěvníci plesu užili vystoupení mažoretek, temperamentní ukázku
latinsko‐amerických tanců či nebezpečné kousky akrobatické skupiny.
Největším překvapením se stal zpěvák Voxel, jehož účast na plese byla až do
poslední chvíle tajemstvím. Lákavým prvkem večera se díky štědrosti
sponzorů ze Studénky a okolí stala soutěž o ceny. Organizátorům plesu se jich
totiž povedlo zajistit více než dvě stě, takže výhru si domů odnášel skoro
každý.
Ve školním roce 2013/14 byl ve škole otevřen nový
obor – Obchodní akademie se zaměřením na výpočetní
techniku a média, ve kterém je ve výuce zařazena
problematika masových médií a mediální komunikace.
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Ředitelkou školy byla
Ing. Monika Kochová.

PaedDr. Katarína

Vrablová,

zástupkyní

školy

Jedna z netradičních událostí čekala na žáky ve výuce v říjnu, kdy je navštívili
zástupci Moravské tiskové agentury, aby společně nahlédli pod pokličku
novinářského světa.

ZUŠ J. A. Komenského Studénka
Základní umělecká škola měla ve školním roce
2012/2013 700 žáků, kteří navštěvovali 3 obory –
hudební, výtvarný a taneční. V hudebním oboru bylo
přibližně 400 žáků, v tanečním 200 žáků a ve
výtvarném 100 žáků. Počet pedagogických pracovníků
byl celkem 32, z tohoto počtu 3 pedagogové vyučovali ve výtvarném oboru
a 3 pedagogové v tanečním oboru, ostatní v hudebním oboru. Ředitelkou
školy byla Mgr. Renata Talpová, zástupcem ředitelky Zdeněk Vlk.
Dne 8. ledna proběhlo v prostorech ateliéru výtvarného oboru ZUŠ
J. A. Komenského natáčení České televize Ostrava v rámci programu pro děti
s názvem „Šikulové“. Natáčení se zúčastnilo 29 žáků. První skupina
zhotovovala loutky ke stínovanému divadlu a poté si s nimi zahrála na jevišti.
Druhá skupina pracovala na vlastních šablonách a z nich pak technikou
tupování temperovými barvami vytvořila barevnou abstraktní kompozici.
Vyvrcholením celého odpoledne byla společná práce žáků na kalendáři roku
2013 s využitím archivních obrázků výtvarného oboru.
V koncertním sále základní umělecké školy proběhl 20. března „Jarní
koncert“.
V rámci předvelikonočního setkání se mohli zájemci o výtvarné techniky sejít
v prostorech výtvarného oboru na výstavě „Vosková batika a paličkovaná
krajka“ v sobotu 16. března. Výstava byla spojená s prodejem drobných
dárků.
V sobotu 6. dubna se v Přibyslavi konala tradiční taneční soutěž
„Přibyslavský pantoflíček“. Pravidelně se jí zúčastňuje paní učitelka Nikita
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Brožková se svými žáky. Výsledky předčily všechna očekávání. Nejmenší děti
získaly dvě 1. místa, starší žákyně byly oceněny jedním 3. místem a jedním
1. místem.
Dne 18. dubna proběhla v prostorech základní umělecké
školy pěvecká soutěž „Studénecký slavíček aneb Oživení
české lidové písně“. Soutěže se zúčastnilo
32 soutěžících z mateřských a základních škol
ve Studénce a z přilehlých obcí. Akce byla
podpořena grantem města Studénky. Z této finanční podpory byly
vyrobeny keramické ceny pro všechny soutěžící.
Nejen žáci školy předváděli své umění. Během klavírního recitálu 23. dubna
se představil Dušan Brus, posluchač Fakulty umění Ostravské univerzity,
kterého doprovázela MgA. Pavla Sungová‐Vozarová. Společně zahráli skladby
Mozarta, Nováka a Liszta.
Dne 20. června předvedli žáci školy původní
dětský muzikál „Lidojedi“, který byl podpořen
grantem města Studénky.
Mezinárodní den hudby oslavili žáci, učitelé a jejich příznivci 26. června.
Během koncertu se představili nejlepší žáci všech oborů a jejich hosté.
Zájemci se mohli zúčastnit i doprovodného programu, jako byly výtvarné
dílny, keramické milíře nebo soutěže pro děti.
Svá absolventská vystoupení předvedli za konci školního roku žáci všech
oborů. Hudební obor uspořádal 29. května koncert, taneční obor 31. května
vystoupení a výtvarný obor výstavu ve dnech 4. až 7. června.
Ve školním roce 2013/2014 měla základní umělecká škola 700 žáků, kteří
navštěvovali 3 obory – hudební, výtvarný a taneční. O žáky se staralo
25 učitelů hudebního oboru, 3 učitelé výtvarného oboru a 3 učitelé tanečního
oboru. Ředitelkou školy byla Mgr. Renata Talpová, zástupkyní ředitelky
Markéta Tulejová, dipl. um. ZUŠ J. A. Komenského Studénka se začala
zaměřovat na výuku žáků se zvláštními vzdělávacími potřebami, zejména na
výuku žáků v hudebním oboru se zrakovým postižením. V tomto školním
roce vyučovala v hudebním oboru 2 nevidomé žáky. Tuto vysoce
specializovanou výuku chtěla ZUŠ nabídnout zájemcům nejen zrakově
postiženým, ale postupně výuku rozšířit i pro žáky s dalšími specifickými
vzdělávacími potřebami.
‐ 52 ‐

Kronika města Studénky za rok 2013
Také vánoční a předvánoční čas se projevil na programu školy. 10. prosince
se ve Studénce uskutečnil koncert „Vánoční hvězdičky“. Výtvarný obor
připravil na sobotu 14. prosince výstavu „Zátiší Vánoc“, která byla spojená
s prodejem drobných dárků.
Muzeum Novojičínska a Comenius Fulnek pořádaly ve Fulneku v kostele
sv. Jakuba cyklus adventních koncertů. Na jednom z koncertů, který byl
zaměřený na starou barokní hudbu a který proběhl 15. prosince, vystupovali
jak žáci, tak i učitelé školy.

Soukromá základní umělecká škola
MUSICALE, v. o. s.
Soukromá základní umělecká škola MUSICALE oslavila
v tomto roce 20. výročí založení. Tato soukromá základní
umělecká škola byla založená roku 1993 jako veřejně
obchodní společnost. Měla kapacitu 200 žáků, ředitelkou
byla Mgr. Jana Sniehottová. Vyučovalo v ní 10 pedagogů nejen hru na hudební
nástroje, ale také sólový a sborový zpěv. Při škole pracoval soubor zobcových
fléten „Studénečtí pištci“, který hraje starou hudbu, dětský pěvecký soubor
„Studeňáček“ a dětský jazzový orchestr „MUSICALE‐band“.
K 20. výročí
založení
školy
MUSICALE
se
v 16 hodin
v Dělnickém
koncert. Představily se
pěvecký sbor „Studeňáček“
návštěvníci
koncertu
cukrárně a po ní byla
„Popelka“.

Soukromé základní umělecké
uskutečnil v sobotu 25. května
domě ve Studénce slavnostní
soubory školy, orchestr, dětský
a sólisté. O přestávce měli
možnost občerstvení v hudební
uvedena
hudební
pohádka

Z důvodu rekonstrukce budovy se od září vyučovalo v budově
ZŠ Sjednocení. Tam také ve čtvrtek 14. listopadu proběhl
podzimní koncert s názvem „Improvizace u klavíru“.
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Pro vánoční hru bylo
téma.
Po
loňské
na zpracování lidových
příběh „Vzhůru, vzhůru,
byl předveden nejen
18. prosince.

tentokrát vybráno vážnější
„Popelce“ se členové vrhli
koled a vytvořili betlémský
pastuškové“. Tento příběh
rodičům v předvánoční čas

Velkým úspěchem bylo vystoupení souboru „MUSICALE‐band“ v ostravském
klubu „Parník“. Tento hudební klub se zaměřuje na pořádání koncertů
poslechové hudby, zejména na hudbu jazzovou. Ve spolupráci se základními
uměleckými školami pořádá také přehlídku školních kapel pod názvem
„Jazztalent“. Jubilejního 15. ročníku se zúčastnil také „MUSICALE‐band“ pod
vedením Dušana Šurmana a „DRUMS‐band“ pod vedením Radka Šlachty. Žáci
Musicale převedli téměř hodinový program zaměřený především na jazz.

Žákovský parlament B.E.S.T.T.
Již druhým rokem tvoří žákovský parlament s názvem B.E.S.T.T. 5 studentů
SŠEP Studénka, o. p. s., a zástupci čtyř základních škol, a to ZŠ Butovická,
ZŠ TGM, ZŠ Sjednocení a ZŠ Slunečnice. Tato organizace se zajímá o kulturu
pro děti a mládež ve Studénce.
Ve
spolupráci
se
SAK Studénka,
příspěvková organizace, se žákům
podařilo zorganizovat akci s názvem
„Diskotéka pro náctileté“. Tato událost
proběhla
8. února
v prostorech
Dělnického domu. Přišlo se podívat, pobavit a zatančit si přes
50 náctiletých.
Žákovský parlament ve spolupráci se
SAK Studénka, příspěvková organizace,
připravil v areálu zámku program na
1. května. Součástí programu byla
pěvecká, taneční a hudební vystoupení,
komentovaná prohlídka zámku i tombola. Výtěžek akce byl

‐ 54 ‐

Kronika města Studénky za rok 2013
určen na podporu a obnovu zámeckého areálu ve Studénce.
Ve dnech 26. až 27. září proběhlo na Prostřední Bečvě v hotelu Kyčera
seznamování nových členů parlamentu. Hlavním cílem setkání bylo
plánování společných akcí na školní rok 2013/14.
Žákovský parlament chystal na středu a čtvrtek 15. a 16. října
„Drakiádu“, soutěž v pouštění draků. Bohužel se musela pro
nepřízeň počasí přeložit na středu 23. října a čtvrtek 24. října
Soutěžilo se o nejoriginálnějšího, nejvýše létajícího a nejdéle
létajícího draka.
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SOCIÁLNÍ SITUACE
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Charita Studénka
Rok 2013 byl obdobím zkvalitňování poskytovaných
sociálních služeb a rozšiřováním působnosti Charity
Studénka, ve které pracovalo 22 zaměstnanců. Ředitelkou
byla Ing. Anna Šikulová.
Charita Studénka poskytovala 3 typy registrované sociální služby. Dům
pokojného stáří – Domov sv. Anny měl kapacitu 19 uživatelů, kteří obývali
6 jednolůžkových, 5 dvoulůžkových a 1 třílůžkový pokoj. Pracovalo zde
15 zaměstnanců. Pečovatelskou službu si vyžádalo 126 klientů, o které se
staralo 5 zaměstnanců. Azylové ubytování – byt pro matky v tísni měl
kapacitu pro 1 maminku s 1 až 3 dětmi a pracovali zde 3 zaměstnanci.
Dalšími službami, nespadajícími do registrovaných
služeb, byla ošetřovatelská služba (počet klientů 65, počet
zaměstnanců 3), charitní šatník (provoz byl plně
zajišťován dobrovolníky) a půjčovna kompenzačních
a zdravotnických pomůcek.
Zařízení a prostředí Domova sv. Anny se dále vylepšovalo, z dotace
Nadace OKD byla pořízena a instalována schodišťová sedačka, která
odstranila bariérovost točitého schodiště. Z bývalé zimní zahrady byla
zřízena kavárna pro ubytované seniory. V Domově sv. Anny se pravidelně
konaly mše svaté, probíhaly různé aktivity a setkávání seniorů. Mezi
nejzdařilejší akce patřil únorový ples s bohatým programem, canisterapie
nebo stavění máje. Senioři,
kterým to zdravotní stav
dovolil, se mohli zúčastnit
výletů
do
cukrárny,
do
restaurace Na Kmínku nebo
vzpomenout na své zemřelé blízké na hřbitově.
Domov sv. Anny také pravidelně navštěvovali žáci ZŠ Butovická
a ZŠ Sjednocení s vystoupeními k různým svátkům (MDŽ, Den matek), děti se
se seniory zároveň věnovali keramice. V červenci Domov navštívili studénečtí
tamburaši, kteří zahráli spoustu pěkných melodií. Dne 26. července se
v Butovicích konala „Annenská pouť“, na které senioři také nesměli chybět.
Charitou byly obnoveny poutě do kaple sv. Anny, která je v blízkosti Domova
a po níž získal Domov své jméno.
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V lednu proběhl 13. ročník „Tříkrálové sbírky“. Koledníci koledovali
v 15 obcích a zapečetěno bylo 96 pokladniček. Celkový výtěžek činil
444.779 Kč. 65 % výtěžku bylo použito na podporu provozu charitní
pečovatelské služby, zakoupení a opravu zdravotnických a kompenzačních
pomůcek do půjčovny. Zbývající část vybraných peněz byla použita na
celostátní projekty a zahraniční pomoc.
Ani Domov sv. Anny nebyl ušetřen během květnové
povodně. Voda zaplavila přízemí a způsobila značné škody.

Dům s byty zvláštního určení
V domě na ulici Budovatelské čp. 779 je 37 bytů
zvláštního určení, které slouží občanům tělesně
a zdravotně znevýhodněným. Nájemníkům těchto bytů
zajišťovalo město Studénka svými zaměstnanci
poskytování pečovatelské služby. Vzhledem k tomu, že
na území města poskytuje stejný druh služeb rovněž Charita Studénka,
ukončilo město k 1. září poskytování této sociální služby. Budova zůstala
v majetku města, které i nadále pronajímá byty, a pomoc obyvatelům formou
asistenčních služeb zajišťuje soukromá fyzická osoba.
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BEZPEČNOSTNÍ
SITUACE
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Městská policie Studénka
K 31. prosinci 2013 měla městská policie 14 zaměstnanců,
z toho 10 strážníků včetně velitele s platným osvědčením
odborné způsobilosti a 4 dispečerky (bez osvědčení
odborné způsobilosti). Personální situace v roce 2013,
kdy došlo ke snížení stavu zaměstnanců městské policie
o jednoho strážníka, neumožňovala pravidelně sestavovat dvoučlenné denní
hlídky a podle potřeby posilovat hlídky při kulturních a sportovních akcích,
v nočních hodinách a o víkendech.
V roce 2013 bylo městskou policií zaznamenáno 3 627 událostí, byla
dokončena modernizace pultu centralizované ochrany, bylo nahrazeno staré
hardwarové vybavení a software PCO z důvodu zvýšení spolehlivosti
systému. Zvýšena byla také kontrolní činnost v oblasti veřejného pořádku,
kde bylo provedeno 1 546 kontrol. Ve spolupráci s OO PČR Studénka bylo
řešeno celkem 158 událostí, z toho bylo provedeno 5 plošných kontrol,
zaměřených na podávání alkoholu mládeži a řízení pod vlivem alkoholu nebo
jiné návykové látky.
Mezi nejčastější přestupky, které strážníci řešili, patřily dopravní přestupky
v počtu 323. 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 133 následovaly přestupky proti pořádku ve věcech územní
samosprávy (porušení obecně závazných vyhlášek obce), jako je volné
pobíhání psů, znečišťování veřejného prostranství psy, nedodržení
ohlašovací povinnosti ve vztahu k místním poplatkům. K dalším přestupkům
patřily např. přestupky proti veřejnému pořádku, přestupky proti
občanskému soužití a přestupky proti majetku. Přestupky byly řešeny
domluvou (412 přestupků), blokovou pokutou (175 přestupků v celkové výši
52.700 Kč) nebo předáním správním orgánům (106 přestupků).
V roce 2013 strážníci řešili také jiné události. Bylo např. provedeno
77 odchytů psů. Problematikou vraků se zabývali v součinnosti s odborem
stavebního řádu a územního plánování a s odborem místního hospodářství a
údržby majetku. Celkem bylo řešeno 6 případů nálezů vraků. Nalezená jízdní
kola, peněženky, doklady apod. (30 případů) byly předány buď zpět majiteli,
nebo na Městský úřad Studénka. Skládky byly zakládány jednak
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u příjezdových komunikací do města, v katastru města byly problematickými
oblastmi hlavně okrajové části a ulice Tovární. Za období roku 2013 strážníci
zmapovali, zaevidovali a přispěli k odstranění 69 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 2013 oznámeno
OO PČR v 31 případech, 8 podezřelých pachatelů trestných činů bylo přímo
zadrženo strážníky městské policie. Strážníci městské policie poskytli první
pomoc v 9 závažnějších případech zranění.
Nejvíce událostí se vyskytlo v okrsku sídliště (2 495), nejzatíženějšími
ulicemi byly ulice Budovatelská (529 událostí), L. Janáčka (388 událostí),
Poštovní (332 událostí) a Sjednocení (317 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
Butovické. Před základní školou na ulici Sjednocení prováděli dozor dle
dohody příslušníci Policie ČR. I v roce 2013 probíhala výuka profesní
a praktické sebeobrany Aiki jutsu a Taiho jutsu pro zaměstnance městské
policie a zaměstnance městského úřadu.

Obvodní oddělení PČR Studénka
V roce 2013 bylo v teritoriu OO PČR Studénka spácháno
233 trestných činů, což je ve srovnání s rokem 2012,
kdy bylo spácháno 207 trestných činů, zvýšení
o 26 trestných činů. Při meziročním srovnání
objasněnosti trestné činnosti došlo k jejímu nárůstu
o 2,6 %. Na tomto počtu se největší měrou stále podílí majetková trestná
činnost (118 trestných činů). Nárůst trestné činnosti byl zaznamenán na
úseku násilné trestné činnosti a hospodářské trestné činnosti (12 případů
úvěrových podvodů oznámených kyperskou společností v roce 2013, ale
spáchaných v roce 2011).
V roce 2013 došlo na úseku mravnostní kriminality k jednomu případu
výtržnictví formou obnažování se na veřejnosti. Pachatel tohoto deliktu zatím
nebyl zjištěn.
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U násilné kriminality bylo v roce 2013 zaznamenáno celkem 25 trestných
činů, u 22 z nich byl zjištěn pachatel. Jednalo zejména o sérii vydírání, jeden
případ loupeže, ublížení na zdraví, porušování domovní svobody. Případ
nebezpečného vyhrožování se zbraní na vrátnici Multip Agro Studénka, kde
byl zajištěn kamerový záznam incidentu a kdy byla zveřejněna podobizna
pachatele ve sdělovacích prostředcích, dosud nebyl vyřešen.
Největší podíl trestné činnosti zaujímala v roce 2013, stejně jako v předešlých
letech, majetková kriminalita. Jednalo se o 118 trestných činů. Nejvíce,
21 skutků, bylo krádeží vloupáním do ostatních objektů (zahradní chatky,
sklady, dílny, výrobní objekty, objekty služeb) a 21 krádeží jízdních kol. Poté
následují krádeže v jiných objektech (11 případů) společně s krádežemi
motorových vozidel, krádeže v bytech (9 přečinů) a vloupání do rodinných
domů (6 deliktů). Majetkovými delikty byla za rok 2013 způsobena škoda ve
výši 4.214.000 Kč.
V roce 2013 byl policisty vyšetřován 1 zločin loupeže známého pachatele
a 1 skutek známého pachatele na úseku ochrany měny. V průběhu roku byl
realizován 1 delikt nedovolené výroby a držení psychotropních látek a jedů.
V roce 2013 bylo u Obvodního oddělení Policie České republiky ve Studénce
trestně stíháno 139 pachatelů trestné činnosti. Z daného počtu se 15 osob
dopustilo násilné trestné činnosti, 48 majetkových skutků, 27 hospodářských
deliktů a 49 pachatelů se dopustilo zbývajících trestných činů. Z uvedeného
počtu bylo trestně stíháno 75 recidivistů, pro spáchání trestné činnosti byly
prověřovány 2 nezletilé osoby, 6 mladistvých a 26 žen. 36 osob páchalo
trestnou činnost pod vlivem omamných či psychotropních látek nebo
alkoholu. Bylo evidováno 379 poškozených, z toho byla 6 osobám způsobena
újma na zdraví. Celková škoda způsobená trestnou činností byla vyčíslena na
14.074.000 Kč.
Na úseku přestupků bylo v roce 2013 evidováno 446 případů. Největší podíl
zaujímaly přestupky proti bezpečnosti a plynulosti silničního provozu
(192 skutků), poté následovaly přestupky proti majetku (159 přestupků),
přestupky proti občanskému soužití (66 skutků) a zbylé přestupky
(29 deliktů). V blokovém řízení bylo vyřízeno 164 přestupků v částce
53.100 Kč. Celnímu úřadu v Mošnově bylo k vymáhání zasláno 58 bloků na
pokuty nezaplacené na místě v částce 31.100 Kč.
Ve služebním obvodě bylo šetřeno 54 dopravních nehod, v porovnání
s rokem 2012 došlo k nárůstu o 28 dopravních nehod. Nedošlo k žádnému
usmrcení osob, těžké zranění utrpěla 1 osoba, lehce bylo zraněno 12 osob.
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Nejčastější příčinou dopravních nehod byl způsob jízdy. Alkohol byl zjištěn
u 2 řidičů zúčastněných na dopravní nehodě.
V průběhu roku 2013 se ve služebním obvodě Obvodního oddělení Policie
České republiky ve Studénce nevyskytla žádná mimořádná událost v oblasti
narušení veřejného pořádku či událost s extrémistickým kontextem. Policisté
zdejšího útvaru byli nasazeni v 79 akcích k zajištění veřejného pořádku. Ve
23 případech se jednalo o zajištění veřejného pořádku při přepravě fanoušků
FC Baník Ostrava po železnici. Dále byli policisté zařazení do
28 celorepublikových akcí k zajištění bezpečnosti a plynulosti silničního
provozu. V rámci teritoria služebního obvodu OO PČR Studénka bylo vedením
vyhlášeno 23 dopravně bezpečnostních akcí. Ve spolupráci se strážníky
Městské policie Studénka policisté podnikli 3 policejní akce k dohledu nad
dodržováním zákazu podávání alkoholických nápojů nezletilým. S členy
rybářské stráže místní organizace Českého rybářského svazu se zúčastnili
2 akcí k eliminaci pytláctví na svazových vodách a se zaměstnanci firmy
Denas, s. r. o., Studénka spolupracovali při zajištění dopravní obslužnosti
a dohledu nad veřejným pořádkem při konání každoročního slavnostního
výlovu rybníka v Bartošovicích. V rámci výkonu hlídkové a obchůzkové
služby bylo vypátráno 7 osob, po kterých bylo vyhlášeno celostátní pátrání.
Na osobní svobodě bylo policisty omezeno celkem 33 osob.
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ŽIVOTNÍ
PROSTŘEDÍ
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Odbor stavebního řádu a územního plánování vydal v roce 2013 z hlediska
výkonu stavebního úřadu 232 rozhodnutí včetně usnesení, 24 souhlasů
s ohlášenou stavbou, 195 územních souhlasů, 11 sloučených územních
souhlasů a souhlasů s provedením ohlášeného stavebního záměru,
24 kolaudačních souhlasů a uskutečnil 106 kontrolních prohlídek na
stavbách a nemovitostech. V rámci uskutečněných kontrolních prohlídek bylo
povoleno užívání u 39 zrealizovaných staveb.
V roce 2013 bylo vydáno stavební povolení na tyto významnější stavby ve
městě Studénka: „Multifunkční alternativní centrum Kryt“ na Tovární ulici,
vybudovaný ze stávajícího nevyužívaného podzemního krytu (historického
bunkru) a na sanace krovu a stropu nad posledním podlažím zámku ve
Studénce (tzv. starý zámek). Důležitou stavbou bude „Výstavba objektu
DOZP – novostavba a přípojky“ na Poštovní ulici, k jejíž realizaci dojde v roce
2014. Jedná se o bytový dům o čtyřech bytových jednotkách, který bude
sloužit jako domov pro osoby se zdravotním postižením a převážně
k zajištění ubytování pro klienty zařízení umístěného v zámku v Nové Horce.
Realizátorem stavby a investorem je Moravskoslezský kraj, město Studénka
mu pro tento účel prodalo pozemky.
Z významnějších staveb byl kolaudační souhlas vydán ke změnám ve způsobu
vytápění bytových domů, spočívající v odpojování od soustavy centrálního
zásobování teplem. Bylo realizováno 19 kotelen v bytových domech
a 2 kotelny v objektu bývalého internátu. Bylo vydáno povolení k zahájení
zkušebního provozu nové čerpací stanice pohonných hmot v areálu bývalého
zahradnictví (firma IPARI PARK, s. r. o.).
Stavební úřad vydal povolení nebo opatření, kterými povolil výstavbu
8 novostaveb rodinných domů na území města Studénky. Byla dokončena
výstavba a povoleno užívání 11 bytových jednotek v rámci provedené
výstavby nových domů a 1 byt vznikl nově v rámci stavebních úprav ve
stávajícím objektu.
Z hlediska výkonu správní činnosti bylo vydáno 38 povolení dle zákona
o pozemních komunikacích a stavební úřad uskutečnil 35 dohledů na
místních komunikacích.
Na úseku životního prostředí bylo rozhodnutími povoleno kácení 84 ks
dřevin a 198 m2 keřů. Za pokácené dřeviny byla ve 4 případech uložena
náhradní výsadba v rozsahu 112 ks dřevin. Z podaných žádostí o kácení
dřevin nebylo povoleno kácení 5 ks dřevin. Dále bylo vydáno 6 rozhodnutí
o uložení poplatků za vynětí ze zemědělského půdního fondu včetně usnesení
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o postoupení nebo zastavení a 3 rozhodnutí o zásahu do významného
krajinného prvku.
Na úseku rybářství bylo v roce 2013 vydáno 42 rybářských lístků, z toho bylo
20 lístků pro nové rybáře.
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SPORT, KULTURA,
SPOLEČENSKÝ
ŽIVOT
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Většina sportovních a kulturních akci tohoto roku se vztahovala
k významnému výročí 100 let vzniku kultury a sportu ve Studénce.
Roku 1913 vznikl ve Studénce tamburašský soubor a v Butovicích
Mezinárodní dělnická tělocvičná jednota.
V březnu tohoto roku také uplynulo 100 let od
otevření české obecné školy v Butovicích.
V Butovicích
převažovalo
německé
obyvatelstvo, situace se však změnila po
založení továrny na vagony, kde většina
dělníků byli Češi, kteří chtěli, aby se jejich děti
učily v české škole. Založení české školy
provázelo mnoho problémů, nejprve se hledalo vhodné místo, po
rekonstrukci domku na Matiční ulici byla škola několikrát zapečetěna.
K definitivnímu otevření došlo v březnu 1913.
Letošní významné výročí začal Tamburašský
orchestr Brač Studénka novoročním koncertem
12. ledna. Jako host vystoupilo pěvecké sdružení
Collegium Bonum pod vedením Gabriely
Onderkové, se kterým tamburaši úzce spolupracují. Vedle klasiky, filmové
hudby i lidové tvorby se tamburaši pustili i do jednoho experimentu – na
příčnou flétnu si s nimi zahrála Jana Kuncková skladbu Santa Lucia.
Jako každoročně se i letos uskutečnilo vyhlášení úspěšných
občanů města Studénky a osobnosti města Studénky, které
tentokrát proběhlo 1. února v Dělnickém domě. Z došlých
návrhů vybrali členové hodnoticí pracovní skupiny oceněné
v kategorii sport, kolektiv, školství, zvláštní oblast a dárci
krve. V oblasti sportu obdržel ocenění Daniel Horut, který od
roku 2003 reprezentuje Českou republiku jako tělesně
postižený stolní tenista. Dalšími oceněnými stolními tenisty byli Pavel
Macháček a Vladimír Šajtar za dlouholetou aktivní a úspěšnou práci hráče,
trenéra a funkcionáře oddílu stolního tenisu. Jako úspěšný a aktivní hráč
a organizátor šachových turnajů pro veřejnost byl oceněn Ladislav Vágner.
V kategorii kolektiv převzalo ocenění družstvo dorostenců Fotbal Studénka,
které vyhrálo okresní přebor a po sedmi letech se vrátilo do krajské soutěže.
Druhým oceněným kolektivem bylo družstvo starších žáků SK Studénka,
oddíl národní házené, kteří obsadili druhé místo na mistrovství ČR v národní
házené v roce 2012. V oblasti školství byla oceněna Niki Klazarová, která
vyučuje výtvarný obor v ZUŠ J. A. Komenského ve Studénce, a Petr Schneider
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za dlouholetou práci v Pionýrské skupině Butovická ve Studénce. Za
poskytnutí pomoci muži, který se ocitl v ohrožení života, byli v kategorii
zvláštní oblast oceněni žáci základní školy Jiří Štabla a Denis Povala. Za
100 bezpříspěvkových odběrů krve získal v kategorii dárci krve ocenění
Karel Polák. Ocenění „Úspěšný občan Studénky“ převzaly za příkladnou
sportovní činnost, kterou se zasloužily o aktivní zapojení žen ve Studénce
v oblasti rekreačního sportu, Božena Suráková a Božena Hirschová.
Osobností města Studénky 2013 za celoživotní přínos v oblasti kultury se stal
in memoriam Richard Gelnar, který byl 56 let dirigentem a uměleckým
vedoucím tamburašského souboru.
V polském Krakově proběhl 28. dubna 12. ročník maratonu s podnázvem
„Maraton rovných šancí“. Studénku zastupovali dva její občané Pavel Cenkner
a Martin Stachovič. I přesto, že se jednalo o závod, který ještě neabsolvovali,
celý maraton úspěšně dokončili.
Zámek Nová Horka pozval na 5. května všechny zájemce na „Zámeckou pouť“,
spojenou se dnem otevřených dveří. Návštěvníci se mohli setkat s klienty
i zaměstnanci zámku, prohlédnout si zařízení i výstavy výrobků klientů.
Od 9. května každý první čtvrtek v měsíci mohli občané Studénky nakoupit na
farmářských trzích, které probíhaly na náměstí Republiky. Zájemci mohli
vybírat z ovoce, zeleniny, masných, mléčných i pekárenských výrobků
i výrobků rukodělných.
Studénecký kostel sv. Bartoloměje se 24. května zapojil do „Noci
kostelů“. Návštěvníci si mohli prohlédnout výstavu ornátů, farní
knihovnu a dětský koutek, zúčastnit se komentované prohlídky
a zaposlouchat se do skladeb hudebního seskupení Queentet či
do varhanního koncertu.
„Den kreativity nejen pro děti“ proběhl 1. června na Brouzdáku. Děti i dospělí
se mohli zúčastnit různých sportovních soutěží, ale také malování vodovými
barvami nebo graffiti show. Zároveň byla vyhlášena soutěž o to, jak je možné
oživit areál.
„POLI veterán jízda“ ve Studénce se konala 13. července.
Jednalo se už o 9. ročník setkání historických
motocyklů a automobilů. Součástí srazu byla
spanilá jízda, jízda zručnosti a dovednostní
soutěže pro všechny účastníky.
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Tradiční den otevřených dveří v institucích města se uskutečnil ve středu
25. září. Občané se mohli seznámit s provozem a činnostmi Městského úřadu
Studénka, Městské policie Studénka a SAK Studénka, příspěvková organizace.
Dne 18. září se na zahradě Dělnického domu opět sešli příznivci běhu na
2. ročníku „Studénecké pětky“, kterou stejně jako
loni pořádal a organizoval Jaroslav Kuncek. Špatné
počasí neodradilo 18 běžeckých nadšenců, kteří se
postavili na start.
Restaurace Na Kmínku oslavila 2. narozeniny ve spolupráci s nadací Dobrý
anděl v sobotu 9. listopadu akcí „Přijďte si vyrobit anděla“. Celý výtěžek byl
zaslán na konto nadace.
Na loňskou akci o vytvoření živého betlému navázala i v roce 2013 Církev
československá husitská. Živý betlém byl vytvořen 20. prosince v prostorech
farní zahrady. Jeho součástí bylo krátké zamyšlení a vánoční písně a koledy.

SAK Studénka, příspěvková organizace
Na rozvoji kulturního a sportovního života ve Studénce
se velkou měrou podílela organizace k tomu vytvořená –
SAK Studénka, příspěvková organizace. Následující
přehled je pouze částí její činnosti.
V sobotu 16. února proběhl v Dělnickém domě
„XVII. městský ples“. K tanci a poslechu hráli Duo
Cadillac, JPS Kvartet a Dj Paul Doktor, o program se
postarali Dram show, Dum DoobiDoobi Band a Boney M
Group Revival.
Rok 2013 byl v Pekle odstartován v zimě tanečními večery v rytmu
80. a 90. let, na které volně navázaly akce v rytmu diskoték. Únor pak patřil
dalšímu ročníku „Depeche Mode party“, na kterou se sjeli fanoušci z celé
Moravy.
Ve spolupráci s mažoretkami Petra byl v březnu uspořádán
1. ročník nepostupové soutěže sóloformací a miniformací
s názvem „Studénecká hůlka“.
Po vyčištění prostorů po jarní oblevě pokračoval program v Pekle tradiční
akcí zvanou „Májovka“, na které se představili nejlepší z místních diskžokejů.
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Celý jarní program pak zakončil koncert ostravské kapely Snadné pohyby
s hosty a velký koncert v přísálí Dělnického domu v rámci dne města, kde se
představily všechny více či méně studénecké kapely jako The Truth Is Out
There, Below The Mark, Escape From August a Gentle Irony Trio.
Oblast divadla se již dlouhá léta opírá o divadelní
představení profesionálních scén, které přinášejí
diváckou účast. Studénku navštívilo Divadlo Radka
Brzobohatého s divadelní hrou „Vyhazovači“ a Divadlo
Bolka Polívky s didaktickou klauniádou „Don Quijote de la mAcha“.
Pro nejmladší generaci byly odehrány v rámci nedělního odpoledne tři
pohádky a jednu pohádku sehráli herci v rámci školního představení pro děti
z mateřských škol a 1. stupně škol základních. Úspěšný byl i maškarní ples
„Karneval show pro děti“ pro děti a jejich rodiče. Pro starší žáky základních
škol se ve spolupráci s žákovským parlamentem B.E.S.T.T uskutečnily
diskotéky pro náctileté.
Z nabídky akcí se staly velmi populárními „Diskotéky pro starší a pokročilé“.
Jejich hosty byli například Pavlína Filipovská, Karel Štědrý, Yvonne
Přenosilová nebo cimbálová muzika Friš.
Potřetí se konala „Satirická Studénka“, která nabídla dalšího umělce – Rudu
z Ostravy.
„Ať žije“ byl název slavnostního koncertu
Tamburašského orchestru Brač Studénka k jeho
100. výročí, který se konal v předvečer dne města
v Dělnickém domě. Součástí slavnostního večera byl
křest nového CD a výročního „Almanachu“.
Město
Studénka
a SAK Studénka, příspěvková
organizace, zorganizovali pro
občany 15. června den města
pod názvem „Dobrý den,
město“. Na rozdíl od minulých let proběhly všechny
akce na letním stadionu. Hlavním mottem celé akce bylo 100. výročí kultury
a sportu ve Studénce. Program byl zahájen v 10 hodin a ukončen ve 24 hodin.
Jeho součástí byly sportovní i kulturní akce, např. fotbalový exhibiční zápas,
koncert tamburašů, velká narozeninová show nebo koncert skupiny
NO NAME, i doprovodný program (školní bazar, prezentace společnosti Auto
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Heller, s. r. o., projížďky na koních, výstava včel a domácích zvířat, stánkový
prodej, vinný sklípek s cimbálovkou, vyhlídkové lety vrtulníkem).
Během čtyř dnů 12. až 15. srpna nabídl Kinematograf bratří Čadíků divákům
čtyři filmy české produkce. Promítalo se u minigolfového areálu u zimního
stadionu.
Dne 30. srpna pořádala organizace
„Karnevalové ukončení léta“.

na

zahradě

Dělnického

domu

Poprvé se ve Studénce konaly farmářské trhy, které od září probíhaly jednou
měsíčně na náměstí Republiky.
Vagonářské muzeum se opět stalo součástí akce
„FAJNE LÉTO 2013“.
„FAJNE
LÉTO“
a
jeho
„TECHNOTRASA“ spojuje 12 objektů technického rázu
v Moravskoslezském kraji a chce náš kraj představit
jako oblast plnou technických atraktivit. „FAJNE LÉTO“ ve Studénce proběhlo
15. září. V zámeckém parku zajistila doprovodný program Agentura pro
regionální rozvoj v Ostravě. Vystoupila zde cimbálová muzika Šajtar,
kouzelník z kouzelnické společnosti VESPE pobavil
hlavně ty nejmenší a převážně mladé generaci zahrála
populární ostravská rocková kapela Naked Floor. Asi
450 až 500 návštěvníků mohlo být spokojeno
s programem, navíc byla pro ně připravena
i ochutnávka krajových specialit.
Podzimní program odstartoval v Pekle v říjnu dalším ze série rockových
koncertů domácích kapel. Dále nabídl tradiční maškarní bál a taneční akce
s místními diskžokeji. Období Vánoc pak zakončilo rok v retro stylu
80. a 90. let a kompletní program uzavřel 24. prosince tradiční štědrovečerní
poslechový večer.
Inspirativní večer pro ženy pod názvem „Ženy v akci aneb Večer plný nejen
módy“ proběhl v Dělnickém domě 29. listopadu za účasti polské módní
návrhářky Swietlany Krachillo. Modelky dále předvedly originální dámskou
módu značky Design HAAD, představila se kouzelnická společnost VESPE
a taneční skupina Circus! Dance studio. V přísálí se konal prodej dárkového
a spotřebního zboží.
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Předvánoční čas začal ve Studénce rozsvěcením
vánočních stromů 2. prosince. Od tohoto dne naše
město zkrášlovaly stromy na náměstí Republiky, na
butovické návsi a před Dělnickým domem.
Tamburašský orchestr Brač Studénka ukončil jubilejní rok slavnostním
vánočním koncertem v sobotu 7. prosince v sále Dělnického domu. Na
programu byly vánoční koledy a filmové melodie. Jako host vystoupili
tamburaši z Tekovských Lužan.
Tradiční předvánoční atmosféry se mohli návštěvníci nadýchat na
Studéneckých vánočních trzích 14. prosince. Kromě nákupu vánočních dárků
mohli ochutnat zabijačkové speciality a horké nápoje.
Z programové nabídky pravidelných akcí se uskutečnily
např. ještě pořady „Mažoretkové odpoledne“ a „Studénecký
kapřík“ (pro mentálně a sluchově postižené).
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SPOLKOVÁ
ČINNOST

‐ 74 ‐

Kronika města Studénky za rok 2013
Ve Studénce pracovalo v roce 2013 velké množství spolků a organizací.
Informace o jejich činnosti jsem čerpala buď z výročních či jiných zpráv
předsedů, nebo z webových stránek. Bohužel s některými představiteli se mi
nepodařilo spojit, nesehnala jsem na ně kontakt nebo na mé žádosti
o spolupráci nereagovali. V tom případě je o nich v kronice jen minimální
zmínka nebo uvádím pouze název, že existovali.

AS Bizon Studénka
AS Bizon Studénka je futsalový klub založený ve Studénce na
podzim roku 2002. Kromě soutěží pořádá AS Bizon Studénka
také různé turnaje, například tradiční vánoční turnaj, který
se koná koncem prosince, v letních měsících turnaj v malé
kopané na fotbalovém hřišti v Nové Horce nebo další ve
Studénce na hřišti Za Klečkou.
13. července proběhl „XVI. ročník memoriálu A. Bůžka v malé kopané pro
neregistrované hráče“. Jeho součástí byly i soutěže pro děti.

BMX Studénka
Klub měl 46 členů, z toho 11 se aktivně věnovalo
závodění. Jejich věk se pohyboval od 6 do 20 let.
Předsedou oddílu byl Petr Hurník. Tréninky probíhaly
v úterky a čtvrtky od dubna do října na dráze vedle
bývalého koupaliště. Členové mnohokrát trénovali
i mimo město, a to zejména kvůli tomu, že ve Studénce nebylo připojení
k elektřině, a proto závodníci nemohli aktivně trénovat starty.
Kluci se letos zúčastnili více než 20 závodů po celé České republice. Převážně
jezdili pohár moravské ligy, který se skládal z 11 závodů
a ve kterém se kluci umístili na pěkných místech. Za
zmínku stojí umístění Adama Víta (5. místo), Daniela
Brože (2. místo v kategorii MTB), Jana Kaštovského
(8. místo v kategorii 13 až 14 let), Václava Blanara
(2. místo v kategorii 6 let) a v neposlední řadě Matěje Hurníka (1. místo
v kategorii 11 až 12 let). Dále za zmínku stojí i účast na Mistrovství ČR
v Uničově, kam se sjeli ti nejlepší z republiky a kde se na 6. místě umístil Jan
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Kaštovský v kategorii 14 let a na 4. místě Matěj Hurník v kategorii 11 let. Dále
se členové zúčastňovali různých volných závodů.

Českomoravský svaz chovatelů poštovních
holubů, ZO CHPH Studénka
Český rybářský svaz, místní organizace
Studénka
Český svaz chovatelů, základní organizace
Studénka
Základní organizace pořádala 9. února ve svém středisku na ulici Veřovické
jednodenní „Místní výstavu králíků, drůbeže a holubů“ s doprovodným
programem, jako bylo občerstvení v podobě domácí zabijačky a bohatá
tombola. Odborní posuzovatelé zhodnotili a posoudili kvality jednotlivých
vystavených zvířat, pro vystavovatele těch nejvyšlechtěnějších byly
přichystány čestné ceny.
Další okresní výstava králíků, holubů a drůbeže proběhla v chovatelském
středisku ve Studénce ve dnech 9. až 10. listopadu. Svá zvířata vystavovalo
89 chovatelů, z toho 8 mladých chovatelů. Bylo přihlášeno 311 ks králíků,
196 ks drůbeže a 185 ks holubů. Organizátoři delegovali 8 odborných
posuzovatelů, kteří profesně zhodnotili a posoudili kvality jednotlivých
vystavených zvířat. Zajištěno bylo občerstvení, bohatá tombola a stánkový
prodej.

Český svaz ochránců přírody Studénka
Posláním občanského sdružení je
ochrana
přírody,
krajiny
a životního prostředí, ekologická
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výchova, péče o chráněná území, během posledních let pak spolupráce
s obcemi a občanskými sdruženími v rámci úsilí o trvale udržitelný rozvoj
regionu a podpory šetrné turistiky v oblasti.
Základní organizace Studénka měla 30 členů a přibližně stejný počet
sympatizujících, většinou mladých lidí, kteří se účastnili některých akcí či
projektů. Práci spolku řídil čtyřčlenný výbor, který se scházel jednou týdně ve
spolkové klubovně v zámku.
Mezi hlavní aktivity organizace patřila obnova krajiny Poodří, tj. výsadba
biokoridorů, biocenter a interakčních prvků v krajině, rekultivace skládky,
likvidace
invazních
druh
rostlin.
Sdružení
rozmnožovalo řešetlák
počistivý, mapovalo a znovu
rozšiřovalo i staré
ovocné odrůdy. Od roku 2000 se
členové podíleli na
několika regionálních projektech,
jako byl „Projekt trvale
udržitelného rozvoje turismu“,
„Greenways“ a další aktivity podporující obnovu místních tradic,
ekologického zemědělství a rozvoj cykloturistiky.
V souladu s posláním ČSOP se členové zapojili do
správních řízení a projednávání investičních záměrů
týkajících se ochrany přírody a životního prostředí jak
v obcích, tak i v okolní krajině. V neposlední řadě se členové věnovali práci
s dětmi a mládeží, pořádali netradiční výlety, cyklistické výlety
a organizované výsadby.

Český svaz včelařů, o. s., základní organizace
Studénka
Organizace měla 42 členů, jejím předsedou
byl František Bernát. Včelařský spolek
působil na území města Studénky a obcí
Pustějov a Albrechtičky (část Nová Horka
spadala pod ZO Bartošovice).
V rámci oslav dne města pořádali včelaři 15. června na letním stadionu
TJ MSV včelařské odpoledne, ve kterém chtěli laickou
veřejnost seznámit se včelařstvím a jeho úlohou
v přírodě. Jednalo se už o druhý ročník této osvětové
akce. Studénečtí včelaři se ve dnech 27. až 29. září
zúčastnili již desátého ročníku tradiční výstavy včelařů a zahrádkářů, která
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probíhala v Ostravě na Černé louce. K vidění a koupi byly různé včelí
produkty a včelařské pomůcky, bylo možné ochutnat z více než 30 druhů
medu a 15 druhů medoviny. Včelaři se také vzdělávali, např. 23. listopadu na
přednášce Ing. Květoslava Čermáka, CSc.

Český svaz žen, základní organizace Studénka
Předsedkyní organizace byla Ludmila Štegnerová. Ženy organizovaly různé
akce sportovního (cvičení pro ženy), kulturního (zájezdy, návštěva divadla,
akce pro děti) i charitativního charakteru (prodej květinek ke „Dni boje proti
rakovině“).
Základní organizace pořádala 10. března tradiční „Dětský maškarní ples“.
O zábavu se postaral také tradiční oblíbený host klaun Hopsalín. Nedílnou
součástí byla tombola, ve které vyhrál každý.
Několikrát ročně ženy pořádají burzy dětského oblečení, které se konají
v Dělnickém domě. Burza jarního oblečení proběhla ve dnech 18. až
20. března a burza podzimního a zimního oblečení 16. až 18. září.
Organizace ukončila svou činnost 31. prosince, její nástupkyní se od 1. ledna
2014 stal Spolek žen Studénka.

ČSZ CH.A.O.S. Studénka
V roce 2013 zálesáci registrovali 47 členů, z toho bylo 26 členů ve věku do
18 let. Náčelnicí byla Kateřina Libosvárová. Schůzky probíhaly v ZŠ Butovická
a v klubovně v zámku. Oddíl uspořádal 19 akcí, které byly určeny především
pro mladší členy.
Dne 19. ledna se v Ostravě uskutečnila soutěž s názvem „Uzlařská regata“,
které se zúčastnily 3 členky. Jednalo se o závod, ve kterém soutěžící museli
uvázat šest uzlů, a to lodní smyčku o kůl, ambulanční uzel, škotovou spojku,
rybářskou spojku, zkracovačku a dračí smyčku.
V únoru
následoval
již
tradiční
Javorník. Opět
nechybělo několik úkolů, spojených se
zálesáckými
dovednostmi, jako je práce s buzolou,
rozdělávání
ohně a vaření. Zálesáci také navštívili
nově otevřené
technické muzeum U6 v Ostravě. Největší úspěch měly trenažéry, kde si
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i menší zálesáci vyzkoušeli řídit auto nebo motorku, a jiné technické
exponáty, u kterých si děti mohly přímo ověřit, jak fungují.
Pro nadšence „Dračáku“ se jeden uskutečnil ve
dnech 19. až 21. dubna v Rajnochovicích
a pořádali ho přerovští zálesáci. Jednalo se
o fantasy hru, kde se děti bavily, hrály divadlo
a plnily zadané úkoly. Členové opět ze skříní
vytáhli hábity a oprášili meče. Celý děj hry spočíval v tom, že jeden ze čtyř
národů musel splnit poslání, a to obsadit kontinent plněním náročných úkolů.
Mezi nejdůležitější akce lze zařadit zálesácký pobyt, který se
konal na Ohradě. Měl název „Divoši“ a trval 10 dní. Do
programu bylo kromě her, které byly přizpůsobeny ději,
zařazeno i mnoho zálesáckých dovedností, ve kterých se děti
učily vařit a pomáhat v kuchyni, střílet, pracovat se sekerou,
pilou a prošly i malým kurzem sebeobrany. Velkým zážitkem
pro ně byl celodenní výlet do areálu HEI PARK v Tošovicích a následné
přespání ve starém dřevěném větrném mlýnu v Bravinném.

FOTBAL STUDÉNKA, o. s.
Fotbalový oddíl vznikl ve Studénce roku 1946, k jeho
osamostatnění od tělovýchovné jednoty došlo roku 2010.
Výkonný výbor po většinu roku 2013 pracoval ve složení
Libor Slavík, předseda, Michal Sekyra, jednatel, a Jiří
Švagera, pokladník. Revizorem sdružení byl Karel Polák.
V prosinci roku 2013 proběhla řádná členská schůze, která
zvolila nové vedení na období následujících tří let. Od členské schůze
pracoval výkonný výbor nově v tomto složení: Libor Slavík, předseda, Michal
Sekyra, jednatel, Jiří Švagera, pokladník, Martin Dýčka a Libor Zůbek, členové.
Do funkce revizora sdružení byl zvolen Radek Korený. Na konci roku 2013
bylo v oddílu FOTBAL STUDÉNKA registrováno celkem 164 členů, z toho
87 členů bylo mladších 18 let. Z celkového počtu bylo 90 % členů s trvalým
bydlištěm ve Studénce.
V roce 2013 měl klub 7 oddílů (mladší přípravka, starší přípravka, žáci,
dorost, muži, ženy, stará garda), o členy se staralo 14 kvalifikovaných
trenérů, vedoucích a dobrovolných pracovníků.
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Na letním stadionu TJ MSV Studénka proběhl
8. června „1. ročník fotbalového turnaje
přípravek“ za účasti regionálních družstev.
Soutěžilo se ve dvou kategoriích a účast přijala
družstva ze Studénky, Fulneku, Bartošovic
a ostravské Hlubiny. Ve starší přípravce
skončila Studénka druhá, v mladší přípravce na
3. místě.
15. června se na travnatém hřišti uskutečnilo
v rámci konání oslav dne města a 100. výročí
kultury a sportu ve Studénce fotbalové
utkání přípravek „FOTBAL STUDÉNKA a
HC STUDÉNKA“. Utkání bylo sehráno paralelně
na obou polovinách hřiště, a to ve dvou
kategoriích – starší přípravka a mladší
přípravka.
Klub nezapomíná ani na bývalé hráče, kteří pod hlavičkou „Stará garda“
reprezentují
na
různých turnajích.
Velmi úspěšný byl
i
rok
2013.
Nejprve dokázala
stará garda vyhrát
turnaj ve Spálově
a podobně úspěšný byl i domácí turnaj. V pořadí již 5. ročník turnaje starých
gard se uskutečnil v sobotu 22. června na travnatém hřišti ve Studénce za
účasti čtyř družstev, z nichž studénečtí fotbalisté skončili první.
V sobotu 3. srpna se na hřišti ve Studénce a v Pustějově konal v pořadí již
„46. ročník žákovského turnaje“, který byl zároveň i „21. ročníkem memoriálu
Oldřicha Halusky“. Prvenství na turnaji získali žáci z Frýdku‐Místku, žáci
Studénky skončili na 5. místě.
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O soudržnosti fotbalistů ve Studénce svědčí také pravidelné sváteční fotbálky,
na Štědrý den „Vánoční bago“ a na Silvestra „Silvestrovské bago“. Obě tyto
akce se pravidelně konají na závěr roku a i v roce 2013 se jich zúčastnilo vždy
víc než 20 hráčů různých věkových kategorií.

HC Studénka, o. s.
V roce 2013 měl klub 201 členů, rozdělených do 4 oddílů – muži,
mladší žáci, 4. třída, 2. třída a škola bruslení. Předsedou byl
Ing. Michal Krumpoch, který ze své funkce odstoupil 26. března,
od 27. března klub vedl Miroslav Šimíček.
Mezinárodní turnaj „Studénka Cup 2013“ v minihokeji žáků uspořádal oddíl
HC Studénka a SAK Studénka, příspěvková organizace, za podpory města.
Tento turnaj proběhl na zimním stadionu ve
Studénce ve dnech 23. až 24. března za účasti
10 týmů. Kladný ohlas měl on‐line
přenos hokejových utkání na
internetu, o který se zasloužila TV Odra. Jedním z rozhodčích
byl i extraligový rozhodčí Jiří Gebauer. Turnaj navštívili také
hokejisté Martin Adamský, Vladimír Svačina a Miloš Holaň ml.
1. místo vybojovali kluci z Trenčína, naši malí hokejisté
skončili předposlední.
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V srpnu se ve dvou termínech uskutečnil na zimním stadionu
v Kopřivnici hokejový kemp pro mladší a starší žáky. Na
podzim pořádal klub nábor dětí na školu bruslení
a krasobruslení pro chlapce a děvčata ve věku od 5 do 10 let.

HC KES Studénka, o. s.
HC KES Studénka, o. s., vznikl roku 2009 a je součástí
HC Studénka, o. s. Jedná se o klub, který sdružuje tělesně
postižené se zájmem o sledge hokej. Za cíle si klub klade
integraci tělesně postižených do společnosti, jejich
rehabilitaci a pohybovou reedukaci. V roce 2013 měl
20 členů, jeho předsedou byl Mgr. Tomáš Mlčák.
Klub se už čtvrtou sezonu účastnil české sledge hokejové ligy. V té hraje
8 týmů, z nichž 4 postupují do play off. Našim sledge hokejistům se do play off
ještě nepodařilo postoupit.
Mimo ligu pořádali naši sledge hokejisté přímo ve Studénce tradiční turnaj
„Studénka sledge hokej open 2013“, který tentokrát proběhl 14. až
16. března.
Dne 14. června se na zahradě u Dělnického
domu konal 3. ročník „Červnové noci“ na
podporu sledge hokejistů HC KES Studénka,
na kterém vystoupila skupina Nevím
a skupina Mňága a Žďorp.

Horolezecký oddíl Studénka
Oddíl vedl Jakub Marek a měl 30 členů, z toho asi polovina
byla mladší 16 let. Členové se scházeli dvakrát týdně
v tělocvičně ZŠ Sjednocení, kde byla roku 2001 uvedena do
provozu horolezecká stěna. Také se občas účastnili závodů
s lokálním nebo celorepublikovým rozsahem s různými
úspěchy. Vedoucí vedli děti k soběstačnosti a vztahu k přírodě na několika
tradičních soustředěních, která proběhla na moravských skalách.
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Jarošův statek
V bývalém Jarošově statku ve Studénce I sídlila od dubna nezisková
organizace Příroda kolem nás, o. p. s., jejíž ředitelkou byla Ing. Sabina
Poukarová. Sídlo společnosti bylo v prostorech nového zámku ve Studénce,
nacházela se zde také klubovna a zázemí pro děti, další aktivity pak probíhaly
na statku.
Na Jarošově statku se začalo budovat centrum ekologické výchovy. Cílem bylo
vybudovat sportovně‐relaxačně‐vzdělávací areál, který by poskytoval
možnost aktivního odpočinku, volnočasových aktivit a vzdělávání se
zaměřením na poznávání a
ochranu
přírody,
ekologickou výchovu a zdravý
životní styl. Děti
i dospělí si mohli vyzkoušet jízdu
na ponících nebo
velkých koních, pohladit si
kůzlátko,
králíka,
morče a další zvířata. Připraveny
byly programy jak
pro jednotlivce, tak pro kolektivy, od nejmenších dětí až po seniory. Zaujaly
především interaktivní exkurze, jezdecký, kynologický či
chovatelský kroužek nebo tematicky zaměřené víkendové
akce. Jedna z nich byla i v neděli 12. května. Jednalo se
o odpoledne s koníky, ve kterém byli
představeni koně, cvičitelé i možnosti
jezdeckého výcviku. 2. června se konal
dětský den s ukázkami westernového a anglického
ježdění. Během prázdninových měsíců července a srpna
proběhlo pět pětidenních příměstských táborů, které byly velmi oblíbené
a dětmi hojně navštěvované. Tento tábor se konal také o podzimních
prázdninách. Všechny děti, které neměly možnost chodit do jezdeckých
kroužků, se mohly zúčastnit víkendových pony
clubů, které se na podzim opakovaly přibližně
jednou měsíčně. Zájemci o country hudbu se
sešli 22. listopadu v Dělnickém domě na
„1. benefičním country bálu“. Jeho výtěžek byl
věnován na rozvoj aktivit pro zdravé i handicapované děti na Jarošově statku.
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Junák, svaz skautů a skautek ČR, středisko
Albrechtičky
Ve Studénce pracovaly v roce 2013 dva oddíly Junáka, v jejichž
čele stál Ing. Vít Friml a Mgr. Kateřina Burčková. Bylo v nich
registrováno 59 členů v šesti družinách od nejmladších
předškoláků.
Kromě pravidelných schůzek se členové zúčastňovali mnoha víkendových
akcí. K těm největším patřil „Maškarní ples“ pro děti a společenský ples.
Dětem se také moc líbila výprava „Tajemný hrad v Beskydech“. Mělo jít
o jarní výpravu, která se pro velké množství sněhu
změnila na boj o přežití. Tradičním
vyvrcholením byl letní oddílový
tábor, který se pro velký zájem
musel konat ve dvou termínech.
První týden se ti starší zúčastnili
„Roverského tábora“, poté je vystřídali mladší, jejichž tábor se přesunul
v čase do středověku. Po prázdninách se rozjela 23. sezona. Junáci uspořádali
celostátní finále „Roverského klání“, ale také řešili starosti s hledáním nové
klubovny. Na Štědrý den jako každoročně roznášeli Betlémské světlo.

Klub důchodců při ZO OS KOVO MSV Studénka
V roce 2013 měl klub 786 členů, jeho předsedkyní byla
Marie Macháčová. Členové se mohli zúčastnit osmi
jednodenních zájezdů (z toho byly dva turistické), šesti
klubových večerů, které byly pořádány v přísálí
Dělnického domu s živou hudbou (např. mikulášský večer,
pochování basy, slavnostní jarní klubový večer) nebo šesti
zájezdů do divadel v Ostravě. Dne 22. května se
v Dělnickém domě uskutečnilo společenské setkání
bývalých zaměstnanců Vagonky Studénka s představiteli
podniků Škoda Vagonka, a. s., a MSV Metal Studénka, a. s.,
a vedením města.
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Leteckomodelářský klub č. 260
Modelářská akce „Air Show Studénka 2013“ se
pro členy i širokou veřejnost uskutečnila
22. června ve Sladké díře na travnatém letišti za
budovou na ulici Matiční č. 114. Kromě soutěží a letových ukázek si diváci
mohli prohlédnout modely letadel a aut a děti soutěžily v kreslení motivů
letadel a v nejdelším letu vrtulek. I přes nepřízeň počasí byla akce úspěšná.
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Mažoretky Petra Studénka
Pod názvem Mažoretky Petra působilo pod hlavičkou
SAK Studénka, příspěvková organizace, více než osmdesát
dětí, slečen i maminek v pěti souborech (děti, kadetky,
juniory, seniorky, maminky). Všechny soubory vedla
Markéta Richtarová.
Mažoretky se pravidelně představovaly na nejrůznějších akcích nejen na
území České republiky, ale i v zahraničí a získaly velké množství ocenění
a výborných umístění, např. na soutěži „Excelent Cup“ v Dolním Benešově
reprezentoval soubor Juniorek, který obsadil 1. místo. 1. až 2. června
reprezentovaly mažoretky naše město na Mistrovství České republiky
mažoretek asociace MAC. Maminky vybojovaly titul Vicemistryně ČR
v kategorii „Napříč všem kategoriemi“ a seniorky
získaly titul II. vicemistryně ČR a postoupily na
Mistrovství Evropy. Druhá choreografie, která na
Mistrovství Evropy reprezentovala Českou republiku,
bylo duo Iveta Barnetová a Pavlína Poláková. Ty
nakonec vybojovaly titul Vicemistryně Evropy.
Naše mažoretky pořádaly 2. března v Dělnickém domě
1. ročník soutěže „Studénecká hůlka“. Jednalo se
o soutěž amatérských mažoretek v disciplínách sólo,
duo/trio a miniformace. Mažoretkám Petra se dařilo,
obsadily medailové pozice ve všech kategoriích,
kterých se zúčastnily, a vybojovaly celkem čtyři
stříbrné a sedm zlatých medailí.

Městský klub důchodců
Městský klub důchodců měl 25 členů, jeho předsedkyní byla Jaruška
Grosmanová. Členové se scházeli v klubovně domu s byty zvláštního určení
při oslavách narozenin, MDŽ, Dne matek a Vánoc. Na některé akce a na
červnový zájezd do Kopřivnice a Kozlovic přispělo město Studénka.
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Morfé, o. s.
Sdružení Morfé je organizací založenou pro obohacení
kulturního a společenského dění, posílení cestovního
ruchu a environmentálního zájmu ve městě Studénka,
a to prostřednictvím organizování kulturně‐společenských, vzdělávacích
a sportovních akcí. Základním projektem je proměna nevyužitého
historického bunkru v multifunkční centrum, kde občané
města a regionu najdou netradiční, moderní a alternativní
prostor, uzpůsobený pro kulturní vyžití, vzdělávání, tvorbu
občanů a relaxaci. Klíčovým partnerem projektu je
Nadace OKD. V čele organizace stála Renáta E. Orlíková, Lukáš Zavadil
a Dominika Novotná.
Rok 2013 byl prvním rokem, kdy se v krytu pořádaly různé akce, proto
členové tento rok
označují jako „1. krycí sezona“.
Kromě odborníků se
na
rekonstrukci
podíleli
i dobrovolníci, kteří
své brigády nazývali krytí.
Jednoho krytí se
zúčastnila i Česká televize, která
zde natáčela pro pořad „Refresh“. Během této první sezony sdružení pořádalo
akce pro duši i pro tělo, např. koncert pražské skupiny Alo Trio, seminář „Jak
nejlépe využít svůj čas“ nebo Tai Chi.

Motalinky
Skupinu Motalinky založily ženy se zájmem o paličkovanou krajku v roce
2002. Scházely se v období od podzimu do jara, v roce 2013 jich bylo
jedenáct. Jezdily sbírat inspiraci na různé výstavy
krajek po republice a pod vedením Niki Klazarové
se učily i jiné techniky, např. keramiku, pletení
z pedigu, pergamano. Své práce dvakrát
vystavovaly v ZUŠ J. A. Komenského ve Studénce.

Myslivecké sdružení „Poodří Studénka“
Členové obhospodařovali honitbu, jejíž část se nacházela v chráněném území
Poodří a kde platila odlišná pravidla pro hospodaření. Větší část z celkové
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výměry připadala na pole a louky, nemalou část tvořily vodní plochy a své
místo zde měl i lužní les.
Myslivecké sdružení „Poodří" Studénka mělo v roce 2013 17 členů.
Předsedou byl Pavel Haša st., mysliveckým hospodářem Ing. Marek Berkus.
Hlavní činností myslivců byla zejména péče a snaha o zachování volně žijících
druhů zvěře, u nás se jednalo zejména o koroptev polní, která už téměř
vymizela, zajíce polního, bažanta obecného a srnčí zvěř. Jak vyplynulo ze
zprávy myslivců, počet veškeré volně žijící zvěře klesal. Zvěř byla rušena,
vytlačována ze svých lokalit, docházelo k vážnému narušení krytových
a klidových podmínek, což směřovalo k její postupné likvidaci. Zvěř měla
nejen své přirozené nepřátele, jako jsou dravci a šelmy, ale velkým
nepřítelem byl i člověk. Kvůli uměle protržené hrázi řeky Odry bývají louky
a okolí i několikrát ročně zaplaveny. Velmi negativní vliv mělo současné
zemědělství, které se zaměřuje na obrovské lány jen několika málo plodin.
Samostatnou kapitolou byli lidé, které na vycházkách po loukách doprovázeli
volně puštění psi, dále cyklisté, motorkáři atd. Ze zprávy předsedy vyplynula
i špatná spolupráce s vedením města, radou i zastupitelstvem, kteří podle
něho nemají zájem o zvěř a o její zachování, i když mají značné možnosti.
Členové mysliveckého sdružení odpracovali na úseku ochrany zvěře stovky
brigádnických hodin a zvěři věnovali celoroční péči. Nejnutnější odlov byl až
na posledním místě této činnosti. V roce 2013 se přesto podařilo ulovit
20 bažantích kohoutů, 20 kusů srnčí zvěře, několik desítek divokých kachen
a pět hus. Zajíce myslivci neloví již několik let.
Na 27. dubna připravilo sdružení jarní svod a zkoušky vloh všech loveckých
plemen. Akce proběhla v areálu Mlýnská u nádraží ČD.

Pionýrská skupina Butovická
Pionýrská skupina Butovická (PS Butovická) je organizace, která se celoročně
stará, aby děti různého věku měly smysluplnou mimoškolní aktivitu. V roce
2013 měla kolem 50 členů, jejím předsedou byl Petr Schneider.
Nejstarším oddílem skupiny byl oddíl Bengálských
Berušek, který byl rozdělen na tři družiny – Akční Tým, Dračí
Doupě a kapelu Below The Mark, která natočila 7 skladeb na
minialbu s názvem „Dumb“. V roce 2013 odehrála kapela řadu
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koncertů nejen v Moravskoslezském kraji.
V roce 1999 vznikla při Pionýrské
skupině Butovická ve Studénce Taneční
skupina P.U.S.A. Její členky tančily ve
stylu
discodance
a
showdance
a pravidelně se zúčastňovaly tanečních vystoupení a také
tanečních soutěží („Lipenská Hvězda“, „Bav klub Příbor“). V roce 2013
skupinu tvořilo 11 dětí a 5 žen, které se dvakrát týdně scházely a trénovaly
v klubovně PS Butovická.
Dne 8. května byla při bleskových záplavách Studénky zatopena i oddílová
klubovna. Na likvidaci škod se podílela hlavně družina Dračí Doupě. Po
domluvě s vedením PS napsal předseda na ústředí Pionýra. To pro organizaci
získalo z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy peníze na nové
vybavení a opravy (necelých 70.000 Kč), které musely být během dvou
měsíců proinvestované.

Letní pionýrský tábor 2013 se opět konal
v Čermné ve Slezsku od 13. do 27. července.
Jeho hlavním mottem bylo „Po stopách Mayů“,
a tak účastníci tábora museli kromě tradičních
bojových, akčních a logických her stavět města
Mayů (z piškotů a marmelády), stavět potrubní systém,
rozdělávat a přenášet oheň, ale také opatřit si potravu.

Raketové a míčové sporty, o. s.
Organizace sdružovala občany, děti a mládež se zájmem o badminton, tenis,
stolní tenis, nohejbal, volejbal apod., jejím předsedou byl JUDr. Stanislav
Vodný.
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Sportovní oddíl již tradičně uspořádal jarní badmintonové turnaje žen, mužů
a mixů. Členové se zapojili do Amatérské badmintonové ligy a zároveň se
pravidelně zúčastňovali badmintonových turnajů v jiných městech.
Nevýhodou pro organizaci bylo, že ve Studénce nebyly podmínky pro trénink.
Dospělí hráči celoročně trénovali v Bílovci, Lhotce u Ostravy a v Novém Jičíně.
V nafukovací tenisové hale se Studénce probíhal pouze trénink
badmintonové školičky a mimořádně i některá mistrovská utkání.
Oddíl uspořádal u příležitosti 100. výročí kultury a sportu ve Studénce turnaj
100letých hráčů ve čtyřhrách v badmintonu. Jedinou podmínkou účasti bylo
pouze to, aby spoluhráči dosáhli v roce 2013 společný věk nejméně sto let.
Tím bylo dosaženo i záměru pořadatelů, a to vytvoření paralely mezi věkem
hráčů a stoletým výročím kultury a sportu.
Třetí turnaj v raketovém trojboji o titul „Mistr raketových sportů města
Studénky“ se uskutečnil 30. listopadu v herně stolního tenisu a v tenisové
nafukovací hale. Je to netradiční turnaj ve čtyřhrách, skládající se ze tří
malých turnajů, které jsou bodově vzájemně propojeny. Jednotlivé disciplíny
jsou stolní tenis, badminton a tenis. Celkovým vítězem turnaje se stala dvojice
Zbyněk Čech a Lukáš Novobilský ze Staré Vsi nad Ondřejnicí.
Dne 14. prosince se v nafukovací hale uskutečnilo dětské sportovní
dopoledne, kterého se zúčastnilo 40 dětí z tenisového oddílu a oddílu
badmintonu. Pro děti bylo připraveno sedm sportovních a pohybových
disciplín, za jejichž absolvování byly odměňovány.

Rodinné centrum, o. s.
Rodinné centrum bylo místem pro setkávání rodin a místem
pro přípravu dětí na mateřskou školu. Jednalo se o občanské
sdružení, jehož aktivity probíhaly na
ZŠ Sjednocení. Náplní byly kurzy
psychomotoriky,
pohybové
hry,
angličtina pro děti, ale také cvičení na míčích pro
maminky. Těchto aktivit se zúčastňovalo asi 80 členů.
Mezi nejvýznamnější akce patřila miniolympiáda, která proběhla ve
spolupráci se ZO ČSŽ Studénka 23. června na Dělnické zahradě. Soutěžilo se
v kategoriích kočárek, předškolkáč, školkáč a dospělák. Již druhým rokem se
konala beseda s paní ředitelkou mateřské školy. Nově byly do programu
centra zařazeny besedy s odborníky na různá témata týkající se zdraví
‐ 90 ‐

Kronika města Studénky za rok 2013
a výchovy dětí. Velkou akcí byl také „Slet Berušek
a Broučků“ 12. listopadu, kdy potemnělou zahradu
ZŠ Sjednocení osvítilo asi 70 lampionů.

Sbor dobrovolných hasičů Studénka‐Butovice
SDH Studénka‐Butovice sídlil v centrální hasičské zbrojnici na Butovické ulici.
Vedle dospělých hasičů zde pracoval také oddíl mladých hasičů.
SDH Studénka‐Butovice sdružoval 74 členů, z toho 12 žen, 40 mužů
a 22 mladých hasičů, starostou byl Otakar Jaroš. Proti minulému roku došlo
k poklesu o 3 členy. Největší pokles zaznamenala kategorie mladí hasiči.
Věkový průměr všech členů byl 30 let. Činnost sboru řídil sedmičlenný výbor,
který se sešel dvacetkrát v pravidelných čtrnáctidenních intervalech.
Rok 2013 začal lednovou výroční valnou hromadou, na které bylo přítomno
25 členů SDH a 9 hostů. V dubnu proběhla jarní brigáda, během níž členové
uklidili a připravili hasičský areál Za Klečkou na letní sezonu, nařezali dřevo
na otop, opravili poškozené části oplocení a provedli nezbytné terénní
úpravy okolo objektů areálu. Nejvytíženějším měsícem roku byl květen, který
začal stavěním májky, poté se družstvo hasičů zúčastnilo okrskové soutěže
v Pustějově. 18. května uspořádali hasiči už „26. ročník fotbalového turnaje
o pohár SDH a starosty města“. Tento turnaj proběhl za účasti neprofesionálů
převážně ze Studénky a okolí v areálu Za Klečkou v Butovicích. V červnu
proběhl již 8. ročník pohárové soutěže mladých hasičů v požárním útoku.
Jedná se o soutěž v požárním útoku mladších a starších žáků. Bohužel naše
družstva nezískala putovní pohár SDH pro vítěze v jednotlivých kategoriích.
V polovině července sbor uspořádal pro své členy tradiční hasičské
odpoledne, v srpnu proběhl také tradiční karneval. V listopadu členky sboru
připravily akci „Halloween“, kde se v tematicky vyzdobeném prostředí
vyřádili nejen mladí hasiči, ale i jejich rodiče se zapojili do řady připravených
soutěží.
Starosta SDH i členové jsou spokojeni se spoluprací se zaměstnanci města,
včetně starosty města, kteří se v případech žádosti o pomoc neotáčejí zády.
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Sbor dobrovolných hasičů Studénka‐nádraží
V roce 2013 měl sbor 35 členů, z toho bylo 10 žen. Sbor řídil
devítičlenný výbor, který se scházel jednou měsíčně a před
každou akcí. Jednotka byla určena k zásahům při úniku
nebezpečných látek. Tak jako každoročně absolvovali řidiči
družstva předepsaná povinná školení řidičů a velitelé družstev,
strojníci a obsluha motorových pil pak cyklickou odbornou
přípravu, organizovanou hasičským záchranným sborem.
Nedílnou součástí výcviku členů jednotky byla i tělesná
příprava. V rámci této přípravy se hasiči (jak družstvo mužů,
tak družstvo veteránů) zúčastnili 13 soutěží požárních
družstev. Lépe dopadlo družstvo veteránů, které získalo dvě
3. a jedno 4. místo, mladší hasiči byli 6.
Členové zasahovali v loňském roce u 78 událostí, z toho bylo 63 událostí na
území města a k 15 událostem vyjeli mimo město. Z uvedených 63 událostí na
území města bylo 15 požárů, 34 technických pomocí, 9 dopravních nehod,
2 úniky nebezpečných látek, 1 ostatní pomoc, 2 plané poplachy a 1 taktické
cvičení.
V červnu se tři členové zúčastnili jako rozhodčí okresního kola v požárním
sportu v Novém Jičíně a společného krajského kola pro dobrovolné
a profesionální jednotky v Přerově. Dne 4. července proběhla na Mlýnské
tradiční letní taneční zábava, bohužel za malé účasti návštěvníků. Poslední
červencovou sobotu pořádali hasiči soutěž požárních družstev v požárním
útoku „O pohár starosty SDH Studénka‐nádraží“, která byla zařazena do
kalendáře Novojičínské ligy. Akce se uskutečnila na Mlýnské zahradě
a zúčastnilo se jí 33 družstev mužů a žen. V srpnu proběhla na Mlýnské další
taneční zábava, tentokrát se skupinou Nevím.
Hasiči se zaměřovali také na prevenci. V pátek 13. července členové společně
s ostatními hasiči vyjeli do ulic města a zaměřili se na kontrolu vnějších
požárních hydrantů a na špatně parkující řidiče, kteří svými automobily brání
ustavení požární techniky na požárních plochách, v průjezdu hasičům
k zásahům nebo záchranné službě k pacientům, popř. parkují nad hydranty
a tím brání jejich použití.
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Sbor dobrovolných hasičů Studénka‐město
SDH Studénka‐město sídlil na Družstevní ulici a měl 20 místních členů
a 3 členy SDH Studénka‐nádraží. Odborná způsobilost byla doplňována
školeními, která směřovala k nácviku řešení mimořádných událostí a jejich
zdolávání, např. záchrana lidí na ledě společně s HZS MSK Bílovec na
přehradě ve Staré Vsi, taktické cvičeni na tunel Klimkovice, výcvik na vodě na
řece Moravici.

Pro zlepšení a udržení fyzické kondice se
členové věnovali také sportovním aktivitám
jako např. TFA (Ocelový hasič), které se
konalo v Bílově na rozhledně. Soutěžní
družstvo mužů se zúčastnilo asi 21 soutěží
a obsadili jedenkrát 1. místo, dvakrát 2.,
čtyřikrát 3., dvakrát 4., jednou 5. a jednou
6. místo. Soutěže v požárním útoku „Svatováclavská Studeňácká zatáčka“,
která se odehrála už tradičně na místním hřišti u školy T. G. Masaryka, se
zúčastnilo celkem 17 družstev. Vítězem se stalo družstvo mužů z Výškovic
a žen z Tísku. Naše družstva A a B skončila na 3. a 11. místě.
Hasiči vyjeli ke 48 událostem, z toho bylo 12 požárů na
území města Studénky a 10 požárů mimo území Studénky,
15 technických zásahů a pomocí na území města. Pětkrát
vyjeli k dopravním nehodám a čtyřikrát na únik
nebezpečné látky. Dvakrát proběhlo taktické cvičení
a dvakrát planý poplach.
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Skautský odddíl Bílí hadi
Členové oddílu se pravidelně scházeli každý pátek v klubovně
na Požárnické ulici, v jejich čele stáli Bc. Zuzana Nováková
a Bc. Tomáš Novák.

Rok 2013 začali Bílí hadi „Tříkrálovou sbírkou“.
Pololetní prázdniny spojené s oslavou masopustu
a návštěvou skanzenu v Rožnově pod Radhoštěm
strávili členové na Dolní Bečvě. Na jaře navštívili
Hornické muzeum v Ostravě a zúčastnili se
skautského setkání na Ivančeně. Plánovaný třídenní
cyklistický výlet zkrátilo deštivé počasí. Členka oddílu Niki Mihalíková
zvítězila v celostátní skautské soutěži „Umělecká šestka“ se svými výtvory ve
fotografické i literární kategorii.
Sedmnáctý tábor Bílých hadů se po sedmi letech konal na novém tábořišti
u Žimrovic. S výjimkou několika prvních a posledních dnů přálo i počasí.
Celého tábora se zúčastnily družiny Papoušků, Krocanů a Vorvaňů, prvních
tří dnů tábora i družina Cvrčků. Celým táborem vedla hra „Indiánskou
stezkou“, jejíž součástí bylo zápolení dvou kmenů ve všem možném – sílu
ducha, paměť a bystrost mysli museli prokázat při luštění indiánského
obrázkového písma, přenášení textu poselství v paměti, oslovování ostatních
indiánskými jmény či hledání léčivých bylin pro poraněného bojovníka.
Zručnost rukou vyžadovalo šití a barvení amuletů či střílení z vlastnoručně
vyrobených luků. Rychlost nohou a bystrost zraku se uplatnila při útěku
indiánů z rezervace, stopování či „stezce slz“ – nočním pochodu s různými
úkoly. Závěr tábora patřil předvedení divadelní hry „Sněhurka a pět
trpaslíků“.
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Také podzimní část roku byla nabitá různými akcemi. Hru „Dva tisíce
pokladů“ si užili nejen členové, ale i řada dětí s rodiči, které oddíl
nenavštěvují. První říjnový víkend proběhl na chalupě v Jeseníkách. Kromě
her a závodů došlo i na poslední táborový oheň roku 2013. V listopadu
členové hledali ztracený klobouk Boba a Bobka. Při této hře si procvičovali
orientační smysl, všímavost, logické myšlení. V listopadu se také tradičně
konala víkendová výprava do Olomouce, která je oslavou výročí založení
oddílu.

Snooker Club Studénka, o. s.
Snooker Club Studénka, o. s., byl založen za účelem
rozvoje biliárového sportu snooker. Oddíl měl 18 členů,
jeho předsedou byl Jan Marek.
Oddíl po celý rok zajišťoval konání veřejných turnajů („Pohár Tří králů“,
„Valentýnský pohár“, „Pohár Tomáše Holase“, „Velikonoční turnaj“, „Sváteční
turnaj“, „Pohár SCS“, „Narozeninový pohár“, „Studentský
pohár“ a „Mikulášský pohár“), ale také městské ligy.
Jednou z činností bylo vést mládež v rámci volnočasových
aktivit. Ve spolupráci se základní školou na ulici
Sjednocení ve Studénce vytvořil klub zájmový kroužek,
kde byla mládež vedená ke sportu snooker
v gentlemanském duchu.

Sportovní klub policie Ostrava, oddíl sportovní
kynologie Studénka
Oddíl sportovní kynologie fungoval v roce 2013 už 20. rok.
Věnoval se 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 více než 70 členů,
jeho předsedou byl Bc. Petr Kozák. Hlavním tréninkových dnem byla neděle,
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kdy na Radaru dopoledne probíhal výcvik poslušnosti a ovladatelnosti
a odpoledne výcvik agility.
Členové pořádali také akce pro veřejnost, jako bylo
soutěžní odpoledne pro děti 29. června „Hurá na
prázdniny – Kynologové dětem“. Děti plnily úkoly na
deseti stanovištích, mohly se podívat na výcvik
služebních psů Policie ČR, na ukázku činnosti
dobrovolných hasičů a své plyšové psy mohly přihlásit do soutěže krásy.
Nejnáročnější akcí byl každoročně pořádaný „Obranářský
speciál“, který byl původně určen psovodům Policie České
republiky, ale brzy byl otevřen i psovodům dalších
ozbrojených složek státu a také psovodům civilním. Hlavním
cílem bylo dát příležitost služebním psovodům srovnat si
úroveň psů a možnost vyzkoušet si své psy v náročných
situacích maximálně přiblížených reálnému životu ve službě.
Jubilejní 20. ročník proběhl ve dnech 13. a 14. září za
přispění veřejné finanční podpory – grantu města
Studénky. Tuto hlavní soutěž doplnil „JUNIOR CUP
2013“, určený pro psy do věku tří let. Také při tomto
ročníku členové uspořádali dobročinnou sbírku, jejíž
výtěžek ve výši 5.530 Kč věnovali Nadaci policistů a hasičů, která se stará
o zmírnění starostí rodin a dětí policistů a hasičů, kteří ve službě přišli o život
nebo byli zraněni.
Někteří členové klubu se také se svými psy zúčastňovali soutěží mimo
Studénku (Ostrava, Příbor, Zlín, Frýdek‐Místek) a dosahovali výborných
umístění.

Sportovní klub Statek Nová Horka
SK Statek Nová Horka měl 25 členů, předsedkyní byla Markéta Peichlová.
V sezoně 2013/2014 hrál klub III. třídu OFS Nový Jičín. Klub zorganizoval
volejbalový turnaj a 20. července uspořádal na travnatém hřišti v Nové Horce
turnaj v kopané „Memoriál A. Nazalaníka“. Tento turnaj se pořádá
každoročně jako vzpomínkový turnaj na počest zakladatele fotbalového
oddílu TJ Nová Horka.
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Sportovní klub Studénka, občanské sdružení
Národní házená se hraje ve Studénce od roku 1922. V roce
2013 měla 10 oddílů všech věkových kategorií od přípravky
až po ženy a muže. Klub měl obsazena v mistrovských
soutěžích všechna družstva i kategorie, což ho řadilo mezi
největší oddíly v republice. V čele klubu stál Petr
Odchodnický.
Kromě soutěží se klub věnoval i široké veřejnosti, pro
kterou organizoval každoroční akce, jako byl sportovní
ples v lednu, losovací volejbalový turnaj v květnu,
17. srpna proběhl tradiční pouliční turnaj. Léto zakončuje
v rámci tzv. krmaše „Krmašová zábava“, která se 23. srpna
uskutečnila v areálu Dělnické zahrady, a o den později odpoledne proběhl
turnaj starých gard. V neděli 25. srpna nastoupily v prvoligovém utkání proti
Krčínu nejprve ženy a po nich se s Krčínem utkali
muži. 30. prosince pozval klub všechny milovníky
pohybu na „Předsilvestrovský pochod Poodřím“.
Jednalo se už o 35. ročník, ve kterém si zájemci mohli
vybrat ze dvou tras – 12 a 20 km.

Sportovní rybářství
Svaz tělesně postižených v ČR, o. s., místní
organizace Studénka
Organizace měla 105 členů, její předsedkyní byla Jaroslava Novosadová.
Členové se zúčastňovali zájezdů, sportovních aktivit (bowling, plavání),
setkávali se na večírcích a oslavách jubilantů.

Tamburašský orchestr Brač Studénka
Soubor, který v roce 2013 oslavil 100 let od
svého založení, vystupuje pod hlavičkou
SAK Studénka, příspěvková organizace. Vedl ho
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dirigent Petr Olbrecht, hrálo 19 hudebníků a zpívala Michala Kubínová.
Soubor si své výročí náležitě užil na koncertech nejen ve Studénce a blízkém
okolí, ale hrál také na festivalech tamburašské hudby a kempech v Banja Luce
v Bosně a Hercegovině, v Užici a v Šidu v Srbsku.
Ve dnech 19. až 21. dubna se tamburaši zúčastnili „EOTO TURNÉ“ v Banja
Luce v Bosně a Hercegovině.
Počátkem roku obdržel Tamburašský orchestr Brač pozvání k účasti na
„9. mezinárodním festivalu tamburašských souborů“, který proběhl v sobotu
11. května v srbských Užicích. Festivalu se zúčastnilo pět souborů. Studénečtí
tamburaši byli zpestřením večera díky odlišnému pojetí vystoupení,
repertoáru a hrou na dvojí typ nástrojů.
Oslavy výročí začaly 7. června promenádou po Studénce,
pokračovaly 13. června pietním aktem u hrobu zakladatele
tamburašů Rudolfa Langra a dirigenta Richarda Gelnara.
Aktu se kromě souboru zúčastnil i starosta města Ladislav
Honusek, místostarosta Ing. Miroslav Fabian a ředitelka
organizace SAK Studénka, příspěvková organizace, Mgr. Hana
Maiwaelderová. Nejvýznamnější koncert proběhl v předvečer
dne města 14. června v Dělnickém domě, na který přijeli popřát
ze Slovenska zástupci z Tekovských Lužan, tamburaši z Prahy
a z Polska zástupci partnerského města Dąbrowa Górnicza.
U příležitosti svého výročí vydali tamburaši CD, „Almanach“ a kalendář.
TV Odra o nich natočila dokument, nazvaný „100 let kultury ve Studénce“.
Ve dnech 16. až 26. srpna se pět členů souboru zúčastnilo pravidelného již
šestého „Evropského mládežnického tamburašského kempu“ (EOTK). Již od
druhého ročníku má Studénka v tomto orchestru pravidelné zastoupení.
Primárně je kemp sice určen pro mládež od 14 do 27 let, ale protože se tento
rok nenašli zájemci v tomto věkovém rozpětí, byla Studénce povolena
výjimka.
Celoroční oslavy zakončili tamburaši 7. prosince vánočním koncertem
v Dělnickém domě. Na programu byly filmové melodie. Kromě studéneckých
tamburašů vystoupili i tamburaši z Tekovských Lužan.
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TJ MSV Studénka, o. s.
Tělovýchovná jednota je občanské sdružení, které zastřešuje 11 sportovních
oddílů.

Badminton
Při příležitosti oslav 100 let vzniku kultury a sportu ve
Studénce se 30. června uskutečnil „Turnaj smíšených dvojic
v badmintonu“.

Cobra‐Ryu
Jóga
Judo
Nohejbal
U příležitosti oslav 100 let kultury a sportu proběhl na
volejbalových kurtech v sobotu 1. června a v sobotu
29. června „Turnaj stoletých družstev v nohejbale“. Na
ten navazoval volný vstup do herny stolního tenisu
a večer koncert skupiny Acoustica.

Skateboarding
Členové oddílu skateboardingu se
scházeli ve skateparku na letním
stadionu. Skatepark byl vybaven
různými rampami a potřebným
zázemím.

SPV
Stolní tenis
Oddíl stolního tenisu patří ve Studénce k těm,
které mají nejdelší historii. V roce 2013 měl asi
35 členů, z toho 15 členů mladších 18 let.
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Pravidelně pořádal turnaje ve stolním tenise, např. 8. června turnaj mládeže
a dospělých nebo 5. října regionální bodovací turnaj mládeže.
Dva čeští reprezentanti Daniel Horut (TJ MSV Studénka) a
Zbyněk Lambert (SK ZD Pojbuky) si vedli skvěle na
mezinárodním
turnaji
tělesně
handicapovaných stolních tenistů PTT
„Thailand
Open
2013“
v Bangkoku.
Vybojovali tři cenné kovy a do žebříčku získali početné body,
které jim zajistily účast na nejbližším mistrovství světa
tělesně handicapovaných stolních tenistů. Zbyněk Lambert a
Daniel Horut pak společně vyhráli soutěž družstev.

Šachy
Tenis
Při příležitosti oslav 100 let vzniku kultury a sportu ve
Studénce se 8. června na tenisových kurtech uskutečnil
„Turnaj mládeže v tenise“.

Volejbal
Celý červen byl nabitý sportovními turnaji. Na volejbalových kurtech v areálu
TJ MSV Studénka se 1. června uskutečnil při příležitosti 100. výročí kultury
a sportu ve Studénce turnaj stoletých družstev v nohejbale. Ve stejný den
mohla naše mládež změřit své síly v turnaji mládeže v tenise a o týden
později v turnaji mládeže a dospělých ve stolním tenise. 22. června proběhl
7. ročník turnaje smíšených dvojic v badmintonu, který byl určen pro
všechny věkové kategorie kromě registrovaných hráčů, a 29. června
nohejbalový turnaj „100letých“, ve kterém hráči jednotlivých družstev museli
mít věk minimálně 100 let.
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POČASÍ
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Leden
V lednu byla kromě velkých mrazů špatná smogová situace, nejhorší
15. ledna, na což upozorňovaly všechny sdělovací prostředky. V rádiu Impuls
zmínili i Studénku jako jedno z nejvíce postižených měst.

Únor
V únoru převažovalo celodenní mrazivé počasí. Počátek měsíce byl sice
teplotně nadprůměrný, ale počasí se otočilo koncem první a pak na začátku
třetí dekády, kdy zejména noční teploty klesaly hluboko pod nulu.

Březen
V březnu se objevily velké výkyvy počasí, ale přetrvával mráz, často i ve dne.
Počátek měsíce byl ve znamení vyšších teplot, které byly vystřídány
ochlazením až kolem ‐10 °C. K ochlazení a velké sněhové vánici došlo
o Velikonocích. Na Neděli velikonoční 31. března napadlo hodně sněhu
a foukal silný vítr. Musela vyjet technika, aby kalamitu zvládla.

Duben
Začátek dubna byl také mrazivý, včetně denních teplot, se sněhovou
pokrývkou a minimem slunečního svitu. Na mnoha místech byly překonány
dlouhodobé rekordy. Předpovědi počasí dokonce s nadsázkou uváděly, že
letos nebude žádné jaro, ale ze zimy se rovnou přehoupneme do léta.
V polovině dubna došlo k dlouho očekávanému oteplení, na některých
místech dosáhly teploty až letních 25 °C.

Květen
Předpověď na květen uváděla, že teplotně bude měsíc podprůměrný. Až na
výjimky byl začátek opravdu chladný a deštivý. Protože noční teploty klesaly
pod 10 °C, začalo se opět topit. 8. května odpoledne se Studénkou prohnal
silný přívalový déšť, doprovázený větrem a místy i kroupami, který způsobil
rozvodnění potoka v Butovicích.
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Červen
I červen potvrdil extrémnost a výkyvy počasí. Letní teploty z počátku měsíce
vystřídalo v polovině června chladnější počasí. Třetí dekáda byla ve znamení
letních veder a sucha, kdy teplota stoupala až nad 30 °C. Konec června
zaznamenal opět ochlazení. Extrémní srážky, které předpovídali
meteorologové, se Studénce naštěstí vyhnuly.

Červenec
Červenec potvrdil pověst nejteplejšího měsíce v roce. V prvních dvou
dekádách většinou dosahovaly teploty rozmezí mezi 25 až 30 °C, převažovalo
jasno až polojasno. V ČR byly první dva týdny vyhlášeny za nejsušší z tohoto
roku, což potvrdila i Studénka, protože u nás ani nekáplo. Konec měsíce byl
ve znamení tropických teplot, které stoupaly až nad 35 °C.

Srpen
Srpen pokračoval v trendu, který nastavil červenec, tj. vysoké teploty až
k 35 °C a bez deště. K mírnému ochlazení došlo ve druhé dekádě, kdy se
částečně zatáhlo a mírně pršelo. Ochlazení přinesla i třetí dekáda, kdy byly
i chladnější noci.

Září
První zářijový týden přinesl pěkné a sušší počasí. Bohužel ve druhém týdnu
došlo k prudkému ochlazení s deštěm, které způsobilo i to, že se začalo mírně
topit. Meteorologové předpovídali místy i přízemní mrazíky, což se ve
Studénce naštěstí nevyplnilo. Konec měsíce přinesl babí léto, ovšem
s minimem slunečních paprsků.

Říjen
První říjnový týden byl chladný, noční teploty dosahovaly minusových
hodnot. Druhý říjnový týden nás překvapilo krásné babí léto, které nám
předchozí mrazík vyrovnalo. K vysokým, téměř letním teplotám, stoupal
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teploměr i v poslední říjnové dekádě, takže jsme si užili dost slunečních
paprsků před nadcházející zimou.

Listopad
Listopadové teploty byly v prvních dvou dekádách nadprůměrné, v poslední
dekádě přišly mrazivé dny, bohužel bez sněhu. Ani Martin nepřijel na bílém
koni. Také slunečním svitem tento měsíc neoplýval, byl podprůměrný
a v mnohých z nás vyvolával podzimní chmury.

Prosinec
Zimní počasí přinesl začátek prosince. Objevil se poprašek sněhu, teploty se
pohybovaly kolem nuly. Celou republiku zasáhl okraj hluboké tlakové níže
Xaver, který přinesl velmi silný vítr. V polovině měsíce začaly teploty šplhat
hodně nad nulu, několik dní svítilo slunce jako v létě. Vánoce byly na blátě,
přesně jak předpovídali meteorologové, a teploty šplhaly hodně nad 10 °C, na
Štědrý den bylo 12,5 °C. To vše provázel silný vítr. K žádné velké změně
nedošlo ani do konce měsíce, na Silvestra byla nízká oblačnost a pršelo.
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