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UDÁLOSTI ROKU 2008
• Rok 2008 byl rokem významných sociálních a hospodářských reforem. Změnila se výše daní a tím i některé ceny
zboží a služeb, začaly se platit regulační poplatky u lékařů a v lékárnách, změnil se i způsob vyplácení sociálních
příspěvků státem.
• V únoru proběhly prezidentské volby v ČR, v Rusku a v listopadu pak v USA.
• Na letištích v ČR a v dalších osmi nových členských zemích EU (s výjimkou Kypru) odpadly kontroly
pro cestující v rámci schengenského prostoru, letecké společnosti sdružené v Mezinárodní asociaci letecké
dopravy ukončily vydávání papírových letenek a přešly na plnou elektronickou registraci, cestovní pasy se vedle
digitálních fotografií budou vydávat od roku 2009 s digitálním otiskem prstu.
• K datu 31. srpna skončila platnost padesátníků, mince se budou ještě další rok vyměňovat v bankách a později
pouze v České národní bance.
• 31. prosince skončila platnost občanských průkazů bez strojově čitelných údajů vydaných do konce roku 2003.
Lidé narozeni před rokem 1936 nebudou muset měnit své dokumenty za nové.
• Proběhlo Mistrovství Evropy ve fotbale v Rakousku a Švýcarsku, na které se nominoval i český tým a proběhla
olympiáda v Číně.
• Rok 2008 byl přestupný rok a únor měl 29 dní.
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ČINNOST ORGÁNŮ MĚSTA, ORGÁNŮ ZASTUPITELSTVA A RADY MĚSTA
Dříve, než bude popisována činnost orgánů města v roce 2008, je nezbytné poukázat na závěry posledního
zasedání zastupitelstva města dne 4. prosince roku 2007, nejen pro jejich závažnost pro celé volební období tohoto
vedení, ale i pro další rozvoj města Studénky.
Jednalo se o výstavbu čtyř bytových domů o celkovém počtu 72 bytů. Projekt této výstavby je situován u letního
stadionu. Zastupitelstvo města Studénky (ZMS) neschválilo smlouvu s vítězem výběrového řízení a nepřijalo státní
dotaci, protože realizaci výstavby za 155 milionů Kč by muselo dofinancovat zbývající částí ve výši 110 milionů Kč
z vlastních zdrojů. Tuto vysokou částku nebylo město schopno zajistit. V následujícím roce bude jednáno o možnostech
výstavby s využitím jiných forem a zdrojů.
Rovněž byla odsouhlasena prodejní cena bývalé budovy kina ve výši 1 milion 200 tisíc korun v osmi splátkách.
V prosinci bylo zahájeno digitální vysílání Kabelové televize Odra ve Studénce.
Významným rozhodnutím zastupitelstva města bylo schválení smlouvy o úvěr ve výši 80 milionů Kč pro výstavbu
bytových domů a pro realizaci kanalizace ve Studénce.
Diskuse zastupitelů byla zaměřena na výši poplatků za svoz, třídění a likvidaci odpadů ve městě ve výši 420 Kč
na osobu za rok. Roční výše nákladů v roce 2008 se předpokládá cca 5 milionů Kč a dotace města na každého občana
města činí 100 Kč.
V průběhu roku 2008 bylo svoláno 7 schůzí Zastupitelstva města Studénky a 22 schůzí Rady města
Studénky v následujících termínech:
• ZMS: 16. 12., 30. 10., 25. 9., 26. 6., 15. 5., 17. 4, 24. 1. s pořadovými čísly zasedání 11–17.
• RMS: 16. 12., 9. 12., 25. 11., 4. 11., 21. 10., 7. 10., 16. 9., 2. 9., 5. 8., 15. 7., 17. 6., 3. 6., 15. 5., 13. 5., 29. 4.,
17. 4., 1. 4., 11. 3., 26. 2., 5. 2., 22. 1., 8. 1. s pořadovými čísly zasedání 28–49.
LEDEN
První schůze RMS v roce
První schůze rady města v roce 2008 proběhla dne 8. ledna a jejím stěžejním bodem byla příprava návrhu
rozpočtu města na začínající rok 2008. Tento návrh byl již veřejnosti předložen na úřední desce města
a v elektronické podobě také na internetových stránkách města Studénky. Rozpočet města byl v hrubých rysech
předložen jako vyrovnaný s investičními akcemi ve výši necelých 25 milionů Kč a s náklady na opravy a údržbu
ve výši 10 milionů Kč. V těchto položkách nejsou zahrnuty finanční prostředky na realizaci odkanalizování části
Studénky a ani výstavba bytových domů. Rada města po projednání doporučila zastupitelstvu prodej pozemku u sadu
o celkové výměře 460 m2 jednomu investorovi, žádost dalšího investora a stavbu nového nákupního centra nepodpořila
tak, jak byla radě předložena.

První
schůze
RMS
v roce

Radní pracují s notebooky
Rada města Studénky na své schůzi rovněž schválila smlouvy o výpůjčce notebooků radním do doby ukončení
výkonu jejich funkce. Zatímco starosta a místostarosta používají notebooky od nástupu do funkcí, zbývající pětice
radních začala používat vypůjčené notebooky po schválení výpůjčních smluv. Materiály radní dostávají na flash disku
spolu s pozvánkou na jednání rady. Jedná se o počítače v ceně okolo deseti tisíc korun za kus. Předpokládá se,
že se náklady vrátí do jednoho roku. Město Studénka není v okrese jediným městem, kde mají radní k dispozici
notebooky. Už několik let je využívají také radní z Nového Jičína a Kopřivnice.

Radní
pracují s
notebooky

Nové fitcentrum
V úterý 15. ledna zahájil starosta města Ladislav Honusek společně s ředitelem Sportovních areálů Studénka s.r.o.
Ing. Michalem Krumpochem činnost nového fitcentra. Nové sportoviště je pro veřejnost otevřeno denně, včetně
víkendů, a bylo vybudováno na místě zaniklé restaurace Gól v prostorách zimního stadionu.

Nové
fitcentrum

Cyklotrasa Odra-Morava-Dunaj
Na mimořádné schůzi rady města dne 22. ledna byla se souhlasem projednána žádost Regionu Poodří o vyjádření
k trase cyklistické stezky Odra-Morava-Dunaj procházející naším městem. Navrhovaná cyklostezka je na území města
vedena ve směru od Pustějova kolem ZŠ Butovické na Malou stranu a pak po ulici Polské směrem na Trávníky. Od staré
zámecké brány je navržena trasa kolem starého zámku, která u rybníčku přechází na ulici Družstevní.
Na „Čajově“ překročí železnici a pokračuje podél ní směrem k Jistebníku, kde opouští katastr města.
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Cyklotrasa
OdraMoravaDunaj

ZMS schválilo rozpočet města
Zastupitelstvo města Studénky schválilo na svém prvním letošním zasedání dne 24. ledna rozpočet města
pro letošní rok takto: příjmy celkem 129.016.796 Kč, výdaje celkem 148.445.496 Kč, z toho na údržbu a opravy
10.246.740 Kč a investiční výdaje 24.775.400 Kč, zejména do objektů školských a předškolních zařízení. Realizace
investic byla podmíněna naplněním rozpočtu města po stránce příjmové. V plné míře byly schváleny i majetkové
záměry rady města. Součástí projednávaných finančních otázek byla i veřejná finanční podpora společnosti Sportovní
areály Studénka s. r. o. ve výši 4,9 mil. Kč.

ZMS
schválilo
rozpočet
města

Ocenění MěÚ od MV ČR registrů – CAF
Dne 23. ledna získal Městský úřad Studénka na základě hodnocení závěrečné zprávy k zavádění metody kvality
ve veřejné správě cenu Ministerstva vnitra ČR. Cena byla předána v Karlových Varech na čtvrtém ročníku Národní
konference kvality ve veřejné správě. MěÚ Studénka v roce 2007 aplikoval jednu z metod řízení kvality CAF ( Common
Assessment Framework), což je metoda sebepoznání a sebehodnocení. Proto byl zpracován „Akční plán Městského
úřadu Studénka pro rok 2007“. Koordinátorkou byla stanovena vedoucí odboru stavebního řádu a územního plánování
Ing. Radmila Nováková.
V průběhu roku spolupracovali členové pracovního týmu pro zvyšování kvality s vedením úřadu
a se zainteresovanými kolegy na získání nového ocenění. Městský úřad se opět přihlásil do soutěže o cenu, tentokrát
za inovaci ve veřejné správě za rok 2008. Zavedení elektronické aplikace Softender a její využití při přípravě a realizaci
výběru dodavatelů úřadu bylo oceněno porotou a městský úřad si mohl převzít ocenění na 5. národní konferenci kvality
ve veřejné správě.

Ocenění
MěÚ od
MV ČR CAF

Pracoviště Czech Point ve Studénce
V lednu 2008 bylo na MěÚ ve Studénce zřízeno pracoviště Czech Point, které poskytuje občanům ověřené
výstupy z informačních systémů veřejné správy, konkrétně ze tří centrálních registrů – z katastru nemovitostí,
obchodního rejstříku a ze živnostenského rejstříku. Dále je možno získat na počkání i výpis z evidence rejstříku trestů.
Občan musí znát základní údaje o subjektu, ke kterému chce získat ověřený výstup. Služba není určená
k nahlížení do registrů, ale pouze k vystavení ověřeného výstupu z příslušného registru. Takto ověřený výstup se stává
veřejnou listinou. Cena za úplný výpis listu vlastnictví je 100 Kč za první stránku (50 Kč za každou další započatou
stránku), stejně jako cena za úplný nebo platný výpis z obchodního rejstříku a cena za úplný výpis ze živnostenského
rejstříku. Výpis z evidence rejstříku trestů stojí občana 50 Kč za každý výpis.

Zřízení
pracoviště
Czech
Point

Regiontour 2008
Ve dnech 15. – 18. ledna 2008 proběhl v Brně tradiční veletrh cestovního ruchu Regiontour 2008. Město Studénka
se prezentovalo v oblasti Moravské Kravařsko spolu se sdružením obcí Bílovecko, Regionem Poodří, mikroregionem
Odersko a městy Příborem a Fulnekem. Návštěvníky zajímaly především cyklostezky a tipy na zajímavé výlety
v Poodří.
Etický kodex zaměstnanců
Na počátku roku prezentoval tajemník městského úřadu Mgr. Jiří Moskala Etický kodex zaměstnanců Městského
úřadu Studénka, kterým se budou ve své činnosti řídit. Etický kodex tvoří popis etických norem, kterým se řídí filozofie
městského úřadu.
Povinností všech úředníků ve Studénce je vykonávání činností veřejné správy odborně, s největší možnou mírou
slušnosti, vstřícnosti, ochotou pomoci, a to bez jakýchkoliv předsudků. Zásady:
• Výkon veřejné správy považujeme za službu občanům.
• Dbáme o dobré jméno a pověst úřadu a usilujeme o důvěru veřejnosti.
• Své úkoly a povinnosti plníme s maximální zodpovědností a co nejefektivněji, ve shodě s právními předpisy ČR
a vnitřními předpisy úřadu.
• Při plnění svých pracovních povinností plně respektujeme princip nadstranického jednání.
• Nezúčastňujeme se žádné činnosti, která se neslučuje s výkonem naší práce. Dbáme o to, aby naše jednání,
politické nebo veřejné aktivity nenarušily důvěru občanů. Nestranně vykonáváme své pracovní povinnosti.
• Své odborné znalosti si průběžně prohlubujeme studiem i samostudiem.
• Vzájemně se respektujeme, vytváříme atmosféru spolupráce, jsme k sobě navzájem vstřícní, korektní, kultivovaní
v jednání (kolegiální).
• Uplatňujeme všechna potřebná opatření k zajištění ochrany všech osobních dat a jiných informací,
se kterými přijdeme do styku při výkonu práce.
• Za svou práci nevyžadujeme ani nepřijímáme dary, úsluhy, laskavosti či jiná zvýhodnění.
• Nepřipustíme, aby došlo ke střetu našeho soukromého zájmu s naším postavením.
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Etický kodex
zaměstnanců

• Nezneužíváme výhod vyplývajících z našeho pracovního zařazení, ani informací získaných při výkonu zaměstnání
pro svůj soukromý zájem.
• Svým přístupem k veřejnosti a spolupracovníkům přispíváme k tomu, aby byl městský úřad jako celek vnímán
veřejností pozitivně.
Uzavření koupaliště ve Studénce
Po více než deseti letech provozu koupaliště ve Studénce bylo rozhodnuto o jeho uzavření. Důvodem byly
nevyhovující hygienické podmínky. Podle hygienické vyhlášky, která stanovuje hygienické požadavky na koupaliště,
nelze k úpravě vody používat dosavadní takzvanou skimmerovou technologii. Je potřeba, aby umělé koupaliště bylo
vybaveno recirkulační úpravnou bazénové vody. Poslední tři roky bylo koupaliště provozováno na tzv. výjimku
z hygienického předpisu a další provoz byl kategoricky zamítnut odborem obecné a komunální hygieny Krajské
hygienické stanice v Ostravě. Podle posudku odborníků by byla oprava značně nákladná a její výše by dosáhla nákladů
výstavby nového koupaliště. V areálu koupaliště bylo zpřístupněno pouze dětské brouzdaliště a odpočinková zóna.

Uzavření
koupaliště
ve
Studénce

Vichřice poškodila železniční trať
V noci ze soboty na neděli ve dnech 26. a 27. ledna poškodila vichřice železniční trať mezi Studénkou
a Jistebníkem. Vyvrácené stromy strhaly trolejové vedení a některé spoje měly až tříhodinové zpoždění. První kolej byla
zprovozněna v neděli až od 18:00 hodin. Během opravy troleje byl provoz zabezpečován čtyřmi dieselovými
lokomotivami. Jejich pomoc využily také soupravy Pendolino. Některé z nich však projely poškozený úsek
bez elektrického vedení tak, že nabraly nejdříve rychlost a úsek projely setrvačností. Nejhůře v neděli dopadl rychlík
z Košic do Prahy, který měl dvěstědeset minut zpoždění.

Vichřice
poškodila
železniční
trať

ÚNOR
RMS – majetková rozhodnutí
Od února byly členům rady zasílány materiály v elektronické podobě.
Součástí schůze Rady města Studénky dne 5. února bylo mimo jiné schválení výpůjčky pozemků společnosti
VKV a Českému hydrometeorologickému ústavu, zároveň nebyl schválen prodej bytu na ulici Tovární. Dále byly
projednány a schváleny termíny a časy konání veřejných produkcí.
Na další únorové schůzi Rady města Studénky bylo rozhodnuto o podání žaloby na vyklizení bytu na ulici
Mlýnské, jehož nájemník neplatil nájemné. Bylo projednáno a schváleno složení komise pro vyhodnocení návrhů
na „Osobnost města Studénky“ za rok 2007 a složení pracovní skupiny pro přípravu oslav 50. výročí založení města
Studénky.

RMS –
majetková
rozhodnutí

Únorové střípky
• V knihovně na ulici Arm. gen. L. Svobody bylo uvedeno do provozu počítačové pracoviště pro seniory,
které se městu podařilo získat z nadace Livie a Václava Klausových.
• V prostorách Dělnického domu proběhl XII. městský ples, kterého se zúčastnilo přes pět set lidí. Hlavním hostem
programu byl slovenský muzikant Vašo Patejdl.
• V Novém Jičíně proběhlo vyhodnocení nejlepších policistů okresu. Za město Studénka byl oceněn mladý policista
Petr Chýlek.
• V Dělnickém domě proběhly 28. února historicky první promoce ve Studénce. Dvacetčtyři studentů místní
pobočky Vysoké školy podnikání, a. s., Ostrava získalo titul bakalář a osm z nich pokračuje v magisterském
studiu.

Únorové
střípky

Volba prezidenta ČR
V pátek 15. února proběhla na Pražském hradě volba prezidenta ČR na dalších pět let. Ve třetím kole druhé volby
se jím stal Václav Klaus. Hlasy mu dali zákonodárci ODS, část lidovců, dvě nezávislé senátorky a také tři
sociálnědemokratičtí poslanci. První volba proběhla neúspěšně minulý týden v pátek. Staronový prezident získal
dohromady 141 hlasů od přítomných 279 volitelů. Protikandidáta Jana Švejnara podpořilo 111 zákonodárců. Václav
Klaus dal ve svém úvodním projevu najevo, že bude konzervativním prezidentem, který bude prosazovat co nejpozdější
přijetí eura, lpět na české identitě za každou cenu, přitvrdí své názory ohledně globálního oteplování, tradice rodiny
a svobody jednotlivce, včetně svobody kuřáků.
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Volba
prezidenta
ČR

BŘEZEN
Nájemné nebytových prostor
Radní města schválili směrnici Pravidla stanovení nájemného z nebytových prostor a pozemků k účelům
podnikání, které jsou ve vlastnictví města s platností od 11. března 2008. Nejdražší nájem nebytových prostor
je na nám. Republiky – 1.500 Kč/m2/rok, v jiných místech je nájem z nebytových prostor 800 Kč/m2/rok
a 500 Kč/m2/rok. Výše nájemného z pozemků pro účely podnikání se pohybuje mezi 300 Kč/m2/rok a 500 Kč/m2/rok.
V této souvislosti byl zveřejněn záměr pronájmu nebytového prostoru ve 2. nadzemním podlaží budovy č. p. 698
na nám. Republiky, kde naposledy sídlilo studio TV Odra, o výměře 70 m2 za účelem poskytování služeb občanům.

Nájemné
nebytových
prostor

Březnové střípky
• Již 1. března musely jednotky hasičů zasahovat v mnoha částech města k odstraňování škod způsobených vichřicí
Emma, která se prohnala městem.
• Senát Krajského soudu v Ostravě odsoudil studéneckého občana k trestu odnětí svobody v délce 11 a půl roku
ve věznici se zvýšenou ostrahou za ublížení na zdraví s následkem smrti své družky. Tato tragická událost se stala
21. října 2007.
• TV Odra Studénka vysílá své zpravodajství na stránkách www.meksstudenka.cz a nově ve vestibulu Dělnického
domu při akcích v něm.
• V letošním roce proběhlo v Dělnickém domě osm plesů pro dospělé a dva dětské maškarní plesy.
• Potřetí vystoupil před studéneckým publikem dne 10. 3. přední český klavírista Jiří Pazour ve večerní klavírní
improvizaci.
• Na tenisových kurtech se 8. března uskutečnil první ročník turnaje ve dvouhrách žen v badmintonu. Zúčastnilo
se třináct hráček.
• V areálu zámecké zahrady byl odstraněn kolotoč, který už nevyhovoval bezpečnostním předpisům.
• Květa Fialová, Petr Nárožný a Ladislav Trojan se úspěšně předvedli dne 16. března v Dělnickém domě
v divadelní komedii „Tři na lavičce“.
• V Základní umělecké škole Studénka se uskutečnil čtvrtý ročník kytarové soutěže. Zúčastnili se soutěžící žáci
z celého okresu.
• Výběr Studénky v ledním hokeji se zúčastnil turnaje s několika švédskými kluby. Byla odehrána 4 utkání.

Březnové
střípky

DUBEN
12. zasedání ZMS
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Dne 17. 4. se sešlo zastupitelstvo města na řádném dvanáctém zasedání k projednání následujících materiálů:
12. zasedání
nabytí pozemků od Pozemkového fondu ČR
ZMS
výkup pozemků od p. Dolenského a Ing. Dorotíka
záměr směny pozemků
uzavření smlouvy o smlouvě budoucí s p. Sekyrou a společností Baspro, s.r.o.
záměry prodeje pozemků v lokalitě průmyslové zóny a u prodejny Promi
prodeje pozemků pro výstavbu garáží „na Kmínku“ a dalších v k. ú. Butovice
prodej nebytového prostoru na ulici Nádražní
prodej bytové jednotky
prodej garáží na ulici Budovatelské
dohody o splátkách s dobou platnosti delší než 18 měsíců
obecně závazná vyhláška č. 2/2008, kterou se stanoví podmínky k zabezpečení požární ochrany při akcích,
kterých se zúčastňuje větší počet osob a obecně závazná vyhláška o znaku a praporu města Studénky a jejich
užívání
prodej budovy č. p. 17 na ulici Butovické
prodej plynárenského zařízení
Cyklostezka Studénka – Nová Horka
Zastupitelstvo dále rozhodlo o dodatku ke smlouvě na projektovou dokumentaci na akci Cyklostezka Studénka
– Nová Horka a o poskytnutí veřejných finančních podpor pro rok 2008.
Nový velitel městské policie
Rada města Studénky jmenovala nového velitele městské policie. Stal se jím Tomáš Žák. Jeho zástupcem
je Stanislav Pospěch.
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Cyklostezka
Studénka –
Nová Horka
Nový velitel
městské
policie

Dubnové střípky
• Dne 2. dubna proběhlo veřejné setkání pracovních skupin komunitního plánování.
• Studénecká taneční skupina PUSA se zúčastnila taneční soutěže Lipenská hvězda v Lipníku nad Bečvou a získala
dvě druhá místa v kategoriích disco dance a show dance. Soutěže se rovněž zúčastnily tanečnice
ZŠ T. G. Masaryka, T. G. Matonky, a ty se umístily na třetím místě ve své kategorii.
• Od úterního rána 15. dubna byl zastaven provoz přes most nad tratí železničního koridoru ve Studénce. Stávající
most byl vybudován v roce 1961 a je ve velmi špatném technickém stavu. Rekonstrukce mostu byla svěřena
společnosti ODS – Dopravní stavby Ostrava, a. s. a bude obsahovat stavbu nového úložného prahu, betonáž nové
železobetonové desky a římsy. Tyto práce budou probíhat při vysunutí mostu v ose tak, aby nezasahoval
do průjezdného profilu železnice.
• Městský úřad Studénka vyhodnotil dotazníkový průzkum spokojenosti občanů, na který odpovědělo
180 respondentů.
• V pátek 18. dubna se na půdě Městského úřadu Studénka setkali tajemníci Moravskoslezského kraje. První
schůzky se zúčastnilo 8 tajemníků.
• Hasiči ze Studénky se zúčastnili velkého cvičení integrovaného záchranného systému v novém dálničním tunelu,
který byl otevřen o pár dní později, a to dne 6. května 2008.
• Studenti Střední školy ekonomicko-podnikatelské Studénka, o. p. s. v rámci mezinárodního projektu E-learning
přivítali své vídeňské kolegy. Společně absolvovali několik workshopů (tematických pracovních diskusí),
prezentací a výletů v okolí Studénky.
• V Dělnickém domě bavil 18. dubna od 18:00 hodin čtyři stovky diváků známý herec a vypravěč Miroslav Donutil.
• Dne 25. dubna slavili žáci ZŠ Sjednocení „Den Země“. V rámci oslav provedli úklidové práce
pod názvem „Čisté město“.
• V rámci evropského turné navštívil Studénku světoznámý trumpetista Laco Deczi.

Dubnové
střípky

Oprava
mostu nad
železniční
tratí

KVĚTEN
Účast starosty na valné hromadě
Na zasedání Zastupitelstva města Studénky byl jmenován zástupce na valnou hromadu ASOMPO, a. s. – Životice,
nebyl delegován zástupce města do společnosti Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava.

Účast
starosty
na valné
hromadě

Květnové střípky
• Prvního května se na hřišti a v tělocvičně ZŠ T. G. Masaryka sešlo 14 soutěžících na třetím ročníku atletického
sedmiboje.
• Byly zdolány dva menší požáry u Kotvice a bývalé základní školy na Družstevní ulici. Oheň se podařilo uhasit
během několika minut.
• V Klimkovicích byl v úterý 6. května slavnostně otevřen nově vybudovaný úsek dálnice Ostrava – Bílovec
a současně i uveden do provozu dálniční tunel. První úsek dálnice D47 z dálniční křižovatky Ostrava Rudná
– Bohumín byl slavnostně otevřen dne 1. 12. 2007.
• Byla provedena příprava pro vysunutí a vyzvedávání konstrukce nadjezdu. Po odstranění betonových částí mostu
měl být most zpevněn a nasunut zpět.
• Děti z MŠ Studénka se zúčastnily základního kola prvních sportovních her mateřských škol Moravskoslezského
kraje. Studénecké děti postoupily do jeho finálového kola v Ostravě, kde vybojovaly druhé místo.
• Během několika květnových dní byla dokončena rekonstrukce pódia na zahradě Dělnického domu ve Studénce.
• Ve dnech 16. – 18. května ožila Studénka Balkánskými dny kultury. Konaly se v duchu pětadevadesátého výročí
založení tamburašského souboru Brač pod vedením Richarda Gelnara. Třídenního festivalu se zúčastnily soubory
z Chorvatska, Slovinska a Slovenska.
• 20. května proběhl v klubovně DPS „Den sociálních služeb“. Cílem akce bylo nejen seznámit občany s nabídkou
sociálních služeb ve městě, ale také získat nové podněty a návrhy pro tvorbu komunitního plánu.
• Za Studénkou srazil devětadvacetiletého muže z Polska rychlík jedoucí z Brna směrem na Bohumín. Muž
přecházel kolejiště a po nárazu na místě zemřel.
• Na zámku v Bartošovicích bylo po zimě opět symbolicky otevřeno Poodří.
• Koncem května se uskutečnil čtvrtý ročník metalového festivalu STUDÉNKA OPEN AIR FEST IV na zahradě
u Dělnického domu.
• Městský úřad zahájil doručování pošty prostřednictvím vlastního zaměstnance, což způsobí značnou úsporu
městského rozpočtu.
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Květnové
střípky

ČERVEN
14. zasedání ZMS
Zastupitelstvo města Studénky se sešlo ve čtvrtek 26. 6. 2008 na svém 14. zasedání. Hlavními body jednání byly 14. zasedání
ZMS
majetkové záležitosti. Diskuse se rozpoutala při projednávání prodeje pozemků v průmyslové zóně „Přední čtvrtě“.
Získala je společnost Investorsko inženýrská a. s. se sídlem v Liberci. Schváleny byly i prodeje pozemků společnosti
Vagónka – Dřevo Trade s. r. o., manželům Telaříkovým a paní Ludmile Palatové ml. Zastupitelstvo dále projednalo
a rozhodlo o zveřejnění záměru prodeje chrániček pro kabelovou televizi, které byly před více než deseti lety přiloženy
k telefonním kabelům na ulicích 2. května, Zahradní, Bezručové, Jiráskové, Komenského, Májové, Sjednocení a Panské
o celkové délce 8.463,5 m.
Byl ukončen dlouhodobý spor s obcí Albrechtičky o některé pozemky v katastrálním území Nová Horka
a schválen návrh na zpětvzetí žaloby na určení vlastnictví. V souvislosti s prodejem objektu č. p. 17 na ulici Butovické
stanovilo zastupitelstvo novou vyvolávací cenu pro dražbu ve výši 3 miliony Kč. Zastupitelstvu města byl předložen
závěrečný účet města za rok 2007 spolu se stanoviskem finančního výboru, informace o plnění rozpočtu k datu
30. 4. 2008 a rozpočtová opatření pro letošní rok.
Červnové střípky
• Prvního června zasahovali hasiči u požáru ve staré kolonii. Oheň nezpůsobil velké škody.
• V rámci Dnů města proběhla série oslav. V areálu městského koupaliště slavily děti svůj den s bohatým
programem. Ve městě proběhlo několik výstav a soutěže. V Dělnickém domě byla předána ocenění úspěšným
občanům a vyhlášena osobnost města Studénky pro rok 2008. Oslavy Dnů města vyvrcholily na náměstí
Republiky.
• Ve středu 4. června zaměstnala hasiče a občany na celém území města průtrž mračen. Nejprve zatopila voda
mateřskou školu R. Tomáška a pak i domy v Butovicích, kde stékala z blízkých polí.
• Základní škola Sjednocení uspořádala v polovině června akci Den rekordů. Předcházel jí křest studénecké knihy
rekordů. Akce byla podpořena grantovou dotací města.
• Na konci června slavila kovárna bývalé Vagonky Studénka kulaté výročí. K padesátým narozeninám přišlo popřát
několik stovek současných i bývalých zaměstnanců.
• V zahradní části restaurace Na Kmínku se sešly děti a maminky z Naschválníčku. Byly pro ně připraveny soutěže
a drobné dárky.
• Oddíl AMK BMX Studénka pořádal na bikrosové dráze ve Studénce náborový závod asi pro 60 závodníků.

Červnové
střípky

ČERVENEC až SRPEN
Rada města Studénky rozhodla o poskytnutí veřejné finanční podpory na rok 2008 sportovní organizaci AS Bizon
a Českému svazu včelařů. V souvislosti s přípravou oslav 50 let od založení města byla vyhlášena soutěž o logo a znělku
k tomuto výročí. Dále byly uděleny výjimky pro pořádání veřejných produkcí v areálu zahrady Dělnického domu.
Rada města projednala v tomto období dvanáct žádostí o souhlas s vybudováním vjezdu na pozemky města
a smlouvy o zřízení věcného břemene v souvislosti s budováním přípojek.
Pronájem prostor budovy č. p. 698 na nám. Republiky
U nebytových prostor se rada zabývala dvěma žádostmi o pronájem prostor budovy č. p. 698 na nám. Republiky
(bývalého domu Dětí a mládeže, později „Centrum volného času“ a naposledy sídlo studia TV Odra), kde byly
schváleny pronájmy prostor pro reklamní studio a zdravotní pojišťovnu. Na žádost GE Money bank, a. s. byla
prodloužena nájemní smlouva v prostorách budovy městského úřadu do konce června 2008.
Rada dále rozhodla o zrušení ubytovny pro společensky nepřizpůsobené občany a osoby v sociální tísni, jejíž
provoz město zajišťovalo dosud v domě č. p. 322 na ulici Tovární. Tuto službu bude odbor ŠKSV zajišťovat
prostřednictvím jiných organizací.

Pronájem
prostor
budovy
č. p. 698
na nám.
Republiky

Řešení oprav bývalé Obecné školy na ul. Družstevní
Bylo rozhodnuto ve věci zpracování projektové dokumentace na rekonstrukci objektu č. p. 88 (bývalá část
ZŠ T. G. Masaryka), která bude řešit nevyhovující stav budovy a její další využití pro potřeby města.
Na úseku protipožární ochrany města bylo schváleno přijetí dotace ve výši jednoho milionu korun na opravu
hasičského vozidla.
Střípky z prázdnin
• Sérii prázdninových kulturních akcí otevřel 5. července festival elektronické hudby s názvem Mlýnice 2008.
Pro nepřízeň počasí se festival uskutečnil v Dělnickém domě.
• Během prázdnin byla zahájena stavba okružní křižovatky na ulici Butovické.
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• Začátkem srpna se setkal s velkým ohlasem u diváků koncert swingové kapely Alfa band na náměstí Republiky.
Do Studénky také poprvé zavítal kinematograf bratří Čadíků. Po čtyři dny nabídl divákům atmosféru dnes
již zaniklých letních kin. Za dobrovolné vstupné mohli diváci shlédnout české filmy Gympl, Pusinky, Chyťte
doktora a Václav.
• 4. srpna se nad Studénkou přehnala větrná smršť. Hasiče nejvíce zaměstnaly spadané stromy a poškozená střecha
na ZŠ T. G. Masaryka.
• 8. srpna došlo při zpětném zasouvání mostní konstrukce ke zřícení opravovaného mostu v Butovicích. Po několika
vteřinách do ní narazil mezinárodní rychlík Comenius. Zraněny byly desítky lidí a zemřelo 8 cestujících. Studénka
se rázem ocitla v centru pozornosti všech médií. Na místě původního mostu bude postaven most nový. Událost
bude podrobněji popsána v kapitole Bezpečnostní situace.
• V sobotu 16. srpna proběhl první ročník Folkového festivalu na zahradě Dělnického domu. Pro nepřízeň počasí
však musel být program přesunut do sálu Dělnického domu a později do klubu Peklo. Vystoupilo známé trio
Rendl – Janoušek – Lenk a další hosté.
• 19. srpna bylo vykradeno Vagonářské muzeum. Za největší ztrátu je považována krádež exponátu parní
lokomotivy se čtyřmi vagony z poloviny 19. století a také vagonky a lokomotivy z modelové dráhy. Po pachateli
se pátrá.
ZÁŘÍ
Rybáři ze Studénky obhájili svůj názor
Na 15. zasedání zastupitelstva města dne 25. září 2008 byly projednávány majetkové a finanční záležitosti.
Diskuse se rozvinula o prodeji pozemků v lokalitě kolem řeky Odry, o jejichž odkoupení požádala Agentura pro ochranu
přírody a krajiny ČR. Do diskuse se zapojili i přítomni členové Českého rybářského svazu, kteří na jednání přišli
manifestačně. Mluvčím rybářů byl bývalý předseda místní organizace svazu Dr. Zdeněk Gelnar, který odmítal prodej
pozemků, a na druhé straně zastánce prodeje a vedoucí Správy chráněné krajinné oblasti Poodří Mgr. Ivan Bartoš.
Zastupitelstvo prodej neschválilo.

Rybáři ze
Studénky
obhájili
svůj
názor

Chráničky pro kabelovou televizi prodány
Schválení se dočkal projekt chrániček instalovaných v části Studénky před více než deseti lety ke kabelům
telefonního vedení za účelem rozšíření kabelové televize. Zastupitelé schválili prodej chrániček firmě M.NET
STUDÉNKA s. r. o., kterou na jednání zastupovali Ing. Richtarik a pan Holub.
Po rozpravě o poplatcích za svoz komunálního odpadu bylo nakonec odhlasováno navýšení poplatků na rok 2009
ve výši 456 Kč na osobu.
Při projednávání obecně závazných vyhlášek byla schválena vyhláška zakazující některé druhy paliv (hnědé uhlí
energetické, lignit, uhelné kaly a proplástky) pro malé spalovací zdroje znečišťující ovzduší.
Ve finančních záležitostech byla mimo jiné schválena změna rozpočtu města pro rok 2008 a ručení společnosti
Sportovní areály Studénka, s. r. o. za kontokorentní úvěr do maximální výše 500 tisíc korun.

Chráničky
pro
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Zářijové střípky
• Studénka hostila už V. mezinárodní festival dechových orchestrů Studénka – Jistebník 2008. Pozvání přijaly čtyři
dechové orchestry, z toho dva ze zahraničí, a také tři skupiny mažoretek. Druhý festivalový den proběhl
v Jistebníku. Soubory koncertovaly také ve Štramberku a Kopřivnici.
• Na zimním stadionu proběhl mezinárodní turnaj ve sledge hockey. Po tři dny se na čerstvém ledě hrály zápasy
mezi osmi týmy. Ve finále se potkal český reprezentační tým a německý celek Jetis Wheel. Po remíze, v základní
hrací době, došlo na samostatné nájezdy, které rozhodly o vítězství českých barev.
• V pondělí 22. září byla přepadena obsluha benzinové stanice v Butovicích. Krátce před zavírací hodinou přišli
loupit dva pachatelé. Se zbraněmi v rukou donutili obsluhu vydat tržbu. Vyšetřování případu není ukončeno.
• Za účasti 19 psovodů odstartoval po roce další ročník Obranářského speciálu. Do Studénky přijeli psovodi
se psy z České i Slovenské republiky.
• Pražští herci zahráli v Dělnickém domě komedii Chvilková slabost. Divákům se představila Hana Maciuchová
a Radek Brzobohatý.
• Na základních školách na ulicích Sjednocení a Butovická byly slavnostně otevřeny zrekonstruované tělocvičny.

Zářijové
střípky

ŘÍJEN
Volby do zastupitelstva kraje

Volby
do
V pátek 17. října v době od 14:00 do 22:00 hodin a v sobotu 18. října od 08:00 do 14:00 hodin proběhly
i ve Studénce volby do Zastupitelstva Moravskoslezského kraje v osmi volebních okrscích. Z celkového počtu voličů zastupitelstva
kraje
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8211 bylo odevzdáno 3282 platných hlasů, což představuje 39,97 % voličů. Ve volbách ve Studénce zvítězila Česká
strana sociálně demokratická (39,24 %) následovaná Občanskou demokratickou stranou (24,74 %). Na třetím místě pak
skončila Komunistická strana Čech a Moravy (18,65 %) a na čtvrtém místě Křesťanská demokratická unie
– Československá strana lidová (9,6 %).
Výstavba bytových domů 72 b. j.
Dne 30. října se sešli zastupitelé na mimořádném zasedání, v pořadí šestnáctém tohoto volebního období,
aby projednali šest předložených materiálů.
Hlavním bodem programu bylo rozhodnutí o tom, kdo bude na pozemcích města stavět bytové domy se 72 byty.
Ze dvou zájemců pak přítomní členové zastupitelstva vybrali společnost PROXON TRADE, s. r. o. se sídlem v Ostravě,
která po podpisu smlouvy o smlouvě budoucí k prodeji pozemků vypracuje svou projektovou dokumentaci a na jaře
příštího roku by měla začít s vlastní výstavbou.
V dalších čtyřech bodech programu byly projednány a schváleny prodeje pozemků, plynové regulační stanice
a nabytí pozemků pod komunikacemi.
Posledním bodem bylo přijetí předloženého návrhu čtvrtého rozpočtového opatření zohledňujícího zejména
dotační záležitosti.

Výstavba
bytových
domů 72
b. j.

Říjnové střípky
• Zastupitelé Moravskoslezského kraje odsouhlasili 1,5 milionů korun pro zvýšení bezpečnosti na železničním
přejezdu ve Studénce. Finanční prostředky byly určeny pro zakoupení nového vozidla pro městskou policii
a posílení hlídek strážníků, kteří dozorují bezpečnost železničního přejezdu.
• Tamburašský orchestr Brač zavítal na čtvrtý mezinárodní festival v obci Buševec v Chorvatsku,
kterého se zúčastnily také soubory z Maďarska, Srbska, Slovinska a Chorvatska.
• Třetího ročníku „Studéneckého kapříka“ se zúčastnili mentálně a sluchově postižení. Hlavním hostem byla
zpěvačka Heidi Janků.
• Herec Martin Zounar a imitátor Petr Martinák byli protagonisty zábavného pořadu Mazec, který se představil
zaplněnému sálu Dělnického domu.
• Studio TV Odra se zúčastnilo 12. ročníku mezinárodní přehlídky tvorby regionálních televizních studií. Ve velké
konkurenci získal tým TV Odra 3. místo v kategorii Dokument. V kategorii Kafka s úsměvem rozhodli diváci
o druhém místě pro snímek TV Odra s názvem „ I hasiči mají své dny“.
• Základní škola Butovická oslavila v roce 2008 sté výročí svého vzniku. Celoroční oslava vyvrcholila čtyřdenní
akcí v areálu školy.
• Rada města Studénky na svém 45. jednání dne 21. října rozhodla o předložených návrzích na logo a znělku
k 50. výročí založení města. Znělka vybrána byla, logo však z předložených návrhů vybráno nebylo.
• Knihovna v centru města byla na šest týdnů uzavřena z důvodu rekonstrukce elektroinstalace a osvětlení. Znovu
byla otevřena 8. prosince.

Říjnové
střípky

LISTOPAD
Jednání rady města v kostce
V období mezi říjnovým a prosincovým zasedáním zastupitelstva města se rada města sešla na třech jednáních.
Schválila žádost společnosti MIRAMO a souhlasila se vstupem na pozemky a s umístěním staveb optického kabelu,
schválila logo k 50. výročí založení města, souhlasila s použitím znaku města Studénky v připravované publikaci „Velká
turistická encyklopedie Moravskoslezského kraje“, rozhodla uzavřít veřejnoprávní smlouvu mezi městem Studénka a
obcí Albrechtičky na zajištění výkonu přenesené působnosti dle zákona o přestupcích, z důvodu předpokládaného
nárůstu žadatelů o umístění dítěte do předškolních zařízení v následujících letech rozhodla o zadání zakázky na
vypracování projektové dokumentace na nástavbu a rekonstrukci objektu mateřské školy na ulici Poštovní a schválila
návrh jízdního řádu MHD ve Studénce pro rok 2009.

Jednání
rady města
v kostce

Oslavy 50. výročí města
Na svém 47. jednání dne 25. listopadu schválila RMS konečnou podobu loga k 50. výročí založení města,
kalendář hlavních akcí na rok 2009 v souvislosti s oslavami 50. výročí založení města a výdaje na zajištění oslav.
Dále doporučila ZMS schválit kritéria a pravidla výběru „Úspěšných občanů města Studénky“ a „Osobnosti města
Studénky“, smlouvu o spolupráci obcí uzavřenou k zajištění ostatní dopravní obslužnosti, termínový a obsahový plán
konání schůzí Rady města Studénky pro rok 2009.
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Oslavy 50.
výročí
města

Listopadové střípky
• V sobotu 8. listopadu uběhly přesně tři měsíce od zřícení nadjezdu v Butovicích. Památku obětí následné vlakové
nehody připomnělo setkání s názvem „Zastavení naděje“ organizované ostravským Krizovým centrem. Nedaleko
místa tragédie bylo vybudováno pietní místo.
• V Dělnickém domě proběhla módní přehlídka. Hlavním hostem byla známá návrhářka Jitka Stauderová,
která předvedla své modely v originální kolekci.
• Přes dvě stovky diváků přilákala do sálu Dělnického domu Marta Kubišová a její recitál „Já jsem já“.
• Vedení města obdarovalo věcnými dary vítěze veřejné soutěže o znělku a logo k příležitosti 50. výročí města
Studénky. Autor znělky je Martin Maléř – učitel ZUŠ Studénka. Jako podklad pro konečnou podobu loga byl
vybrán návrh Janise Masmanidise.
• Akciová společnost MSV Metal Studénka pozvala k veřejnému setkání občany města v souvislosti se zamýšleným
rozvojem firmy. Podnětem byla petice občanů proti provozu nové kovací linky.
• Na několika místech města byly zahájeny opravy chodníků a cest, které byly ve špatném stavu kvůli objížďce
městem. Převážnou část peněz na opravu hradí Správa a údržba silnic, 350 tisíc Kč investovalo město. Ve stejnou
dobu probíhaly práce na vybudování přechodu pro chodce na ulici Sjednocení.
• Dne 29. 11. pobavil na stovku diváků v sále Dělnického domu dvouhodinový program pořadu Vánoční oříšek
pro Popelky. Hlavním hostem tohoto pořadu byla Michaela Dolinová a Dana Homolová.

Listopadové
střípky

PROSINEC
Poslední rozpočtová změna v roce
Zastupitelé města Studénky se sešli v předvánočním čase na svém 17. zasedání dne 16. prosince 2008 ve velkém
sále Dělnického domu. Byl zde schválen „Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb ve městě Studénka“, vydána
kritéria a pravidla výběru „Úspěšných občanů města Studénky“ a „Osobnosti města Studénky“, a schválena změna
rozpočtu města rozpočtovým opatřením. Příjmy jsou 155.249.416 Kč a výdaje 168.800.416 Kč.

Poslední
rozpočtová
změna
v roce

Prosincové střípky
• V pondělí 1. prosince se na dvou místech Studénky rozsvítily vánoční stromy na nám. Republiky
a na bývalém nám. Bří. Sládečků. Tuto událost přišly podpořit děti a jejich rodiče. Hudební doprovod zajistili
žáci ZUŠ pod vedením svého ředitele.
• Obyvatelky Zámku Nová Horka přišel opět po roce navštívit Mikuláš s čertem. Tradičního setkání se zúčastnilo
vedení města a zástupci Sboru pro občanské záležitosti.
• Na základní škole T. G. Masaryka slavnostně otevřela ředitelka Mgr. Alena Dvorská a starosta města Ladislav
Honusek nově zrekonstruovanou tělocvičnu.
• Rada města se na jedné ze svých posledních schůzí zabývala projektovou dokumentací bývalé školy na ulici
Družstevní. V budoucnu by se tam měla přestěhovat část základní umělecké školy a knihovna ze zámku.
• Od 9. prosince 2007 jsou všechny vlaky nekuřácké.
• V sobotu 13. prosince si exhibičním utkáním připomněli občané Studénky 60 let od založení hokejového klubu.
Při této příležitosti bylo oceněno několik bývalých hráčů a funkcionářů.
• Policie České republiky zorganizovala v Ostravě tiskovou konferenci k případu zříceného nadjezdu v Butovicích.
Policisté se domnívají, že jednou z příčin pádu mostu mohlo být devět dřevěných špalíků podpírajících ocelovou
konstrukci.
• Vizovická skupina Fleret se zpěvačkou Jarmilou Šulákovou pobavila studénecké publikum na vánočním koncertu
dne 17. prosince v Dělnickém domě.
• 27. prosince vystoupil v kostele sv. Bartoloměje opavský smyčcový orchestr Musica Opavia. Ve stejný den
proběhla také Štěpánská zábava v Dělnickém domě.
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Prosincové
střípky

OPRAVY A ÚDRŽBA TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY
Opravy chodníků ve městě
Oprava chodníkových těles spočívala v pokládce nových dlaždic, přechodů do domů a obrubníků a bylo
provedeno:
• chodník podél ulice 2. května v úseku od č. p. 236 k č. p. 480
• chodník kolem ulice Panská u č. p. 619
• chodník na ulici Sjednocení č. p. 627 až 632 a 633 až 635 – 1. část
• chodník na ulici Mírová k zastávce autobusu a chodník na ulici A. Dvořáka č. p. 714 – 2. část
• chodník na ulici Poštovní v úseku před domem č. p. 591 a 592
Rozpočtové náklady na uvedené opravy byly 1.728.823 Kč.
K těmto opravám přibyla ještě realizace přechodu pro chodce na ulici Sjednocení u stavebnin, zahrnující vlastní
přechod, ostrůvky, dopravní značení a osvětlení přechodu v závěru roku 2008. Na tento přechod bylo z pokladny
města vyplaceno 419.354 Kč.

Opravy
chodníků
ve městě

Opravy veřejného osvětlení
• na ulici Jiráskova proběhla obnova 29 ks svítidel s elektrickými předřadníky typu Titánia 70 W
• na ulici Bezručova bylo obnoveno 34 ks svítidel se stejnými předřadníky
Celkové rozpočtové náklady na uvedené opravy veřejného osvětlení byly 804.278 Kč.

Opravy
veřejného
osvětlení

Opravy místních komunikací a budov MěÚ
Opravy
• plošná oprava výtluků včetně výmolů na celém území města
místních
• oprava povrchu ulic Poštovní a Mírová
komunikací
• na ulici Panská byla vybudována plocha pod kontejnery
a budov
• podél ulice Poštovní proběhla oprava krajnice u domu č. p. 601
MěÚ
• oprava ulice Butovická a parkoviště u restaurace Eden č. p.680
• oprava na ulici A. Dvořáka s vybudováním přechodu pro chodce se zpomalujícím účinkem
Náklady na uvedené opravy byly 1.040.393 Kč.
V rámci oprav komunikací je vhodné zmínit realizaci šesti třímodulových autobusových čekáren zaplacených
z městské pokladny za 547.888 Kč.
Na nebytovém hospodářství proběhla výměna 26 oken na objektu v majetku města na ulici Poštovní č. p. 772
(bývalá provozní budova MISS, a. s.) za 215.552 Kč.
Oprava poškozené střechy hlavní budovy ZŠ T. G. Masaryka po srpnové vichřici byla provedena za 796.763 Kč.

14

INVESTIČNÍ ROZVOJ MĚSTA
Investice do školských zařízení ve městě
Investiční akce roku 2008 byly směřovány zejména do škol, které město zřizuje. Dlouhotrvající problém
samosprávy byl řešen v těchto objektech:
V ZŠ T. G. Masaryka, včetně školní jídelny, byla provedena rekonstrukce elektroinstalace spočívající ve výměně
rozvodů a svítidel. Zhotovitelem této akce byla společnost EB – ELEKTRO BARTOŠ, s. r. o. Frenštát pod Radhoštěm
a celkové náklady byly 6.686.277 Kč. V návaznosti na tuto akci byla provedena výměna podlahy v tělocvičně.
Zhotovitelem byla společnost PAVLACKÝ, s. r. o. Luhačovice a náklady byly 415.000 Kč. Práce byla provedena
s povrchem Alsagym EN 14.3.1, který je smíšeně pružný a je tvořen 14 mm vrstvou pružné podložky spolu s 3 mm
vrstvou z polyuretanu a vrstvou laku. Souběžně s výměnou podlahy proběhla i výměna obkladů firmou Ing. Jiří
Teichmann Valašské Meziříčí za 75.000 Kč.
V ZŠ Sjednocení byla rovněž provedena 4. etapa rekonstrukce elektroinstalace – firmou EB – ELEKTRO
BARTOŠ, s. r. o. a náklady činily 826.282 Kč. V tělocvičně byla provedena výměna oken společností DEC – PLAST,
s. r. o. z Příbora s náklady 223.542 Kč i podlahy společností PAVLACKÝ, s. r. o. za 948.000 Kč stejným
technologickým postupem jako v ZŠ TGM.
I v objektu ZŠ Butovická byla provedena výměna podlahy stejným dodavatelem jako v předchozích dvou školách
o celkových nákladech 399.000 Kč.
V ZŠ Tovární byla provedena druhá etapa celkové rekonstrukce hygienického zázemí. Zhotovitelem byl
Ing. Václav Gadas z Příbora a náklady činily 802.162 Kč. Další část stavebních úprav tvořila oprava hlavního vstupu
do objektu, kterou rovněž prováděl Ing. Gadas s celkovými náklady 173.680 Kč.
V případě MŠ na ulici Komenského byla provedena kompletní rekonstrukce elektroinstalace s montáží nových
svítidel, kterou provedla společnost Beskydská stavební, a. s. Třinec a celkové náklady byly 740.182 Kč.
Také v objektu MŠ Butovická byla provedena kompletní rekonstrukce elektroinstalace s montáží nových svítidel.
Akci realizoval Petr Bartoň Elektroinstalace Hodslavice, náklady činily 328.541 Kč.
Stavební úpravy byly provedeny i v ZUŠ v Butovicích. Jednalo se o rekonstrukci osvětlení tříd, kterou provedla
společnost ALARM E+M, s. r. o. s celkovými náklady 69.026 Kč a rovněž, zde byla provedena rekonstrukce
hygienického zázemí firmou Ing. Václava Gadase v celkové výši nákladů 61.506 Kč.
Všechny výše uvedené akce byly realizovány z důvodu odstranění nevyhovujících hygienických podmínek,
ale také z důvodu zlepšení vybavení školských zařízení ve Studénce. V tělocvičnách došlo k výměně původních,
převážně dřevěných parketových podlah, za podlahy nové z materiálu polyuretan, který je vůči zdraví šetrnější.

Investice
do
školských
zařízení
ve městě

Rozvojové projekty města
Kromě uvedených a realizovaných akcí města byly prostřednictvím odboru rozvoje města a investic
v popisovaném roce 2008 připraveny a realizovány projekty pro budoucí rozvoj města. Jsou to zejména projektové
dokumentace:
• komplexní řešení bezpečnostních a bezbariérových úprav stávajících přechodů pro chodce ve Studénce
• výstavba přechodů pro chodce ve Studénce, na ulici 2. května a ulici Nádražní
• bus záliv a přechod pro chodce u zimního stadionu ve Studénce
• cyklostezka Butovice – Nová Horka
• průkaz energetické náročnosti budovy ZŠ Sjednocení – zaměřeno na úspory energií
• průkaz energetické náročnosti budovy ZŠ Butovická
• změna systému vytápění bytových domů č. p. 808–811
• odkanalizování části Studénka
• splašková kanalizace – Butovice 3. etapa – aktualizace
• kanalizace u stavebnin – na ulici 2. května – aktualizace
• odkanalizování části Studénka – domovní část kanalizačních přípojek
• komunikace ulice Záhumenní – včetně odvodnění – aktualizace
• vodovod na ulici Na Trávníkách
Ostatní záležitosti týkající se projektové přípravy v popisovaném roce:
•
•
•
•

rekonstrukce Butovické návsi
oprava požárního automobilu CAS 32T148
oplocení areálu ZŠ T. G. Masaryka
hasičská zbrojnice na ulici 2. května
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Rozvojové
projekty
města

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
Počasí v roce 2008
Na Nový rok 2008 bylo po nočním sněžení a silvestrovské noci plné ohňostrojových výbuchů pozorovatelných
nad obzorem města, po dlouhé době, ideální zimní počasí. Hluk noci nejhůře snášeli domácí mazlíčkové, a to zejména
psi. V dopoledních hodinách svítilo slunce, bylo jasno a teploty kolem 0 °C. Odpoledne se již začal tvořit opar a večer
mírná mlha. Po bouřlivé noci a odpoledním televizním projevu prezidenta republiky Václava Klause byl v ulicích města
poměrně klid. Lidé si vychutnávali poslední den pracovního volna.
V noci z 26. 1. na 27. 1. se přehnala přes Studénku vichřice, která způsobila nejvíce škod na železniční trati mezi
Studénkou a Jistebníkem. Padlými stromy byly strženy troleje.
Klimatické údaje za rok 2008
Údaje získané z internetu z Meteorologické stanice v Mošnově.

Klimatické
údaje za
rok 2008

Průměrná teplota vzduchu
Měsíc
teplota °C

1
1,9

2
2,9

3
4,0

4
9,0

5
13,9

6
18,3

7
18,6

8
18,5

9
13,5

10
10,1

11
6,2

12
1,7

rok
9,9

2
11,5

3
30,3

4
43,0

5
81,7

6
77,1

7
8
158,5 102,9

9
71,7

10
23,8

11
13,8

12
43,1

rok
686,3

3
4
5
6
7
8
9
10
122,4 146,8 202,2 258,4 210,6 239,6 138,0 116,4

11
55,7

12
55,4

rok
1692

Úhrn srážek
Měsíc
mm

1
28,9

Trvání slunečního svitu
Měsíc
hod.

1
62,8

2
83,7

Kritický stav ovzduší
Smogová inverze výrazně potrápila v období od 5. 2. do 14. 2. obyvatele Moravskoslezského kraje, kdy denní
imisní limity polétavého prachu byly v některých lokalitách překročeny. Zatímco denní imisní limit je
50 µg/m3 tak ve Studénce byly v uvedeném období průměrné denní koncentrace suspendovaných částic PM10
v jednotkách mikrogram/m3 následující:
Datum
Koncentrace
částic
v µg/m3

Kritický
stav
ovzduší

5. 2. Út 6. 2. St 7. 2. Čt 8. 2. Pá 9. 2. So 10. 2. Ne 11. 2. Po 12. 2. Út 13. 2. St 14. 2. Čt
36

14

23

46

147

126

93

95

110

26

Nepříznivou situaci způsobila tlaková výše s teplotní inverzí, na horách bylo tepleji než v nížinách. Zádržná vrstva
a slabé proudění vzduchu způsobily, že se škodliviny špatně rozptylovaly a jejich koncentrace tak narůstala. Viníky
„nedýchatelna“ kromě velkých podniků je také doprava a neekologické vytápění domků.
Vichřice Emma
Dne 1. března se přes naši republiku přehnala vichříce s názvem Emma. Jedná se o název fronty postupující
tlakové níže od jihozápadu. Ve Studénce byla vichřice nejsilnější kolem dvanácté hodiny. Strhla část střechy domu
č. 180 na ulici Mlýnské, kde zasahující jednotka SDH po odstranění havárie provedla provizorní zastřešení. Vichřice
dále poškodila střechu a dva komíny na rodinném domku na ulici Družstevní č. 118 – srolovala část plechové střechy
a uvolněným plechem poletujícím ve větru byla zbořena nadstřešní část obou komínů. Škody byly patrné také
na hřbitově v Butovicích a na zámecké zahradě, kde spadly stromy. Na hřbitově ve Studénce spadl pomník na hrobě otce
kardinála Tomáška.
Na Zelený čtvrtek dne 20. března, v den jarní rovnodennosti, nastal zásadní zvrat v klimatických podmínkách
v naší republice. Teploty poklesly mírně pod nulu a slabě sněžilo. Na dálnici D1 došlo v dopoledních hodinách kolem
desáté hodiny na 102. km u obce Stropkov na Jihlavsku k hromadné havárii. Řidič kamionu nezvládl situaci
a pak už provoz na dálnici až do večerních hodin zastavilo 116 havarovaných aut. Tato tragická událost se stala
po čtyřminutové sněhové bouři a hustém sněžení. Zraněno bylo 30 lidí, z toho 6 těžce. Tento charakter počasí provázel
celé Velikonoce.
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Vichřice
Emma

Likvidace křídlatky
Správa CHKO Poodří vyzvala občany k pomoci v boji proti křídlatce, která pochází z východní Asie a patří u nás
mezi nejvíce progresivní invazní druhy. Roste především na březích potoků a řek a šíří se pomocí oddenků. Svým
vzrůstem vytlačuje v podstatě veškerou původní vegetaci. Důležitá je proto likvidace křídlatky v povodí Odry a jejich
přítoků. Rostlina se likviduje chemicky Roundupem Biaktiv na konci jejího vegetačního období v měsících srpnu
a říjnu postřikem na listy.

Likvidace
křídlatky

Srpnová vichřice
Dne 4. srpna se kolem 16. hodiny přehnala přes město silná vichřice, která způsobila značné škody zejména
na stromech a objektech v jejich blízkosti. Část plechové střechy na ZŠ T. G. Masaryka včetně stožáru varovného
signalizačního zařízení, byla srolována do rolí o velkých průměrech a torzo střechy odstraňovali následně hasiči.

Srpnová
vichřice

Likvidace odpadů ve městě
Z uveřejněných zdrojů bylo ve městě v průběhu roku 2008 vyvezeno z popelnic a kontejnerů 1.590 tun
komunálního odpadu. Občané také třídili odpad. Bylo odloženo 82 tun skla, 84,5 tun plastů a 51 tun papíru.
Z oplocených stanovišť, tzv. sběrných dvorků, byl odvezen odpad z údržby zeleně ze zahrad a zahrádek
v 95 velkoobjemových kontejnerech o objemu 5 nebo 7 m3 a ve 196 kontejnerech na biologicky rozložitelný odpad
o objemu 700 litrů.
Ve spolupráci se studenty SŠEP Studénka, o. p. s. bylo během dubnové „Železné soboty“ odvezeno 4,83 tun
železa a 1,75 tun papíru.
V rámci šesti svozových sobot, během kterých byl svážen objemný a nebezpečný odpad, bylo odvezeno 409 m3
odpadů, z černých skládek bylo vyvezeno na skládku ASOMPO, a. s. v Životicích u Nového Jičína 9,35 tun odpadu
a ze sběrného dvorku firmy OZO Ostrava, s. r. o. na ulici Poštovní bylo odvezeno 168,1 tun odpadu včetně pneumatik
a elektroodpadu.

Likvidace
odpadů
ve městě

Děti a očista města
Pozoruhodnou akcí přátel životního prostředí byla akce dětí ze ZŠ Sjednocení s názvem „Něco málo
pro své okolí“ ve dnech 25. až 26. dubna. Cílem ekologického projektu očisty města s grantovým přispěním města
Studénky byla i podpora svátku „Den Země“. Akce začala v pátek odpoledne, večer plný her a zábavy vyvrcholil
občerstvením účastníků u táboráku. V sobotu se roztřídily pytle s odpadem a sběrači byli odměněni. K oslavám svátku
„Dne Země“ se připojily i ostatní školy. ZŠ T. G. Masaryka například uspořádala v sobotu výpravu do Poodří.
Pro účastníky byly vytyčeny tři trasy s různými programy.

Děti
a očista
města

Likvidace vraků osobních automobilů
V úterý dne 9. září v době od 10:00 do 15:00 hodin na prostranství před restaurací Eden byl prováděn sběr Likvidace
autovraků, jinak řečeno vozidel určených k likvidaci. Kompletní autovraky osobních automobilů byly odebírány
vraků
bezplatně. Nekompletní odběr autovraků pak byl zpoplatněn. Majitelé vozů se museli prokázat občanským průkazem osobních
a velkým technickým průkazem vozidla. Ostatní osoby plnou mocí od majitele vozidla se souhlasem k likvidaci. automobilů
Likvidaci prováděla firma ŽDB GROUP, a. s., která vydala Protokol o ekologické likvidaci vozidla a doklad potřebný
pro vyřazení vozidla z evidence motorových vozidel.
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ŠKOLSTVÍ
Mateřská škola Studénka
Mateřská škola Studénka se sídlem na ulici Komenského č. p. 700 byla jako příspěvková organizace města
Studénky zřízena rozhodnutím Zastupitelstva města Studénky dne 1. 1. 1993. Má pět odloučených pracovišť,
a to na ulicích Budovatelská 580, Butovická 106, Poštovní 659, R. Tomáška 491 a v Nové Horce 50. Ředitelkou
MŠ je Bc. Pavla Honová a její zástupkyní Helena Schillerová. Kapacita MŠ je 293 dětí. V MŠ je zaměstnáno 23 učitelek
a 12 personálních pracovníků.
Vytíženost školy a počty dětí ve školním roce 2007/2008 ukazuje následující tabulka.
Budovatelská
Počet
oddělení
Děti k datu
1. 9. 2007
Děti k datu
30. 6. 2008

Butovická Komenského Nová Horka

Poštovní

R. Tomáška

Celkem

2

1

2

1

4

2

12

50

24

56

12

106

36

284

51

27

63

11

105

34

291

Mateřská
škola
ve Studénce

Ve dnech 16. a 17. dubna proběhl v sídle Mateřské školy Studénka zápis dětí do mateřských škol na území města
na školní rok 2008/2009.
Prezentace MŠ ve Studénce
Pracoviště Komenského, Poštovní a R. Tomáška připravovala celoročně kulturní pásma pro Sbor pro občanské
záležitosti k akci „Vítání občánků“, „Zlatým svatbám“ a jiným společenským příležitostem.
Děti ze školek na ulici Butovická a Budovatelská vystoupily se svými pásmy v domě s pečovatelskou službou
ve Studénce, na MěÚ a také v domě pokojného stáří – Domově sv. Anny.
Učitelky MŠ příznivě hodnotí spolupráci s Městským kulturním střediskem Studénka a Informačním centrem
na akcích „Hurá na prázdniny“, „Vánoční výstava dětských prací,“ a divadelní představení pro děti z MŠ.
S MŠ spolupracuje také ZUŠ Studénka a Soukromá hudební škola MUSICALE v. o. s. při pořádání koncertů.
Sbor dobrovolných hasičů Studénka předvedl ukázky své techniky na „Dni dětí“ na Dělnické zahradě v neděli dne 22.
června. K tomuto svátku přispěl divadelním představením soubor mladých herců ze ZŠ Sjednocení pod vedením Lukáše
Pituchy, stejně jako svým programem i Jezdecký oddíl Studénka.
Městská policie spolupracovala při akci „Rozloučení se školáky“ ve školce na ulici Komenského.
Zde také probíhal projekt „Předškolka“ určený pro maminky s dětmi na mateřské dovolené. Projekt, který svým
grantem zaštítilo město Studénka, má za cíl umožnit matkám mladých rodin sociální kontakty, vzájemnou výměnu
zkušeností v oblasti výchovy dětí.
Tradiční je spolupráce se Základní uměleckou školou ve Studénce, která pro děti připravuje koncerty
v MŠ a také projekt výtvarného oboru pro předškolní děti s názvem „Loutka“.
U příležitosti „Vánočního jarmarku“ pořádaného na náměstí Republiky připravila všechna pracoviště
MŠ Studénka v sále městského úřadu předvánoční výstavu výtvarných prací s vánoční tématikou. Vše bylo završeno
koncertem dětí.

Prezentace
MŠ
ve Studénce

Základní škola Butovická
Základní škola Butovická, příspěvková organizace je samostatným subjektem práv a povinností odpovědným
ze své činnosti zřizovateli. V rejstříku škol a školských zařízení je zapsána od 1. 1. 2005. Součástí školy
je školní družina, školní klub a školní jídelna. Ve školním roce 2007/2008 fungovala jako úplná základní škola.
Na prvním stupni měla po jedné třídě v každém ročníku – celkem pět tříd, na druhém stupni byly v každém ročníku
dvě třídy A a B, v devátém ročníku byly tři třídy A, B, C – celkem bylo na druhém stupni školy devět tříd.
Celkový počet žáků školy byl 256, z toho na prvním stupni bylo 117 a na druhém stupni bylo 159 žáků.
Naplněnost tříd prvního stupně činila 23,4 žáků na třídu, naplněnost tříd na druhém stupni činila 20,0 žáků na třídu.
Školní družinu navštěvovalo 44 žáků rozdělených do dvou oddělení, při školní družině fungovaly v průběhu roku
4 kroužky. Školní klub navštěvovalo 102 žáků, kteří pracovali v celkem 8 různých kroužcích.
Ve škole během roku vyučovalo a vychovávalo žáky 25 pedagogických pracovníků, z toho 22 žen. Na prvním
stupni vyučovalo 5 žen, 2 ženy zajišťovaly provoz a chod školní družiny, ostatní pedagogičtí pracovníci pracovali
na druhém stupni školy.
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Někteří pedagogové školy pracovali na částečné úvazky i jako vedoucí kroužků školního klubu a vedoucí kroužků
školní družiny. Chod částí kroužků školního klubu a školní družiny zajišťovali externí spolupracovníci školy.
Pro všechny aktivity škola využívala zázemí školní budovy, která se skládá ze tří vzájemně propojených částí
– nejstarší hlavní budovy z roku 1908, budovy prvního stupně a budovy přístavby tělocvičen, školní družiny, školní
kuchyně a jídelny z roku 1996. Mimo budovy školy probíhala pravidelná práce s žáky na uzavřeném oploceném školním
dvoře, na školní zahradě a vlastním školním hřišti. Provoz školní jídelny a kuchyně zajišťovaly 4 pracovnice. Úklid
a základní údržbu školy zajišťoval 1 školník a 3 pracovnice úklidu. Účetnictví školy zpracovávala a vedla 1 ekonomka
v kumulované funkci s hlavní pokladní a hospodářkou školy. Ředitelem školy je Mgr. Martin Krupa a jeho zástupkyní
Mgr. Jana Rychtarová. Zřizovatelem školy je město Studénka.
100 let výročí školy ZŠ Butovická
Rok 2008 byl významným tím, že škola slavila 100 let svého trvání. Proběhly kulturní a sportovní doprovodné
akce. Oslavy výročí trvání školy byly zahájeny u příležitosti Dne učitelů dne 28. března. V tento den žáci 9. tříd vyvěsili
za přítomnosti učitelů a ostatních žáků státní vlajku a první školní vlajku s novým logem školy. Tvar loga symbolizuje
komunitní kruh žáků, učitelů a rodičů a jeho barvy – žlutá a modrá – energii, prostor, klid a jistotu. Stoleté výročí bylo
připomenuto i ukázkami prací žáků školy. V měsíci říjnu vyvrcholily oslavy setkáním absolventů a bývalých
zaměstnanců školy u příležitosti Dne otevřených dveří spojené s výstavou zachycující proměny školy. Součástí výstavy
byly ukázky dobových fotografií.

100 let
výročí
školy ZŠ
Butovická

Třídní schůzky s rodiči
Na třídních schůzkách s rodiči žáků prvního stupně byla pedagogy předvedena rodičům forma ukázkových
a interaktivních hodin.

Prezentace
ZŠ
Butovická

Mraveniště a ABCD už to jde
V lednu se konal „Den otevřených dveří“. Školu navštívili rodiče žáků mateřských škol, aby poznali prostředí,
atmosféru, žáky a učitele školy. V tomtéž měsíci proběhla akce „ABCD už to jde“ – ukázková hodina pro rodiče
současných žáků a budoucích prvňáčků.
Zápis do prvního ročníku pro školní rok 2008/2009 proběhl dne 31. ledna.
Vystoupení pro rodiče a mateřské školy
V květnu 2008 žáci prvního stupně uspořádali již tradiční vystoupení pro rodiče žáků a pro žáky mateřských škol
i veřejnost tentokrát na téma „Proměny školy“.
Setkání žáků škol Studénka – Butovická a Pustějov
Setkání proběhlo v Pustějově, kde děti společně tvořily z krabic a papíru prostorové objekty na téma „Známé
stavby a budovy Evropy“ a na téma „Budovy podle mé fantazie“.
Studénecká laťka
Sportovní soutěž pro žáky druhých stupňů všech studéneckých škol proběhla jako grantová akce za finanční
podpory města Studénky.
Butovická hvězdička
Estetická soutěž ve zpěvu a výtvarné výchovy pro žáky prvních stupňů základních škol Studénky a okolí byla
grantovou soutěží za finanční podpory města.
Vystoupení žáků na soutěžích
Žáci ZŠ Butovická se zúčastnili soutěží ve florbalu, fotbalu a atletice vyhlášených v rámci města Studénky.
Základní škola Sjednocení
Základní škola byla otevřena 1. září 1964. Právní subjektivitu získala 1. ledna 2001. Ředitelem školy
je Mgr. Pavel Tisovský. Při škole je zřízena na základě školského zákona devítičlenná školská rada se svými
legislativními pravomocemi. Zároveň při škole pracuje občanské sdružení SRPDŠ, které se aktivně zapojuje do dění
školy a finančně zajišťuje mnohé akce.
Základní škola byla ve školním roce 2007/2008 organizována jako úplná základní škola s 18 třídami
od 1. do 9. ročníku. Na prvním stupni zahájilo školní rok 215 dětí v deseti třídách, na druhém stupni 168 dětí v osmi
třídách. Škola v tomto roce vzdělávala podle tří výchovně vzdělávacích programů. V prvním a šestém ročníku podle
školního vzdělávacího programu „Šanci každému a prostor pro všechny“. Vzdělávacím programem ostatních ročníků
prvého stupně je Obecná škola, na druhém stupni se od sedmého ročníku nadále vyučuje podle vzdělávacího programu
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Základní škola. Součástí školy je školní družina (ŠD) se třemi odděleními, jejichž kapacita je 90 dětí. ŠD má každodenní
provoz od 6:00 do 16:00 hodin. Pro žáky, kteří nenavštěvují ŠD je zřízen školní klub se zájmovými kroužky.
Stavební komplex školy se nachází uprostřed sídlištní zástavby. Škola se skládá ze dvou kmenových budov,
ve kterých jsou třídy, odborné učebny a tělocvična. V malé budově v areálu je umístěna školní jídelna a další oddělení
ŠD. V těsné blízkosti budov je rozlehlá školní zahrada a dvůr. Od září 2005 je jejich součástí jednoduché zatravněné
hřiště, které splňuje potřeby tělocviku, školní družiny a sportovních kroužků školního klubu. Současně je ve stejném
areálu zřízena sezónní venkovní třída. Nedaleko se nachází letní a zimní stadión, jejichž prostory jsou pravidelně
využívány k různým školním i mimoškolním činnostem. I nadále je rodičům nabízena možnost pravidelných kurzů
plavání pro žáky I. stupně na místním krytém bazénu. V popisovaném školním roce je patrný úbytek o 32 dětí, což asi
způsobí, že ve školním roce 2008/2009 bude spojen letošní první ročník do jediné třídy druhého ročníku.
Nový školní rok zahájilo 29 pedagogických pracovníků, z toho 23 pedagogů na plný úvazek. I v tomto školním
roce byl krajským úřadem povolen asistent pedagoga pro žáka s postižením ve třetím ročníku. Před začátkem
a v průběhu školního roku byl řešen nezvykle vysoký počet změn v pedagogickém sboru z důvodů stěhování dvou
pracovnic na pracoviště blíže svému bydlišti, mimořádného jednoletého studijního neplaceného volna, dlouhodobé
nemoci a riziková těhotenství tří pracovnic. Podíl mužů v pedagogickém sboru je asi čtvrtinový. Ve třech odděleních
školní družiny pracovaly dvě odborné a pedagogicky způsobilé vychovatelky.
Ve škole zabezpečují provoz hospodářka školy, která provádí účetní a administrativní činnost, školník a čtyři
uklízečky na plný úvazek, jedna uklízečka na zkrácený úvazek. Stravování žáků, studentů střední školy, zaměstnanců
školy a cizích strávníků zabezpečuje tým školní jídelny ve složení vedoucí školní jídelny, vedoucí kuchařka a další čtyři
kuchařky. Pracovnice školní jídelny přistupují vstřícně k mimořádným akcím a vaří pro účastníky sportovních turnajů
a podobně.
Recitační soutěž
Ve čtvrtek 29. listopadu 2007 proběhlo soutěžní odpoledne s recitací. Soutěž se týkala žáků 1. až 5. ročníku.
Z každé třídy se přihlásili 2 soutěžící. Celkem se zúčastnilo 20 žáků. Hodnocení pak proběhlo za každý ročník zvlášť.
Besedy v městské knihovně
Žáci 1. stupně v průběhu školního roku navštívili Městskou knihovnu ve Studénce. Paní knihovnice
pro ně připravily zajímavá, poutavá a profesionální povídání na různá témata. Děti 1. a 2. tříd se seznámily s postavami
z večerníčků V. Čtvrtka a M. Macourka a taky dostaly informace, jak se přihlásit do knihovny. Žáci 3. ročníku
si vyslechli poutavé povídání na téma „Ze starého knižního fondu“, a to o knihách Emila Posledníka, Dany Marešové
a Thomase Breziny. Třeťáci předvedli paní knihovnici své čtenářské deníky, které si tvoří na základě domácí
mimočítankové četby. Čtvrťáci a páťáci se zabývali historií knih a knihoven, naučili se vyhledávat informace
v elektronickém katalogu. Všichni žáci byli průběžně informováni o letošních knižních novinkách.
Návštěva budoucích prvňáčků
V lednu proběhla již tradiční akce - návštěva budoucích školáků ve škole. Děti přišly v doprovodu svých rodičů
a učitelek MŠ a společně s žáky prvních až třetích tříd se zapojily do vyučování. Po této akci následovaly v MŠ schůzky
rodičů, ředitelů škol a třídních učitelů budoucích prvňáků.
Den otevřených dveří
Rodiče budoucích prvňáčků měli možnost se svými dětmi navštívit v odpoledních hodinách školu. Mnozí této
příležitosti využili a opravdu přišli. Prohlédli si připravenou učebnu s aktuálními informacemi a ukázkami prací žáků
současných prvních tříd. Budoucí školáčci se mohli zabavit v učebně u přichystaných pracovních stolů, kde je čekaly
zajímavé úkoly. Všichni si se zájmem v doprovodu paní zástupkyně prohlédli celou školní budovu, nahlédli
do jednotlivých tříd, počítačové učebny i školní družiny.
Zápis do 1. tříd
Zápis do 1. třídy se konal v duchu Večerníčka. V jednotlivých třídách vítaly děti známé pohádkové postavičky
– Rákosníček, Rumcajs s Mankou, králíci z klobouku a víla Amálka. Dětí ukázaly, jak umí mluvit, zpívat, přednášet,
kreslit, počítat, dokonce i skládat a tvořit.
Hry na ledě
Každý rok se žáci 1. – 5. tříd těší na hry na ledě. I letos se dočkali. Před pololetním vysvědčením si téměř všechny
děti vyzkoušely své bruslařské umění. Soutěžily v jízdě na rychlost, obratnost a přesnost. Z každé třídy byla postavena
smíšená družstva. Jednotlivé ročníky závodily mezi sebou.
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Malované setkání
Touto akcí, která proběhla ve škole dne 13. března v odpoledních hodinách, vítá škola již tradičně jaro. Je určena
rodičům a jejich dětem. Ve třídách byly pro ně připraveny dílny, ve kterých si mohli děti pro sebe vyrobit různé jarní
a velikonoční dekorace, plést tatary, košíky, vyzkoušet voskovou techniku malby na vajíčka, vázání dekorací, výrobu
zajíčků ze sena, z květináčků, výrobu z plyšových drátků atp.
Aukce
Akce proběhla 1. dubna v 17:00 hodin. Jedná se o aukci výrobků a výtvarných prací žáků a učitelů. Předcházelo
jí březnové „Malované setkání“, na kterém rodiče přispívali určitou peněžitou částkou za použitý materiál. Každá třída
svůj výtěžek použila na nákup věcí potřebných k pořízení aukčního příspěvku. Při aukci za účasti rodičů se vydražily
všechny výrobky. Vytěžená částka byla ještě doplněna na celých 5.000 korun. Za tyto peníze byly zakoupeny Dětskému
oddělení NsP v Novém Jičíně nové hračky, dřevěné skládanky a stavebnice pro nemocné malé děti. K předání hraček
byl pozván primář a staniční sestra dětského oddělení.
Návštěva Prahy
Dne 29. března 2008 vyrazily děti 4. a 5. ročníků se svými učiteli na výlet. Rozhodly se strávit začátek jarních
prázdnin v Praze, seznámit se s překrásnými památkami a navštívit Matějskou pouť.
Malí a nadějní (Butovická hvězdička)
Dvanáct žáků 1. stupně (1. – 5. roč.) se zúčastnilo 27. března 2008 pěvecké a výtvarné soutěže BUTOVICKÁ
HVĚZDIČKA. Kromě dětí ze Studénky se zúčastnili i žáci ze ZŠ v Kujavách a ZŠ v Pustějově.
Všichni žáci se snažili podat co nejlepší výkony, proto zaslouží pochvalu. ZŠ Sjednocení získala čtyři první místa, jedno
druhé a jedno třetí především ve zpěvu a výtvarných aktivitách.
Vystoupení žáků v DPS (dům s pečovatelskou službou)
V době předvánoční vystoupila třída 4.A na besídce v domě s pečovatelskou službou ve Studénce pro všechny její
obyvatele. Děti si připravily pásmo písní, koled a básní v českém i anglickém jazyce. Pásmo sklidilo úspěch a děti byly
odměněny sladkostmi. Dále se děti zúčastnily vystoupení k oslavě Dne matek. Pásmo bylo opět zdařilé a děti zanechaly
příjemný pocit u všech obyvatelů domova.
Videostop
Dne 3. června 2008 v 15:00 hodin se ve velkém sále Dělnického domu konala velká filmová soutěž založená
na základech televizního pořadu Videostop. Do soutěže se přihlásily 3 základní školy – ZŠ Sjednocení, ZŠ TGM a ZŠ
Pustějov. Soutěžilo celkem 5 pětičlenných družstev žáků a jedno nesoutěžní družstvo učitelů. Průběh sledovala
a hodnotila tříčlenná porota (zástupce ZŠ Sjednocení, zástupce města Studénky a MěKS Studénka).
Soutěžní odpoledne proběhlo za podpory grantu města Studénky a bylo zdokumentováno místním fotografem.
Den rekordů
Čtvrtek 5. června 2008 patřil žákům školy, kteří nabídli ukázku svých sběratelských schopností a dovedností
v netradičních sportech. V deset hodin dopoledne se otevřely dveře tělocvičny, kde vystavovalo 85 dětí své sbírky
celkem ze 119 oblastí. Sportovních netradičních disciplín se zúčastnilo 47 žáků.
Odpoledne po 15. hodině se dění přesunulo na školní dvůr, kam žáci mohli přivést a předvést své domácí zvířecí
mazlíčky. Hodnocen byl celkový počet zvířat, počet jednotlivých druhů, nejmenší a největší pes. Zaregistrované rekordy
jsou zapsány do knihy rekordů.
Den rekordů byl zdokumentován TV Odra a rovněž proběhl za podpory grantu města Studénky (projekt
„Od rekordu k rekordům“).
Využití počítačové učebny
V odborné učebně ICT 1. stupně je 11 počítačů, televizor a DVD přehrávač. V počítačích jsou nahrány zajímavé
výukové programy pro 1. – 4. ročník. Bohužel se často stává, že programy nefungují ve všech počítačích, což vede
k narušení naplánované hodiny. Počítače jsou dosti pomalé. Žáci se učí také pracovat a vyhledávat na internetu.
Pro výuku se používá také DVD přehrávač. Třídy se v učebně střídají podle rozpisu a učebna je pravidelně využívána.
Soutěž ve sběru
Cílem soutěže je zavedení trvalého systému sběru tříděného papíru, případně i dalších složek odpadu. Úkolem
každé třídy bylo nasbírat co největší množství papíru, které bylo v dohodnutém termínu odneseno a uloženo. Každý
čtvrtek měli žáci společně s rodiči v době od 15:00 do 16:00 hodin možnost přivážet svázaný, označený papír s názvem
třídy.
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Výsledky byly průběžně a pravidelně třídním učitelům písemně předkládány. Odměněny byly rovněž všechny
třídy, které nasbíraly více než 150 kg.
Školy v přírodě
V letošním školním roce vyjeli do škol v přírodě žáci 2., 3., 4. a 5. ročníků. Turisticko-poznávací týden ve škole
v přírodě ve Velkých Karlovicích v penzionu Tabačka strávili žáci 3.B a 5.A. Po dobu pobytu děti vytvořily 7 skupin
„Takových normálních rodin“. Rodinky měřily své síly a dovednosti nejen ve sportovních disciplínách, znalostních
a orientačních soutěžích, ale změřili svou odvahu, obětavost a pevnost kamarádství.
Žáci 2.A a 2.B pobývali v Dětském mlýně ve Vlkovicích u Fulneku. I přes nepřízeň počasí (pršelo celý týden)
proběhl pobyt v pohodě a v radostné pracovní atmosféře. Zpestřením byl zajímavý program VITA Ostrava. Děti
se naučily tkát, šít, navlékat a připravovat ekologickou plastelínu.
Ve dnech 16. 6. – 20. 6. 2008 se zúčastnili žáci 4. ročníku společně se šesti žáky třídy 5.B vyučování v přírodě
v Horní Bečvě na chatě BRIAN. Pobyt byl zaměřen především na sportovní a turistické činnosti. Naplánovány
a uskutečněny byly vzájemné společné aktivity tříd – pohádkový les, maškarní rej a turnaj smíšených družstev v kopané.
Cílem bylo prohloubení socializačních prvků výchovy různorodých skupin dětí.
Jiné vyučovací aktivity probíhaly individuálně ve skupinách, ve kterých byli koordinátory a pomocníky právě žáci 5.B.
Vstřícnost personálu, krásné počasí, možnosti koupání a vynikající stravování přispělo k tomu, že všichni odjížděli
naprosto spokojeni.
Zábavné odpoledne se ZŠ Pustějov
Na konci školního roku se zúčastnili žáci 5. tříd zábavného odpoledne v ZŠ Pustějov. Soutěžila pětičlenná
družstva ve zručnosti a tvořivosti. Po skončení soutěže si žáci společně opékali párky a zahráli kopanou.
Slavnost slabikáře
Tato akce je určena pro žáky 1. tříd, kteří se během školního roku naučili všechna písmena. Jak dobří čtenáři jsou,
ukázali svým rodičům 4. června. Předvedli krátké vystoupení, po kterém následovala četba z knihy. Všichni rodiče
nadšeně sledovali, co všechno jejich děti již dovedou. A za pěkný výkon obdržely děti dar SRPDŠ – jejich první knihu
pohádek.
Olympijský den
V červnu, na závěr školního roku, proběhly na letním stadionu Olympijské hry. Žáci 1. – 5. tříd mezi sebou
zápolili ve čtyřech lehkoatletických disciplínách: skoku dalekém, běhu na 50 m, běhu na 400 m a hodu kriketovým
míčkem. Soutěžili zvlášť chlapci a dívky a jednotlivé ročníky mezi sebou.
Základní škola T. G. Masaryka
Základní škola TGM se sídlem na ulici 2. května č. p. 500 je rovněž příspěvkovou organizací města s právní
subjektivitou od 1. 1. 2001. Ředitelkou školy je od roku 1995 Mgr. Alena Dvorská a jejím současným zástupcem
je Mgr. Petr Krajča. Od 1. 11. 1996 byla ustanovena školská rada. V popisovaném roce bylo vyučováno ve 13 třídách
s celkovým počtem žáků 272. Průměrný počet žáků na třídu byl 20,92. Dlouhodobá koncepce školy je kromě hlavního
cíle systematického zvyšování kvality vzdělávání i podpora zdraví jako všeobecně uznávané hodnoty.
Na 1. stupni vyučovalo po celý školní rok 7 učitelek, 6 z nich na plný úvazek (ty zároveň plnily funkci třídní
učitelky) jedna vyučující pracovala na částečný úvazek. Na 2. stupni působilo 7 třídních učitelů a další 3 netřídní
vyučující. Vyučovala zde také ředitelka školy a zástupce ředitele. Výuku náboženství zajišťoval katecheta místní
římskokatolické farnosti. Změnami v pedagogickém sboru od září 2007 se podařilo zvýšit o 1 % aprobovanost výuky
na 1. stupni (91 %), na 2. stupni poklesla o 3 % (77 %). Činnost školní družiny zajišťovala 1 vychovatelka, která
zároveň pracovala jako vedoucí školní družiny a školního klubu. Organizovala činnost 5 pedagogů školy a 4 externích
pracovníků, kteří pracovali jako vedoucí kroužků.
Ve škole pracovalo celkem 15 správních zaměstnanců, z toho jedna školnice, 3 uklízečky a 1 ekonomka. Ostatní
jsou pracovníci centrální školní kuchyně – 1 vedoucí, 1 administrativní pracovnice a 8 kuchařek. Práci topiče zajišťovala
školnice.
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Materiálně technické podmínky školy
Od školního roku 2007/08 došlo k zásadní změně v umístění jednotlivých učeben. Před začátkem školního roku
proběhla rekonstrukce učeben v přístavbě nad tělocvičnou, která umožnila přemístit všechny žáky do hlavní budovy
a zrušit elokované pracoviště v ulici Družstevní 88. Pro výuku je k dispozici 20 učeben, z nich je 6 odborných
(pracovna fyziky a chemie, pracovních činností, cvičná kuchyně, informační centrum složené z literární pracovny
a počítačové učebny, jazyková učebna) a 4 poloodborné (pracovna hudební výchovy, výtvarné výchovy, přírodopisu,
zeměpisu). Je využívána také tělocvična a školní pozemek.
Školní družině sloužila zadní klubovna a obě zrekonstruované třídy 1. a 2. ročníku. Školní klub využíval
jednotlivé místnosti podle zaměření kroužků a náplně nepravidelných akcí, nejčastěji šlo o tělocvičnu a pracovnu
výpočetní techniky.
V průběhu roku se podařilo doplnit fond knihovny o odborné publikace určené k samostudiu pedagogů, které
budou sloužit zejména při výuce žáků ve 2. a 7. ročníku v rámci projektu Šance. Proběhla i obnova žákovského nábytku
v jedné kmenové třídě a doplnění počítačového vybavení. Průběžně byl inovován i fond jednotlivých sbírek
o audiovizuální techniku a další potřebné pomůcky. Přesto většina pomůcek je zastaralá, protože přidělené finanční
prostředky nepostačují k jejich pravidelné obnově.
Nadále je k dispozici všem žákům i pracovníkům školy napojení na internet, které je využíváno při výuce
i pro osobní potřebu jednotlivců. Počítačová síť byla opravena v rámci celkové rekonstrukce elektroinstalace,
kterou provedl zřizovatel spolu s opravami v tělocvičně (podlaha, obložení) a výměnou další části oken v závěru
školního roku.
Oddělení školní družiny navštěvovalo v průběhu roku průměrně 20 dětí z 1. až 5. ročníku, zapsáno bylo nejvíce
25, nejméně 23 žáků. Ranní provoz začínal v 6:30 hodin a končil v 7:45 hodin, odpolední byl od 11:45 do 15:30 hodin.
Rodiče platili za docházku svého dítěte měsíční poplatek 70 Kč. Při školní družině pracoval kroužek Dovedné ruce,
v němž se 13 žáků zdokonalovalo ve výtvarných a pracovních dovednostech.
Do činnosti školního klubu se v průběhu školního roku zapojilo celkem 178 dětí. Mohly si vybrat ze tří druhů
činností. Tradičně žáci (84) využívali pravidelné kroužky – odbíjená, florbal, taneční, rybářský, výpočetní technika,
stolní tenis a dívčí klub. Roční poplatek za jednotlivé kroužky byl stanoven v rozmezí 200 až 250 Kč podle jejich
finanční náročnosti. Pokračovala i možnost třikrát týdně trávit volný čas v otevřených klubech, o které žáci projevují
velký zájem (173). Stejně jako v loňském roce si mohli vybírat ze tří možností – sportovní, filmový a internetový.
Poplatek za klub činil 50 Kč za celý školní rok s možností slevy na poplatku za kroužek. Školní klub nabízel dětem také
zajímavou nepravidelnou činnost a využíval k tomu i období vedlejších prázdnin (49 akcí – sportovní turnaje
v tělocvičně, zájezd na bazén, hudební, výtvarné a pěvecké soutěže, celodenní výlety).
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Projektové vyučování
Během školního roku byly uspořádány 3 celoškolní projektové dny. Znovu proběhl také projekt Co mám dělat,
ve kterém si děti osvojily dovednosti z chování člověka v mimořádných situacích. V dalších dvou projektových dnech
se třídní kolektivy společně připravovaly na oslavu Vánoc. Výsledky všech projektů byly prezentovány v prostorách
školních budov.
Sportovní činnost
Všechny děti z 1., 2. a 3. ročníku absolvovaly plaveckou výuku v rámci výuky tělesné výchovy. Sedmidenního
pobytu na lyžařském výcviku se zúčastnili nejen žáci 7. ročníku (27), ale i 13 žáků 4. ročníku. Pro žáky 8. ročníku byl
uspořádán pětidenní cykloturistický kurz, kterého se zúčastnilo 28 žáků.
Přes obtížné podmínky v přípravě (nedostatečné vybavení hřiště, špatný technický stav tělocvičny) byla škola
zapojena do většiny sportovních soutěží v rámci okresu Nový Jičín. V červnu se konala celoškolní sportovní soutěž
Studénecké sportovní hry, která byla v rámci týdne města rozšířena i pro veřejnost, pro níž se konal „Běh skrz školu“.
Škola v přírodě
V září 2007 proběhl pětidenní pobyt dětí ve škole v přírodě v Beskydech – hotel Sluníčko. Zúčastnili se jí žáci
1. ročníku (22) spolu se svými patrony z 9. ročníku (21). Žáci měli možnost nejen pobývat ve zdravějším prostředí,
ale hlavně se vzájemně poznat a vytvořit tak dobrý osobnostně sociální základ pro celý školní rok. Program pobytu,
který se skládal z části vzdělávací i oddechové, připravili a realizovali třídní učitelé spolu s vyučujícími hlavních
předmětů, na 1. stupni i s vychovatelkou školní družiny.
Školní časopis
V letošním školním roce pokračovalo vydávání časopisu Tegemák. Celkem byla editována čtyři čísla, o jejichž
redakci se v rámci volitelného předmětu mediální výchova postarali žáci 9. ročníku, kteří se výrazně podíleli na zvýšení
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úrovně a oblíbenosti časopisu. Do časopisu mohli přispívat i žáci ostatních tříd, včetně 1. stupně. Poslední číslo bylo
věnováno samotným deváťákům a jejich působení ve škole.
Školní rozhlas
O školní činnosti i mimoškolních aktivitách byly děti pravidelně informovány svými zástupci (žáci 8. ročníku)
ve středečním vysílání školního rádia, které bylo ve čtrnáctidenních intervalech věnováno střídavě mladším a starším
žákům.
Kulturní a další vzdělávací programy
Také v tomto školním roce se zúčastnili žáci jednotlivých ročníků (1.–9.) zájezdů na divadelní představení
v Ostravě, případně využili nabídky MěKS Studénka. Učivo vhodně doplňovaly programy připravované zástupci policie
(1. – 5. ročník), návštěva Úřadu práce v Novém Jičíně (8. ročník) a další exkurze v rámci předmětů (zeměpis, dějepis,
chemie, přírodopis, volitelné předměty).
Spolupráce školy a rodičů
Třídní schůzky v březnu 2008 byly doplněny o besedu pod vedením psychologů, která byla zaměřena
na hodnocení žáků ve škole. Téma bylo vybráno na základě dlouhodobých debat s rodiči o slovním hodnocení
či klasifikaci známkami a nesouhlasu části rodičů s navrhovaným širším slovním hodnocením v nejnižších ročnících.
Opakovaně byl k této besedě přidán seminář pro rodiče žáků 5. ročníku, s názvem „Co chceme vědět o školním
vzdělávacím programu“, který vedla ředitelka školy.
Rodičům byly určeny i další akce, na nichž děti prezentovaly výsledky své práce – Vánoční jarmark, Burza
sportovní výstroje, vzdělávací dílny pro rodiče, školní kalendář, výprava do Poodří, vyřazení žáků 9. ročníku. Podařilo
se vydat informační leták o škole pro rodiče dětí 1. ročníku a o všech školních akcích před jejich konáním i po nich
a informovat veřejnost v místním zpravodaji. Mimořádná pozornost byla věnována i spolupráci s rodiči dětí před
nástupem do školy. Z 30 zapsaných dětí se 26 z nich zúčastnilo projektu Otevřená škola aneb Nanečisto počtvrté, který
byl realizován jako grant města Studénka od února do června 2008.
Sdružení rodičů
Při škole je ustaveno Sdružení rodičů, členství je v něm dobrovolné a členský příspěvek byl v tomto roce 200 Kč
na jednoho žáka. Vedení školy pravidelně informovalo zástupce sdružení o činnosti školy a konzultovalo se zástupci
rodičů plánované akce. Z účtu sdružení byla placena např. doprava žáků na lyžařský výcvik, jízdné dětí na soutěže,
předplatné časopisů, Kalibro testy, odměny žákům 9. ročníku, spotřební materiál pro výtvarnou výchovu, ceny
za soutěže a další akce. Mimořádný byl zejména dětský den s bohatým soutěžním a kulturním programem. Po dohodě
s rodiči již škola několik let zajišťuje pitný režim pro žáky, včetně programu Školní mléko pro děti všech ročníků.
Mimoškolní činnost
Další akce pro děti organizovali jednotliví vyučující. Na 1. stupni šlo např. o besídky, Kloboučkový bál a výlety
do okolí, na druhém stupni o sportovní turnaje, nejčastěji ve florbalu, kopané nebo odbíjené, vědomostní soutěže
(zeměpis, dějepis) či pěvecká i recitační vystoupení. Během celého školního roku probíhala mezitřídní soutěž v třídění
odpadu, ve sběru papíru a sběru plastových víček, kterou organizovala školní žákovská samospráva ve spolupráci
s vedením školy (pravidelné schůzky jedenkrát za týden) a opakovaně ji za školní rok vyhodnotila. O velké přestávce
mohli žáci sportovat na přilehlém městském hřišti a podle rozpisu i v tělocvičně školy nebo relaxovat ve školní
knihovně. Členové žákovského parlamentu také rozhodli o pokračování v adopci desetiletého chlapce z Ugandy v rámci
projektu Adopce na dálku. Finanční prostředky získali v rámci Vánočního jarmarku.
Výsledky v soutěžích a olympiádách
Žáci školy se i v letošním školním roce zúčastnili velkého množství soutěží a olympiád v různých oborech – český
jazyk, cizí jazyk, matematika, zeměpis, chemie, dějepis, tělesná výchova. Reprezentanti školy v okresních kolech byli
vždy mezi úspěšnými řešiteli jednotlivých soutěží a v některých soutěžích dosáhli výraznějšího umístění. Nejlepší
výsledky jsou uvedeny v následující tabulce:
akce
Okresní kolo – Matematická olympiáda
Okresní kolo – Stolní tenis
Krajské kolo – Stolní tenis
Okresní kolo - Olympiáda v anglickém jazyku
Okresní kolo – recitační soutěž

umístění
1. místo
2. místo
3. místo
4. místo
10. místo
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Zápis dětí do 1. třídy
V lednu 2008 se k zápisu dostavilo celkem 30 dětí, z toho letos poprvé přišlo 25. Rodičům po skončení zápisu
byly podány ředitelkou školy souhrnné informace o škole včetně projektu Otevřená škola aneb Nanečisto, individuální
informace o dětech sdělily učitelky 1. stupně.
Na základě žádosti rodičů a doporučení PPP Nový Jičín (Pedagogicko psychologická poradna) i pediatrů byla
třem dětem rozhodnutím ředitelky školy odročena školní docházka, dva žáci zapsáni na jiných školách požádali v květnu
a červnu 2008 o přestup do ZŠ TGM Studénka, naopak jeden žák přestoupil do ZŠ v Ostravě. Do první třídy v září 2008
nastoupilo 28 žáků.
Základní škola Tovární
Základní škola na ulici Tovární 386 byla zřízena ke dni 1. 9. 2000 a je právnickou osobou. Zřizovatelem
je Moravskoslezský kraj. Ředitelkou školy je Mgr. Miroslava Halušková. Škola zahájila svou činnost jako zvláštní škola
dne 1. 9. 1954. Budovu začala škola z části využívat od září 1985, od 1. 9. 1993 jí patří celá. Budova je majetkem města
Studénky a škola hradí za užívání nájemné, které je každoročně zvyšováno o míru inflace.
Školní rok 2007/8 byl zahájen 3. 9. 2007 s počtem 55 žáků v 7 třídách. Z tohoto počtu bylo 8 žáků vyučováno
podle Vzdělávacího programu pomocné školy. Do školy dojíždějí dva žáci z Bartošovic a jeden z Hrabětic. V průběhu
školního roku se odstěhovalo 7 žáků, z jiné školy byli přeřazeni 4 žáci a v zahraničí se vzdělává jeden.
Budova školy je dvoupodlažní se suterénem a přístavkem, ve kterém jsou umístěny 4 učebny. Tato část má
zvláštní vchod. Ve škole vyučuje 9 pedagogů včetně ředitelky na plný úvazek a dva pracovníci na úvazek částečný.
Celou školu spravuje jedna školnice na plný úvazek, dvě uklízečky, THP, výdej stravy a obsluha výměníkové stanice
na částečný úvazek. Zápis do 1. ročníku proběhl 31. ledna 2008 a všichni zapsaní žáci byli přijati k základnímu
vzdělávání od 1. září 2008. Celkem byli přijati 4 žáci z toho dva mentálně postižení (dvě dívky) a dva s postižením
kombinovaným (dva chlapci).

ZŠ Tovární

Vybrané mimoškolní aktivity - žáci 1. stupně
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

vystoupení v Zámku Nová Horka – pásmo písní o zvířátkách
vybíjená – Velikonoční zajíc
pěvecká soutěž – X – Faktor
školní soutěž – Člověče, nezlob se
beseda s městskou policií – pravidla pro chodce a cyklisty
hodnocení dojmů z města Studénky – Den Země
divadlo „Čert a Káča“ – v podání dvou herců
pěvecké vystoupení na „Dni sociálních služeb“
vystoupení v MŠ Kujavy – pásmo písní o zvířátkách
prohlídka modelu zrekonstruované železniční dráhy ve Vagonářském muzeu
prohlídka hasičského vozu studéneckých hasičů
opékání na školní zahradě
jízda zručnosti na koloběžce
vystoupení v Zámku v Nové Horce – žáci zazpívali romské písně s velkým úspěchem
Vybrané mimoškolní aktivity - žáci 2. stupně

•
•
•
•
•
•
•
•
•

beseda s policistou – negativní jevy ve společnosti a jejich postihy
výstup na Velký Javorník
pěvecká soutěž – X – Faktor
přírodovědecká soutěž s postupem 2 žáků do okresního kola v Příboře – Poznej a chraň
návštěva dětí bobové dráhy v Tošovicích
ekologická akce – Po stopách černých skládek
lovení a určování živočichů – Živá voda
výstava o odsunu židů ve Svinově – prohlídka dobytčích vlaků
plavání v krytém bazénu ve Studénce – žáci 6. třídy

•
•
•
•

Realizované projekty
Studénecký kapřík
Přítel strom
Veselé dny s blahopřáním
Náš pes Bruno
25

Prezentace
ZŠ Tovární,
mimoškolní
aktivity

•
•
•
•
•

Vánoční střípky
Hurá na led
Vodník
Studénka očima dětí
školní výlety do Štramberku a na Hukvaldy
Střední škola ekonomicko-podnikatelská Studénka, o. p. s.

Střední škola ekonomicko-podnikatelská, o. p. s. je obecně prospěšnou společností se sídlem na ulici Arm. gen.
L. Svobody. Vyučují se zde čtyřleté učební obory, dvouleté denní studium a tříletý nástavbový obor, ukončené maturitní
zkouškou. Zakladatelkou školy a současně i její ředitelkou je PaedDr. Katarína Vrablová.
Zakladatelka reagovala na potřeby trhu práce a středního školství ve Studénce a okolí před 15. lety, když v rámci
optimalizace státních škol zaniklo SOU strojírenské ve Studénce.
Ve školním roce 2007/2008 navštěvovalo školu v deseti třídách 248 žáků. Škola hospodařila v hodnoceném
období s dotacemi ze státního rozpočtu, s finančními prostředky získanými z projektů a grantů, účelově přidělenými
prostředky a s vlastními zdroji a neměla ve sledovaném období žádné investiční výdaje.
Pedagogický sbor střední školy tvoří patnáct pedagogických pracovníků. Všichni splňují požadavky odborné
kvalifikace. Cizím jazykům vyučuje sedm odborně kvalifikovaných pedagogů, kteří absolvovali buď oborové studium
cizího jazyka na vysoké škole, nebo jazykové kurzy v programu celoživotního vzdělávání. Působí zde také rodilý mluvčí
anglického jazyka.
Prostorové a materiální podmínky školy umožňují realizaci vzdělávacích programů. Škola disponuje potřebným
počtem kmenových a odborných učeben včetně knihovny. Při výuce učitelé pracují s moderními prostředky
informačních a komunikačních technologií, všechny počítače jsou připojeny k internetu vysokorychlostním
mikrovlnným připojením. Pro žáky i učitele je k dispozici interní počítačová síť. Ve výuce jsou účelně využívány učební
pomůcky a didaktická technika. Ke zlepšování svých materiálních podmínek škola používá finanční prostředky státního
rozpočtu a finanční prostředky získané účastí v mezinárodních projektech.

SŠEP
Studénka,
o. p. s.

Vysokoškolské studium ve Studénce a první promoce
Vysoká škola podnikání, a. s. se sídlem ve Slezské Ostravě, po dohodě s ředitelkou školy, nabídla výuku
na pracovišti Střední školy ekonomicko-podnikatelské ve Studénce ve studijním oboru podnikání. Jednalo se
o bakalářský studijní program s kombinovanou formou výuky jednou za měsíc po dobu 3,5 roku (7 semestrů). První
absolventi promovali ve čtvrtek 28. února roku 2008. Novinový článek o této události sděluje, že pro čtyřiadvacítku,
dnes již bývalých studentů, byl čtvrtek 28. února významným dnem, protože při slavnostních promocích získali titul
bakaláře. Pro Studénku zase v tom, že se může nazývat městem, ve kterém je vysoká škola poprvé v historii. Konkrétně
jde o Vysokou školu podnikání Ostrava, a. s. Azyl škola našla v místní střední podnikatelské škole.
Náměstkyně hejtmana Jaroslava Wenigerová ocenila výsledky školy. Jako čtvrtá škola v kraji připravuje
absolventy na potřebné profese. Rektor školy Josef Jünger ve slavnostním projevu ubezpečil absolventy o důležitosti
oboru, který si vybrali. „Národ a v něm podnikaví lidé zaručují vždy bohatší společnost“, řekl závěrem.

Vysoká
škola
ve Studénce
a první
promoce

Prezentace střední školy
Škola úzce spolupracuje s městem Studénka, které počítá s rozvojem a udržením nabídky středoškolského
vzdělávání také ve svém strategickém plánu Program rozvoje města Studénky. Tato podpora činnosti je zaměřená
na vzdělávání lidí ohrožených sociálním vyloučením a na rozvoj odborného a vysokoškolského studia ve městě.
V souladu s potřebami zdejšího trhu práce je vzdělávací koncepce vypracována s ohledem na potřebu absolventů
čtyřletých oborů vzdělání a nástavbového studia. Škola spolupracuje s místními základními školami, se svazkem obcí
Region Poodří na projektech zaměřených na využívání volného času mládeže a s Českým svazem ochránců přírody
(sázení stromků). Provádí vzdělávací a poradenskou činnost pro neziskové organizace Moravskoslezského kraje spolu
s Institutem komunitního rozvoje v Ostravě. V letech 2006–2007 se škola účastnila projektu Integra v rámci operačního
programu Rozvoj lidských zdrojů (s podílem státu a Evropského sociálního fondu) k podpoře aktivní politiky
zaměstnanosti. Prostřednictvím programu Socrates (Comenius) škola v rámci dvouletého projektu E-learning
spolupracuje se školami z Německa, Velké Británie, Norska, Rakouska a Dánska. Samozřejmá je spolupráce se školskou
radou, se správní radou obecně prospěšné společností a celou řadou organizací. Rozvíjení partnerských vztahů přispívá
ke zkvalitnění vzdělávání.
Ostatní aktivity školy:
• Proběhl „Adaptační den aneb chceme se navzájem lépe poznat“.
• Uskutečnil se workshop Junior Achievement s názvem "Podnikej! Chce to nápad a tým" (žáci byli vyhodnoceni
jako nejlepší pracovní skupina za sestavení finančního plánu a jeho prezentaci).
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• Veletrhu výpočetní techniky INVEX v Brně se zúčastnili studenti se zaměřením na informační technologie
(listopad 2007).
• Mezinárodního veletrhu cestovního ruchu Regiontour v Brně se zúčastnili studenti se zaměřením na cestovní ruch
(leden 2008).
• Proběhl školní sportovní turnaj ve volejbale, malé kopané a florbalu.
• Žáci všech ročníků navštívili divadelní a filmová představení pro studenty.
• Byl zorganizován kulturně-poznávací zájezd: „Hrady a zámky České republiky“ (Buchlov, Strážnice, Moravský
kras, Černá Hora) a poznáváme historii národů – Osvětim, Krakov (Polsko).
• Studenti na kolech absolvovali akci Otevírání Poodří – tradiční cykloturistika v Bartošovicích na podporu
Regionu Poodří (květen 2008).
• Výchovná byla účast na akci Studénecký kapřík, kde studenti organizačně pomáhali při soutěžích
handicapovaných osob regionu (říjen 2008).
• Na „Železnou sobotu“ se zúčastnili sběru odpadu ve Studénce (duben 2008).
• Účastnili se besedy s pracovníky Úřadu práce Nový Jičín o zaměstnatelnosti občanů po ukončení středních škol
• Školním pobytově-poznávacím zájezdem do Chorvatska – Lanterna Poreč si zpříjemnili závěr školního roku
(červen 2008).
Základní umělecká škola Studénka
Charakteristika ZUŠ Studénka
Základní umělecká škola Studénka má sídlo na ulici Butovická 376. Ředitelem školy je PaedDr. Zdeněk Novák.
Vyučování probíhá v uměleckých oborech hudebním, výtvarném, tanečním a literárně dramatickém. Ve škole vyučuje
22 pedagogů 630 žáků. Zřizovatelem školy je Moravskoslezský kraj.
Od 1. ledna tohoto roku se sloučila ZUŠ Studénka se ZUŠ Fulnek ke stávajícím pobočkám v Albrechtičkách,
Bartošovicích, Jistebníku a Pustějově, Suchdole nad Odrou a Hladkých Životicích. Počet žáků se zvýšil ze stávajících
400 na 630 a škola se tak stala jednou z největších škol v regionu.

ZUŠ
Studénka

Akce ZUŠ v lednu
• V lednu proběhlo školní kolo ve hře na akordeon, housle, klavír a kytaru, 23. ledna ve Studénce housle a kytara,
24. ledna ve Fulneku klavír a akordeon.
• V tomtéž měsíci složila úspěšně přijímací zkoušky na brněnskou konzervatoř absolventka školy, patnáctiletá
Tereza Maléřová, na lesní roh. V minulém školním roce vyhrála juniorskou kategorii mezinárodní interpretační
soutěže žesťových nástrojů Brno 2007.

Akce ZUŠ
v lednu

Akce ZUŠ v únoru a březnu
• 12. února byla ve Fulneku uspořádána přehlídka vítězů školního kola ZUŠ, ve Studénce dne 19. února. Cílem bylo
představit mladé umělce ze Studénky nominované do okresních soutěží. Ve dnech 13. – 14. února se konalo
okresní kolo ve hře na klavír v ZUŠ Nový Jičín. Zvítězila žákyně ZUŠ Studénka Markéta Machalová a postoupila
do krajského kola. Dne 20. února proběhlo ve Fulneku okresní kolo ve hře na akordeon a 21. února pak okresní
kolo ve hře na smyčcové nástroje v ZUŠ Frenštát p/R.
• V březnu se konala poslední soutěž v ZUŠ Studénka s vyvrcholením dne 23. března na Jarním koncertu ZUŠ
s orchestrem a sólisty.
• Koncert ke „Dni učitelů“ se tentokrát konal v MěKS ve Fulneku dne 30. března. Zlatým hřebem byla pianistka
Hatsumi Saito z Japonska.

Akce ZUŠ
v únoru
a březnu

Akce ZUŠ v květnu a červnu
•
•
•
•
•

28. května ve Studénce, 15 absolventů na dvou koncertech;
5. června ve Studénce, 5 absolventů;
9. května reprezentoval výtvarný obor ZUŠ v Opavě na krajské soutěžní výstavě;
29. května až 7. června se konala výstava žáků výtvarného oboru v městské knihovně;
30. května v 17:00 hodin se uskutečnilo v Dělnickém domě závěrečné vystoupení žáků tanečního oboru pod
vedením učitelky Vlasty Tarčové;
• 4. června se ve velkém sále ZUŠ ve Fulneku konala pěvecká soutěž s názvem „Jen tak si zpívám“;
• 6. června bylo vystoupení tanečního oboru ZUŠ Fulnek na „Galavečeru“ ve Studénce;
• 7. června proběhlo vystoupení žáků ZUŠ tanečního a hudebního oboru ve Fulneku a Studénce na Dni města;
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• 17. června byl uskutečněn ve Fulneku závěrečný koncert hudebního oboru ZUŠ Studénka, jehož naprostým
vrcholem bylo vystoupení houslistky Marie Hujerové, která studuje první ročník Janáčkovy konzervatoře
v Ostravě a je bývalou žákyní učitelky ZUŠ Jany Davidové. Marie se připravuje na mezinárodní soutěž houslistů
v Londýně. Šestnáctiletá Marie Hujerová sklidila spontánní aplaus a její hra byla srovnatelná s našimi nejlepšími
houslovými interprety. Zdá se, že o této houslistce ještě uslyšíme.
Reprezentace školy a města Studénky v zahraničí
• 31. května se žáci a učitelé školy zúčastnili Dnů města v polském městě Dabrova Gornicza. Swing band a taneční
orchestr nastudovali kromě svého tradičního repertoáru nově píseň Jožin z bažin, která byla v té době v Polsku
velmi populární a měla velký úspěch.
• 5. – 6. června jeli opět do stejného města, kde probíhal mezinárodní projekt „International School Show“
i s rumunskými zpěváky a tanečníky. Velký úspěch sklidili Lenka Halatová a ředitel Zdeněk Novák ve valašských
krojích s písní Na horách Studénky.
• 9. – 14. června se zúčastnili žáci a učitelé ZUŠ setkání v Rumunsku na základní škole Bogdan Voda v městě
Campulung Moldovenesc na pokračování projektu „International School Show“.99– 14.6. nora 111
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Soukromá základní umělecká škola MUSICALE v. o. s.
Sídlí ve Studénce na ulici Poštovní 659 v budově mateřské školy. Škola je ministerstvem školství, mládeže
a tělovýchovy samostatně zařazena do sítě škol v České republice a byla založena manžely Sniehottovými s právní
formou podnikání jako veřejná obchodní společnost v r. 1993. Je organizována v Asociaci soukromých základních
uměleckých škol v České republice.
Kapacita školy je 200 žáků. Je zde vyučován hudební obor na hudební nástroje: klavír, keyboard, zobcová
a příčná flétna, trubka, lesní roh, kytara, klarinet, saxofon, pozoun, bicí nástroje, sólový a sborový zpěv. Za dobu své
existence ve Studénce obohatila svými veřejnými akcemi kulturní život města (vánoční koncerty, festivaly dětské
tvorby, hudební klub “Spirála”, soubor “Studenečtí pištci”, dětský pěvecký sbor „Studeňáček“, v současné době dětský
jazzový orchestr MUSICALE-BAND). Pro své žáky připravila netradiční projekty výuky, jako např. Hudební dny, nová
forma výuky hudební teorie, pěvecké soustředění, hudební čajovnu, dětský muzikál. Netradiční je také forma klasifikace
a výuka dětí předškolního věku v netradičním projektu Hudební školička nejmenším. Ve škole vyučuje celkem
10 učitelů, v převážné většině absolventů konzervatoře či akademie umění a vysokých hudebních škol. Škola
každoročně připravuje své žáky na hudební soutěže okresní a krajské úrovně, rovněž připravuje absolventy na přijímací
zkoušky na konzervatoře či jiné školy s hudebním zaměřením.
Ve dnech 19. 5. – 23. 5. byly školou uspořádány Dny otevřených dveří. V rámci těchto dnů se konaly koncerty
a akce, které významně prezentují školu. V úterý 20. května to byl koncert dětského jazzového orchestru
MUSICALE-BAND, pak ve středu 21. května absolventský koncert žáků a ve čtvrtek 22. května akce „Hudební
školička nejmenším“.
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SPORTOVNÍ, KULTURNÍ A SPOLEČENSKÝ ŽIVOT
Četné sportovní aktivity ve městě jsou již řadu let organizovány a naplňovány lidmi s tradičním sportovním
duchem. Z rozpočtu města byla v roce 2008 poskytnuta finanční podpora na realizaci projektů vyhlášených
v jednotlivých kategoriích grantového programu Radou města Studénky na činnost i následujícím sportovním
organizacím:
Veřejná finanční podpora města na sportovní činnost
Sportovní areály Studénka s. r. o. 4.900.000 Kč, Jezdecký klub Studénka 50.000 Kč, TJ MSV Studénka, o. s.
810.000 Kč – z toho na činnost 400.000 Kč, na údržbu letního areálu včetně péče o zeleň a na pořízení výstroje
a sportovních pomůcek 400.000 Kč, na sportovní vybavení pro tělesně postiženého tenistu D. Horuta 10.000 Kč, AMK
BMX Studénka na pořízení nové startovací rampy 60.000 Kč a na činnost rovněž 60.000 Kč, Sportovní klub Studénka,
občanské sdružení 420.000 Kč – z toho na činnost 320.000 Kč a na údržbu Dělnické zahrady a sportovního areálu
60.000 Kč, HC Studénka, o. s. 1.520.000 Kč – z toho na činnost 520.000 Kč a na úhradu nákladů na ledovou plochu
1.000.000 Kč, Sportovní klub Statek Nová Horka 50.000 Kč.
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TJ MSV Studénka, o. s.
Dne 14. března byli na Výroční členské schůzi zvoleni nový předseda občanského sdružení Ing. Radomír Surák,
jednatelem Josef Czinege a ostatní členové výboru JUDr. Stanislav Vodný, Tomáš Tegel a Ing. Rostislav Usvald.
Tělovýchovná jednota nabízí sportovní vyžití v oddílech kopaná, stolní tenis, tenis, šachy, judo, jóga, odbíjená, rekreační
sporty a skateboard.
Dobrou úroveň sportovních výkonů prokázali v krajských soutěžích mladší a starší žáci. Nejvíce talentu předvedla
fotbalistka Eva Rychtárová, která již byla v reprezentačním výběru žákyň ČR.
Skvělý podzim starších žáků byl úspěšně završen druhým místem v krajské soutěži pod vedením trenérů Jiřího
Škulavíka a Jaromíra Rychtára.
Obdobné výsledky prokázali i žáci a žákyně v soutěžích moravských oddílů v judu pod vedením trenéra Zdeňka
Maňáka.
Stolní tenisté hráli v průběhu roku 3. ligu.
Již od roku 2007 je v rámci TJ MSV Studénka, o. s. věnována značná péče výchově mladých tenistů. Průměrně 20
žáků trénuje pod vedením trenérů Františka Rychlíka a Ing. Miroslava Šikuly. Výsledkem je jednak účast vybraných
hráčů v tenisovém prázdninovém kempu tenisového oddílu TJ Vítkovice, ale i zařazení desetiletého žáka Jana Falhara
do závodního družstva tenistů Vítkovic.
Hokejový klub Studénka, o. s.
Začátek sezóny začal v polovině měsíce května 2008 suchou přípravou. Účast na jednotlivých trénincích byla
problematická. Do soutěží minulého soutěžního ročníku 07/08 byla přihlášena družstva žáků 1.–3. a 6. – 7. třídy, dále
pak družstva dorostu, juniorů a také družstvo mužů. Z důvodu nedostatečného počtu žáků v 8. – 9. třídě bylo toto
družstvo před rozlosováním odhlášeno. Všechna družstva startovala v krajských soutěžích, změna nastala jen v názvu
soutěží u družstva mužů, když krajský přebor byl přejmenován na krajskou ligu.
Rok 2008 byl ve znamení dalších změn. Začátek sezóny 08/09 začal v srpnu prvními tréninky na ledové ploše.
Začátkem měsíce září rezignoval na funkci prezidenta klubu Mojmír Kotas a jeho funkce nebyla do konce roku i sezóny
obsazena. Řízení oddílu se ujal čtyřčlenný výbor ve složení Radek Pobořil – jednatel, Oldřich Lipnický – sportovní
manažer a členové Michal Krumpoch a Jaroslav Pavel.
Stručný přehled činnosti družstev:
Družstvo mužů začalo s letní přípravou společně s družstvem juniorů. Kolektiv vedl Miroslav Škumát a vedoucím
družstva byl Zdeněk Koželuha. Do soutěže bylo přihlášených 7 družstev, hrálo se čtyřkolovým systémem doma-venku,
odehráno bylo 24 utkání, se ziskem 16 bodů obsadili 6. místo. Soutěž vyhrálo mužstvo Frýdku-Místku, které postoupilo
do 2. národní hokejové ligy.
Družstvo juniorů vedl Oldřich Lipnický společně s Petrem Brovjakem. V soutěži krajského přeboru Zlínského,
Olomouckého a Moravskoslezského kraje startovalo 6 družstev, hrálo se pětikolovým způsobem a odehráno bylo
25 zápasů. Se ziskem pouhých 9 bodů obsadili poslední 6. místo.
Družstvo dorostu si ze všech družstev vedlo nejlépe.Tým vedl Mojmír Kotas, vedoucím družstva byl Jiří Krnáč st.
V soutěži startovalo celkem 8 družstev, hrálo se čtyřkolovým způsobem. Celkem bylo odehráno 28 zápasů a se ziskem
32 bodů skončili na 3. místě. Celou soutěž měli dorostenci dobře rozehranou a nebýt proher v domácích zápasech
a v rozhodujícím utkání s Krnovem, mohlo být dosaženo cíle vytyčeného před zahájením soutěže, a to postup
do kvalifikace o ligu dorostu. I tento výsledek však byl úspěchem.
Mladší žáci začali sezónu pod vedením trenéra Milana Bobáka a vedoucího družstva Leslawa Chorobinského.
Ti poté 26. 1. na vlastní žádost z družstva odstoupili. Tým převzal Aleš Urbánek. V zápasech mu také vypomáhal
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Marcel Kaňovský. Do sezóny se přihlásila pouze 4 družstva. Hrálo se šestikolovým způsobem. Odehráno bylo pouze 12
utkání, neboť družstvo Bohumína bylo vyloučeno ze soutěže a tím pádem byly všechny zápasy anulovány. V soutěži
družstvo zvítězilo se ziskem 16 bodů. Velkým problémem družstva byl nedostatečný počet hráčů, což se projevovalo
nejen při utkáních, ale i při trénincích a tak museli někteří hráči z řad “starších“ naskakovat na led při mistrovských
zápasech.
Dne 13. prosince se v rámci oslav 60. výročí založení hokejového klubu uskutečnilo utkání starých gard Studénky
a Kopřivnice. Rovněž je třeba připomenout aktivity klubu při organizaci Školy bruslení, která probíhala každou sobotu,
a té se věnovali všichni trenéři mládežnických družstev. Propagaci v mateřských a základních školách zajistili Jaromír
Morys a Jaroslav Pavel.
Ve dnech 4. až 6. září roku 2008 proběhl na zimním stadionu Mezinárodní turnaj ve sledge hokeji evropských
klubových týmů. Tento sport je oficiálním paralympijským sportem. Na paralympiádu se dostal poprvé v roce 1994
v Norském městě Lillehammer a ihned se stal jedním z nejatraktivnějších sportů. Hraje se na speciálních sáňkách
„sledge“, které mají místo skluznic nože. Hráči se odrážejí dvěma hokejkami, jejichž jedna strana je zakončena bodcem
a druhá čepelí. V každém družstvu je na ledě 5 hráčů a brankář. Sladge hrají tělesně postižení, ale i hráči bez handicapu
a mohou být na ledě v jednu chvíli dva. Jsou označení viditelnými proužky na přilbách. Hrací doba je 3 x 15 minut
čistého času. Sladge hokej se v České republice začal hrát teprve v roce 2000 ve Zlíně a hraje se v Praze, Olomouci,
Českých Budějovicích, Zlíně, Kolíně a v Karlových Varech.
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Sportovní areály Studénka s. r. o. a zářijový turnaj ve sledge hokeji
Společnost Sportovní areály Studénka s r.o. byla oslovena ohledně pořádání tohoto turnaje jedním z organizátorů
minulých ročníků necelé dva měsíce před plánovaným termínem turnaje. Patronát nad turnajem převzali starosta města
Studénky, Moravskoslezský kraj, Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje a Krajská hospodářská kontrola kraje.
Finančně byl turnaj dotován podnikatelskými subjekty ze Studénky a blízkého okolí.
Zúčastnilo se jej 8 týmů z 5 zemí a to z České republiky reprezentace ČR, ZAS Zlín a Draci Kolín, z Itálie Sitting
Bulls Torino a Southtirol Eagles, z Německa Yetis Wiehl, ze Švédska FIFH Sledgehammers Malmö a z Polska IKS
ATAK Elblag. Vítězem turnaje se stala reprezentace České republiky, která ve finálovém utkání porazila německý Yetis
Wiehl 5:4 po samostatných nájezdech. Další pořadí: 3. IKS ATAK Elblag, 4. FIFH Sledgehammers Malmö, 5. ZAS
Zlín, 6. Sitting Bulls Torino, 7. Southtirol Eagles, 8. Draci Kolín.
Ceny vítězným družstvům předali starosta města Ladislav Honusek, náměstkyně hejtmana Moravskoslezského
kraje PhDr. Jaroslava Wenigerová a poslankyně Bc. Kateřina Konečná. Individuální ocenění byla předána na závěrečné
slavnostní večeři v Dělnickém domě a jejich předání se chopili zástupci reklamních partnerů Ing. Břetislav Gallan,
Ing. Radomír Sušák, Mgr. Roman Mendrygal a další.
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Sportovní klub Studénka, o. s.
Občanské sdružení SK Studénka, oddíl Národní házené, sdružuje tradiční zájemce o Národní, bývalou Českou,
házenou. Rok 2008 je ústupem bývalé slávy, protože klesá zájem nejen ve Studénce, bývalé baště tohoto sportu,
ale obecně ve městě o kontaktní sporty a sportování vůbec. Výkonný výbor klubu pracoval ve složení Petr Odchodnický
– předseda, Petra Malchárková – místopředsedkyně a členové Jiří Rusek, Petr Špůrek (bývalý předseda a prezident
klubu), Monika Horáková, Milan Stiller a jednatel Zdeňka Černá.
V roce 2008 byly mistrovské soutěže zastoupeny mladšími a staršími žáky a žákyněmi a dvěmi družstvy žen
a mužů. Družstvo žen A se na předposledním místě udrželo v 1. lize a družstvo mužů A sestoupilo z 1. ligy čímž
zahájilo boje ve 2. lize o návrat mezi elitu.
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Předsilvestrovský pochod Poodřím
V úterý 30. prosince uspořádal Sportovní klub Studénka oddíl Národní házené již 30. ročník Předsilvestrovského
pochodu Poodřím na trasách 12 a 20 km. Prezentace byla v areálu hřiště národní házené v době od 8:00 – 9:00 hodin
a po slavnostním startu trasa probíhala kolem Hurního rybníka přes louky směrem na Albrechtičky, kolem Odry
do Petřvaldíku, kde bylo připraveno občerstvení. Pak se rozdvojila na delší trasu přes Jistebník a na kratší trasu přes
louky kolem Odry a rybníků do Studénky. V cíli dostali účastníci Účastnické listy a malé dárky. Pro čtyřicet účastníků
pochodu byla událost příjemnou a zdraví prospěšnou oslavou závěru roku 2008.
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Městské kulturní středisko Studénka, příspěvková organizace
MěKS sídlí na ulici 2. května č. p. 7. Je příspěvkovou organizací města, které je jejím zřizovatelem. Vzniklo v této
formě dne 1. září roku 1997. Statutárním orgánem organizace je ředitelka Renáta Eleonora Orlíková.
V roce 2008 zorganizovalo MěKS 101 kulturních a společenských akcí. Mezi nejvíce navštívené patřil Den města,
XII. městský ples, Balkánské dny kultury, V. mezinárodní festival dechových orchestrů Studénka – Jistebník 2008,
Vánoční jarmark a divadelní představení profesionálních umělců. K tomuto výčtu je možno dodat ještě 25 akcí
pořádaných v klubu Peklo. Kromě ředitelky je ve středisku zaměstnáno 10 pracovníků na pevný úvazek a 20 až 30
pracovníků na částečný a příležitostný pracovní poměr.
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Pro V. mezinárodní festival dechových orchestrů Studénka – Jistebník 2008 se podařilo získat z dotačního titulu
Ministerstva kultury ČR dotaci ve výši 40.000 Kč. Na další akce pak sponzorské dary ve výši 130.000 Kč.
MěKS provozuje následné kulturní instituce a společenské aktivity.
Městská knihovna ve Studénce
Důležitá byla rekonstrukce osvětlení v části pro veřejnost v knihovně na ulici Arm. gen. L. Svobody. V roce 2008
bylo přihlášeno do obou knihoven 955 čtenářů a navštívilo je 7 885 návštěvníků. Celkový počet svazků v obou
knihovnách byl 33 939. Knih bylo zakoupeno za cca 178 000 Kč (1 128 svazků) a pravidelně byla prováděna údržba
knihovního fondu, cca 2 000 knih bylo nově obaleno. Významnou činností knihovnického personálu vedeného paní
Evou Tomanovou byla kulturně výchovná činnost, která byla vedena prostřednictvím besed a knihovnických lekcí,
při nichž se žáci škol seznamovali s provozem knihovny, učili se orientaci v knihovním fondu, vyhledávali literaturu
na PC, využívali encyklopedie a naučné slovníky. Na besedách byli žáci seznamováni s novými knihami
a se zajímavými osobnostmi z oblasti kultury. V loňském roce proběhlo 24 besed a lekcí (jednu z nich vedla
spisovatelka Věra Řeháčková). Meziknihovní službu využilo 17 čtenářů. Služby internetu v knihovnách využilo 1 520
uživatelů.
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Vagonářské muzeum
Negativní událostí roku 2008 bylo v úterý dne 19. srpna vloupání do Vagonářského muzea, odkud byly zcizeny
exponáty a modely za 460.000 Kč. Za největší ztrátu je možno považovat zcizení modelu v hodnotě cca 280.000 Kč
(parní lokomotiva s osobními vozy z roku 1846). Další drobnější ztráty byly „bolestné“, ale řada z nich byla
nahraditelná. Například vláčková dráha (největší lákadlo pro děti), ze které zůstalo po zlodějích prakticky jen torzo, byla
plně funkční do dvou týdnů od krádeže. Další škody vnikly na rozbitých vitrínách, dveřích, byla odcizena hotovost
(zhruba 20.000 Kč). Pravděpodobně se jednalo o krádež na objednávku, protože zloděj loupil pouze některé typy
modelů a exponátů (modelářské měřítko H0), a proto také „nenavštívil“ všechny výstavní sály. Ostatní vitríny,
exponáty, modely apod. zůstaly nedotčeny a neponičeny. Muzeum bylo dva týdny uzavřeno, byl zajištěn nákup
některých modelů a provedeny základní úpravy sálů. Následně bylo nainstalováno elektronické zabezpečení muzea
s napojením na centrální pult ochrany majetku spravovaný městskou policí. Tato událost měla značnou odezvu
v médiích a ze strany odborné vagonářské veřejnosti.
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Televizní studio Odra
V roce 2008 se studio již počtvrté zúčastnilo Mezinárodní soutěže kabelových televizí v Kopřivnici – Kafka 2008
a získalo dvě ocenění. Jednalo se o druhé místo v kategorii „Kafka s úsměvem“ („I hasiči mají svůj den“) a v kategorii
dokument třetí místo („Přežití“). V průběhu celého roku byly prováděny záběry ze zasedání zastupitelstva města
a současně premiérově vysílány. Studio TV Odra informuje občany města o aktuálním dění ve městě a nepravidelně
i z nejbližšího okolí. V pravidelných týdenních intervalech vysílá čerstvé informace ze Studénky a blízkého okolí
v rozsahu 15 – 25 minut. Zpravodajství je provozováno ve spolupráci s KTK Kopřivnice, jako s vlastníkem licence,
který zprávy vysílá společně s relacemi dalších studií v několika blocích během týdne. Do kabelové sítě je v současné
době připojeno okolo 30 000 domácností, které jsou připojeny na vysílání v rámci KTK Kopřivnice. V roce 2008
odvysílalo studio ve 43 zpravodajských týdenících 330 reportáží s celkovou stopáží 11 hodin a 44 minut. Na vysílání
se podílí čtyři zaměstnanci MěKS (z nichž pouze dva na plný úvazek) a nepravidelně dva spolupracovníci.
Tamburašský orchestr Brač
Tamburašský orchestr Brač vystoupil v roce 2008 na osmi tuzemských koncertech, do zahraničí vyjel čtyřikrát
(Buševec a Novi Sad – Chorvatsko, Šurany a Rišňovce – Slovensko). V témže roce byla zakoupena první část (8 ks)
nových nástrojů. Kvalita výuky orchestru na nové nástroje byla zajištěna prostřednictvím třídenního víkendového
semináře ředitelem chorvatské školy v Osijeku F. Batorkem. Postupně přejde orchestr na tento druh nástrojů. V prosinci
2008 dirigent Miloslav Grohmann společně s ředitelkou MěKS navštívili Mezinárodní konferenci „EVROPSKI DANI
TAMBURE 2008”, Novi Sad (SRB). Hlavními tématy konference byly prezentace festivalů tamburašské hudby, jejich
organizování, podmínky účasti, financování a oceňování nejlepších souborů.
Běžné potřeby orchestru jsou konzultovány s dirigentem a v průběhu roku zajišťovány. Soubor získal v loňském
roce tři nové členy. Městské kulturní středisko Studénka poskytuje jednou týdně Tamburašskému orchestru Brač zdarma
prostor (šatna nad jevištěm) k pravidelným zkouškám. MěKS souboru zajišťuje smluvní podmínky pro koncertní
vystoupení ve Studénce i mimo město, poskytuje mu zázemí a hradí náklady orchestru.
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Balkánské dny kultury
Ve dnech 16. – 18. 5. 2008 proběhly ve Studénce Balkánské dny kultury. Jejich konání bylo podtrženo
95. výročím založení Tamburašského orchestru Brač. Třídenního festivalu se zúčastnily soubory z Chorvatska,
Slovinska a Slovenska. První festivalový den položili kytici na hrob zakladateli studéneckých tamburášů Rudolfu
Langerovi a prvnímu dirigentovi Richardu Gelnarovi. Pietního aktu se zúčastnila ředitelka Městského kulturního
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střediska Studénka spolu s bývalým dirigentem Milanem Gelnarem a současným dirigentem Miloslavem Grohmanem.
Slavnostní galavečer byl zahájen v 19:00 hodin. Druhý festivalový den se konal ve Fulneku a třetí v Kopřivnici.
Kurzy organizované MěKS
V roce 2008 probíhaly kurzy kalanetiky, kurz cvičení v Klubu zdraví, orientálních tanců (dva kurzy), mažoretek
a jazykové (angličtina, italština).
Mažoretky

Kurzy
MěKS

Od září se v Dělnickém domě velmi úspěšně rozběhla výuka mažoretek pod vedením lektorky Markéty
Richtarové. Pracují ve třech skupinách – podle věku a hned za první měsíce se jim podařilo natrénovat tři sestavy.
Mažoretkám bylo pořízeno základní vybavení.
Kurz kalanetiky
Kurzy kalanetiky probíhají na ZŠ Butovické 2x týdně pod vedením Šárky Klementové, v obdobích
leden – červen a září – prosinec. V loňském roce se dvou kurzů zúčastnilo 86 osob.
Kurz cvičení v Klubu zdraví
Kurzy cvičení v Klubu zdraví probíhají v zrcadlovém sále Dělnického domu 2x týdně pod vedením Dagmar
Schalkové, v období září – květen. V loňském roce se dvou kurzů zúčastnilo 15 osob, což je maximální počet vzhledem
ke kapacitě sálu a časovým možnostem lektorky. Paní Schalková ukončila činnost a nahradila ji odborná lektorka
Dagmar Bajnarová.
Kurz orientálního tance
Kurzy orientálního tance probíhají v zrcadlovém sále Dělnického domu takto: v období leden–květen a říjen
–prosinec (kurz pro pokročilé) a dále byl otevřen jeden kurz pro začátečníky v trvání deseti týdnů. Kurzy vede Hana
Bajnarová. V loňském roce absolvovalo celkem 23 osob. Po domluvě s lektorkou orientálních tanců od listopadu 2008
zastřešuje MěKS skupinu osmi orientálních tanečnic HABIBI.
Jazykové kurzy
Jazykové kurzy probíhají v klubovně Dělnického domu 2x týdně pod vedením Lucie Moravcové a Leony
Fešárové v obdobích leden–červen a září–prosinec. V loňském roce proběhl jeden kurz angličtiny,
kterého se zúčastnilo 6 osob, kurz italštiny navštěvovalo 5 osob.
Divadelní soubor 2x3
Soubor má deset členů (nárůst o jednoho), schází se jednou týdně na jevišti v Dělnickém domě, čtené zkoušky
probíhají v klubovně. Za rok 2008 nastudoval novou divadelní hru pod režisérským vedením I. Vavrošové, jejíž
premiéra proběhne 4. dubna 2009.
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soubor
2x3

Další aktivity: vydávání Zpravodaje Studénka, zajišťování obsazení a vytížení Dělnického domu, zajištění zájezdů
předplatitelů, výlep plakátů.
Zpravodaj Studénka
V roce 2008 byl Zpravodaj Studénka vydán v nákladu 900 ks 12x ročně. Každoročně nepatrně mění svůj vzhled
(od počátku roku 2008 je zajištěna variabilní barevnost každého čísla), všechna čísla jsou po ročnících svazována
s možností nahlédnutí v obou knihovnách a Vagonářském muzeu, jeden svazek z každého ročníku je uložen v archívu
MěKS. Od roku 2005 jsou všechna čísla uváděna na webových stránkách MěKS. Měsíčně se zpravodaj rozesílá
do 25 měst a institucí v celkovém počtu 100 ks.
Předplatitelské zájezdy – Národní divadlo Moravskoslezské Ostrava
Organizace i v roce 2008 pořádala oblíbené zájezdy předplatitelů na divadelní představení do Národního divadla
Moravskoslezského v Ostravě, a to v obdobích leden–červen a září–prosinec.
Vybrané kulturní akce v průběhu roku v Dělnickém domě, případně v jiných lokalitách
Kulturní akce v lednu
• 6. 1. v 18:00 hodin – Novoroční koncert tamburašů
• 26. 1. v 15:00 hodin – Maškarní ples pro děti
• 31. 1. v 18:00 hodin – Jožka Šmukař s cimbálovou muzikou
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Kulturní
akce
v lednu

Kulturní akce v únoru a březnu
• 9. 2. ve 20:00 hodin XII. městský ples s programem Vašo Patejdl, Taneční klub Akcent Ostrava, Ladies party
a Půlnoční překvapení
• 14. 2. v 10:00 hodin – Káťa a Škubánek – divadelní představení pro MŠ a 1. stupeň ZŠ a veřejnost
• 24. 2. v 15:00 hodin – Rodinné pohádkové odpoledne
• 10. 3. v 18:00 hodin v obřadní síni v zámku – Jiří Pazour – večerní klavírní improvizace
• 16. 3. v 18:00 hodin – Tři na lavičce s Petrem Nárožným, Květou Fialovou a Ladislavem Trojanem
• 23. 3. v 17:00 hodin v kostele sv. Bartoloměje Velikonoční koncert v podání MUSICA OPAVIA
Kulturní akce v dubnu a květnu
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

3. 4. v 15:00 hodin – oslavy Dne učitelů
8. 4. v 19:30 hodin – Nezmaři 30 let – folkový koncert
13. 4. v 15:00 hodin – Kamarádi na výletě – pohádkové odpoledne pro celou rodinu
18. 4. v 18:00 hodin –Večer s Miroslavem Donutilem
19. 4. v 18:00 hodin – Večer plný módy
25. 4. ve 20:00 hodin – Laco Deczi – oslava jeho 70. narozenin
4. 5. v 15:00 hodin – Čert a Káča – pohádkové odpoledne pro celou rodinu
16. až 18. 5. – Balkánské dny kultury
24. 5. v 16:00 hodin – Studénka open air fest IV
29. 5. až 7. 6. – Dny města 2008 – doprovodné akce jsou uvedeny níže a v daném období
29. 5. – 7. 6. v Městské knihovně Arm. gen. L. Svobody – Výstava prací žáků ZUŠ

Kulturní
akce
v únoru
a březnu

Kulturní
akce
v dubnu
a květnu

Kulturní akce v červnu
•
•
•
•
•
•
•

1. 6. od 14:00 hodin v areálu městského koupaliště Den dětí
2. 6. až 6. 6. v areálu ZŠ Sjednocení – výstava prací žáků
3. 6. v 15:00 hodin – Dětský videostop
4. 6. v době 10:00 – 16:00 hodin v domě pokojného stáří – Domově sv. Anny akce Den otevřených dveří
5. 6. od 9:00 hodin pořádala ZŠ TGM Sportovní den
6. 6. pořádala SK Studénka „na Větrníku“ – Dětské zábavné odpoledne pro žáky ze speciální školy
6. 6. v 18:00 hodin Galavečer s vyhlášením úspěšných občanů města a předáním ocenění

Kulturní
akce v
červnu

Vyvrcholení oslav Dne města
7. 6. probíhalo vyvrcholení oslav Dnů města na náměstí Republiky. V dopoledních hodinách se uskutečnil start
turistického pochodu za zdravím, jehož organizátorem byl Sportovní klub zdravotně postižených Ostrava. Odpolední
program byl ovlivněn špatným počasím, což znamenalo jeho omezení. Přesto si mohli návštěvníci poslechnout
swingový orchestr Alfa Band, Jistebnický dechový orchestr, trampskou kapelu Špunt nebo revivalovou skupinu AC/DC.
Jako každoročně byla vyhodnocena soutěž „O nejlepší domácí pálenku“, kde se vítězem stal Zdeněk Havelka, druhý byl
Zdeněk Grohman, oba ze Studénky a třetí vyhodnocený byl Jan Němec z Pustějova. V městské knihovně se mohli
tohoto dne zaregistrovat čtenáři zdarma. Rovněž návštěvníci Vagonářského muzea měli vstup zdarma.

Vyvrcholení
oslav Dnů
města

• 15. 6. v 15:00 hodin Ach, ten Dlouhý, Široký a Bystrozraký – pohádkové odpoledne pro celou rodinu
Vyhlášení osobnosti města a ocenění úspěšných občanů
V loňském roce byly poprvé vyhlášeny osobnosti města Studénky, kterými se stali Milan Gelnar za svou
celoživotní práci, rozvoj a zachování tamburašského souboru a Stanislav Macek, který život zasvětil rozvoji
ochotnického divadla. V tomto roce dne 6. června na kulturní akci „Galavečer“ byli oceněni úspěšní občané
ve stanovených kategoriích za své zásluhy. Nezapomnělo se ani na osobnost města. Tou se stala Zdeňka Součková
za svou aktivitu věnovanou práci s dětmi v oblasti tance. Dalšími oceněnými občany byli:
• MUDr. Jaromír Mojžíšek – za celoživotní přínos v oblasti zdravotnictví
• Jan Kopiště – za celoživotní přínos v oblasti školství
• Rudolf Holub – za celoživotní přínos v oblasti školství
• Dana Bartolloti – za přínos v oblasti školství
• Mgr. Šárka Kolbábková – za přínos v oblasti školství
• Petr Špůrek – za celoživotní přínos v oblasti sportu
• Miroslav Škrobánek – za celoživotní přínos v oblasti sportu
• Ladislav Pupák – za přínos v oblasti sportu
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Vyhlášení
osobnosti
města
a ocenění
úspěšných
občanů

•
•
•
•
•

Jana Bogdanová – za činnost v sociální oblasti
Václav Filipec – za bezpříspěvkové dárcovství krve
Josef Vavroš – za celoživotní podporu lidového umění (kraslice)
Drahomír Glogar – za celoživotní přínos v oblasti chovatelství
Miroslav Kovalčík – za celoživotní činnost u dobrovolných hasičů
Prázdninové kulturní akce

•
•
•
•
•
•

5. 7. v 15:00 hodin – areál Mlýnské zahrady – Mlýnice 2008
20. 7. ve 20:00 hodin na náměstí Republiky koncert ostravské folkové skupiny Nadarmo
10. – 13. 8. hříště u restaurace Bizon – Kinematograf bratří Čadíků
16. 8. v 16:00 hodin Folkový festival na zahradě Dělnického domu
30. 8. ve 14:00 hodin na Dělnické zahradě – Prázdninová show
30. 8. v 19:30 hodin na Dělnické zahradě – Karnevalové ukončení léta

Prázdninové
kulturní akce

Kulturní akce v září a říjnu
•
•
•
•
•
•
•
•
•

6. 9. ve 14:00 hodin na náměstí Republiky – Mezinárodní festival dechových orchestrů Studénka – Jistebník 2008
18. 9. v 18:00 hodin divadlo Chvilková slabost v provedení Radka Brzobohatého a Hany Maciuchové
21. 9. v 15:00 hodin Setkání s jubilanty – hudební soubor Zdeňka Černohouze
5. 10. v 15:00 hodin – pohádkové odpoledne pro celou rodinu – Jak Krakonoš pekařku Jířu napravil
5. 10. v 9:00 hodin divadelní představení pro 1. stupeň ZŠ a veřejnost – Příhody včelích medvídků
10. 10. v 18:00 hodin MAZEC aneb JAK SE VAŘÍ ZÁBAVA – Martin Zounar a Petr Martinák
11. 10. odjezd v 8:00 hodin – zájezd na Floru Olomouc
14. 10. v 9:00 hodin – Studénecký kapřík – třetí regionální setkání mentálně postižených dětí
16. 10. v 9:00 hodin divadelní loutkoherecké představení pro MŠ a veřejnost Nebojte se strašidel

Kulturní
akce
v září
a říjnu

Kulturní akce v listopadu a prosinci
•
•
•
•
•
•
•
•
•

8. 11. v 18:00 hodin Večer plný módy
14. 11. ve 20:00 hodin v přisálí DD – Rockový koncert
16. 11. v 15:00 hodin pohádkové odpoledne pro celou rodinu Ach ten Dlouhý, Široký a Bystrozraký
29. 11 v 18:00 hodin – „Vánoční oříšek pro Popelky“ aneb „ Michaela Dolinová na hanbě“
1. 12. v 16:30 hodin na náměstí Republiky a v 17:30 hodin u ZŠ TGM – rozsvícení vánočního stromu
3. 12. v 17:00 hodin Mikulášské pohádkové odpoledne – Čertův švagr
13. 12 v 18:00 hodin „Vánoce na Valašsku“ se skupinou FLERET a Jarmilou Šulákovou
27. 12. v 17:00 hodin v kostele sv. Bartoloměje Vánoční koncert Musica Opavia
27. 12. ve 20:00 hodin Štěpánská zábava se skupinou REZON

Kulturní
akce
v listopadu
a prosinci

Klub důchodců bývalé MSV Studénka
V květnu roku 2008 proběhlo tradiční již 15. setkání důchodců bývalé Moravskoslezské vagonky Studénka
v Dělnickém domě, na kterém byla připomenuta historie vzniku klubu a jeho současné aktivity.
Po roce 1992 došlo k útlumu výroby ve vagónce, změnil se vlastník podniku a byla ukončena výroba osobních
vozů. Následovalo masivní propouštění, které ještě zesílilo po ukončení výroby nákladních vozů. Po přesunu výroby
osobních vozů do Vítkovic odešlo asi 300 zaměstnanců. Z původních 4 200 zaměstnanců zbylo dnes jen 330 a jsou
zaměstnáni v bývalé kovárně. Narostl počet důchodců. Podařilo se zorganizovat několik vydařených akcí, jako jsou
taneční večery, turistické a poznávací zájezdy, rekreace na Soláni a Klokočůvkách. Konala se také setkání jubilantů
a zájezdy do divadla.
U zrodu činnosti klubu se setkáme se jmény Augustin, Světlík, Falharová, Sanytrák, Surák, Fialová, Mišková,
Navrátil, Hermanová, Bělík, Derková, Tomašovský, Kubala, Prokša, Štěpánová a další.V současné době má klub více
než 350 členů a předsedkyní je paní Marie Macháčová.

Klub
důchodců
ve
Studénce

Český svaz ochránců přírody – základní organizace
ČSOP sídlí na ulici Panská 229 (klubovna v Novém zámku) a provádí činnost regionálního významu. V roce 2008
mělo toto občanské sdružení 25 členů a výbor pracoval ve složení předseda René Velčovský, Jiří Nečas hospodář,
Radovan Typovský jednatel a Kateřina Genčiová členka výboru. Výroční schůze proběhla v klubovně
dne 6. února 2008.
Sdružení milovníků a ochránců přírody se zaměřilo zejména na jaře na jarní výsadby, potulky přírodou
a splavňování řeky Moravice. V průběhu roku pak prováděli brigádnické činnosti při výsadbách stromů a kosení trávy,
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ČSOP
Studénka

výlet na Velkou Fatru, záchranu starých ovocných odrůd, zejména hrušní v sadu v Bartošovicích, práce na projektu
Ekocentrum Poodří v bývalé drážní kovárně na ulici Nádražní, práce na odbočce k rodnému domu G. Mendela
v Hynčicích z cyklotrasy GW Krakov-Morava-Vídeň.
Pionýrská skupina Butovická – Studénka
PS Butovická sídlí na ulici Butovické 61. Statutárním zástupcem je Ivo Fišer. Hospodářkou skupiny je Bohumíra
Šrámková a revizorem David Konečný. Skupina je začleněna do Moravskoslezské organizace Pionýra a je rozdělena
do oddílů Bengálské Berušky, Čtyřlístek a taneční skupina P.U.S.A. Programově navazuje na činnost organizace Pionýr
před rokem 1989. Práce s mládeží je zaměřena na hry a pobyt v přírodě.

PS
Butovická

Český rybářský svaz – místní organizace (MO ČRS)
MO ČRS ve Studénce měla v roce 2008 celkem 324 dospělých a 49 členů mládežnických, kteří byli začleněni
ve třech kroužcích, a to ve Studénce, Studénce-Butovicích a v Bartošovicích. V průběhu roku prováděli obvyklé práce
rybářů, a to jsou práce spojené s údržbou zeleně kolem revírů a na rybochovném zařízení v Pustějově. Hlavní činností
organizace je sportovní rybaření. Ta však byla ve sledovaném roce nepříznivě ovlivněno liknavým přístupem státní
administrativy při odbahnění přehrady v Bartošovicích, což způsobilo, že nebyla využita k rybolovu a dokonce byly
zrušeny i dlouhodobě plánované rybářské závody. Předsedou organizace je Ing. Petr Lenhard.
Přesto díky dobré práci na ostatním rybochovném zařízení byla úspěšně provedená jarní a podzimní výsadba ryb.
Výsledkem byly i slušné úlovky, jak plyne z následující tabulky:
druh

počet kusů

kapr
lín
cejn
okoun
tloušť
štika
candát
sumec
úhoř
amur
mník
karas
parma
pstruh
ostatní

1626
17
84
55
4
169
41
5
13
10
4
337
5
1
405

celková hmotnost
v kg
3873,7
8,6
33
16,1
2,7
320,6
61,9
40,7
9,3
37,1
2,4
98,6
6,9
0,4
50,8

průměrná hmotnost
v kg
2,4
0,5
0,4
0,3
0,7
1,9
1,5
8,1
0,7
3,7
0,6
0,3
1,4
0,4
0,1
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SOCIÁLNÍ SITUACE
Změna v nemocnici v Bílovci
Počátkem roku 2008 došlo k transformaci nemocnice v Bílovci. Z příspěvkové organizace zřizované
Moravskoslezským krajem se stala akciová společnost, jejímž jediným akcionářem je Moravskoslezský kraj. Ředitelem
a předsedou představenstva Bílovecké nemocnice, a. s. je Ing. Martin Rais. V kronice města Studénky se tato informace
uvádí z důvodu tradičního a dlouhodobého vztahu občanů k tomuto zdravotnickému zařízení.

Změna
v nemocnici
v Bílovci

Tříkrálová sbírka
Ve dnech od 3. do 13. ledna organizovala již tradičně Charita Studénka Tříkrálovou sbírku na území své
působnosti ve Studénce, Albrechtičkách, Pustějově, Bartošovicích, Bílovci, Petřvaldu, Kateřinicích, Mošnově, Trnávce,
Tísku, Staré Vsi nad Ondřejnicí a Slatině. Letos se poprvé koledovalo i v Jistebníku. Do koledování se zapojilo 231 dětí
a 77 dospělých. V Butovicích se vybralo 67.499,50 Kč, Ve Studénce 55.593,50 Kč a v Nové Horce 1.892 Kč. Celkem
bylo vykoledováno 363.797,50 Kč. Příchod koledníků k bytům a chalupám vzbudilo v mnohých občanech zejména
starší generace nostalgické vzpomínky na doby minulé a mnohdy byli koledníci i pohoštěni čajem a sladkostmi. 35 %
vybraných peněz směřuje na pomoc lidem v nouzi, obětem živelných katastrof u nás i v zahraničí a na podporu projektů
Charity ČR. 65 % výtěžku sbírky zůstává Charitě Studénka na realizaci vlastních projektů na zapůjčované zdravotnické
a kompenzační pomůcky pro všechny dotčené obce a města.

Tříkrálová
sbírka

Noví občánkové města
Dne 20. ledna byli v obřadní síni zámku ve Studénce přivítání noví občánkové města. Přivítání organizovaly
členky Sboru pro občanské záležitosti. Se svými rodiči a blízkými příbuznými byli přivítání:
Martin Hudec, Karolína Vrobelová, Simona Davidová, Hana Křiváková, Martina Lišková, Daniel Mrózka, Lucie
Potschová, Kryštof Seliga, Adéla Wiesnerová, Tereza Pesničáková, Michaela Duží, Sylvie Jaklová, Adéla Kuligowská,
Karolína Ondříčková, David Orkáč, Lucie Orságová, Rozálie Paruzová, Magdalena Peichlová, Jan Pospěch, Eva
Schillerová, Natálie Sklenáková, Kamila Štenclová, Daniel Vaculík, Jakub Křepelka, Ben Madzia, Dominika Smutková,
Niké Strnadová a Matěj Vlk.
Další vítání občánků města proběhlo dne 16. března. Byli to David Štěpán, Filip Bílek, Lukáš Toman, Hana
Brožová, Marie Randýsková, Adam Drgáč, Stanislav Kotrla, Sebastián Kósmidera, Adam Neubauer, Štěpán Šenk
a Michal Šťastný. Vítání občánků proběhlo dále v měsících červnu, září a listopadu a celkem v roce 2008 bylo přivítáno
96 ze 117 pozvaných.

Noví
občánkové
města

Kurz přípravy na mateřství
Wellnes studio Daniela na ulici Butovické nabídlo zajímavou aktivitu zaměřenou k přípravě na porod, mateřství
a rodičovství ve Studénce. Jednalo se o kurz, jehož cílem bylo připravit budoucí maminky na porod, kojení a péči o dítě.
Školitelkou v 10 dvouhodinových lekcích byla Iveta Korená a kurz byl zahájen 14. května.
Komunitní plánování sociálních služeb ve Studénce
V rámci komunitního plánování sociálních služeb ve Studénce byl v měsíci lednu vydán Průvodce sociálními
službami, který byl distribuován v únoru do každé domácnosti města. V průběhu jarních měsíců se členové pracovních
skupin několikrát sešli na samostatných pracovních jednáních, kde sestavili podklady sloužící pro zpracování 1. návrhu
střednědobého plánu sociálních služeb metodou komunitního plánování. V květnu roku 2008 byl uspořádán v rámci
informační kampaně Den sociálních služeb, který seznámil širokou veřejnost s možnostmi poskytování sociálních
služeb, s výrobci a půjčovnami kompenzačních pomůcek pro tělesně, zrakově a sluchově postižené občany.
V měsíci říjnu byl projednáván s veřejností „Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb ve městě Studénka“ a následně
byl v závěru roku předložen a schválen orgány města.
Nezaměstnanost ve Studénce
Údaje o nezaměstnanosti ve městě jsou získány z evidence Ministerstva práce a sociálních věcí.
období
leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
Počet uchazečů
367 359 344
336 308
313
317
320 339 321 336
378
Míra nezaměstnanosti v % 6,00 5,9 5,63 5,42 4,96 5,27 5,36
5,54 5,81 5,65 6,00
6,79
Míra nezaměstnanosti ke konci roku 2008 dosáhla v okrese Nový Jičín výše 6,56 %, na Bílovecku 7,19 %.
K datu 31. 12. 2008 bylo na úřadu práce evidováno celkem 5 522 uchazečů o zaměstnání, z toho 2 685 žen.
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Dům pokojného stáří – 3. výročí od otevření
Dne 21. dubna uplynuly tři roky od otevření domu pokojného stáří – Domova sv. Anny provozovaného Charitou
Studénka. V tomto zařízení je poskytována celodenní péče občanům seniorského věku, kteří pro svůj zdravotní stav již
nemohou pobývat ve svém domácím prostředí. Za uplynulou dobu tří let bylo v domě, který má kapacitu 19 lůžek,
ubytováno 43 seniorů. Průměrný věk obyvatel je 78,5 let. Seniorům je poskytováno ubytování včetně péče o úklid,
prádlo a strava. Jsou zajištěni po stránce zdravotní a sociální.
Slavnostním obědem a koláčky byla zahájena oslava výročí otevření domu pokojného stáří – Domova sv. Anny.
Vzpomínalo se u šampaňského. Součástí slavnostního odpoledne byla i bohatá tombola, kde hlavní cenou byla okružní
jízda po městě s prohlídkou míst, která jsou seniorům stále blízká.
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Činnost sboru pro občanské záležitosti
Sbor pro občanské záležitosti (SPOZ) města Studénky tvoří tým dobrovolných občanů, kteří pod záštitou
Městského úřadu Studénka – odboru vnitřních věcí – vyvíjí činnost související s významnými životními událostmi
občanů, jakými jsou svatby, klasické, stříbrné, zlaté a diamantové, narození nových občánků, životní jubilea občanů,
rozloučení se zesnulými občany a další.
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Chronologicky proběhly v roce 2008 následující aktivity:
• Od počátku roku byli postupně navštěvování jubilanti, kteří dosáhli věku 80, 85, 90 a více let. Při těchto
laskavých návštěvách předaly dobrovolnice dárkové balíky a počet navštívených byl 113.
• V měsících lednu, březnu, červnu, září a listopadu bylo přivítáno již dříve zmíněných 96 ze 117 pozvaných
nových občánků do života.
• Setkání 101 jubilantů, kteří v roce 2008 slavili své 70. a 75. narozeniny, se starostou města dne 21. září ve velkém
sále Dělnického domu, proběhlo v příjemné atmosféře nedělního odpoledne. Bylo zpestřeno kulturním
programem s občerstvením a předáním upomínkových předmětů s kytičkami.
• V červnu město finančně přispělo na akci Střední školy ekonomicko-podnikatelské Studénka, o. p. s. „Vyřazení
maturantů“ za účasti starosty města při předání upomínkových předmětů absolventům.
• 15. listopadu proběhla v obřadní síni zlatá svatba manželů Antonína a Danuše Kaňovských u příležitosti jejich
padesáti let společného života. Oslavenci obdrželi dárkový balík a kytici. Děti z MŠ Studénka přispěly
svým programem.
V tomto měsíci byly zorganizovány stříbrné svatby 14 manželských párů.
• Dne 2. prosince se uskutečnila tradiční Mikulášská nadílka s kulturním programem, který byl připraven Městským
kulturním střediskem Studénka pro obyvatelky v Zámku Nová Horka.
• Dne 11. prosince proběhlo tradiční posezení pracovníků SPOZ s představiteli města.
• Dne 18. prosince se uskutečnily návštěvy 22 občanů města umístěných v Domovech důchodců v Novém Jičíně,
Frenštátu pod Radhoštěm, Odrách a Příboře. Téhož dne se konalo i přátelské vánoční posezení s občany v domě
s pečovatelskou službou.
• V průběhu roku proběhlo 51 svatebních obřadů a 42 smutečních se zajištěním smutečního řečníka.
Svatební obřady ve Studénce
Snoubenci z kteréhokoliv místa republiky mají možnost uzavřít manželství formou občanského sňatku
ve Studénce ve stylové obřadní síni umístěné v barokní budově Nového zámku, která patří k chráněným kulturním
památkám. Svatební obřady probíhají v termínech schválených Radou města Studénky pro daný rok, a to zcela zdarma.
V případě, že snoubenci požadují jiný termín, zaplatí dle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, správní
poplatek ve výši 1.000 Kč. Obřady jsou připravovány matričním úřadem ve Studénce po dohodě se snoubenci vždy
s živou hudbou, zpěvem a poezií. To vše je obohaceno slavnostním přípitkem a věnováním upomínkového předmětu
s kytičkou. Oddávací dny v roce 2008: 19. leden, 16. únor, 8. březen, 29. březen, 5. duben, 19. duben, 17. květen,
7. červen, 14. červen, 28. červen, 19. červenec, 26. červenec, 16. srpen, 13. září, 20. září, 27. září, 18. říjen, 8. listopad,
6. prosinec.
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Statistika evidence obyvatel
K datu 31. 12. 2008 bylo ve Studénce evidováno 10 147 občanů přihlášených k trvalému pobytu, z toho
v Butovicích 6 764 (3 303 mužů a 3 461 žen), ve Studénce 3 049 (1 513 mužů a 1 536 žen) a v Nové Horce 334 (124
mužů a 210 žen). Nejstaršímu občanu města bylo k tomuto datu 97 let. Nově přihlášených občanů bylo 117
a odstěhovaných 192. Narodilo se 117 dětí, z toho 82 v Butovicích, 32 ve Studénce a 3 v Nové Horce. U chlapců
převládala jména Adam a Ondřej (5x), jméno Tomáš (4x) a u dívek to byla Kateřina (4x) a Magdaléna (3x).
Zemřelo 105 občanů, z toho 72 v Butovicích, 23 ve Studénce a 10 v Nové Horce. Celkový počet občanů poklesl oproti
roku 2007 o 63.
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BEZPEČNOSTNÍ SITUACE
Kriminalita v lednu
• Těžké zranění utrpěla v úterý 15. ledna jednašedesátiletá žena v areálu firmy ve Studénce na Oderské ulici.
Při nakládání balíků přejel místní třiačtyřicetiletý řidič vysokozdvižným vozíkem ženě nohu. „Žena utrpěla
zlomeninu bércové kosti levé nohy a je hospitalizována v nemocnici,“ uvedl okresní policejní mluvčí Zbyněk
Tomšík a dodal, že policisté podezřívají řidiče z trestného činu ublížení na zdraví. (Zdroj Novojičínský deník
ze dne 17. ledna 2008).
• Strážníci městské policie zasahovali v restauraci Egypto proti podnapilému třicetiletému muži kopajícímu
do hracího automatu, na kterém nezískal vysněnou výhru.
• Opilí výtržníci se pak domáhali násilím vstupu do soukromého bytu na ulici A. Dvořáka, později napadli hosty
v herně Krokodýl.
• Čtyřiašedesátiletý muž ze Studénky v mrazivé lednové noci pod vlivem alkoholu se usadil v plechové bedně
u kolejiště a svým hlasitým křikem a hlukem rušil noční klid.
• Strážníci městské policie zasáhli při rvačce v restauraci Krokodýl.
• Před klubem Eden se nevhodně a v podnapilém stavu chovaly dvě nezletilé dívky (14, 15).
• Na Beskydské ulici se krátce před polednem vyřítil v jednosměrné ulici z protisměru osobní vůz. Řidič
bez dokladů byl dopaden městskou policií a předán k dalšímu řízení Policii ČR.

Kriminalita
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Kriminalita v únoru
Čtyřicetiletého muže ve Studénce zabil v sobotu 9. února po obědě strom. Nešťastná událost se stala ve chvíli,
kdy trojice místních mužů prořezávala lesní porost. „Ke smrtelnému zranění došlo, když muž kácel dvacet metrů
vysokou olši o průměru 80 centimetrů. Nejdříve na jedné straně udělal klínek. Když řezal druhou stranu,
tak se strom zlomil a spadl mu na hlavu,“ popsal událost mluvčí novojičínské policie Zbyněk Tomšík. Přivoláni
záchranáři zraněnému muži již nedokázali pomoci. „Utrpěl zranění neslučitelná se životem a zemřel přímo
na místě. Cizí zavinění nebylo zjištěno,“ dodal policejní mluvčí.
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Kriminalita v březnu
• Před Krajským soudem v Ostravě stanul studénecký občan za ublížení na zdraví s následkem smrti, které měl Kriminalita
způsobit 21. října 2007 v rodinném domku v Butovicích. O těžce zraněné třiačtyřicetileté ženě se policisté nejprve v březnuobčan
dozvěděli od něj. 22. října dopoledne na zdejším obvodním oddělení Policie ČR nahlásil, že družku nalezl
Studénky
bez patrných známek života na podlaze v obývacím pokoji s tržnou ránou v oblasti spánku.
Svou vinu vehementně popíral a snažil se policii vnutit názor, že jeho družka se opila a v domě několikrát upadla. před soudem
Soudkyně odmítla jeho verzi a dodala, že žena utrpěla zlomeniny žeber, zlomeninu hrudní kosti, měla roztržená
játra, zhmožděné srdce a hlubokou řeznou ránu na pravém spánku, způsobenou neznámým ostrým předmětem.
Po útoku ještě žila. Lékaři se ji pokusili zachránit, ale druhého dne však zemřela v nemocnici na následky
krvácivého šoku.
Policie vyšetřila, že osudný den O.M. vypil v místní restauraci s přáteli asi tři velké štamprle alkoholu.
Když přišel domů, nalezl družku silně opilou a začal se s ní hádat. V návalu vzteku ji začal bít a svou zlost
nedokázal ovládnout. „ Ženu bil pěstmi do břicha, do hrudníku, do zad, dupal na ni, kopal ji a s největší
pravděpodobnosti na ni naskakoval koleny, přičemž útok vedl extrémní silou,“ popsala útok soudkyně.
Verdikt Krajského soudu v Ostravě byl jedenáct a půl roku vězení se zvýšenou ostrahou. Informace byla převzata
z týdeníku Region ze dne 11. března 2008.
• V průběhu měsíce března řešila Policie ČR dva případy v Dělnickém domě. Jednalo se o násilné vloupání
a zcizení osobních věcí zaměstnanců Městského kulturního střediska Studénka.
Kriminalita v dubnu
V uplynulém měsíci dubnu nebyly zaznamenány větší přestupky, až na nevhodné chování opilců a drobné
krádeže. Můžeme se pozastavit nad neuvěřitelnou lhostejností matky, která svěřila své malé dítě na hlídání své šestileté
dceři, obě děti pak byly nalezeny asi kilometr od domova.
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Kriminalita v květnu a červnu
• Bezpečnost silničního provozu hrubě narušil řidič, který nezvládal své motorové vozidlo, což upoutalo noční
hlídku strážníků městské policie. Začali vozidlo pronásledovat až na ulici 2. května. Řidič zrychlil a snažil se
strážníkům ujet. Byl však přesto dopaden a elektronický detektor na měření alkoholu ukázal hodnotu 1,23 promile
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alkoholu v krvi. Řidiče převzala k dalšímu řízení hlídka Policie ČR a hrozí mu ztráta řidičského oprávnění
a trestní stíhání.
• S opilci se obecně strážníci městské policie často potýkají nejen u řidičů, ale i u jiných občanů. Jako příklad je
uveden sedmatřicetiletý občan našeho města, který zaměstnal strážníky celkem třikrát. Poprvé si ustlal a usnul
na lavici na chodbě městského úřadu. Pak po vykázání strážníkem v odpoledních hodinách usnul opilý před
zimním stadionem s rozbitou hlavou. Hlídka strážníků městské policie mu poskytla první pomoc a snad
i zachránila život, protože byl v bezvědomí. O několik dnů později byl přistižen v prodejně potravin při krádeži
francovky o objemu 160 ml. Muž prošel pokladnou a ke krádeži se doznal. Láhev však urychleně otevřel a napil
se. S občanem bylo zahájeno trestní řízení.
Kriminalita v červenci
Měsíc červenec byl z hlediska kriminality především doménou toulajících se psů. Hlídka městské policie dostala
před půlnocí oznámení, že do baru poblíž centra města vběhl agresivní německý ovčák, který napadal hosty. Strážníkům
se podařilo psa odchytit pomocí speciální odchytové tyče a protože byl dále agresivní i při nakládání do služebního
vozidla, musel být uspán veterinářem a odvezen do psího útulku. Druhý den se přihlásil jeho majitel, který sdělil, že pes
utekl z objektu, který střežil. Pes byl vydán po zaplacení blokové pokuty. Za několik dnů došlo k pokousání dítěte.
V obou případech se podařilo zjistit psa a jejich vlastníci byli vyzvání ve stanoveném termínu podrobit psy
opakovanému veterinárnímu vyšetření.
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Okružní křižovatka na ulici Butovické
Dne 11. srpna byla zahájena rekonstrukce křižovatky ulic Budovatelská, Butovická a Průmyslová u benzinové
čerpací stanice na okružní křižovatku. V průběhu stavebních prací byly provedeny částečné uzávěry silničního provozu.
Ukončení prací proběhlo v závěru roku 2008.
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SRPNOVÉ UDÁLOSTI
Vlakové neštěstí ve Studénce
Zlomky zpráv ze sdělovacích prostředků:Zvětšit obrázek
• Ve Studénce na Novojičínsku spadl v pátek 8. srpna kolem 10:30 hodin na rychlík EuroCity most rozestavěného
nadjezdu. Na místě podle oficiálních údajů zemřelo šest lidí, 31 osob utrpělo zranění, z toho 13 cestujících bylo
zraněno těžce. Vlak místem projížděl rychlostí 140 kilometrů v hodině. Vagóny po srážce narážely do sebe. Podle
prvních informací zemřelo devět lidí. Původní odhady hovořily o deseti mrtvých a stovce zraněných.
• Šéf moravskoslezských hasičů Zdeněk Nytra řekl, že záchranáři již vyprostili všechny cestující, kteří nehodu
přežili. Nyní již po několikáté procházejí celou soupravu, aby měli jistotu, že uvnitř nikdo živý nezůstal. "S těly
lidí, kteří zahynuli, jsme zatím nehýbali," uvedl Nytra. Po jejich vyproštění nastoupí těžká technika, která vozy
roztrhne. Záchranáři se psy prohledávají také okolí místa neštěstí.
• Podle Jana Kučery z drážní inspekce spadl most dlouhý několik desítek metrů těsně před projíždějící vlak.
Vykolejila lokomotiva a šest vagónů, ty jsou naskládány na sobě. Strojvedoucí srážku přežil. Stačil zareagovat
a zatáhnout rychlobrzdu, náraz byl asi v rychlosti 120 km/hod.
• Ocelová konstrukce mostu leží na vagónech a je rozpraskaná na kousky.
• "Dnes jsem se podruhé narodila. Vyvázla jsem jen se škrábanci, ale ve vagóně se mnou seděla starší paní,
kterou museli hasiči vyprostit pomocí autogenu," řekla Právu jedna z cestujících. Doplnila, že vlak byl plný lidí.
• Vlak EuroCity Comenius byl na cestě z polského Krakova do Prahy a místem podle mluvčího drážní inspekce
Jana Kučery projížděl velkou rychlostí.
• Nehoda zastavila provoz na hlavní železniční trati z Přerova do Ostravy na dobu nezbytně nutnou. Vlaky jedoucí
na Slovensko byly odkloněny přes Horní Lideč a spoje do Polska přes Valašské Meziřičí.
• Vlaky do Ostravy končily před místem nehody v Hladkých Životicích nebo v Suchdole nad Odrou a cestující
se dopravovali do cílové stanice za Studénkou náhradními autobusy.
• Nadjezd se rekonstruoval od 16. dubna, jeho oprava měla skončit 15. října. Majitelem mostu je Moravskoslezský
kraj, který je také investorem rekonstrukce. Dodavatelem stavby je společnost Dopravní stavby Ostrava.
• Generální ředitel firmy Tomáš Vítek uvedl, že neví, proč k neštěstí došlo. "Pravděpodobně šlo o nějakou
technickou závadu," sdělil. Na dotaz novinářů, zda je společnost připravená nést případnou odpovědnost
za tragédii, odpověděl: „Asi ano.“ Neubránil se při tom pohnutí.
• Podle mluvčího Českých drah Ondřeje Kubaly se strojvedoucí snažil vlak zastavit. Asi 300 metrů
před mostem viděl, že stavba padá. Lokomotiva narazila do mostu, na ni se nasunul první vagón. Druhý
a třetí vůz přejely přes ně.
• Mluvčí společnosti ODS – Dopravní stavby Ostrava Dan Šabík uvedl, že k nehodě došlo při přípravě
na zasunutí ocelové konstrukce mostu. Přesné příčiny jsou zatím stále předmětem šetření.
• Hasiči vyprošťovali mrtvé a zraněné a rozebírají trosky vlaku. Chtějí se ujistit, že ve vagónu nejsou další mrtví.
• Mezi oběťmi je pět žen a jeden muž. Muž pravděpodobně zemřel mimo vlak.
• "Stav některých z nich je velmi vážný,“ řekl mluvčí severomoravských záchranářů Lukáš Humpl. Pasažéři podle
něj utrpěli z velké části krvácivá zranění, zlomeniny, vnitřní zranění a poranění mozku. Je mezi nimi několik
cizinců.
• Most ve Studénce podpíraly dřevěné špalky.
• Policisté stále vyšetřují srpnovou tragickou nehodu vlaku ve Studénce, při které narazil rychlík do zřícené
konstrukce mostu. K případu už vyslechli 185 osob. Experti nyní zkoumají zejména umístění dřevěných podložek
mezi posuvnou částí konstrukce a mostem samotným. Znalci, kteří trosky a fotografie zkoumali, řekli,
že "už viděli hodně, ale něco podobného ještě ne".
• Ve čtvrtek policie zveřejnila fotografie mostní konstrukce, které vyšetřovatelé získali z několika různých zdrojů.
Vyplývá z nich, že mezi nosníky a samotnou mostní konstrukcí byly krátce před zřícením mostu
a jeho zasouváním vloženy dřevěné špalky.
• Policie tvrdí, že znalci, kterým snímky předložili, byli šokováni. „Viděli jsme už mnoho, ale něco takového ještě
ne,“ reagovali odborníci podle vyšetřovatele Jiřího Jíchy na fotografie. „Kroutili nad tím hlavou,“ dodal Jícha.
• Nehoda, při níž mezinárodní rychlík Comenius narazil do zříceného mostu, který procházel rozsáhlou
rekonstrukcí, se stala 8. srpna nedaleko železničního nádraží ve Studénce a zemřelo při ní osm lidí. O týden
později, 15. srpna, policie obvinila z obecného ohrožení první dva stavební inženýry, zaměstnance firmy Bögl
a Krýsl Oldřicha Magnuska a Jana Malého.
• Podle policie oba věděli o narušené statice mostu a neprovedli vše potřebné k odvrácení blížící se tragédie.
Inženýři ale s obviněním nesouhlasí a tvrdí, že nepochybili.
40

Vlakové
neštěstí
ve
Studénce srpen

• Obviněný Jan Malý ale v reakci na tiskovou konferenci řekl ve čtvrtek Právu, že používání dřevěných podložek je
u podobných manévrů zcela běžná věc. „Policie proti nám prostě nemá důkazy, tak předkládá podobné věci.
Používání dřevěných špalíků není nic zvláštního, použili jsme to i u jiných staveb,“ řekl Malý.
• Vysvětlil, že dřevo právě snižuje třecí sílu mezi jednotlivými konstrukcemi. „Je opravdu nesmysl tvrdit,
že to zapříčinilo pád mostu,“ řekl.
• Znalci v oboru mostních staveb, které Právo oslovilo, tvrdí, že pouze na základě zveřejněných fotografií lze jen
těžko cokoliv usuzovat. „Dřevěné špalíky se při stavbě mostů používají běžně. Abych se ale mohl vyjádřit
ke konkrétnímu případu, potřeboval bych vidět nejen fotografie, ale celou dokumentaci k mostu a především
statický výpočet,“ řekl jeden z brněnských znalců.
V nemocnicích mimořádná pohotovost
Ostravská fakultní nemocnice již vyhlásila mimořádnou pohotovost, povolává do služby všechny dostupné lékaře
a personál. „Byl vyhlášen traumatologický plán. Přijali jsme zatím pět těžce zraněných a pět lehce zraněných.
Dva zranění k nám byli dopraveni vrtulníkem, ostatní vozy rychlé záchranné služby. Ty počty se budou postupně
vyvíjet,“ uvedl mluvčí nemocnice Tomáš Oborný.
Pohotovost vyhlásily rovněž další nemocnice v Moravskoslezském kraji. „Byl vyhlášen krizový plán, okamžitě
se všichni zmobilizovali na centrální příjem, stáhli se ze služeb. Zjistilo se, kolik máme volných lůžek, udělala se volná
místa pro příjem postižených. V této chvíli máme přijatých pět pacientů,“ uvedla mluvčí Městské nemocnice Ostrava
Anna Vidiševská.
Ekumenická bohoslužba za oběti tragédie
V sobotu 16. srpna v 10 hodin se konala v kostele sv. Bartoloměje ekumenická bohoslužba celebrovaná biskupem
ostravsko-opavské diecéze Mons. Františkem Václavem Lobkowiczem. Velmi působivě pronesli svá kázání
k pozůstalým a přítomným nejen biskup Lobkowicz, ale i biskupka Církve československé-husitské Šilerová. Projev
měli i zástupci Českých drah a záchranných sborů. Kostel byl naplněn asi z poloviny a zádušní mši doprovázely tři
pěvecké sbory.
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Vzpomínkové setkání po třech měsících od tragédie
Tři měsíce po tragickém vlakovém neštěstí se 8. listopadu uskutečnil po celé zemi vzpomínkový řetězec, nazvaný
„Spojeni osudem: Ani v neštěstí nejsme sami“. Z Ostravy vyrazila v tento den vlaková souprava Comenius a vezla
symbolické světlo, které bylo předem předáno účastníkům vzpomínkového setkání ze Studénky. Při průjezdu Studénkou
souprava dlouze zahoukala.
V 10:00 hodin, po projevech zástupce organizátorů a starosty města L. Honuska, vyrazil průvod
asi 50 účastníků od městského úřadu se zapálenými svíčkami na místo neštěstí. Celostátní akci připravili mimo jiných
dobrovolníci z Psychosociálního intervenčního týmu, Krizového centra Ostrava – jeho vedoucí Petra Ďásková, Českého
sdružení obětí dopravních nehod, sdružení Rafae, Charity Česká republika, Federace strojvůdců či humanitární
organizace ADRA a koordinátor akce Martin Jániš. Rudolf Svoboda ze Studénky veřejně přislíbil péči o budoucí pietní
místo a představil označené místo na bývalém autobusovém nástupišti v blízkosti místa nehody, kde bylo zapáleno osm
svíček symbolizujících osm obětí neštěstí i plán na vybudování pietního místa a sbírku k tomuto účelu. Celou akci citově
podtrhla účast pozůstalých ze Slovenska i z Polska. Ve 12 hodin pak proběhla v prostorách městského úřadu rozprava
s názvem „Zásah zhůry: Co člověk na to“ s psycholožkou Bohumilou Bašteckou.
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Ztracený manžel
Pro odlehčení po uplynulých tragických událostech ve Studénce uveďme situaci z poslední srpnové neděle, kdy se
ženě v Kopřivnici při probíhajících slavnostech zvaných Tatrafest ztratil v davu manžel, který pravděpodobně odjel
vlakem do Studénky. Ženě nezůstaly žádné peníze na zpáteční jízdenku. Se svým problémem obeznámila strážníky MěP
v Kopřivnici, kteří telefonicky zkontaktovali strážníky ze Studénky a ti navštívili „ztraceného“ manžela v jeho trvalém
bydlišti. Byl doma a přislíbil, že si manželku osobně vyzvedne na služebně MěP v Kopřivnici, což se také stalo.

Ztracený
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Kriminalita od srpna do listopadu
Z důvodu uzavřeného nadjezdu přes železniční trať na komunikaci vedoucí ze Studénky směrem na Příbor došlo
ke zvýšení provozu vozidel přes železniční přejezd ČD na ulici Nádražní a 2. května. Strážníci MěP prováděli zvýšenou
kontrolní činnost u železničního přejezdu. Neukázněné chodce, cyklisty a řidiče v rozsahu svých pravomocí pokutovali.
Od poloviny října do poloviny listopadu tak řešili deset přestupků, z nichž polovina byla spáchána cyklisty, kteří byli
strážníky na místě pokutování v blokovém řízení. Pět řidičů motorových vozidel bylo za své protiprávní jednání
projednáváno na odboru dopravy a silničního hospodářství v Bílovci a zde jim hrozila pokuta ve výši 2.500 až 5.000 Kč
a srážka šesti bodů v systému bodového hodnocení.
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V uvedeném období řešili strážníci tři nálezy jízdních kol, ztrátu peněženky a devět případů volně se pohybujících
psů bez dozoru majitele. Šest jich bylo vráceno majitelům s projednáním přestupků na porušení obecně závazné
vyhlášky města o čistotě a pohybu psů ve městě. Tři zbývající psi byli odchyceni a umístěni v psím útulku na ulici
Polské. Ve čtyřech případech bylo řešeno podezření o neoprávněném odběru elektrické energie.
Požární ochrana města
Požární bezpečnost ve městě zajišťuje jednotka Sboru dobrovolných hasičů města Studénky (dále SDH). Tato
jednotka je dislokovaná na třech hasičských zbrojnicích, a to na ulici Butovické, Družstevní a 2. května. V roce 2008
v ní bylo zařazeno 51 hasičů organizovaných ve Sboru dobrovolných hasičů Studénka-Butovice, Studénka-město
a Studénka-nádraží. Členové jednotky SDH zabezpečují nepřetržitou pohotovost mimo svá civilní pracoviště
na stanicích Butovická a Družstevní v početním stavu 3+1 (velitel družstva, strojník a 2 hasiči) a v případě potřeby musí
v souladu s příslušnými předpisy zabezpečit výjezd jednotky k zásahu se dvěma cisternovými vozidly do 5 minut
po vyhlášení poplachu. Hasební obvod jednotky SDH tvoří území města a okolní obce a města do 10 minut jízdy.
V případě události většího rozsahu může být jednotka SDH povolána operačním a informačním střediskem Hasičského
záchranného sboru Moravskoslezského kraje také na místa vzdálenějších zásahů. Velitelem jednotky je pracovník
odboru vnitřních věcí MěÚ Petr Sič.
Jednotka SDH zasahovala v roce 2008 u 81 událostí, z nichž 64 bylo na území města a 17 mimo. V rámci odborné
přípravy bylo uskutečněno jedno taktické cvičení zaměřené na zásah ve výškové budově za mrazu.
Přehled techniky jednotky SDH
•
•
•
•
•
•

Hasičská zbrojnice Butovická 514:
Cisternová automobilová stříkačka CAS 8 Daewoo Avia 90
Cisternová automobilová stříkačka CAS 25 Š 706 RTHP
Hasičská zbrojnice Družstevní 284:
Cisternová automobilová stříkačka CAS 32 T 148
Technický automobil TA 2CH Avia A31T
Dopravní automobil DA 12 Avia 30
Hasičská zbrojnice 2. května 883:
Dopravní automobil DA 12 Avia 60
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OBCHOD A SLUŽBY
Nekuřácké vlaky
Od 9. prosince 2007 jsou všechny vlaky nekuřácké. Ve všech vlacích v České republice, které jsou vedeny
pod hlavičkou Českých drah, se nesmí od nového jízdního řádu kouřit. České dráhy se tak připojují k ostatním
evropským železničním dopravcům.V září 2007 se přestalo kouřit ve vlacích v Rakousku a Německu.

Nekuřácké
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Zahájení digitálního vysílání
V prosinci roku 2007 bylo zahájeno digitální vysílání v kabelové televizi Studénka. Digitální vysílání je možné
přijímat, po zakoupení set-top-boxu, v rozšířené a úplné nabídce. V případě, že občan vlastní televizní přijímač
vybavený digitálním tunerem, pak již toto přídavné zařízení nemusí kupovat.
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Změny jízdního řádu MHD
Na základě požadavků občanů města a okolí byly odborem města MHÚM provedeny změny jízdního řádu
městské hromadné dopravy. Jednak došlo ke zlepšení dostupnosti vlakového spoje do Ostravy č. Os 3303 s odjezdem
v 6:27 hodin ze Studénky a z důvodu nevyužívání byl zrušen spoj v nepracovních dnech, který odjížděl od Dělnického
domu v 6:33 hodin, a přijížděl k vrátnici č. 2 Vagonky v 6:38 hodin. Tyto změny byly uplatněny k datu 30. 3. 2008.
Cena jízdného v městské hromadné dopravě se od 1. ledna zvedla na 8 Kč ze stávajících 6 Kč na osobu.

Změny
jízdního
řádu MHD

Parkování před MěÚ
Od 1. února bylo na parkovišti u městského úřadu zavedeno bezplatné parkování s časovým omezením doby
parkování formou parkovacích kotoučů. Pro řidiče z toho vyplývá povinnost po zaparkování nastavit na parkovacím
kotouči (hodinách) čas příjezdu a umístit jej viditelně na palubní desku vozidla. Maximální doba parkování je 60 minut
a na vše dohlíží městská policie.
Ceny vybraných druhů potravin v prosinci roku 2008:
Prodejna potravin Jednota na ulici 2. května č. p. 750:
Název
Chléb Bartošovice 800g
Chléb Fišer 1100g
Rohlík Fišer
Mléko polotučné 1l
Máslo 250g
Cukr krystal 1kg
Cukr krupice 1kg
Cukr moučka 1kg
Mouka hrubá 1kg
Mouka hladká 1kg
Jogurt bílý
Pivo 10° Radegast
Pivo 12° Radegast
Rýže 1kg
Káva Standart 75g
Celer 1kg
Česnek 1kg
Brambory 1kg
Zelí naložené kvašené 500g
Citrony 1kg
Pomeranče 1kg
Jablka (dovoz) 1kg
Paprika (dovoz) 1kg
Banány 1kg

Cena v Kč
33,20
24,90
2,50
11,90
19,90
21,90
24,90
24,90
13,90
9,90
5,90
8,50
13,90
24,90
16,90
19,00
83
8,50
13,00
39,00
26,00
23,90
56,00
29,90
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Řeznictví Naďa na ulici 2. května č. p. 504:
Název
Vepřová kotleta
Vepřový krk
Vepřový bůček
Hovězí přední
Hovězí zadní
Hovězí žebro
Salám polosuchý (Inovecký)
Salám šunkový (Petřvald)
Šunka pražská
Párky dietní
Párky lahůdkové
Klobás ostravský
Kuře brojler
Slepice
Maso uzené
Kachna
Husa
Špek uzený
Bůček uzený
Slanina anglická

Cena za 1kg/Kč
121,00
98,00
70,00
145,00
193
88,00
104,00
120,00
149,00
70,00
129
124,00
57,00
40,00
110,00
86,00
145
65,00
105,00
139,00

Vánoční prodej ryb v prodejně Denas na ulici Družstevní č. p. 246 :
Název
Kapr
Kapr výběr (nad 2kg)
Štika
Vnitřnosti

Cena za Kg/Kč
65,00
70,00
180,00
20,00

Pohonné hmoty v prodejně Benzina na ul. Butovické č. p. 840 :
Název
Benzin Natural 95 oktanů
Benzin Natural 91 oktanů
Nafta

Cena za 1litr
22,70
22,50
24,90

I když se v druhé polovině roku prohlubovala světová krize tak ke konci roku cena nafty a benzinu výrazně
klesala. Plyn je od 1. 10. 2008 o 10 % dražší a cena vodného a stočného se zvyšuje jen v souladu se zvýšením sazby
DPH z 5 % na 9 %, což znamená, že cena vodného za 1 m3 je 25,18 Kč a stočného 19,51 Kč.
Ceny holičských služeb na konci roku 2008
Ceny holičských služeb ke konci roku 2008 v holičství Anny Jedličkové ve Studénce na ulici 2. května
Název
Cena v Kč
Stříhání pánské
53
Stříhání dámské
53
Stříhání dětí
45
Stříhání strojkem 45
Stříhání plnovousu 15
Mytí hlavy
15
Březová voda
13
Sušení vlasů
15
Likvidace autovraků
Tíživým problémem současné civilizace, souvisejícím s rostoucí motorizací, je likvidace autovraků (vozidel
určených k likvidaci). Firma ŽDB GROUP, a. s. Bohumín uskutečnila ve čtvrtek dne 13. 3. v době od 11:00 do 16:00
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hodin na prostranství před restaurací Eden (pod kostelem) sběr autovraků osobních automobilů. Odběr kompletních
autovraků je bezplatný. Za nekompletní se platilo bez motoru 600 Kč a bez převodovky 350 Kč. Majitelé takto
předaných autovraků obdrželi na místě protokol o ekologické likvidaci auta, což je doklad potřebný pro vyřazení vozidla
z evidence motorových vozidel.
Nová lékárna ve Studénce
Dne 8. dubna 2008 byla uvedena do provozu lékárna „Na Zahradní“ na ulici Zahradní č. p. 920. Naplnilo se tak
dlouhodobé přání občanů města ve Studénce. Majiteli lékárny jsou MUDr. Otakar Záškodný z Frýdlantu nad Ostravicí
(zubař) a Martin Kučera z Brušperku. Zaměstnanci jsou lékárnice PharmDr. Miriam Filipová a laborantka Petra
Zelinková.
Slavnostní otevření dálnice D47 u Klimkovic
V úterý dne 6. května byl otevřen úsek dálnice mezi Ostravou a Bílovcem a tím se dálniční síť
v Moravskoslezském kraji rozšířila na 29 km. Chloubou nové dálnice je tunel. Po projevech politiků a stavebníků
se krátce po třinácté hodině více než kilometr dlouhý tunel otevřel prvním motoristům.
MSV Metal – Den otevřených dveří
Poslední vzpomínkou na výrobu vagonů ve Studénce je bývalá kovárna, která v současné době nese název MSV
Metal Studénka, a. s. a company of International Railway Systems a zaměstnává něco přes 200 pracovníků.
Dne 28. června v dopoledních hodinách tam byl uspořádán Den otevřených dveří. Bývalí zaměstnanci a jejich
rodiny se shromáždily na vrátnici a odtud v 8:00 hodin začala exkurze do závodu, kterou provedli vybraní současní
zaměstnanci závodu. Akce měla velmi příznivý ohlas u nostalgicky vzpomínajících účastníků a skončila ve 12:00 hodin.
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Potraviny Hruška
Potraviny Hruška jsou největší maloobchodní českou sítí, která měla ke konci roku 2008 zhruba 230 obchodů.
Majiteli jsou Karel Hruzík se 40 % a po 30 % mají Jarmila Plevová a Jana Skrabalová. Kromě vlastních prodejen
provozují i velkoobchody, se kterými začínali (bývalý obchod zeleniny) a ty zásobují dalších asi 250 obchodů. Vlastní
prodejny mají na severní a jižní Moravě a ve východních Čechách. Ve Studénce byla ke konci roku 2008 otevřena
v pořadí 6. prodejna na ulici 2. května v části prodejny Promi za Dělnickým domem.
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PŘÍLOHY
• Závěrečný účet města za rok 2008
• Průvodce sociálními službami
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1 Obecné údaje
1.1 Popis účetní jednotky
Název:
Právní forma:
Sídlo:
Identifikační číslo:
DIČ:

Studénka
město
Studénka, nám. Republiky 762, PSČ 742 13
00298441
CZ00298441, neplátce DPH

Město Studénka je veřejnoprávní korporací, která je dle ústavního zákona č. 1/1993 Sb., Ústava
České republiky, a zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, územním
samosprávným celkem s právní subjektivitou a vlastním majetkem. Zahrnuje tři katastrální území,
a to Butovice, Studénka nad Odrou a Nová Horka.
Město Studénka je samostatnou účetní jednotkou, která vede účetnictví dle zákona č. 563/1991 Sb.,
o účetnictví, v platném znění.
Město Studénka je samostatně spravováno orgány obce. V rámci samostatné působnosti
zabezpečuje záležitosti, které jsou v zájmu města a jeho občanů. V rámci přenesené působnosti
zabezpečuje úkoly, které jsou městu svěřeny zákony v rozsahu pověřeného obecního úřadu,
matričního úřadu a stavebního úřadu.
1.2 Orgány města Studénky
Zastupitelstvo města Studénky – 21 členů
Rada města Studénky – výkonný orgán města Studénky – 7 členů
starosta města Studénky
Městský úřad Studénka
Městská policie Studénka
Zvláštní orgány města:
 Komise pro projednávání přestupků
 Povodňová komise města Studénky
Iniciativní a kontrolní orgány Zastupitelstva města Studénky:
 Finanční výbor Zastupitelstva města Studénky
 Kontrolní výbor Zastupitelstva města Studénky
 Osadní výbor Zastupitelstva města Studénky
Iniciativní a poradní orgány rady města:
 Komise požární ochrany města Studénky
 Sportovní komise
 Grantová komise
 Bytová komise
 Sbor pro občanské záležitosti (SPOZ)
 Komise Domu s pečovatelskou službou (DPS)
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Tabulka 1 Složení Zastupitelstva města Studénky ke dni 31.12.2008
Příjmení, jméno, titul
Honusek Ladislav
Havránek Miroslav, PhDr.
Příjmení, jméno, titul
Bělíček Josef, Ing.
Dubjuk Vlastik
Matýsek Dušan, Ing.
Mičkal Pavel, Ing.
Wojdylová Helena
Brož Petr, Ing.
Grosman Tomáš, Ing.
Hanzelka Pavel, MUDr.
Lazecký Ivo, Ing.
Miškaříková Marie
Novotná Renáta
Polák Karel
Pomikálek Lukáš, Ing.
Rochla Rostislav, Ing.
Šobich Lubomír
Špůrek Petr
Šrámková Bohumíra
Štegnerová Ludmila
Vrajíková Jiřina, MUDr.

Politická strana
OPM
KSČM
Politická strana
KSČM
SNK ED
OPM
ČSSD
ČSSD
ODS
ODS
KDU - ČSL
ODS
ČSSD
ODS
KSČM
KDU - ČSL
ODS
ODS
ODS
KSČM
KSČM
KDU - ČSL

Funkce
starosta
místostarosta
Funkce
člen rady města
člen rady města
člen rady města
člen rady města
člen rady města
člen zastupitelstva města
člen zastupitelstva města
člen zastupitelstva města
člen zastupitelstva města
člen zastupitelstva města
člen zastupitelstva města
člen zastupitelstva města
člen zastupitelstva města
člen zastupitelstva města
člen zastupitelstva města
člen zastupitelstva města
člen zastupitelstva města
člen zastupitelstva města
člen zastupitelstva města

1.3 Organizace zřízené městem Studénkou
Název:
Mateřská škola Studénka, Komenského 700, okres Nový Jičín
Právní forma:
příspěvková organizace
Sídlo:
Studénka, Komenského 700, PSČ 742 13
00848671
IČ:
Vymezení hlavního účelu:
poskytování předškolního vzdělávání podle vzdělávacích programů
a zajišťování školských služeb, vše podle příslušných ustanovení
školského zákona
Statutární orgán:
Honová Pavla, Bc. - ředitelka
Název:
Právní forma:
Sídlo:
IČ:
Vymezení hlavního účelu:

Statutární orgán:

Základní škola Studénka, Butovická 346, okres Nový Jičín
příspěvková organizace
Studénka, Butovická 346, PSČ 742 13
60799081
poskytování základního vzdělávání podle vzdělávacích programů
a zajišťování školských služeb, vše podle příslušných ustanovení
školského zákona
Krupa Martin, Mgr. - ředitel
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Název:
Právní forma:
Sídlo:
IČ:
Vymezení hlavního účelu:

Statutární orgán:
Název:
Právní forma:
Sídlo:
IČ:
Vymezení hlavního účelu:

Statutární orgán:
Název:
Právní forma:
Sídlo:
IČ:
Vymezení hlavního účelu:

Statutární orgán:
Název:
Právní forma:
Sídlo:
Vymezení hlavního účelu:

Statutární orgán:

Základní škola T. G. Masaryka, Studénka, 2. května 500, okres
Nový Jičín
příspěvková organizace
Studénka, 2. května 500, PSČ 742 13
60609214
poskytování základního vzdělávání podle vzdělávacích programů
a zajišťování školských služeb, vše podle příslušných ustanovení
školského zákona
Dvorská Alena, Mgr. - ředitelka
Základní škola Studénka, Sjednocení 650, okres Nový Jičín
příspěvková organizace
Studénka, Sjednocení 650, PSČ 742 13
60609371
poskytování základního vzdělávání podle vzdělávacích programů a
zajišťování školských služeb, vše podle příslušných ustanovení
školského zákona
Tisovský Pavel, Mgr. - ředitel
Městské kulturní středisko Studénka, příspěvková organizace
příspěvková organizace
Studénka, 2. května 7, PSČ 742 13
66183561
zajišťování, pořádání a organizování:
a) kulturních a kulturně společenských akcí včetně koncertů,
divadelních představení, výstav a dalších forem sdělování děl
veřejnosti,
b) veřejného předvedení audiovizuálních děl,
c) vzdělávací služby včetně pořádání odborných kurzů, školení
a jiných vzdělávacích akcí,
zajišťování:
a) veřejné knihovnické a informační služby, a to včetně přístupu
k veřejně provozovaným a veřejně přístupným informačním
a datovým sítím,
b) provozu Vagonářského muzea,
vydávání:
a) informačního zpravodaje (periodického tisku),
b) a veřejné šíření neperiodických publikací.
Novotná Renáta – ředitelka
Jednotka sboru dobrovolných hasičů města Studénky (JSDH)
organizační složka
hasičská zbrojnice, Butovická 514, 742 13 Studénka
provádění požárních zásahů, provádění záchranných prací
při živelních pohromách a jiných mimořádných událostech, plnění
úkolů na úseku civilní ochrany a ochrany obyvatelstva.
Sič Petr – velitel
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1.4 Organizace v nichž má město Studénka rozhodující vliv
Název:
Sportovní areály Studénka s.r.o.
Právní forma:
společnost s ručením omezeným
Sídlo:
Studénka, Budovatelská 770, PSČ 742 13
IČ:
267 84 831
Poslání společnosti:
zajišťování
tělovýchovných,
sportovních,
regeneračních
a rekondičních služeb pro obyvatele a návštěvníky města Studénky
Předmět činnosti společnosti: provozování
tělovýchovných,
sportovních,
regeneračních
a rekondičních zařízení v majetku města Studénky sloužících
k regeneraci a rekondici
Předmět podnikání společnosti: správa a údržba nemovitostí
specializovaný maloobchod a maloobchod se smíšeným zbožím
podnájem nebytových prostor
hostinská činnost
ubytovací služby
reklamní činnost a marketing
Statutární orgán:
Mendrygal Roman, Mgr. – jednatel
Bělíček Josef, Ing. – jednatel
Ivo Lazecký, Ing. – jednatel
Obchodní podíl
města Studénky ve společnosti: 100 %

1.5 Organizační struktura k 31.12.2008
MĚSTO STUDÉNKA
 MĚSTSKÝ ÚŘAD STUDÉNKA
o ODBOR VNITŘNÍCH VĚCÍ (VV)
vedoucí odboru – Dagmar Auxtová, Bc.
 volby, referendum
 stížnosti, petice
 sčítání lidu, bytů a domů
 vnitřní správa
 matrika, ověřování, rejstřík trestů, Czech POINT
 evidence obyvatel, shromažďování
 cestovní doklady, občanské průkazy
 ztráty a nálezy
 civilní obrana
 požární ochrana, IZS-CO
 úkoly branné pohotovosti
o

ODBOR FINANCÍ A ROZPOČTU (FaR)
vedoucí odboru – Laník Miroslav, Ing.
 rozpočet města, hospodaření města
 příjmy města, úvěry poskytnuté městem
 výdaje města, účetní závěrky
 evidence a pojištění majetku města, inventarizace
 fakturace, pokladna, bankovní účty města
 cestovní účty, daně města, registr smluv
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kontrola, veřejná finanční podpora
povolování provozování výherních hracích přístrojů
vyúčtování služeb souvisejících s nájmem bytu
mzdy, cestovní náhrady
úvěr poskytované městem, daně města

o

ODBOR ŠKOLSTVÍ, KULTURY A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ (ŠKSV)
vedoucí odboru – Svobodová Olga, PhDr.
 propagace a prezentace města, prevence kriminality
 školství, kultura a sport, veřejná finanční podpora
 sociální zabezpečení
 Dům s pečovatelskou službou
 informační centrum, ověřování, Czech POINT
 sociální péče (nezaměstnaní, rodiny s dětmi, důchodci)
 sociálně právní ochrana dětí
 dům s pečovatelskou službou – sociální zabezpečení důchodců

o

ODBOR MÍSTNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ A ÚDRŽBY MAJETKU (MHÚM)
vedoucí odboru – Lev Jindřich, Ing.
 údržba nemovitého majetku města včetně správy a údržby domovního a bytového fondu
města
 údržba veřejného osvětlení a místních komunikací
 zimní údržba komunikací a očista města
 údržba veřejné zeleně
 městský útulek pro psy
 doprava, jízdní řády, dopravní značení
 odpadové hospodářství
 správa a údržba hřbitovů
 provoz a údržba veřejných WC za PENNY MARKETEM

o

ODBOR STAVEBNÍHO ŘÁDU A ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ (SŘÚP)
vedoucí odboru – Nováková Radmila, Ing.
 územní plánování
 územní rozhodnutí, stavební povolení, ohlášení drobných staveb
 silniční hospodářství
 ochrana vod, ovzduší a životního prostředí, zemědělský půdní fond
 potvrzení o počtu bytových jednotek, přidělování čísel popisných
 ochrana vod, ochrana ovzduší
 péče o přírodu a krajinu
 oblastní působnost:
katastr Studénka, Butovice, Albrechtičky, Nová Horka, Pustějov, Bartošovice, Hukovice

o

ODBOR ROZVOJE MĚSTA A INVESTIC (RMI)
vedoucí odboru – Marák Jan
 rozvoj města, dotace
 výběrová řízení
 příprava a realizace investic a velkých oprav

o

ODBOR MAJETKO PRÁVNÍ (MP)
vedoucí odboru – Mocová Jana, Bc.
 nabytí, převod a směna nemovitých věcí včetně vydání nemovitostí podle zvláštních
zákonů
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věcná břemena
pronájem a výpůjčka pozemků (za účelem zřízení zahrádky apod.)
umístění reklamních zařízení
pronájem bytů, pronájem a výpůjčka nebytových prostor
zajišťování úkolů vyplývajících z členství města ve společenství vlastníků jednotek
správa místních poplatků včetně vymáhání
vymáhání pohledávek města
projednávání přestupků
právní poradenství pro vnitřní potřebu městského úřadu
vidimace a legalizace

• MĚSTSKÁ POLICIE
velitel – Tomáš Žák
 místní záležitosti veřejného pořádku
1.6 Výdaje na platy, ostatní platby za provedenou práci a související pojistné
Tabulka 2 Osobní náklady – zaměstnanci (v Kč)

Zaměstnanci celkem
- z toho řídící pracovníci
Externí pracovníci na dohody
Odstupné
Povinné pojistné hrazené zaměstnavatelem

Průměrný počet
zaměstnanců
v roce 2008
89
8
83
0
-

Osobní náklady
21 983 808,00
3 832 247,00
1 530 444,00
0,00
8 497 070,00

Tabulka 3 Osobní náklady – členové zastupitelstva (v Kč)
Odměny členům zastupitelstva města

Osobní náklady

Celkové odměny
- z toho uvolnění zastupitelé
- z toho neuvolnění zastupitelé
Související povinné pojistné

1 406 830,00
1 114 990,00
291 840,00
390 244,00
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2 Hospodaření v roce 2008
2.1 Plnění rozpočtu města za období od 1. 1. 2008 do 31. 12. 2008
Hospodaření se v roce 2008 do doby schválení rozpočtu řídilo rozpočtovým provizoriem, jehož
pravidla schválilo Zastupitelstvo města Studénky (dále jen ZMS) usnesením 158/10/07 dne
4.12.2007, a poté rozpočtem města, schváleným ZMS dne 24.1.2008 usnesením č. 175/11/08.
V průběhu roku byl rozpočet rozhodnutím ZMS pětkrát upravován rozpočtovým opatřením,
a to ve dnech 17.4.2008 usnesením č. 216/12/08, 26.6.2008 usnesením č. 252/14/08, 25.9.2008
usnesením č. 277/15/08, 30.10.2008 usnesením č. 286/16/08 a 16.12.2008 usnesením č. 302/17/08.
Tabulka 4 Bilance příjmů, výdajů a financování k 31.12. 2008 (v tis. Kč)
ukazatel

ř.

1.
2.
3.
4.

I. Příjmy celkem
z toho: daňové příjmy (třída
1)

nedaňové příjmy (třída
2)

kapitálové příjmy
(třída 3)

přijaté dotace (třída 4)

5.

Schválený
rozpočet
2008

Upravený
rozpočet
2008

129 016,8 155 249,4

Plnění
2008/1-4

Plnění
2008/1-6

Plnění
2008/1-9

Plnění
2008/1-12

Plnění
v%

42 515,5

62 880,2

109 944,7 155 021,0

99,9

31 253,4

45 713,1

71 813,2

95 426,1

99,4

6 890,1

10 921,5

15 181,1

107,9

95 230,5

96 004,8

19 912,2

14 075,1

7 941,0

28 370,1

2 849,4

3 632,3

16 750,8

28 536,3

100,6

5 933,1

16 799,4

4 202,4

6 644,7

10 459,2

15 877,5

94,5

148 445,5 168 800,4

44 894,4

56 454,1

92 711,3 132 305,9

78,4

4 210,3

6.
7.

II. Výdaje celkem (suma A.

8.

A. Běžné výdaje (třída 5)

9.

10.

+ B.)

123 760,1

141 751,6

44 819,9

51 082,0

79 069,9

112 700,7

79,5

82 565,7

89 351,4

22 808,6

29 912,4

47 827,6

79 924,1

89,5

25 319,4

25 562,0

5 150,2

9 891,9

15 613,3

25 042,8

98,0

8 842,8

8 907,2

1 780,8

3 095,5

5 438,6

8 662,0

97,3

převod sociálnímu
fondu (ÚZ "14")

463,2

522,9

88,9

231,6

377,3

522,9

100,0

reprefond

135,0

131,1

29,1

41,8

42,0

111,4

85,0

2 158,0

2 586,0

762,9

1 084,6

1 736,3

2 366,6

91,5

9 981,7

13 789,8

894,9

1 701,4

4 206,7

12 260,9

88,9

10 280,2

9 875,7

6 641,4

7 965,4

9 788,6

9 841,3

99,7

17 343,2

18 544,0

6 485,4

9 783,4

14 114,6

18 372,3

99,1

1. Neinvestiční nákupy a
související výdaje a převody
SF (podseskupení položek 501 až
519 + položka 5342)
z toho: prostředky na platy
a ostatní platby za
provedenou práci
(podseskupení pol. 501 až 502)

11.

12.
13.

14.

povinné pojistné
(podseskupení pol. 503)

výdaje související s
neinvestiční nákupy
(podseskupení 519)

15.

16.

opravy a udržování
majetku (odbor MHÚM
včetně DBF, RMI)
2. Neinvestiční transfery
podnikatelským subjektům a
neziskovým organizacím
(seskupení pol. 52)

17.

3. Neinvestiční transfery a
některé další platby
rozpočtům (seskupení pol. 53
bez položky 5342)
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ukazatel

ř.

18.

19.

20.

z toho: neinvest. transf.
veřejným rozpočtům územní
úrovně (podseskup. pol. 532)
z toho neinvest.
transfery příspěvkovým a
pod. organizacím (podseskup.
pol. 533)
4. Neinvestiční transfery
obyvatelstvu (seskupení pol.

Schválený
rozpočet
2008

Upravený
rozpočet
2008

20,0

20,0

0,0

0,0

17 073,7

17 317,0

5 691,2

11 005,0

5 013,0

11 005,0

Plnění
2008/1-4

Plnění
2008/1-6

Plnění
2008/1-9

Plnění
2008/1-12

Plnění
v%

0,0

0,0

0,0,

8 737,0

13 005,4

17 239,1

99,6

1 555,3

2 240,5

3 289,8

4 251,2

84,8

5 005,0

1 554,3

2 238,5

3 278,8

4 238,2

84,7

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2 566,0

18 967,5

7 329,2

1 180,3

4 049,3

311,8

1,6

54)
21.

z toho: sociální dávky
(podseskupení pol. 541)

23.

5. Neinvestiční transfery do
zahraničí (seskupení pol. 55)
6. Ostatní běžné výdaje

24.

z toho: rezerva

2 116,0

18 655,7

7 279,2

1 130,3

3 999,3

0,0

0,0

25.

B. Kapitálové výdaje (třída 6)

24 685,4

27 548,8

74,5

5 372,1

13 641,4

19 605,2

71,2

III. Financování
z toho: Změna stavu bank.
účtů - ZBÚ, DBF, SF (pol.

19 428,7

13 551,0

-5 405,3

-7 465,7

-17 233,4

-22 304,6

0,0

18 965,6

13 087,9

-8 277,2

-9 735,4

-14 499,8

-18 667,7

3 800,0

3 800,0

3 800,0

3 800,0

3 800,0

3 800,0

100,0

-3 336,9

-3 336,9

-928,1

-1 530,3

-6 533,6

-7 436,9

222,9

Plnění
2008/1-9

Plnění
2008/1-12

Plnění
v%

22.

(seskupení pol. 56, 59)

26.
27.

28.

0,0

8115)
30.

31.

Dlouhod.
financování (pol.8123, 8126)
Splátky úvěru,
půjčky (pol.8124)

Tabulka 5 Příloha č. 1 bilance k 31.12.2008 - kapitálové výdaje (v tis. Kč)
§

Název

2143
2212

Cestovní ruch
Komunikace
Chodníky a ostatní záležitosti
komunikací
Provoz veřejné siln. dopravy
Pitná voda (vodovod)
Kanalizace
Úpravy drobných vodních
toků
Předškolní zařízení
Základní školy
Školní jídelny
Ostat.záležitosti kultury
Zachování a obnova
kult.památek
Sportovní zařízení v majetku
města
Ostatní tělových.činnost
Bytové hospodářství
Nebytové hospodářství
Veřejné osvětlení
Územní plánování

2219
2221
2310
2321
2333
3111
3113
3141
3319
3322
3412
3419
3612
3613
3631
3635

SR 08

UR 08

Plnění
2008/1-4

Plnění
2008/1-6

0,0
70,0

11,2
152,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

11,1
0,0

99,1
0,0

2 600,0

2 894,6

0,0

25,0

74,6

654,2

22,6

500,0
100,0
2 352,0

544,0
173,0
2 884,0

0,0
0,0
714,0

0,6
0,0
30,1

467,5
0,0
89,6

543,7
0,0
2 168,1

99,9
0,0
75,2

240,0

240,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2 810,0
6 550,0
1 860,0
0,0

1 210,0
5 700,0
1 860,0
59,3

0,0
0,0
0,,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0

330,6
5 390,2
1 789,3
0,0

1 070,8
5 421,2
1 789,3
0,0

88,5
95,1
96,2
0,0

0,0

138,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

270,0

300,2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0
1 200,0
529,6
0,0
550,0

60,0
1 200,0
2 090,5
109,2
0,0

0,0
73,8
0,0
0,0
0,0

0,0
139,2
87,3
0,0
0,0

0,0
149,4
155,0
0,0
0,0

60,0
447,4
1 467,1
78,9
0,0

100,0
37,3
70,2
72,3
0,0
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3639

Komun.služby a územ.rozvoj
Ostatní záležitosti bydlení,
3699 komunálních služeb a
územního rozvoje
Péče o vzhled obce a
3745
veřejnou zeleň
5311 Městská policie
5512 Požární ochrana
6171 Činnost místní správy
CELKEM VÝDAJE KAPITÁLOVÉ

5 097,8

5 097,8

0,0

0,0

0,0

5 095,4

100,0

243,0

243,0

0,0

30,0

30,0

30,0

12,4

0,0

0,0

68,5

68,5

99,3

0,0
0,0
0,0
74,5

0,0
0,0
0,0
312,1

0,0
0,0
0,0
8 544,8

400,0
0,0
299,5
19 605,2

100,0
0,0
74,9
72,2

0,0
0,0
113,0
100,0
25 185,4

69,069
400,0
1 713,0
400,0
27 148,8

Tabulka 6 Příloha č. 2 bilance k 31.12.2008 - výdaje na opravy a udržování (v tis. Kč)
§

2212

Název

2221
2229
2321

Místní komunikace
Chodníky a ostatní záležitosti
komunikací
Veřejná silniční doprava
Dopravní značení
Kanalizace

3111

Mateřská škola

3113
3141
3319

Základní školy
Školní jídelny
Ostatní záležitosti kultury
Zachování a obnova kulturních
památek
Místní rozhlas
Sportovní zařízení v majetku
města
Nebytové hospodářství
Veřejné osvětlení
Pohřebnictví
Komun.služby a územ.rozvoj
Péče o vzhled obce a veřejná
zeleň
Ochrana přírody
Požární ochrana - dobrovolná
část
Nezaplacené faktury z
předcházejícího roku
Údržba DBF - MHÚM, RMI

2219

3322
3341
3412
3613
3631
3632
3639
3745
3749
5512

3612

CELKEM VÝDAJE NA OPRAVY
A UDRŽOVÁNÍ

Plnění
Plnění
2008/1-4 2008/1-6

Plnění
2008/1-9

Plnění
2008/1-12

Plnění
v%

SR 08

UR 08

1 110,0

1 479,5

0,0

305,7

1 016,5

1 440,8

97,4

510,0

1 777,0

0,2

0,2

85,7

1 701,8

98,8

10,0
720,0
130,0

10,0
284,0
130,0

11,1
0,0
9,8

0,3
168,1
35,7

0,4
239,6
126,9

4,0
84,4
97,6

41,1

71,1

124,9

0,0
24,5
19,2
31,0

31,0

69,8

98,2

3 360,0
75,0
0,0

4 126,0
39,0
0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

706,9
0,0
0,0

3 719,6
37,2
82,5

90,1
95,4
0,0

190,0

190,0

0,0

0,0

8,3

99,8

52,5

5,0

5,0

0,0

0,0

4,7

4,7

94,0

114,6

131,8

136,8

188,7

188,7

188,7

143,2

945,0
505,0
250,0
0,0

1 551,4
1 092,8
190,0
39,5

361,6
37,8
0,0
39,4

281,2
37,8
0,0
39,4

820,5
115,1
127,6
39,4

1 489,2
1 002,7
189,4
39,4

96,0
91,8
99,7
99,8

191,0

164,0

0,0

131,2

163,9

163,9

99,9

0,0

6,0

0,0

0,0

12,1

12,1

201,7

300,0

377,0

0,0

0,0

0,4

116,5

30,9

0,0

466,5

466,5

466,5

466,5

466,5

100,0

1 525,0

1 609,2

173,2

176,1

215,0

1 056,8

65,7

9 981,7

13 739,8

1 361,3

1 701,5

4 206,6

12 248,3

89,1
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Obrázek 1 Struktura příjmů roku 2008

10%

18%

10%

Daňové příjmy (třída 1)
Nedaňové příjmy (třída 2)
Kapitálové příjmy (třída 3)
Dotace (třída 4)

62%

Obrázek 2 Struktura výdajů roku 2008

15%
Běžné výdaje (třída 5)
Kapitálové výdaje (třída 6)
85%

Obrázek 3 Příjmy a výdaje roku 20081

126 484,7
140000

112 700,7

120000
100000
80000
60000

28 536,3

19 605,2

40000
20000
0
Běžné příjmy Běžné výdaje Kapitálové
Kapitálové
celkem
celkem
příjmy celkem výdaje celkem

1

Běžné příjmy zde uvedené zahrnují i přijaté neinvestiční dotace a kapitálové příjmy pak investiční dotace.
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Tabulka 7 Tok peněžní hotovosti Cash Flow (v Kč)
A POČÁTEČNÍ STAV PENĚŽNÍCH PROSTŘEDKŮ K 1.1.2008 - ř. 6040
PŘÍJMY
P1 Třída 1
Daňové příjmy - ř. 4010
P2 Třída 2
Nedaňové příjmy - ř. 4020
P3 Třída 3
Kapitálové příjmy - ř. 4030
P4 Třída 4
Přijaté dotace - ř. 4040
Pc P1+P2+P3+P4
Příjmy celkem (před konsolidací) - ř. 4050
Kp
Konsolidace celkem - ř. 4060
Příjmy po konsolidaci - ř. 4200
Pk Pc-Kp
P5
- úvěry krátkodobé (do 1 roku) - ř. 8113
P6
- úvěry dlouhodobé - ř. 8123
P7
- příjem z vydání krátkodob. dluhopisů - ř. 8111
P8
- příjem z vydání dlouhodob. dluhopisů - ř. 8121
P9
- ostatní (pol. 8117)
Pf P5+P6+P7+P8+P9 Přijaté úvěry a komunální obligace, ostatní
P Pk + Pf
KONSOLIDOVANÉ PŘÍJMY CELKEM
VÝDAJE
V1 Třída 5
Běžné (neinvestiční) výdaje - ř. 4210
V2 Třída 6
Kapitálové (investiční) výdaje - ř. 4220
Vc V1+V2
Výdaje celkem (před konsolidací) - ř. 4240
Kv
Konsolidace celkem - ř. 4250
Výdaje po konsolidaci - ř. 4430
Vk Vc - Kv
V3
- splátka jistiny krátkodobých úvěrů - ř. 8114
V4
- splátka jistiny dlouhodobých úvěrů - ř. 8124
V5
- splátka jistiny krátkodobého dluhopisu - ř. 8112
V6
- splátka jistiny dlouhodobého dluhopisu - ř. 8122
V7
- ostatní (pol. 8118, 8901)
Vf V3+V4+V5+V6+V7 Splátky jistin úvěrů, dluhopisů, ostatní
V Vk + Vf
KONSOLIDOVANÉ VÝDAJE CELKEM
D P-V
HOTOVOST BĚŽNÉHO ROKU
E A+D STAV PENĚŽNÍCH PROSTŘEDKŮ K 31.12.20082 - ř. 6040

Tabulka 8 Ukazatel dluhové služby (v Kč)
Číslo
řádku
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Název položky

Hodnota

daňové příjmy (po konsolidaci)
nedaňové příjmy (po konsolidaci)
přijaté dotace - finanční vztah
dluhová základna
úroky
splátky jistin a dluhopisů
splátky leasingu
dluhová služba
ukazatel dluhové služby

Ukazatel dluhové služby (v %)

2

95 426 055,83
15 181 067,96
5 700 096,00
116 307 219,79
625 939,03
7 436 900,00
241 359,00
8 304 198,03
0,07
7,14 %

stav peněžních prostředků včetně prostředků ve všech fondech
Závěrečný účet za rok 2008
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24 696,92
95 426 055,83
15 181 067,96
28 536 286,00
341 819 624,83
480 963 034,62
325 942 060,83
155 020 973,79
0,00
3 800 000,00
0,00
0,00
0,00
3 800 000,00
158 820 973,79
439 053 137,66
19 605 251,82
458 658 389,48
325 942 060,83
132 716 328,65
0,00
7 436 900,00
0,00
0,00
0,00
7 436 900,00
140 153 228,65
18 667 745,14

36 932 330,11

Město Studénka

Tabulka 9 Další ukazatele sledované při posuzování zadluženosti
Počet obyvatel k 31.12.2008

10 147

Celková zadluženost města v Kč

11 666 100,00

Celková zadluženost města v Kč v přepočtu na 1 obyvatele

1 149,71

Daňová výtěžnost v Kč vztažená na 1 obyvatele města

9 404,36

2.2 Tvorba a použití peněžních fondů
V souladu s § 5 zákona č. 250/2000 Sb. zřídilo město Studénka čtyři peněžní fondy, a to fond
sociální, fond rezerv a rozvoje, fond obnovy bytového fondu a fond rozvoje bydlení.
Tabulka 10 Sociální fond (v Kč)
Počáteční stav finančních prostředků na BÚ k 1.1.2008
Příděl (tvořen 2% z rozpočtovaných platů zaměstnanců zařazených do
městského úřadu a městské policie a z odměn uvolněných členů
zastupitelstva města)
Převod přídělu

22 698,73
522 900,00
Čtvrtletně

Úroky přijaté na BÚ(+)/poplatky za vedení BÚ (-)
Převod z depozitního účtu a na poplatky

35,86
5 201,47

Čerpání

495 397,00

- odměny u příležitosti jubileí

9 000,00

- příspěvek na stravování

328 150,00

- příspěvek na kulturní záležitosti

135 287,00

- příspěvek na odstranění negativních vlivů

22 960,00

Konečný stav finančních prostředků na BÚ k 31.12.2008

55 439,06

Tabulka 11 Fond rezerv a rozvoje (v Kč)
Počáteční stav finančních prostředků na BÚ k 1.1.2008

252 115,78

Příděl

0,00

Úroky přijaté na BÚ(+)/poplatky za vedení BÚ (-)

211,00

Čerpání

0,00

Konečný stav finančních prostředků na BÚ k 31.12.2008

252 326,78

Tabulka 12 Fond obnovy bytového fondu dle OZV č. 7/1998 ve znění OZV č. 6/2002
(v Kč)
Počáteční stav finančních prostředků na BÚ k 1.1.2008

178 184,52

Přijaté splátky jistiny z poskytnutých úvěrů

60 980,48

Přijaté splátky úroků z poskytnutých úvěrů

2 185,02

Úroky přijaté na BÚ

1 708,46

Poplatky za vedení BÚ

3 287,50

Převod na ZBÚ (vratka bezúročné půjčky)

0,00

Konečný stav finančních prostředků na BÚ k 31.12.2008

239 770,98

Tabulka 13 Fond rozvoje bydlení dle OZV č. 8/1998 ve znění OZV č. 6/2002 (v Kč)
Závěrečný účet za rok 2008
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Počáteční stav finančních prostředků na BÚ k 1.1.2008

4 723 656,30

Přijaté splátky jistiny z poskytnutých úvěrů

320 229,15

Přijaté splátky úroků z poskytnutých úvěrů

12 605,92

Úroky přijaté na BÚ

53 738,93

Poplatky za vedení BÚ

5 368,00

Čerpání prostřednictvím poskytnutých úvěrů

100 000,00

Převod z prodeje bytů ze ZBÚ

24 437 200,00

Převod na ZBÚ + vratka bezúročné půjčky (4 100 000,00 Kč)

28 537 200,00

Konečný stav finančních prostředků na BÚ k 31.12.2008

904 862,30

2.3 Vypořádání se státním rozpočtem a rozpočtem kraje
Dne 3.2.2009 byly Krajskému úřadu Moravskoslezského kraje zaslány podklady k vypořádání
městem Studénkou přijatých finančních prostředků ze státního rozpočtu a rozpočtu kraje
(čj. MS1552/2009/FaR/Šin), odvod vratky dotace vyplývající z finančního vypořádání byl proveden
2.2.2009. Výsledek finančního vypořádání uvedených prostředků za rok 2008 nebyl ke dni
zpracování tohoto materiálu potvrzen.
Tabulka 14 Poskytnuté dotace obcím z rozpočtu kraje (v Kč)
Účelový
znak

Dotační titul
Neinvestiční dotace
Odborná příprava a mzdové výdaje členům vykonávajícím
službu v jednotce SDH
Hospodaření v lesích
Spolufinancování uznatelných nákladů souvisejících
s realizací operativních opatření na silnici č. III/46427 v
Souvislosti s havárií mostu ev.č. 464-014 (vyúčtování do
31.1.2010)
Spolufinancován nákladů souvisejících s pořízením změny
územního plánu-železniční trať Studénka-Sedlnice
(vyúčtování do 30.1.2010)
Za město celkem neinvestiční dotace
Investiční dotace
Dotace na spolufinancování nákladů souvisejících s realizací
projektu Cyklostezka Butovice-Nová Horka (zasláno
172.000,- Kč v roce 2007)
Spolufinancování uznatelných nákladů souvisejících
s realizací operativních opatření na silnici č. III/46427 v
Souvislosti s havárií mostu ev.č. 464-014 (vyúčtování do
31.1.2010)
Dotace určená na výdaje spojené s činností jednotky SDH na
úhradu nákladů na provedení celkové rekonstrukce základní
zásahové techniky (vyúčtování do 31.10.2009)
Za město celkem investiční dotace

Výše
dotace

Čerpáno
k 31. 12.

14004

378 600,00

378 600,00

211

40 000,00

40 000,00

201

1 100 000,00

84 252,00

201

100 000,00

0,00

1 618 600,00

502 852,00

315

0,00

171 652,00

201

400 000,00

400 000,00

211

1000 000,00

0,00

1 400 000,00

571 652,00
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Tabulka 15 Finanční vypořádání dotací a návratných finančních výpomocí poskytnutých
obcím nebo dobrovolným svazkům obcí prostřednictvím kraje (v Kč)
Účelový
znak

Ukazatel

Poskytnuto
k 31. 12.

A.1. Neinvestiční dotace celkem
Dofinancování výkonu státní správy 98 116
Kulturní aktivity – pro MěKS
34070
Dávky sociální péče
13 306
Volby do Senátu a zastupitelstev
98193
krajů

Vratka
Vratka dotace
dotace
při finančním
během
vypořádání
roku

Použito
k 31. 12.

5 039 649,00
391 449,00
40 000,00
4 433 200,00

4 820 676,17
391 449,00
40 000,00
4 238 191,00

0,00
0,00
0,00
0,00

218 972,83
0,00
0,00
195 009,00

175 000,00

151 036,17

0,00

23 963,83

2.4 Ostatní dotace přijaté městem Studénkou v roce 2008
Tabulka 16 Ostatní dotace přijaté v roce 2008 (v Kč)
Poskytovatel
SFDI
SFDI
ÚP a ESF
(OPRLZ)
ÚP a ESF
(OPRLZ)
ÚP
Za město celkem

Účelový
znak

Dotační titul
Dotace SFDI – informační tabule pro
měření rychlosti
Dotace SFDI – komplexní řešení přechodů
pro chodce
Dotace na vytvoření pracovních
příležitostí
Dotace na vytvoření pracovních
příležitostí (doplatek dotace 1-2/2009)
Aktivní politika zaměstnanosti

Výše
dotace

Čerpáno
k 31. 12.

91628

119 000,00

119 000,00

91252

327 000,00

327 000,00

13229

753 426,00

753 426,00

13234

105 749,00

302 213,00

13101

129 386,00
1 434 561,00

129 386,00
1 631 025,00

2.5 Výsledek hospodaření správy domovního a bytového fondu města Studénky (DBF)
Hospodaření na úseku DBF bylo zahájeno s počátečním zůstatkem finančních prostředků
ve výši cca 2 381,5 tis. Kč. Příjmy byly plánovány z hlediska opatrnosti ve výši cca 90 %
předepsaného nájemného a ve výši cca 95 % předpisu za služby související s nájmem bytu.
Tabulka 17 Bilance příjmů a výdajů na úseku DBF (v tis. Kč)
PŘÍJMY

Název
Příjmy ze služeb –
běžné
Příjmy ze služeb –
dluhy
Příjmy/výdaje
ze služeb – vyúčtování
Počáteční stav
finančních prostředků
Celkem příjmy
ze služeb
Příjmy z nájemného –
běžné
Příjmy z nájemného –
dluhy

VÝDAJE

SR

UR

1 931,20

1 769,70

Skut.

Název

SR

1 813,52
Výdaje na služby

0,00

0,00

152,65

0,00

0,00

120,36

309,80

309,80

2 241,00

2 079,50

2 134,60

2 021,70

0,00

247,70

x

Neuhrazené faktury
z roku 2006
K použití v rozpočtu
města

Celkem výdaje
na služby
Výdaje na opravy
2 263,96
a udržování
Výdaje na služby,
176,81
které nehradí
2 086,53
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2 199,50

UR
2 038,00

Skut.
1 844,45

31,20

31,20

31,22

10,30

10,30

10,30

2 241,00 2 079,50

1 885,97

1 525,00 1 659,20

1 056,83

270,00

270,00

103,52

Město Studénka

nájemníci
Ostatní příjmy (úrok
z BÚ, úhrada nákladů
soud. řízení apod.)

0,00

247,70

Počáteční stav finanč.
prostředků

778,10

778,10

Výdaje na správu
176,81 Výdaje do FO
a za správu SVJ
Neuhrazené faktury
z roku 2007
x
K použití v rozpočtu
města

Celkem příjmy
z nájemného

2 912,70

3 047,50

2 597,42

Celkem výdaje
na provoz a opravy

CELKEM PŘÍJMY

5 153,70

5 127,00

4 683,95 CELKEM VÝDAJE

559,00

559,00

270,04

320,00

320,00

160,30

0,00

0,60

0,62

238,70

238,70

238,70

1 912,70 3 047,50

1 830,01

5 153,70 5 127,00

3 715,98

REKAPITULACE hospodaření DBF:
•

počáteční stav finančních prostředků na účtu DBF

1 087,88 tis. Kč

•

příjmy z nájmu a ze služeb

4 683,95 tis. Kč

•

výdaje na provoz, opravy a služby

3 715,98 tis. Kč

•

výsledek hospodaření na úseku DBF

•

konečný stav finančních prostředků na účtu DBF

967,97 tis. Kč
2 055,85 tis. Kč

Tabulka 18 Vývoj výběru nedoplatků vzniklých před 30.6.2003 na úseku DBF v průběhu
roku 2008 (v Kč)
K datu
Nájem
Služby
Celkem

31.03.08
41 100
137 191
178 291

31.07.08
94 518
220 867
315 385
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30.09.08
131 526
331 475
463 001

31.12.08
156 645
379 609
536 254
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Obrázek 4 Vývoj výběru nedoplatků vzniklých před 30.6.2003 na úseku DBF v průběhu roku
2008 (v Kč)
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2.6 Výsledky hospodaření příspěvkových organizací zřízených městem Studénkou
Hospodaření příspěvkových organizací zřízených městem Studénkou se v roce 2008 řídilo Zákonem
č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, a dále závaznými
ukazateli, stanovenými Radou města Studénky (dále jen RMS):
Ukazatele
stanovené ukazatele
dodatek č. 1 ZU
dodatek č. 1 ZU
dodatek č. 2 ZU
dodatek č. 2 ZU
dodatek č. 3 ZU

Organizace

Č. usnesení

všechny PO
ZŠ Butovická, ZŠ Sjednocení
MŠ Studénka, MěKS
ZŠ Butovická, ZŠ TGM, ZŠ Sjednocení
MŠ Studénka, MěKS
ZŠ Butovická, ZŠ Sjednocení

719/31/08
823/35/08
1070/44/08
1070/44/08
1220/44/08
1220/44/08

U příspěvkových organizací byla v souladu se zákonem 320/2001 Sb., o finanční kontrole,
v platném znění, a kontrolním řádem města Studénky provedena veřejnosprávní kontrola použití
poskytnutých finančních prostředků. Kontrolou nebyly shledány závažné nedostatky.
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Tabulka 19 Výsledek hospodaření příspěvkové organizace Mateřská škola Studénka
(v Kč)
Závazné ukazatele
Příspěvek na činnost
Přidělování
Dotace na investice
Povinný odvod do rozpočtu
zřizovatele
Ostatní ukazatele
Výsledek hospodaření
před zdaněním

Ukazatel
2 250 282,93
1 / 12 / měsíc
0,00

Skutečnost
2 150 282,93
1 / 12 / měsíc
0,00

131 067,99

129 960,00

Ukazatel

Skutečnost

0,00

0,00

Rozdíl mezi stanoveným příspěvkem na činnost a jeho skutečností byl způsobem nezasláním
rozdílu ze strany zřizovatele, doplatek obdržela organizace v lednu 2009.
Rozdíl mezi stanoveným povinným odvodem do rozpočtu zřizovatele a jeho skutečností byl
způsobem nezasláním rozdílu ze strany organizace.
Tabulka 20 Výsledek hospodaření příspěvkové organizace Základní škola Butovická
(v Kč)
Závazné ukazatele
Příspěvek na činnost
Přidělování
Dotace na investice
Povinný odvod do rozpočtu
zřizovatele
Ostatní ukazatele
Výsledek hospodaření
před zdaněním

Ukazatel
2 455 012,82
1 / 12 / měsíc
0,00

Skutečnost
2 455 012,82
1 / 12 / měsíc
0,00

508 940,00

508 940,00

Ukazatel

Skutečnost

0,00

2 856,50

Tabulka 21 Výsledek hospodaření příspěvkové organizace Základní škola TGM (v Kč)
Závazné ukazatele
Příspěvek na činnost
Přidělování
Dotace na investice
Povinný odvod do rozpočtu
zřizovatele
Ostatní ukazatele
Výsledek hospodaření
před zdaněním

Ukazatel
2 511 813,00
1 / 12 / měsíc

Skutečnost
2 511 813,00
1 / 12 / měsíc
0,00

636 814,99

636 814,99

Ukazatel

Skutečnost

0,00

0,00
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Tabulka 22 Výsledek hospodaření příspěvkové organizace Základní škola Sjednocení
(v Kč)
Závazné ukazatele
Příspěvek na činnost
Přidělování
Dotace na investice
Povinný odvod do rozpočtu
zřizovatele
Ostatní ukazatele
Výsledek hospodaření
před zdaněním

Ukazatel
3 429 514,00
1 / 12 / měsíc
0,00

Skutečnost
3 429 514,00
1 / 12 / měsíc
0,00

676 952,82

676 952,82

Ukazatel

Skutečnost

0,00

1 728,40

Tabulka 23 Výsledek hospodaření příspěvkové organizace Městské kulturní středisko
Studénka (v Kč)
Závazné ukazatele
Příspěvek na činnost
Přidělování
Dotace na investice
Povinný odvod do rozpočtu
zřizovatele
Ostatní ukazatele
Výsledek hospodaření
před zdaněním

Ukazatel
6 776 517,20
1 / 12 / měsíc
0,00

Skutečnost
6 776 517,20
1 / 12 / měsíc
0,00

436 640,76

436 340,76

Ukazatel

Skutečnost

0,00

2 049,46

2.7 Hospodaření organizační složky (OS) Jednotka sboru dobrovolných hasičů města
Studénky
Veškeré příjmy a výdaje vztahující se k OS byly součástí plnění rozpočtu města Studénky
a byly zabezpečovány odborem vnitřních věcí MěÚ Studénka. OS nedisponovala peněžními
prostředky.
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3 Doplňující údaje k výkazům účetní závěrky
3.1 Doplňující údaje k postupům účetní jednotky
3.1.1 Způsob oceňování
a) Investiční majetek je oceňován pořizovací cenou. Majetek nabytý bezúplatně
je oceňován cenou reprodukční.
b) Zásoby jsou oceňovány pořizovací cenou.
c) Finanční investice (cenné papíry a majetkové účasti) jsou oceňovány cenou pořízení
(nominální), tato neodpovídá ceně tržní.
3.1.2 Postup odpisování
Majetek města není účetně odepisován, hodnota uvedená v účetní evidenci neodpovídá jeho
skutečné hodnotě se zohledněnou amortizací. Na majetku města je dle finančních možností
prováděna údržba a opravy.
3.1.3 Postup účtování v účetním období 1. 1.2008 – 31.12.2008
Město jako účetní jednotka postupovalo v účetním období roku 2008 v souladu
se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, vyhláškou č. 505/2002 Sb., kterou
se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších
předpisů, pro účetní jednotky, které jsou územními samosprávnými celky, příspěvkovými
organizacemi, státními fondy a organizačními složkami státu, ve znění vyhlášky
č. 477/2003 Sb., Českými účetními standardy a dle vnitřní směrnice č. SM/23/2008/FaR, o oběhu
účetních dokladů a o pokladních operacích. Město účtovalo pouze o hlavní činnosti, hospodářská
činnost nebyla vymezena.
3.1.4 Inventarizace
Majetek města byl inventarizován k 31.12.2008 dle dokumentu „Organizační zabezpečení
inventarizace“, schváleném RMS dne 16.9.2008 usnesením č. 1042/43/08. Závěry provedené
inventarizace byly RMS předloženy formou „Zprávy o provedené inventarizaci majetku města
Studénky ke dni 31. 12. 2008“. RMS dne 24.2.2009 provedenou inventarizaci projednala a
schválila svým usnesením č. 1293/51/09.
3.2 Doplňující údaje k ROZVAZE
Následující tabulky blíže specifikují významné skutečnosti uvedené v rozvaze.
Tabulka 24 Pořízení dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku (v Kč)
Název
Projektové dokumentace - nehmotný majetek (SÚ 042 20):
RADAR
nemovitost čp. 61 – plynofikace
MŠ Poštovní odloučené pracoviště
MŠ Komenského odloučené pracoviště
ŠJ ZŠ TGM
ŠJ ZŠ Sjednocení
Družstevní čp. 88
Dělnický dům – vlhkost v Pekle, plynofikace kotelny
Nový zámek – úprava hygienického zázemí
Bezdrátový místní rozhlas – studie
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ORG
193
198
504
506
517
519
527
529
534
541

Cena
70 000,00
1 500,00
47 600,00
7 600,00
4 500,00
379 848,00
5 850,00
8 200,00
10 000,00
22 132,40

Město Studénka

Dům s pečovatelskou službou
Průmyslový areál bývalé Vagónky
Lokalita U Lesa (infrastruktura)
Hala pro míčové hry
Vodovody - ul. Matiční
Kanalizace - Butovice I. - III. Etapa
ČOV – Nová Horka
Potoky
Komunikace
Budovy města
Parkoviště
Koupaliště
Chodníky
Obecní byty
Cyklostezky
Starý zámek – budova
Budova MěÚ
PZ - Přední čtvrtě - okružní křižovatka
Bytová výstavba - u letního stadionu 72 b.j.
Dopravní obslužnost u ČD
Butovická náves
Stavby a ostatní – hmotný majetek (SÚ 042 10):
Nebytový prostor MŠ L.Svobody
ZŠ T.G.Masaryka
ZŠ Tovární
Družstevní čp. 88
Dělnický dům
Nový zámek
Veřejné osvětlení
Kanalizace – přípojky a splašková kanalizace
Komunikace
Budovy města
Chodníky
Starý zámek - budova
Průmyslová zóna přední čtvrtě 4000
Bytová výstavba u letního stadionu 72 b.j.

547
550

10 200,00
547 400,00

556
562
576
577
578
580
581
583
585
586
588
592
594
604
611
615
626
630
669

35 000,00
929 390,00
37 500,00
6 319 236,50
344 590,00
30 000,00
337 685,00
5 350,00
291 257,10
83 549,90
149 190,00
298 000,00
344 267,00
847 170,00
40 264,50
79 800,00
3 671 858,00
54 975,06
150 000,00

507
510
515
527
529
534
568
577
581
583
588
604
615
626

3216 817,50
210 612,60
802 060,00
19 906,00
59 225,00
137 764,00
1 135 329,00
4 217 600,42
419 354,00
657 586,00
843 776,00
527 218,30
22 800,00
744 000,00

Tabulka 25 Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem (SÚ 061, v Kč)
Název
Obchodní podíl ve společnosti Sportovní areály Studénka s.r.o.

Cena
4 950 000,00

Tabulka 26 Finanční investice (SÚ 069, v Kč)
Název

Cena

Akcie Městské inženýrské sítě Studénka a.s.
Akcie ASOMPO, a.s.
Akcie Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s.
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53 000,00
3 766 000,00
1 000,00
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Tabulka 27 Specifikace vybraných závazků (v Kč)
Druh závazku
Závazky k dodavatelům (SÚ 321)
z toho DBF
Závazky k zaměstnancům (SÚ 331)
Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění (SÚ 336)
Daňové závazky – zálohová a srážková daň (SÚ 342)
Jiné závazky (SÚ 379)
srážky z platu

Výše
6 466 303,15
206 891,05
1 626 583,00
897 919,00
218 442,00
49 586,00

Druh závazku
Závazky z titulu pronájmů Česká pojišťovna, a.s.
(SÚ 954)
RnDr. Jendryščík – lékárna TRIO
p. Polehla – zpevněná plocha před DD
ČSOP – pořízení dveří ve sklepních prostorách
Nového zámku

Výše
140 014,00
795 004,00
556 923,50
13 702,00

Tabulka 28 Specifikace vybraných pohledávek po lhůtě splatnosti (v Kč)
Druh pohledávky
Pohledávky
za rozpočtovými příjmy
po lhůtě splatnosti (SÚ 315)

Ostatní pohledávky po lhůtě
splatnosti (SÚ 316)

Poplatek ze psů
Poplatky z veřejného prostranství
Poplatky za komunální odpad
Pronájem pozemků
Pronájem pozemků - voda
Nájem nebytových prostor
Poplatek za provozování VHP
Rekultivace
Pokuty - MP
Pokuty - MěP
Pokuty - SŘÚP
Ostatní příjmy
Prodej nehmot. majetku
Sběr a svoz komunálního odpadu
DBF - nájemné
DBF - nájemné (vzniklé před
30.6.2003 – vymáháno viz 2.5)
OBF - úvěry
DBF - služby (vzniklé před 30.6.2003
– vymáháno viz 2.5)
DBF - vyúčtování služeb – vymáháno
viz 2.5)
DBF - ostatní pohledávky vzniklé
před 30.6.2003
DBF – ostatní pohledávky včetně
nákladů soudního řízení
Služby DBF
Služby NP
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Výše
24 093,00
45 234,00
975 427,00
26 576,00
1 300,00
191 745,80
25 000,00
24 720,00
127 230,00
17 400,00
1 000,00
111 249,00
300 000,00
2 620,00
727 879,00

Počet
dlužníků
47
2
880
11
23
10
1
2
145
42
1
6
1
1
105

1 270 209,00

47

10 509,00

1

401 898,00

37

316 552,00

75

1 614 216,54

-

374 350,00

86

508 600,00
11 366,00

107
3
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Tabulka 29 Poskytnuté úvěry dle obecně závazné vyhlášky k 31.12.2008 (v Kč)
Název fondu
pro poskytování úvěrů
Obnova bytového fondu
Fond rozvoje bydlení

Počet
úvěrů
2
8

Jistina – dlužná
částka
24 372,94
138 670,08

Úroky – dlužná
částka
497,06
5 170,62

Dlužná částka
celkem
24 870,00
143 840,70

3.3 Doplňující údaje o skutečnostech nezobrazených v ROZVAZE
Tabulka 30 Specifikace zastaveného majetku (SÚ 971, v Kč)
Zástava ve prospěch
Komerční banka a.s.

Majetek
nemovitost čp. 7 (DD)
nemovitost čp. 327 (na ul. Butovická)
nemovitost čp. 762 (MěÚ)

Pořizovací cena
1 775 721,00
615 233,00
5 378 452,20

Tabulka 31 Podrozvahová evidence (v Kč)
Název
Pozemky – v souladu se zákonem 172/1991 Sb. dochází k postupnému zápisu
pozemků z evidence na LV 1 (MěNV Studénka) do vlastnictví města Studénky na
LV 10001 – vzhledem k tomu, že zápisy provádí Katastr. úřad Nový Jičín bez
možnosti ovlivnění ze strany města, nelze termín konečného řešení odhadnout (SÚ
972)
Výpůjčky (SÚ 972)
Majetek, který byl
- dlouhodobý drobný nehmotný majetek (018)
příspěvkovým organizacím,
- dlouhodobý hmotný majetek (021)
zřízeným městem Studénkou, - stroje, přístroje a zařízení (022)
svěřen k jejich
- dopravní prostředky (022.23)
hospodářskému využití
- inventář (022.24)
(SÚ 973)
- dlouhodobý drobný hmotný majetek (028)
- pozemky (031)
- umělecká díla (032)
- drobný dlouhodobý nehmotný majetek
pod stanovenou hranicí 3 000,00 Kč (OE)
- cizí majetek
- drobný dlouhodobý hmotný majetek
pod stanovenou hranicí 3 000,00 Kč (OE)
Majetek pod stanovenou
- drobný dlouhodobý nehmotný
hranicí 3 000,00 Kč
(operativní evidence,
- drobný dlouhodobý hmotný
SÚ 974)
Nájemné za nájem s právem koupě (leasing, SÚ 975)
Soudní spory (SÚ 976)
- pohledávka za Miroslavem Vavrečkou - MIVA
- závazek vůči Miroslavu Vavrečkovi - MIVA
Teplo uhrazené z výdajového účtu města za DBF (vzniklé před 30.6.2003,
SÚ 976)
Zřízená věcná břemena z titulu uzavřených smluvních vztahů – 8 x (SÚ 977)
Cizí majetek užívaný CO (SÚ 989)
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Cena

12 139 585,40

666 458,06
1 020 734,31
80 283 635,74
5 618 170,86
180 000,00
347 868,50
13 837 424,97
2 572 047,79
281 450,00
452 311,87
69 114,95
16 275 893,63
68 340,30
5 631 620,70
807 118,00
2 159 991,00
573 362,50
2 317 082,40
101 230,50
1 904,00

Město Studénka

Tabulka 32 Komplexní pronájem
Nájemce
Pronajatý majetek
Městské inženýrské sítě Studénka Vodovodní a kanalizační síť, čistírna odpad. vod a vodovodní
a.s.
přivaděč mezi obcemi Albrechtičky a Studénka - Nová Horka
(NH) a rozvod. vodovod. řady v NH (části ve vlastnictví města)
Central. soustava zásobování teplem (části ve vlastnictví města)
Sportovní zařízení - Městské koupaliště, Víceúčelová sportovní
Sportovní areály Studénka s.r.o.
hala čp. 770, Sportovně-ubytovací komplex čp. 769
Severomoravská plynárenská, a.s.,
plynárenské zařízení
Ostrava

3.4 Údaje dle bodu 2 PŘÍLOHY ÚČETNÍ ZÁVĚRKY
Tabulka 33 Přijaté úvěry, půjčky a výpomoci (v Kč)
Popis
Návratná finanční výpomoc
Ministerstva pro místní rozvoj
Úvěr Komerční banky, a.s.
Úvěr komerční banky a.s.

Čerpaná výše

Dlužná částka
k 31.12.2008

Splatnost
(měsíc/rok)

4 100 000,00

0,00

9 / 2008

24 776 000,00
10 500 000,00

1 995 000,00
9 671 100,00

10 / 2009
9/2017
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4 Významné události roku 2008
V roce 2008 pokračoval prodej bytů v tzv. III. vlně privatizace, o kterém rozhodlo Zastupitelstvo
města Studénky svým usnesením č. 421/24/05 ze dne 6.12.2005. Prodej těchto bytů byl již
v převážné míře realizován v roce 2006.
V roce 2008 byl realizován prodej 26 bytů v celkové hodnotě 4,400.540,-- Kč.
Dále byl realizován prodej pozemků v majetku města Studénky v celkové výši 8,437.637,-- Kč,
movitého majetku - prodej chrániček rozvodů kabelové televize ve výši 4,500.000,-- Kč a byla
uhrazena část ceny plynárenského zařízení ve výši 5,700.000,-- a nemovitý majetek v celkové
hodnotě 5,483.670,-- Kč.
Soudní spor související s převzetím agendy správy domovního a bytového fondu (viz závěrečný
účet za rok 2003) nebyl ani v roce 2008 dokončen - viz Tabulka 31 tohoto materiálu – údaje o
soudních sporech.
V současné době, tj. dne 2.4.2009, byl Okresním soudem v Novém Jičíně vynesen rozsudek, kterým
byla žaloba města Studénky zamítnuta s tím, že písemné vyhotovení zamítnutí žaloby a jeho důvody
nebyly do doby zpracování Závěrečného účtu za rok 2008 k dispozici.
Zastupitelstvo města Studénky rozhodlo dne 31.8.2006 svým usnesením č. 496(M)/31/06
o převodu obchodního podílu společnosti Sportovní areály Studénka s.r.o. do vlastnictví města
Studénky. Kupní cena za převod 100 % obchodního podílu činila 4,950.000,-- Kč a účinnost
převodu nastala ke dni 1.10.2006.
Za rok 2007 vykazovala společnost zisk ve výši 1 872 812,-- Kč a za rok 2008 zisk ve výši
284.164,54 Kč, čímž se trvale daří realizovat záměr postupného snižování ztráty minulých let.
Pro úplnost uvádíme, že město Studénka bude dle poslední novely zákona č. 235/2004 Sb. o DPH,
účinné od 1.1.2009, od 1.7.2009 registrovaným plátcem DPH.
Dále uvádíme, že v období od 1.1.2009 do data vyhotovení Závěrečného účtu nejsou v účetnictví
evidovány žádné mimořádné a podstatné události s významným dopadem na hospodaření města
Studénky.

Zpracoval ing. Miroslav Laník, vedoucí odboru financí a rozpočtu
Studénka, květen ’09

Ladislav Honusek
starosta
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Seznam použitých zkratek
a.s.
bj.
BÚ
ČD
čj.
ČOV
ČR
ČSOP
ČSSD
DBF
DD
DPH
GINIS
IC
IČ
KDU-ČSL
KSČM
MěP
MěÚ
MHÚM
MP
MŠ
NP
ODS
OE
OPM
OS
OZV
PSČ
PZ
RMI
RMS
Sb.
SF
SNK-ED
SPOZ
SR
SŘÚP
SÚ
SUK
ŠKSV
ÚP
ÚPŽP
UR
ÚSC
VV
ZMS
ZŠ
ZU

akciová společnost
bytové jednotky
běžný účet
České dráhy
číslo jednací
čistírna odpadních vod
Česká republika
Český svaz ochránců přírody
Česká strana sociálně demokratická
domovní a bytový fond
Dělnický dům
daň z přidané hodnoty
Gordic integrovaný informační systém
Informační centrum
identifikační číslo
Křesťanská a demokratická unie-Československá strana lidová
Komunistická strana Čech a Moravy
městská policie
městský úřad
odbor místního hospodářství a údržby majetku
odbor majetkoprávní
mateřská škola
nebytový prostor
Občanská demokratická strana
operativní evidence
Občané pro město
organizační složka
obecně závazná vyhláška
poštovní směrovací číslo
průmyslová zóna
odbor rozvoje města a investic
Rada města Studénky
Sbírka zákonů
sociální fond
Sdružení nezávislých kandidátů – Evropští demokraté
Sbor pro občanské záležitosti
schválený rozpočet
odbor stavebního řádu a územního plánování
syntetický účet
Sportovně ubytovací komplex
odbor školství, kultury a sociálních věcí
úřad práce
bývalý odbor územního plánování a životního prostředí
upravený rozpočet
územní samosprávný celek
odbor vnitřních věcí
Zastupitelstvo města Studénky
základní škola
závazný ukazatel
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Závazné ukazatele pro rok 2008
ODPA

POL

Plnění k 31.12.2008
ZU 2008

UR 2008

Plnění 12/2008

% plnění

Odbor školství, kultury a sociálních věcí (ŠKSV)
2143

Cestovní ruch - IC

285 000,00

402 500,00

250 207,80

62,16

3111

Předškolní zařízení

2 199 470,00

2 250 370,00

2 150 282,93

95,55

3113

Základní školy

8 174 195,00

8 312 995,00

8 312 339,82

99,99

3119

Ostat.zál.ve školství-Den učitelů

20 000,00

21 200,00

18 677,40

88,10

3319

Ostatní záležitosti kultury - kronika

6 000,00

29 000,00

3 000,00

10,34

3392

Zájmová činnost v kultuře

7 110 000,00

7 206 600,00

7 383 814,30

102,46

3412

Sportovní zařízení v majetku města

4 900 000,00

4 900 000,00

4 900 000,00

100,00

3419

Ostatní tělovýchovná činnost

3 000 000,00

2 870 000,00

2 870 000,00

100,00

3421

Zájmová činnost dětí a mládeže

175 000,00

160 000,00

160 000,00

100,00

3429

Ostatní zájmová činnost

50 000,00

116 200,00

116 200,00

100,00

11 000 000,00

5 000 000,00

4 238 191,00

84,76

90 000,00

90 000,00

50 000,00

55,56

5410 Sociální dávky
4329

Ostat. soc. péče a pomoc dětem a mládeži

4333

Soc. služby - domovy pro matky s dětmi

20 000,00

20 000,00

20 000,00

100,00

4349

Ostatní sociální péče a pomoc skup. obyvatel.

223 000,00

232 600,00

79 988,40

34,39

4351

Ostatní soc. služby a podpora sam. bydlení

729 000,00

730 200,00

543 087,98

74,38

4357

Soc. služby - domov pro seniory

1 000 000,00

1 000 000,00

934 494,48

93,45

4359

Ostatní asist. služba a podpora sam. bydlení

30 000,00

15 000,00

14 080,00

93,87

4378

Služby soc. péče - terénní programy

10 000,00

5 000,00

5 000,00

100,00

4379

Ostatní činnosti sociální prevence

6171

Činnost místní správy
Nezaplacené faktury z předcházejícího roku

Provozní výdaje ŠKSV celkem
3419

Ostatní tělovýchovná činnost
Nezaplacené faktury z předcházejícího roku

Investiční výdaje ŠKSV celkem
CELKEM VÝDAJE ŠKSV

Zpracoval: Ing. Miroslav Laník

87 000,00

87 000,00

56 400,00

64,83

250 000,00

50 000,00

19 424,00

38,85

0,00

62 800,00

62 827,63

100,04

39 358 665,00

33 799 765,00

32 188 015,74

95,23

0,00

60 000,00

60 000,00

100,00

0,00

0,00

0,00

71 200,00
71 111,00
33 870 965,00 32 259 126,74

99,88

0,00

0,00
39 358 665,00

1

95,24

12.5.2009

Závazné ukazatele pro rok 2008
ODPA

POL

Plnění k 31.12.2008
ZU 2008

UR 2008

Plnění 12/2008

% plnění

Odbor vnitřních věcí (VV)
3392

Ostatní záležitosti kultury

3613

Nebytové hospodářství

3639

Komunální služby a územní rozvoj jn.

5212

Ochrana obyvatelstva

5512

Požární ochrana - dobrovolná část

6112

Zastupitelstva obcí

6115
6171
6310

Volby do zastupitelstev ÚSC
Činnost místní správy
Obecné výdaje z finančích operací

6320

Pojištění funkčně nespecifikované

6402

Finanční vypořádání z minulých let

75,50

436 500,00

406 500,00

306 904,54

0,00

36 200,00

28 253,20

78,05

150 000,00

150 000,00

155 337,00

103,56

38 800,00

38 800,00

19 056,51

49,11

1 796 500,00

1 333 000,00

852 626,72

63,96

195 000,00

195 000,00

136 414,24

69,96

0,00
7 856 200,00
684 000,00

74 000,00
8 253 120,00
804 000,00

56 203,31
6 726 921,04
667 789,12

75,95
81,51
83,06

408 100,00

408 100,00

371 925,98

91,14

0,00

290 200,00

290 130,50

99,98

Nezaplacené faktury z předcházejícího roku

0,00

374 000,00

373 988,55

100,00

Provozní výdaje VV celkem
Požární ochrana - dobrovolná část

11 565 100,00

12 362 920,00

9 985 550,71

80,77

5512

0,00

1 600 000,00

6171

Činnost místní správy

100 000,00

390 000,00

299 500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 990 000,00
299 500,00
14 352 920,00 10 285 050,71

15,05

Nezaplacené faktury z předcházejícího roku

Investiční výdaje VV celkem
CELKEM VÝDAJE VV

Zpracoval: Ing. Miroslav Laník

100 000,00
11 665 100,00

2

0,00
76,79

71,66

12.5.2009

Závazné ukazatele pro rok 2008
ODPA

POL

Plnění k 31.12.2008
ZU 2008

UR 2008

Plnění 12/2008

% plnění

Odbor rozvoje města a investic (RMI)
Ostatní záležitosti pozemních komunikací

0,00

454 000,00

454 000,00

3111

Předškolní zařízení

0,00

65 500,00

65 450,00

99,92

3612

Bytové hospodářství

0,00

109 000,00

108 290,00

99,35

150 000,00

150 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

150 000,00

778 500,00

627 740,00

80,63

0,00

0,00

41 100,00

41 100,00

31 036,60

75,51

3 030 000,00

2 464 000,00

2 435 004,73

98,82

75 000,00

0,00

0,00

0,00

2219

6171

Činnost místní správy
Nezaplacené faktury z předcházejícího roku

Provozní výdaje RMI celkem
2212

Silnice

3111

Předškolní zařízení

3113

Základní školy

3141

Školní stravování (školní jídelny)

3319

Ostatní záležitosti kultury

3412

Sportovní zařízení v majetku města

3612

Bytové hospodářství

3613

Nebytové hospodářství

5512

Požární ochrana - dobrovolná část
Nezaplacené faktury z předcházejícího roku

Výdaje na údržbu RMI celkem
2212

Silnice

2219

Ostatní záležitosti pozemních komunikací

2310

Pitná voda (vodovod)

2321

Odvádění a čištění odpadních vod (kanalizace)

100,00

0,00

0,00

90 100,00

82 480,30

91,54

114 640,00

114 640,00

114 639,80

100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

95 000,00

174 500,00

173 680,50

99,53

200 000,00

304 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3 555 740,00

3 188 340,00

2 836 841,93

88,98

70 000,00

0,00

2 600 000,00

2 930 800,00

651 218,00

22,22

0,00

100 000,00

173 000,00

0,00

0,00

2 352 000,00

3 229 410,00

2 168 075,00

67,14

2333

Úpravy drobných vodních toků

240 000,00

207 500,00

0,00

0,00

3111

Předškolní zařízení

2 810 000,00

1 070 800,00

1 070 781,00

100,00

3113

Základní školy

6 550 000,00

5 875 600,00

5 421 181,00

92,27

3141

Školní stravování (školní jídelny)

1 860 000,00

1 903 300,00

1 789 283,20

94,01

3412

Sportovní zařízení v majetku města

270 000,00

120 000,00

0,00

0,00

3612

Bytové hospodářství

1 200 000,00

447 980,00

447 430,00

99,88

3613

Nebytové hospodářství

529 600,00

2 177 800,00

1 402 223,15

64,39

3699

Ostatní záležitosti bydlení, kom. služeb a územního rozvoje

243 000,00

232 510,00

30 000,00

12,90

5512

Požární ochrana - dobrovolná část

113 000,00

122 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

18 490 700,00 12 980 191,35
22 457 540,00 16 444 773,28

70,20

Nezaplacené faktury z předcházejícího roku

Investiční výdaje RMI celkem
CELKEM VÝDAJE RMI

Zpracoval: Ing. Miroslav Laník

18 937 600,00
22 643 340,00

3

73,23

12.5.2009

Závazné ukazatele pro rok 2008
ODPA

POL

Plnění k 31.12.2008
ZU 2008

UR 2008

Plnění 12/2008

% plnění

Odbor majetkoprávní (MP)
3612

Bytové hospodářství

3613

Nebytové hospodářství

3639

Komunální služby a územní rozvoj jn.

6171

Činnost místní správy
Nezaplacené faktury z předcházejícího roku

Provozní výdaje MP celkem
3639

Komunální služby a územní rozvoj jn.
Nezaplacené faktury z předcházejícího roku

Investiční výdaje MP celkem
CELKEM VÝDAJE MP

Zpracoval: Ing. Miroslav Laník

917 500,00

967 800,00

597 441,00

61,73

1 818 000,00

1 856 000,00

1 768 250,28

95,27
96,35

44 000,00

24 600,00

23 700,91

210 000,00

210 000,00

175 346,00

83,50

0,00

62 600,00

62 573,00

99,96

2 989 500,00

3 121 000,00

2 627 311,19

84,18

5 097 800,00

5 097 800,00

5 095 409,00

99,95

0,00

0,00

0,00

0,00

5 097 800,00
8 087 300,00

5 097 800,00
8 218 800,00

5 095 409,00
7 722 720,19

99,95

4

93,96

12.5.2009

Závazné ukazatele pro rok 2008
ODPA

POL

Plnění k 31.12.2008
ZU 2008

UR 2008

Plnění 12/2008

% plnění

Odbor místního hospodářství a údržby majetku (MHÚM)
88,38

1014

Zvláštní veterinární péče - útulek pro psy

470 000,00

203 000,00

179 401,54

1036

Správa v lesním hospodářství

83 000,00

83 000,00

63 799,70

76,87

2144

Ostatní služby - veřejné WC

58 000,00

58 000,00

29 726,00

51,25

2212

Silnice

3 030 000,00

2 580 000,00

2 074 172,50

80,39

2221

Provoz veřejné silniční dopravy

1 950 000,00

1 950 000,00

1 896 369,20

97,25

2321

Odvádění a čištění odpadních vod (kanalizace)

149 000,00

149 000,00

143 752,00

96,48

3141

Školní stravování (školní jídelny)

0,00

1 500,00

0,00

0,00

3319

Ostatní záležitosti kultury

0,00

8 000,00

3 500,00

43,75

3322

Zachování a obnova kulturních památek

3612

Bytové hospodářství

3613

Nebytové hospodářství

3631

Veřejné osvětlení

3632

Pohřebnictví

3639

Komunální služby a územní rozvoj jn.

3722

Sběr a svoz komunálních odpadů

3743

Rekultivace půdy

3745

Péče o vzhled obce a veřejnou zeleň

5512

Požární ochrana - dobrovolná část

6171

Činnost místní správy
Nezaplacené faktury z předcházejícího roku

Provozní výdaje MHÚM celkem

22 000,00

22 000,00

943,00

4,29

2 397 000,00

2 462 200,00

1 992 686,94

80,93

66 000,00

109 700,00

82 766,00

75,45

2 150 000,00

2 600 000,00

2 559 488,76

98,44

239 000,00

299 000,00

246 865,15

82,56

82 000,00

82 000,00

50 865,23

62,03

5 526 000,00

5 643 000,00

5 415 875,30

95,98

515 000,00

528 000,00

526 479,50

99,71

3 392 000,00

3 417 000,00

3 337 847,30

97,68

24 000,00

24 000,00

4 360,00

18,17

433 000,00

407 000,00

243 529,14

59,84

0,00

885 500,00

916 680,42

103,52

21 511 900,00 19 769 107,68

91,90

20 586 000,00
1 110 000,00

1 479 500,00

1 450 290,50

98,03

510 000,00

1 902 000,00

1 701 823,00

89,48

10 000,00

10 000,00

384,00

3,84

Ostatní záležitosti v silniční dopravě

720 000,00

254 000,00

239 564,10

94,32

2321

Odvádění a čištění odpadních vod (kanalizace)

130 000,00

130 000,00

126 902,00

97,62

3111

Předškolní zařízení

0,00

41 000,00

38 808,30

94,65

3113

Základní školy

330 000,00

1 299 000,00

1 284 606,00

98,89

3141

Školní stravování (školní jídelny)

0,00

44 100,00

37 230,00

84,42

3322

Zachování a obnova kulturních památek

190 000,00

86 000,00

99 791,00

116,04

3341

Rozhlas

3412

Sportovní zařízení v majetku obce

2212

Silnice

2219

Ostatní záležitosti pozemních komunikací

2221

Provoz veřejné silniční dopravy

2229

5 000,00

5 000,00

4 742,00

94,84

0,00

98 800,00

74 116,40

75,02

3612

Bytové hospodářství

1 525 000,00

1 659 800,00

1 056 825,79

63,67

3613

Nebytové hospodářství

850 000,00

1 420 100,00

1 315 524,20

92,64

3631

Veřejné osvětlení

505 000,00

1 122 800,00

1 002 688,42

89,30

3632

Pohřebnictví

250 000,00

190 000,00

189 353,00

99,66

3639

Komunální služby a územní rozvoj jn.

3745

Péče o vzhled obce a veřejnou zeleň

Zpracoval: Ing. Miroslav Laník

0,00

39 500,00

39 449,00

99,87

191 000,00

164 000,00

163 875,00

99,92
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Závazné ukazatele pro rok 2008
ODPA

POL

Plnění k 31.12.2008
ZU 2008

3749

Ostatní činnost k ochraně přírody a krajiny

5512

Požární ochrana - dobrovolná část
Nezaplacené faktury z předcházejícího roku

Výdaje na údržbu MHÚM celkem

UR 2008

Plnění 12/2008

% plnění

0,00

13 000,00

12 138,00

93,37

100 000,00

127 000,00

116 526,00

91,75

0,00

465 900,00

466 491,00

100,13

6 426 000,00

10 551 500,00

9 421 127,71

89,29

2212

Silnice

0,00

152 000,00

0,00

0,00

3745

Péče o vzhled obce a veřejnou zeleň

0,00

69 000,00

68 544,00

99,34

2221

Provoz veřejné silniční dopravy

500 000,00

544 000,00

543 678,00

99,94

3319

Ostatní záležitosti kultury

0,00

59 300,00

0,00

0,00

3322

Zachování a obnova kulturních památek

0,00

138 000,00

0,00

0,00

3412

Sportovní zařízení v majetku obce

0,00

30 200,00

0,00

0,00

3613

Nebytové hospodářství

0,00

182 400,00

64 896,00

35,58
72,25

3631

Veřejné osvětlení

0,00

109 200,00

78 897,00

6171

Činnost místní správy

0,00

0,00

0,00

0,00

1 489 100,00
759 015,00
33 552 500,00 29 949 250,39

50,97

Investiční výdaje MHÚM celkem
CELKEM VÝDAJE MHÚM

Zpracoval: Ing. Miroslav Laník

500 000,00
27 512 000,00
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Závazné ukazatele pro rok 2008
ODPA

POL

Plnění k 31.12.2008
ZU 2008

UR 2008

Plnění 12/2008

% plnění

Odbor stavebního řádu a územního plánování (SŘÚP)
2121

Stavebnictví

25 000,00

25 000,00

2 475,00

9,90

2329

Odvádění a čištění odpadních vod (kanalizace)

75 000,00

75 000,00

29 240,70

38,99

3635

Územní plánování

0,00

Provozní výdaje SŘÚP celkem
3635

Územní plánování

Investiční výdaje SŘÚP celkem
CELKEM VÝDAJE SŘÚP
Městská policie (MěP)
5311
Provozní výdaje MěP celkem
5311
Investiční výdaje MěP celkem
CELKEM VÝDAJE MěP
ZÁLEŽITOSTI ZABEZPEČOVANÉ TAJEMNÍKEM

6171
3611
6409

5011-9 PLATY
5021-9 OSTATNÍ OSOBNÍ VÝDAJE CELKEM
5031-9 POVINNÉ POJISTNÉ
OSOBNÍ VÝDAJE VČ. POJISTNÉHO
SOCIÁLNÍ FOND
Půjčky dle OZV
REZERVA aj.
VÝDAJE CELKEM

Zpracoval: Ing. Miroslav Laník

20 000,00

570 000,00

0,00

120 000,00

670 000,00

31 715,70

4,73

550 000,00

0,00

0,00

0,00

550 000,00

0,00

0,00

0,00

670 000,00

670 000,00

31 715,70

4,73

1 317 700,00
0,00
1 317 700,00

1 519 900,00
410 000,00
1 929 900,00

859 479,13
400 025,37
1 259 504,50

56,55

22 392 800,00
2 926 600,00
8 842 800,00
34 162 200,00
463 200,00
34 625 400,00
450 000,00
2 115 991,00
148 445 496,00

22 563 400,00
2 998 600,00
8 907 200,00
34 469 200,00
522 900,00
34 992 100,00
100 000,00
18 655 691,00
168 800 416,00

22 060 158,14
2 982 562,00
8 688 177,00
33 730 897,14
522 900,00
34 253 797,14
100 000,00
0,00
132 305 938,65

97,77
99,47
97,54
97,86
100,00
97,89
100,00
0,00
78,38
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Průvodce sociálními službami

Nabídka volnočasových aktivit
Komunitní plánování sociálních služeb Studénka 2008
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ÚVOD
Vážení přátelé,
sociální služby jsou aktivity, které během svého života potřebuje
každý člověk. Průvodce, který jste právě otevřeli, je jedním z výstupů
projektu Komunitního plánování sociálních služeb ve Studénce (KPSS).
Věříme, že bude vaším pomocníkem a rádcem vždy, když budete hledat
potřebné informace pro vás či vaše blízké.
V průvodci naleznete vedle charakteristiky sociálních služeb i základní
informace o jejich poskytovatelích. Ti jsou rozděleni podle uživatelů
do tří základních skupin – senioři a zdravotně postižení – rodina a děti
- osoby v obtížných životních situacích.
Pro úplnost jsou v průvodci zařazeny také instituce, které se sociální
oblastí úzce souvisejí. Jedná se zejména o zařízení poskytující zdravotní
péči nebo sociální dávky.
Průvodce je doplněn o výčet volnočasových aktivit pro občany všech
věkových kategorií. Tyto aktivity mají svůj nezanedbatelný význam pro
duševní pohodu každého, kdo se jim věnuje.
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SOCIÁLNÍ SLUŽBY
(zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů)
Základní druhy a formy sociálních služeb: (§32)
a) sociální poradenství
b) služby sociální péče
c) služby sociální prevence
Formy poskytování sociálních služeb: (§33)
Sociální služby se poskytují jako služby pobytové, ambulantní a terénní.
Pobytovými službami se rozumí služby spojené s ubytováním v zařízeních
sociálních služeb.
Ambulantními službami se rozumí služby, za kterými osoba dochází, nebo
je doprovázena nebo dopravována do zařízení sociálních služeb a součástí
služby není ubytování.
Terénními službami se rozumí služby, které jsou osobě poskytovány v jejím
přirozeném sociálním prostředí.
Zařízení sociálních služeb: (§34)
Pro poskytování sociálních služeb se zřizují tato zařízení sociálních služeb:
a) centra denních služeb
b) denní stacionáře
c) týdenní stacionáře
d) domovy pro osoby se zdravotním postižením
e) domovy pro seniory
f) domovy se zvláštním režimem
g) chráněné bydlení
h) azylové domy
i) domy na půl cesty
j) zařízení pro krizovou pomoc
k) nízkoprahová denní centra
l) nízkoprahová zařízení pro děti a mládež
m) noclehárny
n) terapeutické komunity
o) sociální poradny
p) sociálně terapeutické dílny
q) centra sociálně rehabilitačních služeb
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r)
s)
t)

pracoviště rané péče
intervenční centra
zařízení následné péče

Základní činnosti při poskytování sociálních služeb: (§35)
a) pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
b) pomoc při osobní hygieně, nebo poskytnutí podmínek pro osobní
hygienu
c) poskytnutí stravy, nebo pomoc při zajištění stravy
d) poskytnutí ubytování, popřípadě přenocování
e) pomoc při zajištění chodu domácnosti
f) výchovné, vzdělávací, aktivizační činnosti
g) sociální poradenství
h) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
i) sociálně terapeutické činnosti
j) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání
osobních záležitostí
k) telefonická krizová pomoc
l) nácvik dovedností pro zvládání péče o vlastní osobu, soběstačnosti
a dalších činností vedoucích k sociálnímu začlenění
m) podpora vytváření a zdokonalování základních pracovních návyků
a dovedností
Sociální poradenství: (§ 37)
Základní sociální poradenství – poskytuje osobám potřebné informace
přispívající k řešení jejich nepříznivé sociální situace. Sociální poradenství
je základní činností při poskytování všech druhů sociálních služeb;
poskytovatelé sociálních služeb jsou vždy povinni tuto činnost zajistit.
Odborné sociální poradenství – je poskytováno se zaměřením na potřeby
jednotlivých okruhů sociálních skupin osob v občanských poradnách,
manželských a rodinných poradnách, poradnách pro seniory, poradnách
pro osoby se zdravotním postižením, poradnách pro oběti trestných činů
a domácího násilí; zahrnuje též sociální práci s osobami, jejichž způsob
života může vést ke konfliktu se společností. Součástí odborného poradenství
je i půjčování kompenzačních pomůcek.
Služba se poskytuje bezplatně.
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Služby sociální péče
Služby sociální péče napomáhají osobám zajistit jejich fyzickou a psychickou
soběstačnost, s cílem umožnit jim v nejvyšší možné míře zapojení do běžného
života společnosti, a v případech, kdy toto vylučuje jejich stav, zajistit jim
důstojné prostředí a zacházení.
Osobní asistence: (§39)
Osobní asistence je terénní služba poskytovaná osobám, které mají sníženou
soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního
postižení, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby. Služba
se poskytuje bez časového omezení, v přirozeném sociálním prostředí osob
a při činnostech, které osoba potřebuje. Služba obsahuje pomoc při zvládání
běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně, pomoc
při zajištění stravy, pomoc při zajištění chodu domácnosti, výchovné,
vzdělávací a aktivizační činnosti, zprostředkování kontaktu se společenským
prostředím a pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při
obstarávání osobních záležitostí.
Služba je zpoplatněna.
Pečovatelská služba: (§ 40)
Pečovatelská služba je terénní nebo ambulantní služba poskytovaná osobám,
které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění
nebo zdravotního postižení a rodinám s dětmi, jejichž situace vyžaduje
pomoc jiné fyzické osoby. Služba je poskytována ve vymezeném čase
v domácnostech osob a v zařízeních sociálních služeb. Služba obsahuje
pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní
hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, poskytnutí stravy
nebo pomoc při zajištění stravy, pomoc při zajištění chodu domácnosti
a zprostředkování kontaktu se společenským prostředím.
Služba je zpoplatněna.
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Tísňová péče: (§41)
Tísňová péče je terénní služba, kterou se poskytuje nepřetržitá distanční
hlasová a elektronická komunikace s osobami vystavenými stálému vysokému
riziku ohrožení zdraví nebo života v případě náhlého zhoršení jejich
zdravotního stavu nebo schopností. Služba obsahuje poskytnutí nebo
zprostředkování neodkladné pomoci při krizové situaci, sociální poradenství,
sociálně terapeutické činnosti, zprostředkování kontaktu se společenským
prostředím a pomoc při prosazování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání
osobních záležitostí.
Služba je zpoplatněna.
Průvodcovské a předčitatelské služby: (§ 42)
Průvodcovské a předčitatelské služby jsou terénní nebo ambulantní služby
poskytované osobám, jejichž schopnosti jsou sníženy z důvodu věku nebo
zdravotního postižení v oblasti orientace nebo komunikace, a napomáhá
jim osobně si vyřídit vlastní záležitosti. Služby mohou být poskytovány
též jako součást jiných služeb. Služba obsahuje zprostředkování kontaktu
se společenským prostředím a pomoc při uplatňování práv, oprávněných
zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.
Služba je zpoplatněna.
Podpora samostatného bydlení: (§43)
Podpora samostatného bydlení je terénní služba poskytovaná osobám,
které mají sníženou soběstačnost z důvodu zdravotního postižení nebo
chronického onemocnění, včetně duševního onemocnění, jejichž situace
vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby. Služba obsahuje pomoc při zajištění chodu
domácnosti, výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, zprostředkování
kontaktu se společenským prostředím, sociálně terapeutické činnosti
a pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních
záležitostí.
Služba je zpoplatněna.
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Odlehčovací služby: (§44)
Odlehčovací služby jsou terénní, ambulantní nebo pobytové služby
poskytované osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku,
chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, o které je jinak
pečováno v jejich přirozeném sociálním prostředí; cílem služby je umožnit
pečující fyzické osobě nezbytný odpočinek. Služba obsahuje pomoc při
zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně
nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, poskytnutí stravy nebo
pomoc při zajištění stravy, poskytnutí ubytování v případě pobytové služby,
zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, sociálně terapeutické
činnosti, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání
osobních záležitostí a výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti.
Služba je zpoplatněna.
Centra denních služeb: (§45)
V centrech denních služeb se poskytují ambulantní služby osobám, které
mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo
zdravotního postižení, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby.
Služba obsahuje pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek
pro osobní hygienu, poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy,
výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, zprostředkování kontaktu
se společenským prostředím, sociálně terapeutické činnosti a pomoc při
uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.
Služba je zpoplatněna.
Denní stacionáře: (§46)
V denních stacionářích se poskytují ambulantní služby osobám, které mají
sníženou soběstačnost z důvodu věku nebo zdravotního postižení a osobám
s chronickým duševním onemocněním, jejichž situace vyžaduje pravidelnou
pomoc jiné fyzické osoby. Služba obsahuje pomoc při zvládání běžných
úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí
podmínek pro osobní hygienu, poskytnutí stravy, výchovné, vzdělávací
a aktivizační činnosti, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,
sociálně terapeutické činnosti a pomoc při uplatňování práv, oprávněných
zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.
Služba je zpoplatněna.
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Týdenní stacionáře: (§47)
V týdenních stacionářích se poskytují pobytové služby osobám, které mají
sníženou soběstačnost z důvodu věku nebo zdravotního postižení a osobám
s chronickým duševním onemocněním, jejichž situace vyžaduje pravidelnou
pomoc jiné fyzické osoby. Služba obsahuje poskytnutí ubytování, poskytnutí
stravy, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní
hygienu, pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, výchovné,
vzdělávací a aktivizační činnosti, zprostředkování kontaktu se společenským
prostředím, sociálně terapeutické činnosti a pomoc při uplatňování práv,
oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.
Služba je zpoplatněna.
Domovy pro osoby se zdravotním postižením: (§ 48)
V domovech pro osoby se zdravotním postižením se poskytují pobytové
služby osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu zdravotního
postižení, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby.
Služba obsahuje poskytnutí ubytování, poskytnutí stravy, pomoc při
zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně nebo
poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, výchovné, vzdělávací a aktivizační
činnosti, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, sociálně
terapeutické činnosti a pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů
a při obstarávání osobních záležitostí.
Služba je zpoplatněna.
Domovy pro seniory: (§ 49)
V domovech pro seniory se poskytují pobytové služby osobám, které
mají sníženou soběstačnost zejména z důvodu věku, jejichž situace
vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. Služba obsahuje
poskytnutí ubytování, poskytnutí stravy, pomoc při zvládání běžných
úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí
podmínek pro osobní hygienu, zprostředkování kontaktu se společenským
prostředím, sociálně terapeutické činnosti, aktivizační činnosti a pomoc
při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních
záležitostí.
Služba zpoplatněna platu.
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Domovy se zvláštním režimem: (§ 50)
V domovech se zvláštním režimem se poskytují pobytové služby
osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu chronického
duševního onemocnění nebo závislosti na návykových látkách,
a osobám se stařeckou, Alzheimerovou demencí a ostatními typy
demencí, které mají sníženou soběstačnost z důvodu těchto onemocnění,
jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. Režim
v těchto zařízeních při poskytování sociálních služeb je přizpůsoben
specifickým potřebám těchto osob. Služba obsahuje poskytnutí
ubytování, poskytnutí stravy, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí
podmínek pro osobní hygienu, pomoc při zvládání běžných úkonů péče
o vlastní osobu, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,
sociálně terapeutické činnosti, aktivizační činnosti, pomoc při uplatňování
práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.
Služba je zpoplatněna.
Chráněné bydlení: (§ 51)
Chráněné bydlení je pobytová služba poskytovaná osobám, které mají
sníženou soběstačnost z důvodu zdravotního postižení nebo chronického
onemocnění, včetně duševního onemocnění, jejichž situace vyžaduje pomoc
jiné fyzické osoby. Chráněné bydlení má formu skupinového, popřípadě
individuálního bydlení. Služba obsahuje poskytnutí stravy nebo pomoc při
zajištění stravy, poskytnutí ubytování, pomoc při zajištění chodu domácnosti,
výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, zprostředkování kontaktu
se společenským prostředím, sociálně terapeutické činnosti, pomoc
při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních
záležitostí.
Služba je zpoplatněna.
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Sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních ústavní péče: (§52)
Ve zdravotnických zařízeních ústavní péče se poskytují pobytové sociální
služby osobám, které již nevyžadují ústavní zdravotní péči, ale vzhledem
ke svému zdravotnímu stavu nejsou schopny se obejít bez pomoci jiné fyzické
osoby a nemohou být proto propuštěny ze zdravotnického zařízení ústavní
péče do doby, než jim je zabezpečena pomoc osobou blízkou nebo jinou
fyzickou osobou nebo zajištěno poskytování terénních nebo ambulantních
sociálních služeb anebo pobytových sociálních služeb v zařízeních sociálních
služeb. Služba obsahuje poskytnutí ubytování, poskytnutí stravy, pomoc
při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, pomoc
při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, zprostředkování kontaktu
se společenským prostředím, sociálně terapeutické činnosti, aktivizační
činnosti a pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání
osobních záležitostí.
Služba je zpoplatněna.
Služby sociální prevence
Služby sociální prevence napomáhají zabránit sociálnímu vyloučení osob,
které jsou tímto ohroženy pro krizovou sociální situaci, životní návyky
a způsob života vedoucí ke konfliktu se společností, sociálně znevýhodňující
prostředí a ohrožení práv a oprávněných zájmů trestnou činností jiné fyzické
osoby. Cílem služeb sociální prevence je napomáhat osobám k překonání
jejich nepříznivé sociální situace a chránit společnost před vznikem a šířením
nežádoucích společenských jevů.
Raná péče: ( § 54)
Raná péče je terénní, popřípadě ambulantní služba poskytovaná dítěti
a rodičům dítěte ve věku do 7 let, které je zdravotně postižené, nebo jehož
vývoj je ohrožen v důsledku nepříznivé sociální situace. Služba je zaměřena
na podporu rodiny a podporu vývoje dítěte s ohledem na jeho specifické
potřeby. Služba obsahuje výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti,
zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, sociálně terapeutické
činnosti, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání
osobních záležitostí.
Služba se poskytuje bezplatně.
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Telefonická krizová pomoc: (§ 55)
Služba telefonické krizové pomoci je terénní služba poskytovaná
na přechodnou dobu osobám, které se nacházejí v situaci ohrožení zdraví
nebo života nebo v jiné obtížné životní situaci, kterou přechodně nemohou
řešit vlastními silami. Služba obsahuje telefonickou krizovou pomoc,
pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních
záležitostí.
Tlumočnické služby: (§ 56)
Tlumočnické služby jsou terénní, popřípadě ambulantní služby poskytované
osobám s poruchami komunikace způsobenými především smyslovým
postižením, které zamezuje běžné komunikaci s okolím bez pomoci jiné
fyzické osoby. Služba obsahuje zprostředkování kontaktu se společenským
prostředím, pomoc při uplatňování práv a oprávněných zájmů a při
obstarávání osobních záležitostí.
Služba se poskytuje bezplatně.
Azylové domy: (§ 57)
Azylové domy poskytují pobytové služby na přechodnou dobu osobám
v nepříznivé sociální situaci spojené se ztrátou bydlení. Služba obsahuje
poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, poskytnutí ubytování
a pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních
záležitostí.
Služba je zpoplatněna.
Domy na půl cesty: (§ 58)
Domy na půl cesty poskytují pobytové služby zpravidla pro osoby
do 26 let věku, které po dosažení zletilosti opouštějí školská zařízení pro
výkon ústavní nebo ochranné výchovy, popřípadě pro osoby z jiných zařízení
pro péči o děti a mládež, a pro osoby, které jsou propuštěny z výkonu trestu
odnětí svobody nebo ochranné léčby. Způsob poskytování sociálních služeb
v těchto zařízeních je přizpůsoben specifickým potřebám těchto osob. Služba
obsahuje poskytnutí ubytování, zprostředkování kontaktu se společenským
prostředím, sociálně terapeutické činnostin a pomoc při uplatňování práv,
oprávněných zájmů a obstarávání osobních záležitostí.
Služba je zpoplatněna.
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Kontaktní centra: (§ 59)
Kontaktní centra jsou nízkoprahová zařízení poskytující ambulantní,
popřípadě terénní služby osobám ohroženým závislostí na návykových
látkách. Cílem služby je snižování sociálních a zdravotních rizik spojených
se zneužíváním návykových látek. Služba obsahuje sociálně terapeutické
činnosti, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání
osobních záležitostí a poskytnutí podmínek pro osobní hygienu.
Služba se poskytuje bezplatně.
Krizová pomoc: (§ 60)
Krizová pomoc je terénní, ambulantní nebo pobytová služba na přechodnou
dobu poskytovaná osobám, které se nacházejí v situaci ohrožení zdraví
nebo života, kdy přechodně nemohou řešit svoji nepříznivou sociální situaci
vlastními silami. Služba obsahuje poskytnutí ubytování, poskytnutí stravy
nebo pomoc při zajištění stravy, sociálně terapeutické činnosti a pomoc při
uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.
Služba se poskytuje bezplatně.
Intervenční centra: (§ 60a)
Na základě rozhodnutí o vykázání ze společného obydlí nebo zákazu vstupu
do něj vydaného podle zvláštního právního předpisu je osobě ohrožené
násilným chováním vykázané osoby nabídnuta pomoc nejpozději
do 48 hodin od doručení opisu tohoto rozhodnutí intervenčnímu centru. Pomoc
intervenčního centra může být poskytnuta rovněž na základě žádosti osoby
ohrožené násilným chováním jiné osoby obývající s ní společné obydlí nebo
i bez takového podnětu, a to bezodkladně poté, co se intervenční centrum
o ohrožení osoby násilným chováním dozví.
Sociální služby v intervenčním centru jsou poskytovány jako služby
ambulantní, terénní nebo pobytové. Služba obsahuje sociálně terapeutické
činnosti, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání
osobních záležitostí.
Služba poskytovaná formou pobytových služeb obsahuje vedle základních
činností uvedených shora tyto základní činnosti; poskytnutí ubytování,
poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy. Součástí služby
je zajištění spolupráce a vzájemné informovanosti mezi intervenčními centry,
poskytovateli jiných sociálních služeb, orgány sociálně-právní ochrany dětí,
obcemi, útvary Policie České republiky a obecní policie, jakož i ostatními
orgány veřejné správy.
Služba je zpoplatněna.
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Nízkoprahová denní centra: (§ 61)
Nízkoprahová denní centra poskytují ambulantní, popřípadě terénní
služby pro osoby bez přístřeší. Služba obsahuje pomoc při osobní hygieně
nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, poskytnutí stravy nebo
pomoc při zajištění stravy a pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů
a obstarávání osobních záležitostí.
Služba se poskytuje bezplatně.
Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež: (§ 62)
Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež poskytují ambulantní, popřípadě
terénní služby dětem ve věku od 6 do 26 let ohroženým společensky
nežádoucími jevy. Cílem služby je zlepšit kvalitu jejich života předcházením
nebo snížením sociálních a zdravotních rizik souvisejících se způsobem
jejich života, umožnit jim lépe se orientovat v jejich sociálním prostředí
a vytvářet podmínky k řešení jejich nepříznivé sociální situace. Služba může
být poskytována osobám anonymně. Služba obsahuje výchovné, vzdělávací
a aktivizační činnosti, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,
sociálně terapeutické činnosti a pomoc při uplatňování práv, oprávněných
zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.
Služba se poskytuje bezplatně.
Noclehárny: (§ 63)
Noclehárny poskytují ambulantní služby osobám bez přístřeší, které mají
zájem o využití hygienického zařízení a přenocování. Služba obsahuje
pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
a poskytnutí přenocování.
Služba je zpoplatněna.
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Služby následné péče: (§ 64)
Služby následné péče jsou ambulantní nebo pobytové služby
poskytované osobám s chronickým duševním onemocněním a osobám
závislým na návykových látkách, které absolvovaly ústavní léčbu
ve zdravotnickém zařízení, absolvovaly ambulantní léčbu nebo se jí
podrobují, nebo osobám, které abstinují. Služba obsahuje sociálně terapeutické
činnosti, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, pomoc při
uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.
Služba je poskytovaná formou pobytových služeb v zařízeních následné
péče obsahuje vedle základních činností uvedených shora dále poskytnutí
ubytování a poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy.
Služba se poskytuje bezplatně.
Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi: (§ 65)
Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi jsou terénní, popřípadě
ambulantní služby poskytované rodině s dítětem, u kterého je jeho vývoj
ohrožen v důsledku dopadů dlouhodobě krizové sociální situace, kterou
rodiče nedokáží sami bez pomoci překonat, a u kterého existují další rizika
ohrožení jeho vývoje. Služba obsahuje výchovné, vzdělávací a aktivizační
činnosti, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, sociálně
terapeutické činnosti a pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při
obstarávání osobních záležitostí.
Služba se poskytuje bezplatně.
Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním
postižením: (§ 66)
Sociálně aktivizační služby jsou ambulantní, popřípadě terénní služby
poskytované osobám v důchodovém věku nebo osobám se zdravotním
postižením ohroženým sociálním vyloučením. Služba obsahuje
zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, sociálně terapeutické
činnosti a pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání
osobních záležitostí.
Služba se poskytuje bezplatně.
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Sociálně terapeutické dílny: (§ 67)
Sociálně terapeutické dílny jsou ambulantní služby poskytované osobám
se sníženou soběstačností z důvodu zdravotního postižení, které nejsou
z tohoto důvodu umístitelné na otevřeném ani chráněném trhu práce. Jejich
účelem je dlouhodobá a pravidelná podpora zdokonalování pracovních návyků
a dovedností prostřednictvím sociálně pracovní terapie. Služba obsahuje
pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu,
poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, nácvik dovedností pro
zvládání péče o vlastní osobu, soběstačnosti a dalších činností vedoucích
k sociálnímu začlenění a podpora vytváření a zdokonalování základních
pracovních návyků a dovedností.
Služba se poskytuje bezplatně.
Terapeutické komunity: (§ 68)
Terapeutické komunity poskytují pobytové služby i na přechodnou dobu pro
osoby závislé na návykových látkách nebo osoby s chronickým duševním
onemocněním, které mají zájem o začlenění do běžného života. Služba
obsahuje poskytnutí stravy, poskytnutí ubytování, zprostředkování kontaktu
se společenským prostředím, sociálně terapeutické činnosti a pomoc při
uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.
Služba je zpoplatněna.
Terénní programy: (§ 69)
Terénní programy jsou terénní služby poskytované osobám, které vedou
rizikový způsob života nebo jsou tímto způsobem života ohroženy. Služba
je určena pro problémové skupiny osob, uživatele návykových látek nebo
omamných psychotropních látek, osoby bez přístřeší, osoby žijící v sociálně
vyloučených komunitách a jiné sociálně ohrožené skupiny. Cílem služby
je tyto osoby vyhledávat a minimalizovat rizika jejich způsobu života. Služba
může být osobám poskytována anonymně. Služba obsahuje zprostředkování
kontaktu se společenským prostředím a pomoc při uplatňování práv,
oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.
Služba se poskytuje bezplatně.
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Sociální rehabilitace: (§ 70)
Sociální rehabilitace je soubor specifických činností směřujících k dosažení
samostatnosti, nezávislosti a soběstačnosti osob, a to rozvojem jejich
specifických schopností a dovedností, posilováním návyků a nácvikem výkonu
běžných, pro samostatný život nezbytných činností alternativním způsobem
využívajícím zachovaných schopností, potenciálů a kompetencí. Sociální
rehabilitace se poskytuje formou terénních a ambulantních služeb, nebo
formou pobytových služeb poskytovaných v centrech sociálně rehabilitačních
služeb. Služba poskytovaná formou terénních nebo ambulantních služeb
obsahuje nácvik dovedností pro zvládání péče o vlastní osobu, soběstačnosti
a dalších činností vedoucích k sociálnímu začlenění, zprostředkování
kontaktu se společenským prostředím, výchovné, vzdělávací a aktivizační
činnosti a pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání
osobních záležitostí.
Služba poskytovaná formou pobytových služeb v centrech sociálně
rehabilitačních služeb obsahuje vedle základních činností také ubytování,
poskytnutí stravy a pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro
osobní hygienu.
Služba je zpoplatněna.
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MĚSTO STUDÉNKA
Dům s pečovatelskou službou (DPS)
Kontaktní údaje
Adresa:
Telefon:
E-mail:
Internetová adresa:

Budovatelská 779, Studénka
556 402 136
blahetova@mesto-studenka.cz
www.mesto-studenka.cz

Obecné informace
Zřizovatel:
Provozovatel:
Kontaktní osoba:

Město Studénka
Město Studénka
Mária Blahetová

Cílová skupina klientů
Senioři – obyvatelé domu s pečovatelskou službou, kteří z důvodu věku,
chronického onemocnění nebo zdravotního postižení potřebují pomoc jiné
fyzické osoby.
Charakteristika poskytovaných služeb
Pečovatelská služba dle § 40 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách,
ve znění pozdějších předpisů.
Praktické informace
Žádost o byt lze vyzvednout u vedoucí DPS v pondělí a ve středu od 8:00 do
11:30 a od 12:00 do 17:00 hodin. Žádosti jsou vedeny v evidenci žadatelů
a vyřizovány jsou v souladu se Směrnicí č. 4/2006, o nájmu bytů ve vlastnictví
města Studénky a Dodatku č. 1 této směrnice. Nájemcům bytů jsou na
základě uzavřené smlouvy poskytovány služby dle zákona č. 108/2006
Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů. Úhrada služeb je
prováděna v souladu s platným ceníkem služeb. Žádost o byt i ceník služeb
je k dispozici na internetových stránkách města.
Bližší informace podá vedoucí zařízení.
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CHARITA STUDÉNKA
Dům pokojného stáří „ Domov sv. Anny“
Kontaktní údaje
Adresa:
Telefon:
E-mail:

Studénka, Malá strana 460
556 401 726, 556 400 066, 556 400 071,
608 535 075
studenka@caritas.cz

Obecné informace
Zřizovatel:
Provozovatel:
Kontaktní osoba:

Charita Studénka
Charita Studénka
Ing. Anna Šikulová

Cílová skupina klientů
Senioři, kteří jsou z důvodu svého nepříznivého zdravotního stavu
odkázáni na stálou pomoc druhé osoby a nemohou již žít ve svém domácím
prostředí.
Charakteristika poskytovaných služeb
Poskytování pobytové služby seniorům (ubytování, strava, služby
pečovatelské a zdravotní), kteří mají sníženou soběstačnost z důvodu věku
a zdravotního stavu a jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné
fyzické osoby.
Praktické informace:
Zařízení je s celoročním provozem. Žádost o umístění lze vyzvednout
v domě pokojného stáří u ředitelky nebo sociální pracovnice v pracovních
dnech od 8:00 do 16:00 hodin, formulář žádosti je možno po telefonické
domluvě zaslat e-mailem. Vyplněná žádost je zařazena do pořadníku. Cena
za ubytování vychází z vyhlášky Ministerstva práce a sociálních věcí ČR
(MPSV ČR).
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Charitní pečovatelská služba
Kontaktní údaje
Adresa:
Telefon:
E-mail:

Studénka, Malá strana 460
556 400 066, 608 535 651
ivana.hankova@caritas.cz

Obecné informace
Zřizovatel:
Provozovatel:
Kontaktní osoba:

Charita Studénka
Charita Studénka
Ivana Hanková

Cílová skupina klientů
Osoby se sníženou soběstačností, které z důvodu věku, chronického
onemocnění, nebo zdravotního postižení potřebují pomoc jiné fyzické
osoby.
Charakteristika služeb
Terénní pečovatelská služba poskytovaná dle zákona č. 108/2006 Sb.,
o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.
Jedná se o poskytování pomoci při zvládání běžných úkonů péče o vlastní
osobu, pomoc při osobní hygieně, zajištění stravy, pomoc při zajištění chodu
domácnosti a zprostředkování kontaktu se společenským prostředím.
Praktické informace:
Bližší informace lze získat na výše uvedených kontaktech telefonicky
nebo osobně v pracovní dny od 8:00 do 15:00 hodin. Pečovatelská služba
je realizována na základě uzavřené smlouvy mezi Charitou Studénka
a uživatelem služby. Pečovatelské služby jsou hrazeny uživatelem služby
dle cen daných vyhláškou MPSV ČR.
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Půjčovna zdravotnických pomůcek
Kontaktní údaje
Adresa:
Telefon:
E-mail:

Studénka, Malá strana 216
770 724 925, 556 400 043
dagmar.pomikalkova@caritas.cz

Obecné informace
Zřizovatel:
Provozovatel:
Kontaktní osoba:

Charita Studénka
Charita Studénka
Dagmar Pomikálková

Cílová skupina klientů
Osoby, jejichž zdravotní stav vyžaduje používání zdravotnických
a rehabilitačních pomůcek.
Charakteristika služeb
Zapůjčování zdravotnických a rehabilitačních pomůcek.
Praktické informace
Informace o možnosti zápůjčky je podávána osobně nebo telefonicky.
Pomůcky jsou zapůjčovány na sjednanou dobu s možností prodloužení.
Převoz pomůcek do domácností Charita Studénka nezajišťuje.
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ZÁMEK NOVÁ HORKA, příspěvková organizace
Adresa:
IČ:
Zřizovatel:
Kontaktní osoba:
Internetová adresa:
E-mail:
Telefon:

Studénka, Nová Horka 22
48804860
Moravskoslezský kraj, 28. října 117,
702 18 Ostrava
Marie Vyškovská, ředitelka
www.uspnovahorka.cz
marie.vyskovska@uspnovahorka.cz
556 428 072, fax 556 413 173

Cílová skupina klientů
Ženy od 26 let z oblasti Moravskoslezského kraje se střední a těžkou mentální
retardací, se sníženou schopností sebeobsluhy vyžadující asistenci druhé
osoby, s přidruženou tělesnou vadou, s pohybem pomocí kompenzačních
pomůcek (chodítka, berle).
Charakteristika služby
Poskytování sociálních služeb podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních
službách, ve znění pozdějších předpisů, v souladu s rozhodnutím o registraci,
jakož i zajišťování fakultativních činností s poskytováním sociálních služeb
souvisejících.
Praktické informace
Sociální služba Zámek Nová Horka nabízí rozmanité kulturně-společenské
aktivity a činnosti, jejichž smysl spočívá v zajímavém využití volného
času, komunikaci a partnerství. Podstatou poskytované služby je snižování
nepřiměřené závislosti uživatelů na vnější pomoci a podpora běžného
způsobu života.
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Zájmové organizace a sdružení – využití volného času
Městské kulturní středisko Studénka, příspěvková organizace
Adresa:
Kontaktní osoba:
Internetová adresa:
E-mail:
Telefon:

Studénka, 2. května 7
Renáta Novotná
www.meksstudenka.cz
novotna@meksstudenka.cz
556 400 789, 556 400 411

Městské kulturní středisko (MěKS) každý měsíc pravidelně organizuje široké
spektrum kulturních akcí pro všechny věkové kategorie občanů. Tyto
akce jsou zveřejňovány prostřednictvím kabelové televize, ve Zpravodaji
Studénka, na plakátech, internetových stránkách MěKS, na měsíčních
skládankách MěKS a na letáčcích městského informačního centra.
Městské kulturní středisko dále provozuje:
Městské knihovny
Studénka, Panská 229
Telefon 553 303 732
Arm. gen. L. Svobody 760
Telefon 553 303 792
Vagonářské muzeum
Studénka, Panská 229 (zámek)

Telefon 553 303 730

Klub Peklo
Studénka, 2. května 7

Telefon 556 400 789

Organizuje kurzy:
- kalanetiky
- orientálního tance
- cvičení klubu zdraví
- cizích jazyků
Pod hlavičkou Městského kulturního střediska působí:
- divadelní soubor „2x3“
- Tamburašský orchestr BRAČ
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Klub důchodců při ZO MSV Studénka
Kontaktní osoba:
Marie Macháčová
Telefon:
723 163 908
Klub důchodců města Studénky
Adresa:
Studénka, Budovatelská 779
Kontaktní osoba.
Vlasta Fabiánová
Telefon:
556 402 136
Sdružení zdravotně postižených, smíšená organizace Studénka
Adresa:
Studénka, Poštovní 660
Kontaktní osoba:
Jaroslava Novosadová
Telefon:
556 401 227
Klub českých turistů - Turistika zdravotně postižených
Adresa:
Studénka, Sjednocení 626
Kontaktní osoba:
František Dvouletý
Internetová adresa:
www.kct-msk.cz
Telefon:
556 401 252, 605 574 352
Turistický oddíl
Kontaktní osoba:
Telefon:

Božena Suráková
728 187 937
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RODINA A DĚTI
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CHARITA STUDÉNKA
Byt pro matky v tísni:
Kontaktní údaje
Adresa:
Telefon:
E-mail:

Studénka, Malá strana 460
556 401 726, 556 400 066, 556 400 071
608 535 075
studenka@caritas.cz

Obecné informace
Zřizovatel:
Provozovatel:
Kontaktní osoba:

Charita Studénka
Charita Studénka
Ing. Anna Šikulová

Cílová skupina klientů
Matky s dětmi, které se ocitly v nepříznivé sociální situaci a nemají kde
bydlet.
Charakteristika služeb
Azylové ubytování na přechodnou dobu (maximálně 1 rok) pro matku s dětmi
(1 – 2) v nepříznivé sociální situaci. Matce je poskytováno ubytování, jsou
jí vytvořeny podmínky pro samostatnou přípravu jídla a poskytována pomoc
při uplatňování práv a oprávněných zájmů.
Praktické informace
Matka s dětmi má k dispozici byt I. kategorie velikosti 1+1 s veškerým
vybavením ( nábytek, nádobí, domácí spotřebiče ). Byt není určen k řešení
bytové situace. Cena za ubytování je dána vyhláškou MPSV ČR.
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Zájmové organizace a sdružení pro děti a mládež:
Městské kulturní středisko Studénka, příspěvková organizace
Adresa:
Studénka, 2. května 7
Kontaktní osoba:
Renáta Novotná
Telefon:
556 400 789, 556 400 411
Internetová adresa:
www.meksstudenka.cz
E-mail:
novotna@meksstudenka.cz
Městské kulturní středisko (MěKS) každý měsíc pravidelně organizuje široké
spektrum kulturních akcí pro všechny věkové kategorie občanů. Tyto
akce jsou zveřejňovány prostřednictvím kabelové televize, ve Zpravodaji
Studénka, na plakátech, internetových stránkách MěKS, na měsíčních
skládankách MěKS a na letáčcích městského informačního centra.
Městské kulturní středisko dále provozuje:
Městské knihovny
Studénka, Panská 229
Telefon 553 303 732
Studénka, Arm. gen. L. Svobody 760
Telefon 553 303 792
Vagonářské muzeum
Studénka, Panská 229 (zámek)

Telefon 553 303 730

Klub Peklo
Studénka, 2. května 7

Telefon 556 400 789

Organizuje kurzy:
- kalanetiky
- orientálního tance
- cvičení klubu zdraví
- cizích jazyků
Pod hlavičkou Městského kulturního střediska působí:
- divadelní soubor „2x3“
- Tamburašský orchestr BRAČ
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ABM BMX Studénka
Adresa:
Kontaktní osoba:
Internetová adresa:
E-mail:
Telefon:

Studénka, Arm. gen. L. Svobody 752
Jan Gola
www.bmxstudenka.estranky.cz
danek6@centrum.cz
723 177 949

Československý zálesák – Zálesácké středisko
CH.A.O.S. Studénka
Adresa:
Studénka, Smetanova 775
Kontaktní osoba:
ing. Radim Silber
E- mail:
ch.a.o.s@seznam.cz
Telefon:
604 124 478
Hokejový klub Studénka – HC Studénka
Adresa:
Studénka, Budovatelská 770
Kontaktní osoba:
Mojmír Kotas
Internetová adresa:
www.hc-studenka.cz
E-mail:
hc.studenka@seznam.cz
Telefon:
552 303 744
Horolezecký oddíl Studénka
Adresa:
Studénka, Nádražní 194
Kontaktní osoba:
Soňa Ondřejková
Internetová adresa:
www.hostudenka.estranky.cz
E-mail:
hostudenka@seznam.cz
Jezdecký klub Studénka
Adresa:
Kontaktní osoba:
E-mail:
Telefon:

Studénka, Jiráskova 656
Věra Šobichová
jkstudenka@email.cz
556 401 544, 737 241 202

Tělovýchovná jednota Vagonka Studénka
Adresa:
Studénka, Sjednocení 835
Kontaktní osoba:
Pavel Macháček
Internetová adresa:
www.tj.studenka.sweb.cz
E-mail:
tj.studenka@seznam.cz
Telefon:
737 844 900
Oddíly kopaná, volejbal, stolní tenis, šachy, judo, sport pro všechny,
skateboard, jóga, atletika, turistika, lyžování a rekreační sporty.
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MSV Studénka, s.r.o. – Tenisový klub
Adresa:
Studénka, Tovární 342
Internetová adresa:
www.msvstudenka.cz
E-mail:
info@msvstudenka.cz
tenis@msvstudenka.cz
Telefon:
556 403 614, 724 547 374
Sbor dobrovolných hasičů
Internetová adresa:
www.sdh-studenka.wbs.cz
SDH Studénka - Butovice
Adresa:
Kontaktní osoba:
E-mail:
Telefon:

Studénka, Butovická 514
David Restl
Restl.David@seznam.cz
736 627 404

SDH Studénka - město
Adresa:
Kontaktní osoba:
Telefon:

Studénka, Družstevní 284
Pavel Foldyna
736 627 405

SDH Studénka - nádraží
Adresa:
Kontaktní osoba:
E-mail:

Studénka, 2. května 883
Miroslav Holaň
hasici.studenka@tiscali.cz

Sportovní klub Policie Ostrava, oddíl kynologie
Adresa:
Studénka, areál Radar
Kontaktní osoba:
Bc. Petr Kozák
Internetová adresa:
www.home.tiscali.cz/skpostrava/pg
E-mail:
teamcanine@tiscali.cz
Telefon:
605 790 975
Sportovní klub Studénka, občanské sdružení
Adresa:
Studénka, Bezručova 455
Kontaktní osoba:
Milan Stiller
E-mail:
misti@centrum.cz
Telefon:
737 319 575
Sportovní klub Statek Nová Horka
Adresa:
Studénka, Nová Horka 52
Kontaktní osoba:
Stanislav Reichel
Telefon:
604 374 195
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Základní škola Studénka, ul. Sjednocení:
Adresa:
Studénka, Sjednocení 650
Kontaktní osoba:
Bc. Marta Kolenčíková
Internetová adresa:
www.zssjednoceni.kyklop.cz
E-mail:
zs.sjednoceni@applet.cz
Telefon:
556 400 782
Kroužky - keramika, letecký modelářský, horolezecký, florbal, kroužek
výtvarný, vlastivědný, knihovnický, rybářský a divadelní, dále modelář,
volejbal, informatika, kopaná, judo, diskotance, zálesák, pohybové hry,
rozvoj řeči.
Základní škola T. G. Masaryka
Adresa:
Studénka, 2. května 500
Internetová adresa:
www.zstgm-studenka.cz
E-mail:
zs.sttgm@applet.cz
Telefon:
556 400 775
Kroužky – výpočetní technika, rybáři, volejbal, florbal, taneční, stolní tenis,
dívčí klub, dovedné ruce.
Soukromá hudební škola Musicale, v.o.s.
Adresa:
Studénka, Poštovní 659
Kontaktní osoby:
Jan Sniehotta
Mgr. Jana Sniehottová
E-mail:
zus.muzicale@tiscali.cz
Telefon:
556 400 014
Škola vyučuje hru na klavír, elektronické klávesové nástroje, zobcovou
flétnu, příčnou flétnu, klarinet, saxofon, trubku, lesní roh, kytaru, trombón, bicí.
Dále vyučuje sborový zpěv, výuku dětí MŠ s rodiči – „hudební školička
nejmenším“, pěvecký sbor Studeňáček, dětský jazzový orchestr
Musicale-band a sbor zobcových fléten Studenečtí pištci.
Střední škola ekonomicko-podnikatelská Studénka, o. p. s.
Adresa:
Studénka, Arm. gen. L. Svobody 760
Internetová adresa:
www.sepsstud.cz
E-mail:
seps@sepsstud.cz
Telefon:
556 402 659
Výuka německého a anglického jazyka
Autoškola RT, telefon 603 216 926-7
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Pionýrská skupina (PS) Butovická
Adresa:
Studénka, Butovická 61
Kontaktní osoba:
Ivo Fišer
Internetová adresa:
www.studenka.pionyr.cz
Telefon:
732 467 021
Junák, oddíl Studénka (středisko Albrechtičky)
Adresa:
Albrechtičky 53
Studénka, Jiráskova 834
Kontaktní osoba:
ing. Vít Friml
Internetová adresa:
http://junak.unas.cz
E-mail:
vita.fr@email.cz
Telefon:
552 302 720
Bengálské berušky
Adresa:
Kontaktní osoba:
E-mail:
Telefon:

Studénka, Butovická 48
Petr Schneider
schneider62@seznam.cz
605 562 959

Předškolka
Setkávání maminek na mateřské dovolené s dětmi od 1 roku věku.
Adresa:
Mateřská škola Studénka, ul. Komenského
Kontaktní osoba:
Lenka Anlaufová
Telefon:
552 303 707
Rodinné centrum Naschválníček
Adresa:
Studénka, Arm. gen. L. Svobody 760
Kontaktní osoba:
Iveta Johnová
Internetová adresa:
www.cvcdk.cz
E-mail:
IvetaJohnova@seznam.cz
Telefon:
602 950 528
(Společnost pro děti, rodinu a volný čas – nezisková organizace, centrum
Ostrava)
Jedná se o řízenou činnost rodičů a dětí předškolkového věku pod vedením
vyškolené instruktorky.
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OSOBY V OBTÍŽNÝCH
ŽIVOTNÍCH SITUACÍCH
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CHARITA STUDÉNKA
Charitní šatník – humanitární pomoc:
Adresa:
Kontaktní osoba:
Telefon:
E-mail:

Malá strana 216, Studénka
ing. Anna Šikulová
556 401 726, 608 535 075
studenka@caritas.cz

Cílová skupina klientů:
Osoby v nepříznivé sociální situaci.
Charakteristika služeb:
Možnost výběru použitého ošacení.
Praktické informace:
Otvírací doba: středa 5:00 – 17:30 hod., neděle 10:00 – 11:30 hod.
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MĚSTO STUDÉNKA
Ubytovna pro osoby společensky nepřizpůsobivé
Adresa:
Kontaktní osoba:
Telefon:
Internetová adresa:
E-mail:

Tovární 322, Studénka
Monika Petrášová
556 414 331
www.mesto-studenka.cz
petrasova@mesto-studenka.cz

Cílová skupina klientů:
Osoby, které nemají vlastní bydlení a z různých důvodů se ocitly v sociální
tísní.
Charakteristika služeb:
Přechodné ubytování na dobu určitou půl roku. Pokud ubytovaný občan
v této době nevyřeší své bydlení, ač se o to aktivně snažil, může být ubytovací
smlouva výjimečně prodloužena. Každý případ je posuzován individuálně.
Praktické informace:
Ubytování je poskytnuto na základě uzavřené ubytovací smlouvy.
Informace o podmínkách k uzavření smlouvy a o platbě za ubytování
poskytne žadatelům sociální pracovnice p. Monika Petrášová.
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ÚŘADY
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MĚSTO STUDÉNKA
Městský úřad, odbor školství, kultury a sociálních věcí
Adresa:
Kontaktní osoba:
Telefon:
Internetová adresa:
E-mail:

nám. Republiky 762, Studénka
PhDr. Olga Svobodová
556 414 355
www.mesto-studenka.cz
svobodova@mesto-studenka.cz

Odbor školství, kultury a sociálních věcí zajišťuje:
a) Výkon státní správy v přenesené působnosti dle zákona č. 110/226
Sb., o životním a existenčním minimu, ve znění pozdějších předpisů
a zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění
pozdějších předpisů:
poskytuje dávky pomoci v hmotné nouzi (příspěvek na živobytí,
doplatek na bydlení, mimořádná okamžitá pomoc),
poskytuje sociální poradenství vedoucí k řešení hmotné nouze,
nebo jejímu předcházení,
provádí sociální šetření v domácnostech občanů, žádajících
poskytnutí dávek ze systému hmotné nouze,
posuzuje, zda se nestal občan Evropské unie, který je hlášen
k pobytu na území České republiky neodůvodnitelnou zátěží
systému hmotné nouze a činí další potřebná opatření.
b)

Výkon státní správy dle zákona č. 100/1988 Sb., o sociálním
zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky Ministerstva
práce a sociálních věcí České republiky č. 182/1991 Sb., ve znění
pozdějších předpisů:
poskytuje příspěvek úplně, nebo prakticky nevidomým občanům.
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c)

Výkon státní správy na úseku péče o rodinu a děti dle zákona
č. 359/1999 Sb., o sociálně právní ochraně dětí, ve znění pozdějších
předpisů:
poskytuje sociálně právní a výchovné poradenství dětem i rodičům
při řešení jejich rodinných, osobních a sociálních problémů při
akutních krizových situacích,
spolupracuje při podávání návrhů na předběžná opatření v případě
ohrožení dětí na životě a zdravém vývoji,
vyhledává děti v ohrožení a působí na rodiče, kteří zanedbávají
jejich výchovu,
doporučuje rodičům návštěvu poradenského zařízení pro děti,
spolupracuje při podávání návrhu soudu na ústavní výchovu,
omezení a zbavení rodičovské zodpovědnosti,
rozhoduje o výchovných opatřeních (napomenutí, stanovení
soudního dohledu, uložení opatření k eliminaci škodlivých vlivů
na výchovu),
projednává s rodiči odstranění nedostatků při výchově dítěte,
projednává s dítětem nedostatky v jeho chování,
sleduje, zda je zamezeno přístupu dětí do prostoru, které je
z hlediska jejich rozvoje a výchovy ohrožující.

d)

Výkon samosprávy :
evidence žádostí o byt v domě s pečovatelskou službou
a spolupráce s Komisí DPS při předkládání návrhů na uzavření
nájemní smlouvy k tomuto bytu,
dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách,
ve znění pozdějších předpisů, zajišťování pečovatelské služby
obyvatelům bytů v domě s pečovatelskou službou,
poskytnutí dočasného bydlení osobám, které se ocitly z různých
důvodů bez přístřeší.

Úřední hodiny:
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pondělí
středa

8:00-11:30
8:00-11:30

12:30-17:00 hodin
12:30-17:00 hodin

ÚŘAD PRÁCE NOVÝ JIČÍN
Kontaktní místo Studénka
Adresa:
Kontaktní osoba:
Telefon:
E-mail:

Poštovní 515, Studénka
Alena Folvarčná
556 400 786
alena.folvarcna@nj.mpsv.cz

Poskytování dávek dle zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře,
ve znění pozdějších předpisů, a to:
-

přídavek na dítě
sociální příplatek
příspěvek na bydlení
rodičovský příspěvek
porodné
dávky pěstounské péče

Úřední hodiny:

pondělí
středa
úterý, čtvrtek, pátek

8:00 - 17:00 hodin
8:00 - 17.00 hodin
8:00 - 13.00 hodin.
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Lékaři, rehabilitace, domácí péče
MUDr. Jaromíra Fabianová, praktický lékař
MUDr. Petr Huvar, praktický lékař
MUDr. Jan Sklenář, praktický lékař
MUDr. Naďa Volná, praktický lékař
MUDr. Miroslava Jiříčková, praktický lékař
MUDr. Hana Stachová, dětský lékař
MUDr. Šárka Pekařová, praktický lékař pro děti
MUDr. Dušan Laskafeld, ORL ambulance
MUDr. Dagmar Kantorová, diabetologie
MUDr. Olga Hollá, oční ambulance
MUDr. Milan Canibal, kožní ambulance
MUDr. Zdena Bartošová, neurolog. Ambulance
MUDr. Pavel Hanzelka, chirurgická ambulance
MUDr. Jiřina Marková, Tovární 367, zubní lékař
MUDr. Danuše Šlosarová, zubní lékař
MUDr. Helena Břízová, zubní lékař
MUDr. Marie Tichopádová, zubní lékař
MUDr. Jiřina Vrajíková, alergologie
MUDr. Negussie Zewdie, interní ambulance
MUDr. Naděžda Zewdiová, gynekolog. ambulance
MUDr. Kateřina Zhánělová, gynekolog. ambulance
MUDr. Jiří Starý, psychiatrická ambulance
MUDr. Ivo Vaněček, ortopedie pro děti
Eva Holaňová, biochem. laboratoř
Dana Richterová, zubní laboratoř
Zubní laboratoř Pro Dent
Charita Studénka, domácí zdravotní péče
Vanda Nečasová, rehabilitace
Bc. Hana Burdová, léčebná rehabilitace
Magda Vašicová, klasická homeopatie
Lékařská pohotovost
Rychlá lékařská služba

tel.: 556 400 157
tel.: 556 400 143
tel.: 556 400 091
tel.: 556 402 091
tel.: 556 401 206
tel.: 556 402 581
tel.: 556 400 497
tel.: 556 400 160
tel.: 556 400 160
tel.: 556 400 198
tel.: 556 400 210
tel.: 556 400 156
tel.: 556 731 419
tel.: 556 402 233
tel.: 556 401 601
tel.: 556 401 487
tel.: 556 401 599
tel.: 556 401 207
tel.: 556 421 477
tel.: 556 421 477
tel.: 556 402 056
tel.: 596 110 694
tel.: 556 472 465
tel.: 556 400 213
tel.: 556 401 585
tel.: 556 401 574
tel.: 556 401 726
tel.:774 928 906
tel.:776 724 926
tel: 556 402 796
tel.: 556 402 747
tel.:777 004 989
tel.:776 724 925-7
tel.: 556 711 381
tel.: 155
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Lékárny:
Studénka, Butovická 328
TRIO lékárna, Studénka, Budovatelská 810
Lékárná u Aeskulapa, nám. Republiky 653

tel.: 556 401 985
tel.: 556 402 779
tel.: 556 315 488

Zdravotní pojišťovny:
Podle zákona o veřejném zdravotním pojištění má každý občan s trvalým
pobytem na území ČR právo na zdravotní pojištění a právo si pojišťovnu
vybrat. Pojišťovnu lze měnit 1x za rok, a to vždy k 1. dni kalendářního
čtvrtletí.
Revírní bratrská pokladna, zdravotní pojišťovna
Butovická 365, Studénka

tel.: 556 402 201

Všeobecná zdravotní pojišťovna
Hřbitovní 1979/40, Nový Jičín

tel.: 556 702 218

Česká národní zdravotní pojišťovna
Nádražní 3, Ostrava

tel.: 596 155 112

Zdravotní pojišťovna Ministerstva vnitra ČR
Sv. Čecha 1727/11, Nový Jičín

tel.: 556 705 282

Hutnická zaměstnanecká pojišťovna
Jeremenkova 11, Ostrava-Vítkovice

tel: 599 090 611

Vojenská zdravotní pojišťovna ČR
U Botanické zahrady 11, Olomouc

tel.: 585 566 127

Zaměstnanecká pojišťovna Škoda
Husova 212, Mladá Boleslav

tel.: 326 579 316

Zdravotní pojišťovna Metal-Aliance
Erbenova 11, Olomouc

tel.: 585 233 828

Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců
bank, pojišťoven a stavebnictví
Přívozská 12, Ostrava

tel.: 596 133 318
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DŮLEŽITÉ RADY A INFORMACE
OCHRANA MAJETKU
Nepřechovávejte doma více peněz v hotovosti.
O cennostech, které vlastníte, si pořiďte fotodokumentaci.
Zamykejte hlavní vchodové dveře a zavírejte okna i po dobu krátké
nepřítomnosti.
Věnujte velkou pozornost své tašce, kabelce ve veřejných dopravních
prostředcích a obchodech.
Nenechávejte peněženku a doklady nahoře v kabelce či nákupní tašce.
Doklady, klíče od bytu a další osobní věci nikdy nenechávejte bez dohledu,
neodkládejte je s oděvem v čekárnách u lékaře, v šatně a v restauracích.
U bankovních automatů chraňte před zneužitím identifikační údaje
platebních karet.
Noste u sebe jen nezbytnou peněžní hotovost.

OCHRANA PŘED NÁSILÍM
Nalepte si důležitá telefonní čísla na telefon.
Neotvírejte dveře automaticky, nevíte-li, kdo je za nimi.
Pořiďte si dveřní panoramatické kukátko a dveřní řetízek.
Cizí lidi nepouštějte pod žádnou záminkou do bytu.
Nikdy se nechlubte svými majetkovými poměry.
Vyhýbejte se temným zákoutím a odlehlým uličkám s minimálním
provozem.
Nechoďte poblíž obrub chodníků s taškou přes rameno směrem
do silnice.

OHLAŠOVÁNÍ TRESTNÉ UDÁLOSTI
Volejte bezplatnou linku policie 158.
Uveďte své jméno, přesnou adresu, telefonní číslo a popište událost.
Snažte si zapamatovat vzhled pachatele i drobné detaily – rovněž
o jeho vozidle.
Všechny věci nechte až do příchodu policie na místě, ničeho
se nedotýkejte, nepřevlékejte se, nemyjte. Nezničíte tak stopy.
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DŮLEŽITÁ TELEFONNÍ ČÍSLA
-

Policie České republiky
Lékařská pomoc
Městská policie
Hasiči
Integrovaný záchranný systém

158
155
156
150
112

Upozorňujeme že některé údaje se mohou rychle měnit.
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Památný strom Studénka.

Snímky: Jindřiška Gurková, Jiří Silber, Alena Pavlíková, archív Zámek Nová Horka.

Vydalo Město Studénka v rámci projektu KPSS v lednu 2008.
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