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Kronika města Studénky za rok 2009
Dnem 1. 1. 2009 došlo ke změně na postu kronikáře města Studénky.
Místo Ing. Miroslava Šikuly začala pracovat na zdokumentování událostí
ve městě Studénka paní Bohumíra Šrámková. Rodačka z jihočeského Písku
žije ve Studénce od roku 1973.
Je členkou Zastupitelstva města Studénky od roku 2002, původním povoláním
ekonomka, nyní ve starobním důchodu.
Studénka je nejmladším městem okresu Nový Jičín, připomíná si v letošním
roce již 50. výročí svého vzniku. V roce 1959 město Studénka vzniklo
sloučením obcí Studénka a Butovice, o kterých se v záznamech kronik píše již
od 13. století. Obě obce byly původně čistě zemědělské. Hospodářský význam
získaly v letech 1844-1847 vybudováním severní dráhy Přerov–Bohumín
a zřízením železniční stanice ve Studénce. Dále pak postavením cukrovaru
v roce 1852, Štramberské dráhy v roce 1881, Bílovecké dráhy na vagóny
v Butovicích.
Statistika uvádí, že k 1. 1. 1959 bylo ve Studénce 2 850, v Butovicích 5 029,
tj. celkem 7 879 obyvatel. Sloučení obcí Studénka a Butovice proběhlo dne
10. 1. 1959 na prvním slavnostním zasedání Místního národního výboru v sále
Dělnického domu ve Studénce. Tím vznikl jeden správní a hospodářský celek město Studénka. Předsedou Místního národního výboru byl zvolen pan
Antonín Alčer.
Při příležitosti 50. výročí vzniku města byla připravována pestrá škála akcí,
které budou občanům, ale i návštěvníkům města toto výročí vhodným
způsobem připomínat. Jejich příprava začala již v polovině loňského roku, kdy
byla Radou města Studénky jmenována pracovní skupina tvořená ze zástupců
města, občanů, základních škol, kulturních a sportovních organizací. Rada
města Studénky vyhlásila veřejnou soutěž na vytvoření loga a znělky
k 50. výročí vzniku města. Ve Zpravodaji města si mohli čtenáři přečíst
v průběhu celého roku 2009 historické zajímavosti a události uplynulých pěti
desetiletí.

Kde Studénku najdete? Zadejte navigaci: Moravskoslezský kraj, okres Nový
Jičín. Katastrální výměra 31 km2, počet obyvatel 10 147, zeměpisná šířka
N49°43'27,79", zeměpisná délka E18°4'41,61", nadmořská výška 239 m.
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1. POLITICKÝ A VEŘEJNÝ ŽIVOT

MĚSTA

MĚSTO, VEDENÍ, KOMISE, VÝBORY, RADA MĚSTA,
ZASTUPITELSTVO MĚSTA

MĚSTSKÝ ÚŘAD STUDÉNKA

PŘEDSTAVITELÉ MĚSTA STUDÉNKY

LADISLAV HONUSEK – STAROSTA
SDRUŽENÍ NEZÁVISLÝCH KANDIDÁTŮ - OBČANÉ
PRO MĚSTO
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PhDr. MIROSLAV HAVRÁNEK – MÍSTOSTAROSTA
KOMUNISTICKÁ STRANA ČECH A MORAVY

Ing. JOSEF BĚLÍČEK – ČLEN RADY MĚSTA
KOMUNISTICKÁ STRANA ČECH A MORAVY

VLASTIK DUBJUK– ČLEN RADY MĚSTA
SDRUŽENÍ NEZÁVISLÝCH KANDIDÁTŮ - EVROPŠTÍ
DEMOKRATÉ

Ing. DUŠAN MATÝSEK – ČLEN RADY MĚSTA
SDRUŽENÍ NEZÁVISLÝCH KANDIDÁTŮ - OBČANÉ
PRO MĚSTO
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Ing. PAVEL MIČKAL – ČLEN RADY MĚSTA
ČESKÁ STRANA SOCIÁLNĚ DEMOKRATICKÁ

HELENA WOJDYLOVÁ – ČLENKA RADY MĚSTA
ČESKÁ STRANA SOCIÁLNĚ DEMOKRATICKÁ

Ing. PETR BROŽ – ČLEN ZASTUPITELSTVA
OBČANSKÁ DEMOKRATICKÁ STRANA

Ing. TOMÁŠ GROSSMAN – ČLEN ZASTUPITELSTVA
OBČANSKÁ DEMOKRATICKÁ STRANA
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MUDr. PAVEL HANZELKA – ČLEN ZASTUPITELSTVA
KŘESŤANSKÁ A DEMOKRATICKÁ UNIE –
ČESKOSLOVENSKÁ STRANA LIDOVÁ

Ing. IVO LAZECKÝ – ČLEN ZASTUPITELSTVA
OBČANSKÁ DEMOKRATICKÁ STRANA

MARIE MIŠKAŘÍKOVÁ – ČLENKA ZASTUPITELSTVA
ČESKÁ STRANA SOCIÁLNĚ DEMOKRATICKÁ

RENÁTA ELEONORA ORLÍKOVÁ – ČLENKA
ZASTUPITELSTVA
OBČANSKÁ DEMOKRATICKÁ STRANA
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KAREL POLÁK – ČLEN ZASTUPITELSTVA
KOMUNISTICKÁ STRANA ČECH A MORAVY

Ing. LUKÁŠ POMIKÁLEK – ČLEN ZASTUPITELSTVA
KŘESŤANSKÁ A DEMOKRATICKÁ UNIE –
ČESKOSLOVENSKÁ STRANA LIDOVÁ

Ing. ROSTISLAV ROCHLA – ČLEN ZASTUPITELSTVA
OBČANSKÁ DEMOKRATICKÁ STRANA

LUBOMÍR ŠOBICH – ČLEN ZASTUPITELSTVA
OBČANSKÁ DEMOKRATICKÁ STRANA
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PETR ŠPŮREK – ČLEN ZASTUPITELSTVA
OBČANSKÁ DEMOKRATICKÁ STRANA

BOHUMÍRA ŠRÁMKOVÁ – ČLENKA ZASTUPITELSTVA
KOMUNISTICKÁ STRANA ČECH A MORAVY

LUDMILA ŠTEGNEROVÁ – ČLENKA ZASTUPITELSTVA
KOMUNISTICKÁ STRANA ČECH A MORAVY

MUDr. JIŘINA VRAJÍKOVÁ – ČLENKA
ZASTUPITELSTVA
KŘESŤANSKÁ A DEMOKRATICKÁ UNIE –
ČESKOSLOVENSKÁ STRANA LIDOVÁ
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VEDENÍ MĚSTA
Ladislav Honusek
Starosta
PhDr. Miroslav Havránek
Místostarosta
Mgr. Jiří Moskala
Tajemník městského úřadu

VEDOUCÍ ODBORŮ
Bc. Dagmar Auxtová
Odbor vnitřních věcí
PhDr. Olga Svobodová
Odbor školství, kultury a sociálních věcí
Jan Marák
Odbor rozvoje města a investic
Ing. Miroslav Laník
Odbor financí a rozpočtu
Ing. Radmila Nováková
Odbor stavebního řádu a územního plánování
Ing. Jindřich Lev
Odbor místního hospodářství a údržby majetku
Bc. Jana Mocová
Odbor majetkoprávní

KOMISE RADY MĚSTA
Komise požární ochrany města
Ing. Jiří Klos - předseda, Pavel Dostál, Milan Fabiánek, Pavel Foldyna, Jiří
Henzel, Bc. Dagmar Auxtová, David Restl, Petr Sič, René Teichmann.
Hlavními úkoly komise byla spolupráce s organizacemi sborů dobrovolných
hasičů při zabezpečování preventivně výchovné činnosti, vyhodnocování
podmínek pro hašení požárů, vyhodnocování zásahů, příprava koncepce
zabezpečení požární ochrany na území města. Komise se sešla celkem
6x a účast na jednáních byla 72%.
Sportovní komise
Miroslav Rusek - předseda, Josef Czinege, Jan Gola, Antonín Kaňovský, Petr
Kozák, Soňa Marková, Karel Polák, Martin Zajac. Sportovní komise se sešla
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v roce 2009 1x a projednala návrh na rozdělení veřejné finanční podpory
z rozpočtu města. Účast na jednání byla 100%.
Grantová komise
Vlastik Dubjuk – předseda, Ing. Josef Bělíček, Marie Miškaříková, Renáta
Eleonora Orlíková, Ladislav Honusek. Grantová komise se sešla v roce 2009
3x a navrhla rozdělení veřejné finanční podpory ve výši 430 000 Kč. Účast
na jednáních byla 86%.
Bytová komise
Karel Polák – předseda, Blažena Jedličková, Ladislav Novák, Romana
Neznalová, Renáta Knoppová. Bytová komise se sešla v roce 2009
16x a projednávala mimo jiné žádosti na uzavření nájemních smluv,
prodloužení a ukončení smluv, souhlasy s výměnou nebo pronájmem bytu apod.
Účast na jednáních byla 100%.
Komise domu s pečovatelskou službou
MUDr. Miroslava Jiříčková – předsedkyně, MUDr. Naďa Volná, Mária
Blahetová. Komise se sešla celkem 4x a projednávala přidělení bytů
se zvláštním určením v domě s pečovatelskou službou. Ke konci roku 2009
bylo evidováno 45 žádostí o byt. Účast na jednáních komise byla 100%.
Komise - Sbor pro občanské záležitosti města Studénky
Magda Hošková - předsedkyně, Dagmar Binarová, Dagmar Brožová, Zlata
Davidová, Alena Dolenská, Jarmila Dostálová, Anna Fabianová, Mgr. Eva
Neubauerová, Mgr. Radek Jaborský, Marie Kašpárková, Edita Kocourková,
Marta Kolenčíková, Petr Kunc, Mgr. Petra Macešková, Lenka Macháčková,
Eliška Máchová, Vilma Novosadová, Jiřina Peichlová, Marie Pluhařová, Libuše
Prouzová, Jaroslava Raskovská, Gabriela Storzerová, Alena Šajtarová,
Ludmila Štegnerová, Věra Štěpánová, Magda Tichopádová, Ivetta Vavrošová,
Helena Veselková, Milan Vícha, Ludmila Vrbecká. Tato komise se svou náplní
činnosti liší od ostatních výše uvedených komisí. Její členové navštívili
jubilanty, kteří v roce 2009 oslavili 80, 85, 90 a více let – celkem 101x. Vítání
občánků proběhlo 5x a bylo přivítáno 64 narozených občánků. Dále bylo
uskutečněno 51 svatebních obřadů, 49 smutečních obřadů, 5 stříbrných
a 1 zlatá svatba, vyřazení maturantů Střední školy ekonomicko-podnikatelské
Studénka, o. p. s., setkání s jubilanty, kteří v roce 2009 slavili 70. a 75.
narozeniny v sále Dělnického domu, mikulášská nadílka pro klientky Zámku
Nová Horka a nezapomnělo se ani na 22 občanů našeho města, kteří jsou
umístěni v domovech důchodců v Novém Jičíně, Příboře, Odrách
a ve Frenštátě pod Radhoštěm.
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VÝBORY ZASTUPITELSTVA MĚSTA
Finanční výbor
Helena Wojdylová - předsedkyně, Ing. Ivo Lazecký, Ing. Svatava Neblová,
Romana Neznalová, Ing. Anna Šikulová. Finanční výbor se sešel v roce 2009
3x, projednal návrh rozpočtu na rok 2009 a 2010 a Závěrečný účet města
Studénky za rok 2008. Účast na jednáních byla 87%.
Kontrolní výbor
Lubomír Šobich - předseda, Ing. Radim Nebel, Blažena Šumná, Dalibor Tofel,
MUDr. Jiřina Vrajíková. Kontrolní výbor se sešel 4x a projednal posouzení
oprávněnosti plánování finančních prostředků města na rekonstrukci vytápění
96 bytových jednotek na Budovatelské ulici a rozbor položky plánovaných
školení a vzdělávání zaměstnanců města v rozpočtu města včetně její věcné
náplně. Účast na jednáních byla 70%.
Osadní výbor – Nová Horka
Ing. Karel Hradský - předseda, Jolana Hudcová, Ing. Rostislav Rochla,
Jaromír Veselka a Josef Zetek. Výbor se sešel v roce 2009 4x a projednal
přípravu a hodnocení Dětského dne 12. června. Dne 23. října za přítomnosti
vedení města proběhlo jednání i za účasti občanů Nové Horky. Hlavním bodem
byly opravy vozovek a následného položení asfaltového povrchu, postup
při opravě sochy Jana Nepomuckého, záměr soukromého investora o zřízení
fotovoltaické elektrárny na pozemcích v okolí Nové Horky. Účast
na jednáních byla 60%.

ZASTUPITELSTVO A RADA MĚSTA STUDÉNKY
Zastupitelstvo města se v roce 2009 sešlo celkem 5x a přijalo celkem
135 usnesení.
21 členné zastupitelstvo pracuje ve stejném složení již od komunálních voleb
v listopadu 2006. Televizní přenos z jednání zajišťuje kabelová televize
TV Odra. Usnesení jsou pravidelně zveřejňována na webových stránkách
města a ve zkrácené podobě i ve Zpravodaji města.
Rada města se v roce 2009 sešla celkem 18x a přijala 553 usnesení.
Také 7 členů Rady města Studénky pracuje ve stejném počtu a složení
od listopadu 2006. S jednotlivými zápisy z jednání se mohou občané seznámit
na webových stránkách města a ve zkrácené podobě ve Zpravodaji města.
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2. HOSPODAŘENÍ OBCE
Závěrečný účet hospodaření za rok 2009 bude zřejmě k dispozici až v květnu
2010, a tak nabízím rozpočet města 2009 s pěti úpravami, které schválilo
Zastupitelstvo města Studénky v průběhu roku.
Schválený rozpočet

Upravený rozpočet

Příjmy celkem

125 035 968

124 626 368

Daňové příjmy

97 525 000

88 353 000

Nedaňové příjmy

10 727 288

13 196 088

Kapitálové příjmy

5 542 300

7 092 500

Přijaté dotace

11 241 380

15 984 780

Schválený rozpočet
Výdaje celkem
157 471 081
Údaje v tabulce jsou uváděny v Kč

Upravený rozpočet
157 061 481

Veřejná finanční podpora
Veřejná finanční podpora na realizaci projektů v jednotlivých kategoriích
grantového programu ve výši 430 000 Kč byla poskytnuta celkem
24 subjektům a podpořila 40 akcí. Nejvíce grantů /4/ bylo poskytnuto Sboru
dobrovolných hasičů – Butovice a Základní umělecké škole J. A. Komenského,
Studénka (dále jen ZUŠ). Nejvyšší částka byla poskytnuta ve výši 95 000 Kč
Mgr. Tomáši Vrobelovi na 10. ročník festivalu dobré muziky Kotvice 2009.
Veřejná finanční podpora na podporu činnosti sportovní, dětí a mládeže,
charitativní a spolků na území města byla poskytnuta ve výši 10 801 187 Kč.
Celkem bylo podpořeno 21 organizací. Nejvyšší částka na činnost byla ve výši
5 200 000 Kč pro Sportovní areály Studénka s. r. o.

Investiční akce
Z větších investičních akcí uvádím výstavbu bus zálivu včetně rozšíření
zatáčky a 3 přechody pro chodce v bezbariérovém provedení u zimního
stadionu. Pro maximální zvýšení bezpečnosti chodců jsou přechody
pro chodce nasvětleny a osazeny reflexním dopravním značením. Celkové
náklady na akci dosáhly částky 2 904 789 Kč – z toho 1 142 000 Kč bylo
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uhrazeno ze Státního fondu dopravní infrastruktury. Dále byla provedena
výstavba dvou nových přechodů pro chodce před nádražní budovou Českých
drah, a. s. a na ulici 2. května u hřbitova ve Studénce I., které jsou také
bezbariérové a osvětlené. Velkou investiční akcí je úprava Butovické návsi,
z toho 1. etapa proběhla v roce 2009. Ukončení se očekává v roce 2010.
Jedná se o úpravu veřejného prostranství včetně místní komunikace, výsadba
zeleně, instalace hracích prvků, vybudování parkoviště.
Určitě nikomu z občanů, kteří si vyřizovali svoje záležitosti, neunikla
rekonstrukce v objektu městského úřadu. Začátkem roku byly v přízemí
provedeny vnitřní úpravy – z uvolněných prostor po GE Money Bank byly
vybudovány kancelářské prostory – došlo i k organizačním úpravám, a tím
městský úřad vyšel vstříc především starším a invalidním občanům, kteří již
mohou většinu svých záležitostí vyřizovat v přízemí budovy.
Největší investiční akcí, kterou v historii zajišťovali pracovníci městského
úřadu, je bezesporu „Odkanalizování části Studénka I“. Předpokládané
náklady jsou ve výši cca 200 000 000 Kč. Jedná se o vybudování splaškové
kanalizace a nové čistírny odpadních vod. V roce 2009 probíhala finalizace
projektové dokumentace, příprava pro zadávací řízení na zhotovitele stavby,
technický dozor investora, koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví
při práci a autorského dozoru včetně zahájení těchto řízení.

Opravy a údržba majetku – silnice, chodníky, zábradlí, kanalizace,
veřejné osvětlení
Oprava místních komunikací - výtluky ABS (asfaltobetonovou směsí)
ve Studénce, Butovicích a Nové Horce o ploše 330 m2. Cena 392 000 Kč.
Oprava místních komunikací - výmoly (recyklátem), např. ul. R. Tomáška,
ul. Nádražní, stezka za Kotvicí mezi zahrádkami v Butovicích celkem
o ploše 1 033 m2. Cena 300 000 Kč.
Oprava místní komunikace ul. Veřovická ABS (asfaltobetonovou směsí) o ploše
721 m2. Cena 222 000 Kč.
Oprava přístupové komunikace k ZUŠ (recyklátem). Cena 40 000 Kč.
Oprava stávajícího chodníkového tělesa železničního mostu po okružní
křižovatku v Butovicích o ploše 232 m2. Cena 226 000 Kč.
Oprava zábradlí podél mostu ul. Butovická /tzv. nadjezd/. Cena 36 000 Kč.
Oprava kritických míst chodníkových těles v havarijním stavu, podél ulice
2. května, Panská, Sjednocení, Budovatelská, Bezručova, Poštovní, A. Dvořáka.
Cena 149 000 Kč.
Vybudování nového a obnova stávajícího dopravního značení v počtu 52 kusů.
Cena 167 000 Kč.
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Obnova vodorovného dopravního značení všech přechodů pro chodce včetně
požárních ploch (použitá barva Sinokryl). Cena 93 000 Kč.
Zpracování projektové dokumentace pro parkovací místa. Cena 48 000 Kč.
Běžná oprava dešťové kanalizace především havárií na dešťové kanalizaci
včetně jednotné kanalizace zaústěné do Studéneckého potoka, Butovického
potoka a v Nové Horce do Sedlničky. Cena 225 000 Kč.
Výškové vyrovnání 24 kusů dešťových vpustí do nivelety stávajících
komunikací. Cena 146 000 Kč.
Vybudování a obnova 24 kusů stávajících svítidel na ulici Tovární
v Butovicích. Cena 248 000 Kč.
Běžná oprava systému veřejného osvětlení včetně oprav způsobených
vandalismem. Cena 724 000 Kč.
Opravy a údržba majetku – domovní a bytový fond, základní a mateřské
školy, školní stravování, nebytové hospodářství, dobrovolná část požární
ochrany a údržba kulturních památek
Na údržbu a opravy domovního a bytového fondu (dále jen DBF) bylo
vynaloženo cca 770 000 Kč a cca 130 000 Kč na pořízení nového vybavení.
U základních škol cca 1 083 000 Kč (mj. na výměnu oken, opravu podlah,
výměnu vstupních dveří a doplnění scházejícího travertinového soklu
v ZŠ T. G. Masaryka a výměnu oken v ZŠ Sjednocení), u mateřských škol
cca 187 000 Kč (mj. na výměnu oken MŠ Komenského a výměnu vstupních
dveří MŠ Rudolfa Tomáška), u školních jídelen cca 13 000 Kč (mj. na opravu
střech a podlah). Na nebytové prostory, hasičské zbrojnice a kulturní
památky bylo vynaloženo cca 790 000 Kč.
Práce provedené v rámci veřejně prospěšných prací
Občané, kteří jsou dlouhodobě nezaměstnaní, pracují v dubnu až říjnu
na veřejně prospěšných pracích na území města Studénky – na tuto činnost
dostává městský úřad dotace od Úřadu práce Nový Jičín. V roce 2009 práce
souvisely především s údržbou a úklidem veřejných prostranství, chodníků,
dětských hřišť a pískovišť, zpevnění ploch pod kontejnery na tříděný odpad,
čištění hřbitovů ve Studénce I. a v Butovicích, výpomoc ředitelům ZŠ a MŠ
při údržbových pracích, přípravné práce ke 110. výročí narození kardinála
Tomáška a 50. výročí založení města Studénky, opravy plakátovacích ploch
včetně nátěrů, seče trávy vybraných lokalit ve značném rozsahu vyčištění
části nezatrubněného Studéneckého potoka na ulici Daroňova a Družstevní.
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3. PRŮMYSL, ŽIVNOSTI, OBCHOD A SLUŽBY
V informaci ze Živnostenského úřadu Bílovec, pod který spadá územně i naše
město, se uvádí, že celkový počet podnikatelů v našem městě je 1 549,
nejčastější je živnost volná.

Podnikatelé
Živnost volná

Studénka
489
368

Butovice
1 036
772

Nová Horka
24
13

Celkem
1 549
1 153

5. ledna byla přemístěna pobočka GE Money Bank do nových prostor
na náměstí Republiky z původního sídla na Městském úřadu ve Studénce.
Provozní doba pobočky je 8.30-12.00 a 13.00-16.30 v pondělí až pátek.
14. února byla otevřena nová pizzerie U Ještěra na ulici Májové
ve Studénce I. Provozovatelem je IP servis s.r.o. Nabízí prostory k rodinným
oslavám, školním srazům, obchodním schůzkám, školením apod. s kapacitou
25-30 hostů. V nabídce je pizza 420 g, speciality kuchařů, těstoviny, přílohy,
chuťovky, dobrotky pro mlsné jazýčky, nealko a alko nápoje, rozvoz pizzy,
salátů a vepřových kolen do 6 km zdarma. Ve Studénce I. je to první
provozovna tohoto druhu, zákazníci jistě uvítají nekuřácké prostory.
Pro srovnání uvádím, že v Butovicích je v provozu již 5 pizzerií.

17. února se znovu otevřela prodejna řeznictví a uzenářství v prostorách
bývalého nákupního střediska Kotvice. Prodejna byla uzavřena již v roce
2004, kdy jejím majitelem byla Jednota Nový Jičín. Nyní je nájemcem pan
Jan Kučera z Mořkova.
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1. června byla otevřena nová vzorková prodejna Krby, kamna v zadní části
obchodního centra „Vagonáře“. Provozovatelem je firma Krby JK z Opavy.
Prodejna nabízí zájemcům návrhy a realizace krbů a kamen, prodej krbových
kamen, prodej krbových vložek a prodej příslušenství. Otevřeno je v pondělí,
středu a pátek od 9.00 do 12.00 a od 13.00 do 17.00 hodin.

1. září byla otevřena nová prodejna řeznictví a uzenářství Inpost spol. s r.o.
z Uherského Hradiště v prostorách obchodního centra „Vagonáře“. Na místě
zaniklé prodejny řeznictví H.M pana Hrabovského z Bartošovic je otevřena
jedna ze 44 firemních prodejen. Prodávající nabízí maso a masné výrobky
za tyto ceny: vepřová plec chlazená 69,80 Kč, kuřecí prsní řízky mražené
89,80 Kč, kachna B mražená 59,80 Kč, kuřecí játra mražená 500 g 9,80 Kč,
pangasius filet mražený 49,80 Kč. Prodejna je otevřena pondělí až pátek
od 7.00 do 17.00 hodin a v sobotu od 7.00 do 11.00 hodin.

V prosinci zahájila svoji činnost v nově postavené hale na ulici Poštovní
pobočka VKV Praha s.r.o. Založena byla v únoru 2004 třemi pracovníky
z bývalého VÚKV Praha a.s. (pobočka Výzkumného ústavu kolejových vozidel
ve Studénce byla z organizačních důvodů zrušena v září 2003). Do listopadu
2009 využívala prostor v pronájmu na Tovární ulici.
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V současné době má firma ve Studénce 12 zaměstnanců a zabývá
se kolejovými vozidly (tramvaje, vozidla ČD atd. ) – od konstrukce a vývoje
až po výrobu a dodávky komponentů.
Mezi hlavní obory činnosti a podíl na realizovaných zakázkách patří
především:
- projekční a konstrukční činnost při zakázkách na rekonstrukcích osobních
motorových, přípojných a řídících vozů ve skupinách hrubé stavby, interiérů
mezivozových přechodů, stanoviště, topení a větrání, vnitřního zařízení
konstrukční práce v rámci staveb a rekonstrukcí tramvajových vozidel,
- projekční a konstrukční práce, včetně zajištění výroby, pro zajištění
provozu rychlovlaků Pendolino,
- projekční a konstrukční činnost při přestavbách otevřených systémů WC
na vakuový uzavřený systém Evac,
- projekční a konstrukční práce, včetně zajištění výroby sanitárního modulu
s uzavřeným systémem WC,
- servis uzavřených systémů WC.

31. prosince ukončila svoji činnost prodejna potravin a smíšeného zboží
Hruška na ulici 2. května 502 ve Studénce I. Prodej byl přemístěn
o 50 m dále do bývalé prodejny potravin paní Neuwirthové.
31. prosince ukončila paní Maria Hušková prodej potravin a smíšeného zboží
na ulici Poštovní 591 ve Studénce-Butovicích. Paní Hušková měla pronajaté
prostory od městského úřadu od roku 1993, kdy zde ukončila prodej jednota.
Město nyní hledá nového zájemce o pronájem.
K rozšíření nabídky služeb pro občany jistě přispěje nová prodejna Tesca,
jejíž základy jsou již vybudovány mezi budovou domu s byty zvláštního určení
a zahrádkami. Termín dostavění je plánován na 1. pololetí roku 2010.
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4. ŠKOLSTVÍ
MATEŘSKÉ ŠKOLY, ZÁKLADNÍ ŠKOLY, UMĚLECKÉ
ŠKOLY, STŘEDNÍ A VYSOKÉ ŠKOLY
Na území města Studénky jsou 4 základní a 1 mateřská škola, jejichž
zřizovatelem je město Studénka a Krajský úřad Moravskoslezského kraje
v Ostravě. Všechny hospodaří jako příspěvkové organizace.
K vyplnění volného času dětí slouží mimo školních klubů také dvě umělecké
školy.
Střední škola ekonomicko-podnikatelská Studénka nabízí středoškolské
studium ekonomického směru a v jejích prostorách sídlí i pobočka Vysoké
školy podnikání, a.s. v Ostravě. Je zde možno studovat bakalářský program.

Mateřská škola Studénka, Komenského 700, okres Nový Jičín
Příspěvková organizace slučuje ve Studénce a v Nové Horce 6 pracovišť,
ve kterých se o děti staralo 26 pedagogických pracovnic, z nichž některé
pouze na částečný úvazek. Celková kapacita všech školek byla 293 dětí.
Ředitelkou byla v tomto roce Bc. Pavla Honová, zástupkyní ředitelky paní
Helena Schillerová.
Vedoucími učitelkami jednotlivých pracovišť byly v roce 2009:
Bc. Pavla Honová
ul. Komenského, Studénka I.
Helena Schillerová
ul. Budovatelská, Butovice
Alexandra Havrlantová
ul. Butovická, Butovice
Eliška Máchová
ul. Poštovní, Butovice
Jarmila Nekolová
ul. R.Tomáška, Studénka I.
Petra Petrovská
Nová Horka

Pracoviště MŠ Budovatelská

Butovická

Komenského

Nová
Horka

Poštovní

R.Tomáška

Celkem

Počet
oddělení

2

1

3

1

4

2

13

Děti k
30.6.2009

50

28

62

14

103

32

289
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Studénecké zpívánky

Touto pozvánkou byli na akci pozváni všichni občané našeho města.
Předcházelo tomu hodně píle, času dětí i paní učitelek, učení a zkoušení.
V úterý 19. května 2009 se v přeplněném /100 účinkujících a 350
návštěvníků/ sále Dělnického domu střídala sólová i skupinová vystoupení,
nechyběl ani známý dětský soubor Tralaláček. Pěvecká přehlídka, na které
se podílely všechny školky, se uskutečnila k 50. výročí založení města
Studénky.
Návštěvníci si mohli také prohlédnout doprovodnou výstavu výtvarných prací
dětí s tématem „Moje město“, která zůstala k nahlédnutí i návštěvníkům
jiných akcí do 24. května.

Základní škola Studénka, Butovická 346, okres Nový Jičín
Na začátku roku 2009 měla tato škola 14 tříd, a to v 1.-9. ročníku. Na prvním
stupni navštěvovalo školu 126 dětí v sedmi třídách, na druhém stupni 131 dětí
také v sedmi třídách. Jejich výuku zajišťovalo 24 pedagogických pracovníků
/22 žen a 2 muži/ a 2 vychovatelky ve školní družině.
V září 2009 usedlo do školních lavic 44 žáčků prvního ročníku.
Ředitelem ZŠ byl v tomto roce Mgr. Martin Krupa, zástupkyní ředitele
Mgr. Jana Rychtarová. Zástupci města ve školské radě byli: pan Vlastik
Dubjuk a paní Helena Wojdylová.
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Z úspěšných akcí pro žáky vybírám tři, a to z oblasti umělecké, sportovní
a přírodovědně-ekologické.
Butovická hvězdička je vlastním originálním projektem vyučujících prvního
stupně. 24. března se setkalo 51 žáků prvních stupňů škol ve Studénce a škol
z okolí, kteří mají zájem o výtvarnou tvorbu a zpěv. Butovické hvězdičky
se účastní školy ze Studénky, Albrechtiček, Kujav, Pustějova a Bílova.
Výtvarníci mají každý rok připravené téma ke zpracování vybranou výtvarnou
technikou a zpěváci se mohou předvést sólově, ve dvojicích, nebo malých
sborech. Porota je složená z vyučujících zúčastněných škol a nejúspěšnější
účastníci jsou oceněni cenami a diplomy.

Studénecká laťka 2009 je tradiční
předvánoční
akcí
organizovanou
vyučujícími tělesné výchovy základní
školy.
Svoji
sportovní
zdatnost
ve skoku vysokém si mohou ověřit žáci
druhých stupňů všech studéneckých
škol. Na osmém ročníku 16. prosince
se sešlo celkem 48 chlapců a děvčat.
Stejně jako loni padl rekord školy –
Jan Demel, žák 7. ročníku překonal
laťku ve výši 160 cm a zvýšil o 5 cm svůj loňský rekord. Všichni účastníci
obdrželi účastnický list a ti nejlepší pak diplomy a ceny.
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Dětský duhový den připravili v úterý 2. června vyučující prvního stupně
pro své žáky ke Dni dětí. Žáci i jejich učitelé jednotlivých tříd přišli na ten
den do školy oblečeni do stejných barev a společně absolvovali „barevnou
výuku“ i spoustu různých „barevných aktivit“. Nejvíce se všem líbilo vytváření
společných živých barevných obrazců na zahradě školy. Na konec
netradičního dne byli všichni žáci za svou přípravu, snahu a také samozřejmě
ke Dni dětí odměněni malým dárkem.

Základní škola Studénka, Sjednocení 650, okres Nový Jičín
V roce 2009 oslavila 45 let od svého založení – otevřena byla 1. září 1964.
Důvodem zahájení stavby nové školy v roce 1962 byl nedostatek míst v obou
školách v okolí a přímo souvisel s rozvojem strojírenské výroby ve Vagónce
Studénka.
Jejími řediteli byli postupně:
Květoslav Kadlčík
PaedDr. Vladislav Kubičík
Ladislav Vrátný
Vladimír Mrázek
PaedDr. Jiří Holaň
Mgr. Milan Pasker
Mgr. Pavel Tisovský

01.08.1964–01.11.1967
02.11.1967–31.08.1970
15.11.1970–31.08.1981
01.09.1981–31.08.1991
01.09.1991–31.07.1997
01.08.1997–31.07.2002
01.08.2002–dosud

Základní škola měla v lednu 2009 17 tříd, a to v 1.-9.ročníku. Na prvním stupni
navštěvovalo školu 200 dětí v devíti třídách, na druhém stupni 148 dětí v osmi
třídách. Na začátku roku bylo 27 pedagogických pracovníků /20 žen
a 7 mužů/ a 2 vychovatelky ve školní družině. K 30. červnu ukončili pracovní
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poměr 2 pedagogové, a to z ekonomických důvodů /snížení rozpočtu na mzdy
v roce 2009/.
Od 1. září, oproti dřívějším předpokladům, byla otevřena jediná první třída,
a tak se počet tříd snížil na 16.
Ředitelem školy byl v tomto roce Mgr. Pavel Tisovský, zástupkyní ředitele
Mgr. Jana Mantheeová. Zástupci města do školské rady v roce 2009 byly paní
Zdenka Fišerová, Mgr. Miroslava Halušková a Mgr. Marie Sauerová.
Zde vybírám z mnoha akcí, které škola uspořádala, tři zaměřené k výročí
školy a výročí města Studénky.
Jsem občan Studénky byl celoškolní projekt k 50. výročí vzniku města
Studénky – města, ve kterém bydlíme. 31. března připravili pedagogové s žáky
pracovní dílny, ve kterých se připravovaly informace, obrázky a další
zajímavosti o městě a nejbližším okolí. Každá třída prvního stupně si určila
svůj program. Mezi nejzajímavější patřily návštěvy části tamburašského
orchestru Richarda Gelnara a beseda s příslušníky Policie ČR z místního
oddělení. U starších dětí převažovalo zjišťování údajů (např. statistické údaje
z matriky, fotografie a reprodukce z historie obce). Cílem nebylo
jen informace shromáždit, nýbrž i zpracovat a obhájit při prezentaci
před spolužáky.

Školní akademie ke 45. výročí založení školy byla uspořádána 14. května
v sále Dělnického domu ve Studénce. Přeplněný sál návštěvníků shlédl
rozmanitá vystoupení, kterých se zúčastnili žáci všech tříd. Velký potlesk byl
poděkováním dětem i učitelům, kteří nacvičili program ve volném čase. Mnozí
diváci z řad rodičů i bývalých žáků byli překvapeni, co všechno děti dovedou.
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50 proměn města Studénky byla akce sdružení rodičů, která byla zaměřena
pro celé rodiny. V pátek 23. května byly připraveny 4 různé trasy – dvě
na kolech, jedna na in-line bruslích a jedna pro pěší. Cílem bylo fotografovat,
co se ve městě za 50 let změnilo.
Kdo se nevydal na trasu mohl vyzkoušet své umělecké nadání v keramické
a malířské dílně nebo sportovní dovednost v petangue, kroketu či fotbalu.
Po vyhodnocení nejlepších byl pro všechny připraven táborák s opékáním
buřtů a nechyběla ani hra na kytaru se zpěvem.

Základní škola T. G. Masaryka, Studénka, okres Nový Jičín
Základní škola měla v lednu 2009 12 tříd, a to v 1.-9. ročníku. Na prvním
stupni navštěvovalo školu 108 dětí v pěti třídách, na druhém stupni 149 dětí
v sedmi třídách. Na začátku roku bylo 18 pedagogických pracovníků /15 žen
a 3 muži/ a 1 vychovatelka ve školní družině.
Od 1. září nastoupilo do školy 24 prvňáčků.
Ředitelkou školy byla v tomto roce Mgr. Alena Dvorská, zástupcem ředitelky
Mgr. Petr Krajča. Zástupci města ve školské radě v roce 2009 byly: Bc. Pavla
Honová a Ing. Karla Sekaninová.
Zde vybírám z velkého množství akcí, které škola uspořádala alespoň tři,
které jsou z oblasti ekologické a práce s žáky i předškoláky.
XI. Ekojarmark aneb setkání pod hruškou je tradiční akce ke Dni země.
V roce 2009 připadlo setkání na pátek 30. dubna. V prostorách školy si mohli
návštěvníci zakoupit sazenice květin, zeleniny, léčivé byliny, drobné dárky
a jiné potřebné maličkosti od žáků i profesionálních prodejců. Nechyběla ani
sběrová loterie, ochutnávka občerstvení, zájemci si mohli vyzkoušet výrobu
svíček. Pro všechny bylo připraveno kulturní vystoupení žáků školy.
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Žákovské bádání aneb 50 let města Studénky - tak se nazýval projekt, který
připravili učitelé pro žáky všech tříd. 5. listopadu proběhla přehlídka
projektů, na které se třídy připravovaly již od září. Nejprve si vybraly objekt
bádání, zvolily strategii jak budou postupovat, koho osloví, který materiál
prostudují, kdo za co bude zodpovídat, a tak se učebny plnily sepsanými texty
doplněnými o kresby a dobové fotografie. Vznikaly makety Dělnického domu
či kostela, leporelo o novém zámku, video o současném nádraží. Tímto
projektem se žáci seznámili se zajímavostmi, které někteří dospělí o svém
městě ani neznají.

Den otevřených dveří pro předškoláky, školáky a jejich rodiče. 3. listopad
byl den, kdy návštěvníci školy mohli vidět přímo v akci žáky a jejich učitele.
Prvňáky při nácviku čtení genetickou metodou, druháky při výuce matematiky
a třeťáky v angličtině. Pro předškoláky byly připraveny dílny, ve kterých
mohli společně s rodiči a sourozenci stříhat, lepit, modelovat, malovat
a skládat.
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Základní škola, Studénka, Tovární 386, p.o.
V lednu 2009 měla škola 52 žáků v šesti třídách. Pedagogických pracovníků
bylo celkem 8 /7 žen a 1 muž/ a 1 vychovatelka ve školní družině. Součástí
školy jsou třídy základní školy speciální. Zřizovatelem této školy je Krajský
úřad Moravskoslezského kraje.
Ředitelkou školy byla v tomto roce Mgr. Miroslava Halušková, zástupkyní
ředitelky PaedDr. Irena Wagnerová.
Ze zajímavých akcí této školy vybírám tři, které jsou součástí projektu
„Je nám dobře na světě“.
Náš Bruno – je jednou částí z projektu „Zvířecí kamarádi“. Tato akce byla
určena pro žáky ZŠ speciální. Děti se seznámily s charakterovými
vlastnostmi různých plemen psů. Porovnávaly velké i malé pejsky, jejich
dovednosti a potřeby. Výukou i hrou zjistily spoustu nových věcí, s pejsky
si pohrály i pomazlily.

„Strom“ a „Tisíc podob vody“ – úkolem tohoto projektu bylo rozvinout
základní vědomosti o přírodě, podmínkách života, vlivu člověka na přírodu,
uplatňovat zásady ochrany přírody a životního prostředí. Žáci se ve třídě
naučili vyhledávat informace v encyklopediích i na internetu, vyjadřovat své
myšlenky a názory, vzájemně si pomáhat. Na vycházkách a exkurzích
si prakticky ověřili svoji znalost i neznalost přírody. Přímo v terénu se učili
mít přírodu v úctě a chránit ji.
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„Máme rádi zvířata - díváme se na svět z koňského sedla“ - je dalším
projektem z cyklu „Zvířecí kamarádi“. Pravidelné navštěvování farmy bylo
zaměřeno na prevenci pohybových, psychických potíží žáků a rozvoji jejich
citových vztahů ke zvířatům. Seznámení se s krmením, napájením,
hřebelcováním i česáním bylo pro všechny děti novinkou. Tento projekt byl
nově v roce 2009 určen nejen pro žáky ZŠ speciální, ale byl rozšířen na celou
školu. Při hippoterapii sloužila potřebným dětem nástupní rampa, kterou
získaly od sponzorů a používají ji již druhým rokem.

Základní umělecká škola J. A. Komenského, Studénka, p.o.
V roce 2009 bylo mnoho důvodů k oslavám. Škola nejen oslavila 60. výročí
svého založení, ale získala i nový název – od 1. listopadu 2009 se jmenuje
Základní umělecká škola J. A. Komenského, Studénka, příspěvková organizace.
Ředitelem školy byl v tomto roce PaedDr. Zdeněk Novák, zástupci ředitele
Mgr. Martin Maléř a paní Naděžda Borodová.
V roce 2009 navštěvovalo výuku literárně dramatického, hudebního,
výtvarného nebo tanečního oboru 700 žáků. Vyučovalo se nejen ve Studénce,
ale i na odloučených pracovištích v Albrechtičkách, Bartošovicích, Jistebníku,
Fulneku, Suchdolu na Odrou a Hladkých Životicích. Od září 2009 k nim přibyl
Pustějov, Kujavy a Kunín. Přes velmi špatnou dopravní dostupnost se podařilo
výuku zajistit, a je to především zásluhou pedagogického sboru, který čítá
36 učitelů.
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Od září 2009 začali učit i noví učitelé - Lukáš Pitucha - literárně dramatický
obor, Michaela Hejrová - klavír, Adriana Bajtková - zpěv, Petr Olbrecht tamburašské nástroje, Sylvie Kokavcová - výtvarný obor, Markéta Fojtíková
- dechové nástroje, Kamen Tašev - klavír.
Novinkou ve školním roce 2009-2010 byla nabídka výuky tamburašských
nástrojů, která je určena současným členům Tamburašského orchestru Brač
Studénka, ale i pro mladší zájemce, kteří se chtějí do činnosti tělesa teprve
zapojit. Vyučování bude organizováno jako individuální nebo v malých
skupinkách a bude přispívat k rozvoji tamburašského orchestru, který
je a vždy byl hudební chloubou našeho města.
Že se jedná o úspěšnou školu svědčí i přijetí žáků na střední a vysoké školy
uměleckého typu: Zdenka Fusková – Střední umělecká škola sklářská Valašské
Meziříčí, Zuzana Sokolová – Janáčkova konzervatoř a Gymnázium v Ostravě,
Jakub Halata – Janáčkova konzervatoř a Gymnázium v Ostravě, Pavla
Kilnarová – Vysoké učení technické Brno, fakulta Architektury.
Počty žáků ZUŠ v letech 2003-2009
2003
2004
2005
2006
340
341
360
376
Vývoj školného v letech 2002-2009 (v Kč)
Obor
2002/3
2003/4
Hudební
2 900
1 900
Taneční
2 400
2 100
Výtvarný
2 400
1 800

2007
400

2004/8
2 500
2 100
2 500

2008
664

2009
700

2009/10
2 800
2 400
2 500

Přestože se náklady za energie, vodu i pronájmy sálů v průběhu let zvedly,
ceny výuky jsou na úrovni roku 2002. Škola tak reaguje na velmi slabou kupní
sílu obyvatel v našem regionu a že je to cesta správná, svědčí i počet žáků.
Poslední červnový měsíc školního roku v ZUŠ probíhal v duchu 60. výročí
založení školy. Byly realizovány dva slavnostní koncerty: 16. června
v Dělnickém domě ve Studénce a 23. června v Městském kulturním centru
Fulnek. Pozvaným hostům i široké veřejnosti se představily všechny soubory
a nejúspěšnější žáci hudebního a tanečního oboru. Program byl zpestřen
milým vystoupením sólistů absolventů ZUŠ, kteří studují školy s uměleckým
zaměřením: Adriana Bajtková a Daniel Hochman – zpěv, Anežka Gebauerová –
akordeon. Po koncertě ve Studénce se konal v přísálí Dělnického domu
vzpomínkový večer, kterého se zúčastnili bývalí ředitelé ZUŠ Milan Gelnar
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a Marie Šebíková, bývalí učitelé a absolventi. Za město byl přítomen Ladislav
Honusek – starosta, PhDr. Miroslav Havránek – místostarosta a za městský
úřad Mgr. Jiří Moskala – tajemník.

Soukromá základní umělecká škola Musicale, v.o.s.
Již sedmnáctý školní rok zahájila soukromá škola manželů Sniehottových,
která je organizována v Asociaci soukromých základních uměleckých škol
v České republice. Českou školní inspekcí byla hodnocena jako škola
nadprůměrná. Kapacita školy je 200 žáků, kteří si mohou vybrat v hudebním
oboru – klavír, keybord, zobcová a příčná flétna, trubka, lesní roh, kytara,
klarinet, saxofon, pozoun, bicí nástroje, sólový a sborový zpěv.
Ve škole vyučuje celkem 10 učitelů, v převážné většině absolventů
konzervatoře či akademie múzických umění a vysokých hudebních škol.
Od září 2009 jsou novými členy pedagogického sboru paní Ludmila
Andrýsková a paní Anežka Tesaříková. Za dobu své existence ve Studénce
obohatila škola svými veřejnými akcemi kulturní život města (vánoční
koncerty, festivaly dětské tvorby, hudební klub “Spirála”, soubor
„Studenečtí pištci”, dětský pěvecký sbor „Studeňáček“, dále i dětský jazzový
orchestr „Musicale-band“). Pro své žáky uskutečnila zajímavé 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 zajímavém projektu Hudební
školička nejmenším.
V sobotu 30. června vyvrcholilo celoroční úsilí koncertem, který pečlivě
připravilo 77 účinkujících dětí a všichni učitelé školy. V programu vystoupily
nejen děti, ale také dospělí v seskupení učitelů AMOS band. Jejich
vystoupení přesvědčilo návštěvníky, že mají skutečně dětem co předávat.
Milým překvapením na závěr byla „Muzikálová pohádka“, ve které vystoupilo
22 účinkujících ve věku 6-13 let. Jednalo se o pohádkový příběh „Království
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moudrých myšlenek“, jehož scénář vymysleli sami žáci školy a úsměvnou
formou vypráví o tom, jak „moudrost“ vidí děti.

Letošnímu podzimu vládl v této škole opět klavír. Děti, které se věnují klavírní
hře, připravily v rámci „Klavírního podzimu“ dva zajímavé koncerty. Pozvání
přijali rodiče i sourozenci žáků a společně připravili koncert „Muzicírování
u klavíru“, druhý koncert byla tvořivá dílna nazvaná „Klavír, jazz a děti“. Dílna
byla velice úspěšná – děti mimo jazzových etud předvedly i vlastní
improvizace.

Střední škola ekonomicko-podnikatelská Studénka, o.p.s.
Již šestnáctý rok poskytuje Střední škola ekonomicko-podnikatelská
Studénka, o.p.s. (dále jen SŠEP) svoje služby zájemcům o vzdělání. Škola
vznikla roku 1994 ve spolupráci s městem Studénka. S rozvojem a udržením
nabídky středoškolského vzdělávání je počítáno i ve „Strategickém plánu
rozvoje města Studénky“. Mládež, ale i starší zájemci z našeho města,
tak nemusí dojíždět do okolních měst, ale mohou využít nabízené studijní
obory – dvouleté denní studium ukončené maturitní zkouškou, tříletý dálkový
nástavbový obor „Podnikání“ ukončený maturitní zkouškou a čtyřleté studijní
obory – „Obchodní akademie“ zaměřená na cestovní ruch nebo výpočetní
techniku a programování a „Ekonomické lyceum“.
Ředitelkou školy je od jejího vzniku PaedDr. Katarína Vrablová, zástupkyně
ředitelky je Ing. Monika Kochová. Patnáctičlenný pedagogický sbor vyučuje
250 studentů v moderních učebnách s kvalitním vybavením výpočetní
techniky a obchodní korespondence. V roce 2009 byla zprovozněna možnost
nahlédnutí na průběžné známkování a ostatní informace o studiu žáků
pro rodiče a jejich zákonné zástupce. Tato služba je neplacená a dostupná
kdekoliv na internetu.
Studenti každý rok pořádají akce nejen pro sebe, ale i pro žáky 8. a 9. tříd
základních škol ve městě. V dubnu 2009 to byla soutěž pro žáky 8. tříd,
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nazvaná „Honba za pokladem“ aneb „Poznáváme naše město“ se zaměřením
na 50. výročí založení města Studénky. 15. a 18. prosince to pak byl již třetí
ročník soutěže „Žijeme spolu“ aneb „Poznejme se lépe“. Soutěž byla
zaměřena na zeměpis, cestovní ruch, řešení sudoku, anglickou konverzaci,
prezentaci školy a odpočinkové soutěže v učebně výpočetní techniky. V obou
dnech bylo vyhlášeno a oceněno 12 nejlepších účastníků.

Projekt „Studenti čtou a píší noviny“ byl určen pro studenty středních škol.
Zúčastnilo se jej 23 700 žáků ze 790 tříd z celé České republiky. Cílem bylo
naučit žáky pracovat s denním tiskem, který mohou využívat jako zdroj
potřebných informací, ale i prostředkem pro vyjádření jejich názorů.
V několika týdnech byly zveřejňovány názory studentů na stránkách idnes.cz
na mnohá témata např. jak by je rodiče a učitelé měli správně trestat, zda
by měly být povoleny tělesné tresty ve školách, psalo se i na téma olympiáda,
eutanázie, radar v česku, svět studenta dříve a dnes apod. Uveřejněny byly
i práce studentů SŠEP – Nakupujete? Musím taky! A Tradiční rodina
od Tomáše Hoňka, Moderní komunikace od Kristýny Vaňkové a Zuzany
Vitochové, Ideální učitel? Existuje vůbec? a Family od Lenky Gřesíkové.

Vysoká škola podnikání, a.s.
Vysoká škola podnikání, a.s. Ostrava nabízí výuku ve Studénce v areálu SŠEP,
a to ve studijním oboru „Podnikání“ – bakalářský studijní program. Jedná
se o dálkové studium a standardní doba výuky je 3,5 roku. Studenti
si mohou ve druhém roce studia zvolit specializaci na Bussines Finance,
Podnikatelský inkubátor, Liesure Time management, Tourist guide, Podnikání
na internetu, Transformace a ukončení podnikání, Podnikání v obchodu
a službách, Manažerské informační systémy, Podnikání a management
v životním prostředí. V roce 2009 studovalo v bakalářském studijním
programu 86 studentů.
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5. KULTURNÍ A SPOLEČENSKÝ ŽIVOT
Městské kulturní středisko Studénka (dále jen MěKS) je příspěvkovou
organizací města od 1. září 1997. Zabezpečuje kulturní dění na území
Studénky, provozuje studio lokální televize Odra, dvě knihovny, klub
pro mladé a unikátní Vagonářské muzeum v prostorách zámku. Během roku
organizuje také kurzy pro zdraví, orientálního tance, kalanetiky a jazykové
kurzy. Každý měsíc je vydáván Zpravodaj města se zprávami o dění
ve Studénce.
Rok 2009 byl pro MěKS rokem změn především ve vedení organizace. V jeho
průběhu došlo jak ke jmenování nového statutárního orgánu – ředitele
organizace /od 14.9. Mgr. Vladan Jílek /, tak i ke jmenování nové vedoucí
knihovny /od 15.12. paní Hana Bajnarová/. Mgr. Vladan Jílek je absolventem
Pedagogické fakulty v Ostravě. V předešlých jedenácti létech zastával funkci
ředitele Kulturního domu v Kopřivnici. Je aktivním muzikantem a v této
oblasti se věnuje i pedagogické činnosti. Paní Hana Bajnarová je dlouholetou
knihovnicí ve Studénce I.
Kultura - je každoročně zajišťována a připravována pro všechny věkové
skupiny občanů našeho města. V uplynulém roce se uskutečnilo 101 akcí
za účasti cca 11 000 návštěvníků. Mimo agenturních pořadů se pracovníci
MěKS dramaturgicky podíleli na vlastních pořadech – Balkánské dny kultury,
Večer plný módy, Studénecký kapřík, Festival elektronické hudby a Folková
zahrada. Novinkou roku 2009 byla pohádková nedělní odpoledne pro celou
rodinu, která navštívilo cca 300 spokojených návštěvníků.
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Mezi oblíbené a hojně navštěvované pořady patří bezesporu profesionální
divadla. V loňském roce jsme ve Studénce přivítali Divadlo Pavla Trávníčka
a Divadlo F. R. Čecha. Z hudební oblasti to byla mimo jiné skupina Kamelot,
Rudolf Křesťan s Druhou trávou, Michal Pavlíček se skupinou Abraxas,
Jaroslav Svěcený, Lyra da Camera, skupina HC 3, skupina Goodfelas, Eva
a Vašek a další.
Rok 2009 byl ve znamení oslav 50 let založení města. Na přípravě oslav
se dramaturgicky a organizačně podílelo i MěKS (Novoroční koncert
Tamburašského orchestru Brač Studénka, XIII. městský ples, Balkánské dny
kultury, Den města, výstavy Proměny města a Ryby a příroda Studénky,
rozsvícení vánočního stromu, vánoční trhy). Ve spolupráci se Sborem
pro občanské záležitosti se uskutečnily dvě akce, a to setkání s jubilanty
a mikulášská nadílka pro klientky Zámku Nová Horka.
Důležitou součástí MěKS je Klub Peklo, jehož programová náplň je určena
především pro mladou generaci (hudební profily, koncerty, výstavy, projekce,
sportovní turnaje). V roce 2009 se uskutečnilo 46 akcí, které navštívilo okolo
2 000 návštěvníků.
Zájmová činnost – je stálou nabídkou občanům na kulturní a pohybové vyžití.
Dvakrát týdně probíhají kurzy kalanetiky pod vedením Šárky Klementové
v tělocvičně ZŠ Butovická /2 kurzy – účast 80 osob/. Kurzy cvičení v Klubu
zdraví pod vedením Dagmar Bajnarové v zrcadlovém sále Dělnického domu
/2 kurzy – účast 15 osob/. Kurzy orientálního tance pro začátečníky
a pokročilé vedené Hanou Bajnarovou /3 kurzy – účast 23 osob/.
Tamburašský orchestr Brač Studénka
Tamburaši působí ve Studénce už bezmála 100 let. Svou činnost zahájili
v době, kdy české země byly ještě součástí Rakousko-Uherska, přesněji
v roce 1913. Orchestrem tak prošla řada generací, které úspěšně
prezentovaly a dosud prezentují kulturní dění ve Studénce. Repertoár
orchestru zahrnuje snad všechny hudební žánry, včetně vlastních skladeb.
Ve vedení orchestru se za celou dobu od jeho vzniku vystřídali jen tři
dirigenti - Richard Gelnar, Milan Gelnar a současný dirigent Miloslav
Grohmann.
V roce 2009 byly pro orchestr zakoupeny nové hudební nástroje a současně
se rozjela i výuka s profesorem soukromé hudební tamburašské školy
z Osijeku (HR). V březnu se zúčastnil orchestr mezinárodního festivalu
v Chorvatsku. V České republice koncertovali v Čeladné, Štramberku, Orlové,
v Budišově nad Budišovkou a samozřejmě ve Studénce. Čtyři členové
orchestru se zúčastnili Evropského mládežnického kampu v Černé Hoře.
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Mažoretky Petra
Soubor začínal v roce 2008 a tehdy měl dvacet mažoretek. V roce 2009
se jejich počet rozrostl na 65. Rozdělen byl do 5 souborů:
Děti
Kadetky
Juniorky
Seniorky
Maminky

16 děvčat ve věku 7 - 8 let
15 děvčat ve věku 9 - 11 let
14 děvčat ve věku 12 - 14 let
11 děvčat ve věku 15 a více let
9 maminek, které patří k mažoretkovým výjimkám

Mažoretky vystupovaly při různých příležitostech a zúčastnily se řady
soutěží (soutěž StarsCup, Ostrava, soutěž O pohár ze zámku - sólo formace
v Kolíně, soutěž Majorettes Show v Hulíně, soutěž O pohár ze zámku - velké
formace v Kolíně). Nechyběla ani vystoupení ve Studénce např. XIII. městský
ples, Balkánské dny kultury, Den dětí a Den učitelů v sále Dělnického domu.
Choreografkou a vedoucí je Markéta Richtarová.
Taneční skupina HABIBI
Taneční skupinu tvoří devět orientálních tanečnic, které na pravidelných
zkouškách nacvičují nové choreografie, zdokonalují techniku a učí se novým
prvkům a stylům. Zúčastňují se vzdělávacích seminářů a některé se věnují
i lektorské práci. V březnu 2009 proběhly v Praze, Brně a Olomouci konkurzy
mezinárodní soutěže talentů Talent awards 2009. Skupina Habibi Hany
Bajnarové se zúčastnila castingu v Olomouci v kategorii Bellydance - skupiny –
profesionálové, a v této kategorii získala 3. místo.
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Divadelní soubor 2x3
Soubor nastudoval hru švédské autorky Astrid Saalbachové - Baletky, kterou
upravila a se souborem nastudovala Ivetta Vavrošová. Premiéra hry
se uskutečnila v dubnu za účasti 300 diváků. Soubor plánuje i v dalším roce
další novou divadelní hru.

Předplatné do divadla
Každoročně zabezpečuje MěKS pro občany Studénky předplatné
do ostravských divadel. Od září do června navštívilo 46 předplatitelů
16 divadelních představení.
Zpravodaj města - byl v roce 2009 vydáván v počtu 750 kusů měsíčně.
Je rozesílán do 25 měst a institucí (100 kusů). Každoročně nepatrně mění
svůj vzhled, všechna čísla jsou po ročnících svazována s možností nahlédnutí
v obou knihovnách a Vagonářském muzeu, jeden svazek z každého ročníku
je uložen v archivu MěKS. Od roku 2005 jsou všechna čísla zveřejňována
na webových stránkách MěKS.
Náklady a výnosy:
Celkové náklady na vydávání zpravodaje v r. 2009
Celkové výnosy (prodej zpravodaje, inzerce)
Rozdíl

96 542,10 Kč
77 655,00 Kč
18 887,10 Kč

Srovnání prodeje zpravodaje v letech 2008 a 2009:
Měsíc
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
2008 651 664 606 451 604 534 479 458 511 570 503 598
2009 594 552 537 520 513 518 518 468 527 477 471 402
Televizní studio Odra - vysílalo v roce 2009 již devátým rokem, kdy
prakticky nepřetržitě informovalo občany města o událostech ve Studénce
i nejbližším okolí. Oproti předchozímu roku je evidentní nárůst vysílaných
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příspěvků z 330 na 377, a to ve 44 vysílacích týdnech. Průměrná délka
týdenní relace se prodloužila na 17:48 min.
Programová skladba vysílání se nezměnila – studio zpracovalo a odvysílalo
desítky reportáží o práci vedení města, městského úřadu a jeho úspěších.
Velký podíl také měly reportáže o dění ve městě a mimořádných událostech.
Kamera televize nechyběla na drtivé většině kulturních i společenských akcí
a pravidelně zachycovala sportovní aktivity místních klubů, družstev
i jednotlivců. Informacím z okolních měst bylo v roce 2009 věnováno
10 příspěvků. Vysílání zajišťovali čtyři pracovníci MěKS, od prosince se jejich
počet snížil na tři, a to z důvodu odchodu Renáty Eleonory Orlíkové – bývalé
ředitelky MěKS. V této souvislosti bylo také na konci roku vyhlášeno výběrové
řízení na pozici moderátora/ky zpravodajství.
V průběhu roku byli při větších akcích (Večer plný módy, Balkánské dny
kultury,...) využiti i externisté k bezproblémovému zajištění videoprojekce,
natáčení a k dalším potřebným pracem. Během celého roku pracovníci studia
zaznamenávali a přenášeli všechna zasedání zastupitelstva města, která jsou
vysílána premiérově živě a následně dvakrát v repríze. V roce oslav 50. výročí
založení Studénky také pravidelně zajišťovali ozvučení a projekci na akcích
městského úřadu a MěKS.
Výrazným úspěchem uplynulého roku bylo vítězství studia TV Odra
na mezinárodní přehlídce tvorby lokálních televizních studií „Kafka 2009“
v kategorii „Zpravodajství“, a také čestné uznání poroty za publicistickou
reportáž „Syndrom diabetické nohy“ – kategorie „Publicistika“.

Městská knihovna Studénka – navazuje historicky na knihovny obecní
a závodní. První zpráva o obecní knihovně v Butovicích je z roku 1908, kdy
byla v obci založena „Národní jednota“.
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Stejně jako v letech minulých sloužily obě knihovny /sídliště a Studénka I./
čtenářům především jako půjčovna knih, půjčovna periodik, rezervace knih,
zajišťování odborné literatury, kterou nemá knihovna ve svém fondu
prostřednictvím meziknihovní výpůjční služby, on-line katalog knih,
zpřístupnění internetu pro veřejnost, besedy a informační lekce
pro mateřské a základní školy, výstavy apod. Čtenářské poplatky se již několik
let nezměnily a jsou stanoveny na kalendářní rok 60 Kč pro dospělé a 30 Kč
pro děti do 15 let.
K poslednímu dni v roce 2009 měly obě knihovny 3 zaměstnance, knižní fond
31 162 kusů, 959 čtenářů /693 nad 15 let a 266 do 15 let/.
Knihovna

Internet

Kulturní akce

Vzdělávací akce

Celkem návštěvníci

7 888

1 225

302

495

9 910

Čtenáři si vypůjčili 48 592 knih a periodik /z toho naučná literatura 4 905/,
27x byla využita meziknihovní výpůjční služba, na poplatcích bylo vybráno
59 831 Kč /roční poplatky, pokuty apod./, na nákup knih bylo použito
125 443 Kč a na nákup periodik 22 000 Kč.
V průběhu roku proběhly 2 výstavy výtvarných prací žáků ZUŠ, 1 výstava
fotografií Rudolfa Svobody na téma „Proměny města“ a 1 výstava věnovaná
50. výročí založení města Studénky, která trvala celé léto. Tradiční jsou již
besedy se spisovateli – tentokrát proběhly dvě s paní Ivonou Březinovou,
které se setkaly s velkých ohlasem především u dětí. Pracovnice knihovny
nezapomínají ani na spolupráci se základními a mateřskými školami.
Při knihovnických lekcích se děti seznamují s provozem knihovny, učí
se orientovat v knižním fondu, vyhledávat knihy v elektronickém katalogu,
využívat encyklopedie a naučné slovníky. Děti poznávají tvorbu jednotlivých
spisovatelů a dětských ilustrátorů. Zajímavé jsou i celostátní knihovnické
akce – první týden v říjnu proběhl „Týden knihoven“, kde knihovny nabídly
registraci nových čtenářů zdarma a amnestii pro dlužníky, knihovnickou
lekci na téma “Kniha mého srdce“. Dalšími akcemi byl v listopadu „Den
pro dětskou knihu“ a v listopadu až prosinci předvánoční prodej knih. Dnem
15. prosince 2009 nastoupila do funkce vedoucí knihoven paní Hana
Bajnarová. Do té doby byla v této funkci paní Eva Tomanová, která
pracovala od roku 1970 do roku 2003 jako vedoucí knihovny ve Studénce I.
a od roku 2004 /kdy ukončila činnost závodní knihovna a vznikla nová
na sídlišti/ byla vedoucí obou knihoven.

37

Kronika města Studénky za rok 2009
Vagonářské muzeum - se nachází ve Studénce již od roku 1956 a sídlí
ve věžovité části místního zámku. Expozice zabírá celkem tři poschodí
a není k ní bezbariérový přístup. Návštěvníci mohou využít návštěvních dnů
/od 1. května do 30. září – mimo pondělí/ a hodin /10.00–16.00/. Službu
průvodce je možno využít pro hromadné návštěvy, ale lze ji objednat
i pro individuální návštěvníky. Přestože bylo muzeum v měsíci srpnu 2008
vykradeno, podařilo se nahradit chybějící exponáty a doplnit modelovou
dráhu o nové soupravy. Návštěvník tak nebyl při své prohlídce expozice o nic
ochuzen. Vedoucím muzea je RSDr. Martin Šmída.
2009

Nárůst oproti r. 2008

Počet návštěvníků

4 743

+10,3 %

Plné vstupné /dospělí/

1 449

+14,6 %

Snížené vstupné

1 237

+5,4 %

Rodinné vstupné

1 048

+19,1 %

Neplatící návštěvníci

1 009

+2,6 %

Pohlednice v ks
Turistické známky v ks
Badatelské návštěvy
Vstupné, služby, doplňkový
prodej v Kč

90
261
15
114 035

+13,5%

V porovnání s rokem 2008 se zvýšila návštěvnost v muzeu o 10,3 % s tím,
že v roce 2008 došlo k vykradení muzea a poklesu návštěvnosti v závěru
sezóny. Hrubým odhadem lze konstatovat, že za jiných okolností
by návštěvnost byla přibližně srovnatelná. Počátek sezóny předznamenaly
obavy, zda se návštěvníci po vykradení muzea vrátí. Ti však chodili jako
v předchozích letech. Jestliže jiná muzea zaznamenávají různě velký pokles,
za který může současná ekonomická situace, pak došlo k mírnému nárůstu.
Nadále se mění struktura návštěvníků, ubylo hromadných zájezdů, zvýšil
se podíl individuálních a rodinných návštěv. Zajímavou nabídkou byly dva dny
otevřených dveří – Den muzeí a galerií a Den města. Průběžně se zpracovávaly
a převáděly do digitální podoby fotografie výrobků vagónky společně
se sběrem a zpracovávání fotografické i písemné dokumentace od obyvatel
města k nadcházejícímu 110. výročí založení Vagónky Studénka.
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19. června 2009 – uspořádala agentura Mgr. Tomáše Vrobela ze Studénky
v pořadí již 10. ročník festivalu dobré muziky Kotvice 2009. Je to malý
"rodinný" festival, který již 10 let do Studénky přiváží zajímavé skupiny
a interprety hrající folk, rock, blues, jazz, bluegrass, country, funnky, pop,
world music od nás i ze zahraničí. V letošním roce si mohli diváci poslechnout
skupinu OLYMPIC, WINDY BG STYL, FERNANDO SAUNDERS BAND z USA,
THE FRANK & WALTERS z Irska a další skupiny. Tento ročník festivalu
Kotvice byl věnován památce obětí železničního neštěstí ve Studénce.
Výtěžek ze vstupného, 58 189 Kč, byl předán vážně zraněné jedenáctileté
Lucii ze Zábřehu na Moravě. Na tvorbu a údržbu pietního místa vlakového
neštěstí byla na účet nadace ADRA zaslána částka 4 700 Kč. Přes deštivé
počasí se sešlo hodně příznivců festivalu a vychutnali si hudební lahůdky.

12. listopadu 2009 – proběhla v Dělnickém domě autogramiáda pana Zdeňka
Gellnara, který představil nejen svoji novou knihu Ryby a příroda Studénky,
ale i malou výstavu svých akvarelů lužní krajiny Studénky. Kniha obsahuje
množství příhod a postřehů především z pohledu rybáře nebo houbaře,
doplňuje ji řada vlastních černobílých ilustrací. Autor v ní popisuje mimo jiné
množství zážitků od dob svého dětství až do současnosti u řeky, na rybnících
v lužní krajině Poodří v okolí Studénky. Kniha byla vydána vlastním nákladem
v září 2009 jako vklad k oslavám 50. výročí vzniku Studénky a 80. výročí
založení Místní organizace Rybářského svazu ve Studénce.
8. prosince 2009 - byla v Ostravě-Porubě předána „Cena hejtmana
Moravskoslezského kraje“, která je každoročně udělována u příležitosti
Mezinárodního dne zdravotně postižených. Z šestnácti děl přihlášených
autorů získala první místo paní Marie Farná ze Studénky a cenu jí předal
hejtman Jaroslav Palas. Sbírku básní „Když jsme trávu kosili“ věnovala
psychicky nemocná autorka – lékaři, psychiatrovi MUDr. Michalu Samsonovi.
Další publikované sbírky: Výkřiky, Střípky, Květinářství života, Rekvizity
lásky.
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6. SPORTOVNÍ ZAŘÍZENÍ A AKTIVITY
Jednou z nejpodporovanějších občanských aktivit je ve Studénce zcela jistě
sport. Svědčí tomu i zájem a poskytnutí veřejné finanční podpory města
na činnost a údržbu sportovních areálů:
Příjemce grantu
SAS s.r.o.
HC Studénka o.s.
TJ MSV Studénka o.s.
SK Studénka, o.s.
AMK BMX Studénka
SK Statek Nová Horka
Snooker Club Studénka
Celkem

Projekt
Na činnost
Na činnost a led.plochu
Na činnost, údržbu
areálu, pořízení výzbroje
Na činnost, údržbu
Na činnost, údržbu
Na činnost
Na činnost

Poskytnutá částka v Kč
5 200 000
1 538 000
769 000
402 000
116 000
47 000
25 000
8 097 000

a na realizaci vlastních sportovních projektů:
Příjemce grantu
Projekt
Poskytnutá částka v Kč
Svaz těles. postižených Sportovní hry
4 000
AMK BMX Studénka
Závody Moravské ligy
15 000
BMX 9. - 10.5.2009
AS Bizon Studénka
XII. ročník Memoriálu
13 000
Antonína Bůžka v malé
kopané
SK zdravot.postižených Turistická vycházka
2 000
turistů Ostrava
za zdravím
SK policie Ostrava
Obranářský speciál
25 000
SK Statek Nová Horka
Turnaj ve volejbale
3 000
SK Statek Nová Horka
Turnaj starých gard
3 000
SK Statek Nová Horka
Memoriál A.Nalazaníka
5 000
Snooker Club Studénka Velikonoční pohár
850
Snooker Club Studénka Mikulášský pohár
1 000
TJ MSV Studénka o.s.
42. ročník žákovského
13 000
turnaje v kopané
17. ročník memoriálu
Oldřicha Halusky
Bohuslav Pastorek
IX. ročník v nohejbalu
8 000
Celkem
92 850
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O některých druzích sportů se mluví více, o některých méně, ale není
to podmíněno množstvím členů. I malé sporty mohou být úspěšné – jak můžete
posoudit z dalších řádků.
A tak abych nikoho neurazila, rozhodla jsem se řadit tato zařízení
podle abecedy.
AMK BMX Studénka – ulice Sjednocení, Studénka
Oddíl byl založen v září 1986 panem Rudolfem Svobodou. Původně oddíl
cyklotrialu pracoval pod zastřešením stanice mladých techniků Vagónky
Studénka. Prvními trialisty se stávají Daniel Minster, Petr a Radek Košárkovi.
Během roku se však část strojů přestavuje na kola BMX a začíná se trénovat
na provizorní dráze, bez startu a cíle. Tato slova jsou už historií. V roce
2009 je počet členů 37 – z toho 20 jich má bydliště přímo ve Studénce.
Předsedou oddílu je pan Daniel Šimek.
Seriál závodů Českomoravského poháru (dále jen ČMP) odstartoval 12. dubna
2009 v Nižboru, do finále se dostal Daniel Šimek /7. místo/ a Radek Hrnčíř
/8. místo/. Další závody se jely v Klatovech, kde měl klub dvě želízka v ohni,
a to nejmladšího Matěje Hurníka a kategorie 17+ Radka Hrnčíře. Oba
se probojovali do finále – Matěj obsadil 2. místo a Radek 5. místo.
Pořadatelem třetího závodu roku byla Praha 8 – Bohnice. Matěj Hurník
se dostal do finále a obsadil po pádu 7. místo a druhý den dokonce 2. místo.
Daniel Šimek obsadil dvě 7. místa a Radek Hrnčíř 5. místo. Posledním
závodem sezóny ČMP byly Litoměřice, kde byli vyhlášeni i celkoví vítězové.
Matěj Hurník se umístil na skvělém 2. místě a Radek Hrnčíř na 5. místě.
Velkou událostí bylo i Mistrovství České republiky (dále jen MČR), které
se odjelo 12. září v Uničově – v soutěži o titul mistra ČR se umístil Matěj
Hurník na 2. místě a získal titul Vicemistr ČR /v roce 2008 byl 1./, Tomáš
Trubianský obsadil 5. místo, Jakub Schneider 5. místo, Radek Hrnčíř
6. místo, Vít Bartoš 9. místo, Daniel Šimek 9. místo, Jan Kaštovský 10. místo,
Filip Trubianský 10. místo, Adam Slíva 16. místo. Nejstarším členem výpravy
byl Radek Milníček, který prokázal výbornou formu a se svým 3. místem
vystoupil na stupně vítězů. Celkově shrnuto na MČR se jezdcům z klubu AMK
BMX STUDÉNKA dařilo. Z 10 jezdců se jich 5 umístilo ve finále a dva z toho
se dostali na stupně vítězů.
AMK BMX Studénka je i pravidelným pořadatelem Moravské bikrosové ligy
(dále jen MBL). V roce 2009 byl určen termín 9. a 10. května. Přihlásilo
se 120 závodníků v 11 kategoriích. Bohužel vytrvale pršelo, a tak byl sobotní
závod z důvodu bezpečnosti závodníků odložen na druhý den. Oba závody
proběhly v neděli s velkým úspěchem. Stejně jako každý rok byla vyhlášena
cena pro maminky a odměnou jim byly krásné keramické čarodějnice
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z keramické dílny pana Böhma ze Studénky. Keramický pohár obdrželi i tři
nejlepší z každého závodu prvního kola.

Úspěšné závodníky vyfotografoval pan Daniel Šimek. 10. května 2009 závod
MBL ve Studénce: 1. řada zleva – Denis Krischke, Matěj Hurník, Filip
Trubianský, Jan Kaštovský, Daniel Šimek, Adam Slíva, 2. řada zleva Petr
Čermák, Marcel Dresler, Tomáš Trubianský, Vít Bartoš, Radek Hrnčíř.
7. června 2009 závod MBL v Opavě: 1. řada zleva Matěj Hurník, Filip
Trubianský, Vít Bartoš, Radek Hrnčíř, 2. řada zleva Jan Kaštovský, Jakub
Schneider, Daniel Šimek, Tomáš Trubianský.
Badmintonové dvorce a Tenisový
Budovatelská 858, Studénka

klub

–

MSV

Studénka,

s.r.o.-

Vznik se datuje rokem 2005, kdy tato společnost uzavřela nájemní smlouvu
s TJ Vagónka Studénka na provozování tenisového areálu. Jedná se o tři
tenisové dvorce a sociální budovu. Došlo ke změně povrchu z antuky na umělou
trávu, vybudování šaten, rekonstrukce klubovny, stavba nafukovací haly
a zprovoznění dvou badmintonových kurtů.
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Zařízení nabízí možnost využití klubových a sezónních karet, dále pak
zapůjčení
tenisových raket a prodej tenisových míčků. V provozu
je pro zájemce i bar. Provozní doba je v pondělí až pátek od 16 do 21 hodin.
V sobotu a neděli je otevřeno po domluvě se zájemci. V roce 2009
navštěvovalo toto zařízení 250 stálých členů a 150 nahodilých zájemců.
HC Studénka o.s. – Budovatelská 770, Studénka
V květnu 2009 došlo ke změnám ve vedení, na výroční členské schůzi byl
zvolen nový sedmičlenný výbor v následujícím složení: prezidentem klubu byl
zvolen Ing. Michal Krumpoch, jednatelem klubu Radek Pobořil, sportovním
manažerem Oldřich Lipnický a členové Petr Veselský, Jaromír Morys, Jana
Dreslerová a Miroslav Šimíček.
Družstvo mužů startovalo v krajské lize, obsadilo celkové 5. místo, v soutěži
nastupovalo 6 družstev, vítězem se stal HC Frýdek-Místek. Za největší
zklamáním lze považovat neúspěch s umístěním družstva juniorů, které
obsadilo poslední 6. místo.
Dorost se dlouho držel na postupových místech, což by zaručovalo účast
ve kvalifikaci o I. ligu, ale nevyšly jim zápasy před koncem soutěže a svěřenci
trenéra Mojmíra Kotase se museli spokojit s bronzovou příčkou.
Mladší žáci soutěž vyhráli, skončili na 1. místě, ale soutěž byla hodně
nekvalitní, jelikož nejprve startovaly 4 týmy, ale poté se odhlásilo družstvo
Bohumína a soutěž byla nakonec dohrána pouze se třemi účastníky.
Starší přípravka udělala všem největší radost. Předváděla po celou sezónu
velmi pěkný hokej, oproti loňskému roku byl vidět velký pokrok. Co je ale
důležité, už to není ta Studénka, která prohrávala dvojciferným výsledkem.
Z celkové počtu 16 družstev jsme obsadili velmi pěkné 8. místo. Sezóna
2009-2010 odstartovala v květnu „neoblíbenou“ letní přípravou a všechna
družstva naskočila na ledovou plochu 19. srpna, poté byla odehrána řada
přípravných duelů. Mistrovské zápasy byly rozehrány v měsíci září,
mistrovské soutěže jsou stále rozehrány a skončí posledním kolem v únoru
a březnu 2010.
Nový oddíl sledge hokeje byl založen v průběhu roku 2009. První zápas
proběhl 2. září na stadionu ve Studénce. Náš tým ve složení Marcel Kopřiva,
Daniel Minster, Tomáš Mlčák, Martin Keller, Aleš Krajča, Staněk Rostislav,
Pavelka Radim, Matěj Kužílek, Erik Fojtík a Martin Hornich se utkal
se soupeřem ZAS Sedící Medvědi Zlín. Výsledek utkání byl 4:5. Jako nováček
ligy může být Studénka spokojena, dokázala držet krok se soupeřem, který
by měl být aspirantem na medailové umístění v lize.
K 31. prosinci evidoval HC 203 členů – z toho 137 do 18 let. Plánem
do budoucna je pokrytí všech věkových žákovských kategoriích, tj. 3.-9. třída.
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Škola bruslení byla další novinkou roku 2009. Cílem bylo obsazení a naplnění
kategorií žáků 1.-2. třídy, zapojení dívek do školy bruslení s možností
přechodu do kroužku krasobruslení, vytvoření speciálních tréninků
pro hokejové brankáře a především dlouhodobá práce s mládeží. Škola byla
zahájena 21. srpna 2009 a přihlásilo se celkem 38 dětí z ročníků 2000–2006.
Snooker Club Studénka o.s.
Byl založen 13. října 2008 třemi nadšenci (Jan Marek - předseda, Alexander
Shpurek a Michal Brzica), kteří mezi sebe přijali dalších 6 osob. V devíti
lidech založili první oficiální městskou snookerovou ligu (dříve se hrála
neoficiální v tzv. „hospodském snookeru“). V roce 2009 klub uspořádal
4 turnaje pro veřejnost, ale také i jenom pro klubové hráče. Hlavním cílem
činnosti je šířit snookerovou hru, proto uspořádali několik lekcí výuky
pro veřejnost.
Do
budoucna
se
chtějí
zaměřit
na
spolupráci
se ZŠ Sjednocení, dále na práci s mládeží i dospělými.
Úspěchy jednotlivců: Cyril Perette – 1. místo městská liga 2008/2009,
1. místo Pohár Tomáše Holase, 1. místo Mikulášský pohár 2009, 2. místo
Velikonoční pohár 2009. Alexander Shpurek - 1. místo pěti boj. Michal Brzica
- 2. místo městská liga 2008/2009. Jan Marek - 2. místo pěti boj. Michal
Staněk - 3. místo městská liga 2008/2009.
Sportovní areály Studénka s.r.o. – Budovatelská 770, Studénka
Jediným společníkem je od 1. října 2006 město Studénka /odkoupen 100%
podíl od zakladatele společnosti/. Poskytuje služby sportovního, rekreačního
a relaxačního charakteru pro obyvatele Studénky a jejího okolí. K činnostem
společnosti patří provozování zimního stadiónu, volnočasového areálu,
fitcentra a sportovně–ubytovacího komplexu, jehož součástí je krytý bazén,
dvě sauny, vířivá vana, bowling, bar s posezením a ubytovna s kapacitou
35 lůžek. Jednateli společnosti do 31. prosince 2009 byli Mgr. Roman
Mendrygal, Ing. Josef Bělíček a Ing. Ivo Lazecký. Pozitivem roku 2009
je nulová fluktuace zaměstnanců /14 osob/, která dokazuje stabilizaci
zaměstnanců. Cílem roku 2009 bylo udržet vysokou návštěvnost dosaženou
v roce 2008, což se podařilo.
Měsíc

Bazén, sauna (počet osob)

Vířivá vana (počet hodin)

Leden

2008
2 071

2009
2 121

2008
122

2009
119

Únor

2 225

2 189

116

125

Březen

2 289

2 305

122

127
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Duben

1 729

1 834

99

90

Květen

1 163

1 096

60

65

Červen

841

653

24

27

Červenec

1 125

948

52

59

Srpen

1 205

1 354

64

45

Září

1 049

1 249

65

87

Říjen

2 047

1 993

136

132

2 128
1 555
19 427

2 237
1 846
19 825

143
142
1 145

135
162
1 173

Listopad
Prosinec
Celkem

Z tabulky vyplývá, že návštěvnost bazénu, sauny a vířivé vany byla ve srovnání
s rokem 2008 přibližně stejná, což je potěšující, protože rok 2008 byl
z hlediska návštěvnosti nejúspěšnějším rokem za celou dobu existence
sportovního centra. Dnes je zcela jisté, že rozhodnutí zřídit fitcentrum
v roce 2008 bylo správné. Zařízení je navštěvováno velkým množstvím
zájemců ze strany veřejnosti, místními sportovními oddíly, a to zejména
fotbalisty, hokejisty, sledge hokejisty, házenkáři a v neposlední řadě
i místními školami.

Měsíc
Leden

Počet návštěvníků posilovna
2008
2009
123
260

Počet návštěvníků Indoore cycling
2008
2009
115
490

Únor

244

245

474

478

Březen

253

238

516

496

Duben

221

232

407

435

Květen

208

215

455

448

Červen

194

172

341

389

Červenec

175

170

373

368

Srpen

192

185

490

501

Září

212

232

476

483

Říjen

248

256

464

472

Listopad

232

268

456

496

Prosinec

258

273

412

420

Celkem

2 560

2 746

4 979

5 476
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Z akcí pro veřejnost uvádím pořádání společenské akce Den pro ženy, soutěž
pro amatérské hokejové týmy „Amatérská liga“, pořádání příměstských
táborů ve spolupráci s Plaveckou školou Kopřivnice, soustředění mladších
a starších žáků z polského města Sosnowiec, soustředění hokejových týmů,
pořádání semináře pro hokejové rozhodčí, založení spinningového kroužku
pro žáky ZŠ 2. května, pořádání mezinárodního turnaje ve sledge hokeji
za účasti týmů z ČR a Polska, pořádání meziškolních her a spinningového
maratonu Čertova jízda.
Sportovní klub Policie Ostrava
Oddíl kynologie sídlí v Butovicích za ulicí Polskou v místech nazvaných
„Radar“, kde má i svůj výcvikový areál. Předsedou oddílu a hlavním výcvikářem
je Bc. Petr Kozák, jednatelem Vratislav Usvald, výcvikářem Ladislav Šindler,
hospodářem Petr Martausz, pokladníkem Pavlína Kozáková a revizorem Marie
Šrotová. Činnost oddílu spočívá ve výcviku psů v několika oblastech:
napomáhání při výcviku služebních psů Policie České republiky a městských
policií, výcvik psů využívaných ve sportovní kynologii, výchova a výcvik psů
běžně chovaných ve městě. Nejúspěšnější akcí roku byl 16. ročník
Obranářského speciálu, který se již letos konal po šestnácté. Za podpory
města Studénky i sponzorů proběhl letošní ročník 11. a 12. září na stadionu
TJ MSV Studénka. Účelem soutěže je přispět k úrovni vycvičenosti psů
používaných při ochraně života a zdraví občanů a jejich majetku, při boji
proti nebezpečným pachatelům zvlášť závažných trestných činů a také
při ochraně veřejného pořádku, a to napříč všemi bezpečnostními sbory
České republiky. Velkým úspěchem je obhajoba vítězství člena oddílu
Ladislava Zindela s Montem Hückelovy vily. Kromě pravidelného celoročního
výcviku pořádá oddíl rovněž zkoušky z výkonu a také akce pro děti v podobě
branného víceboje mladých kynologů či ukázek ke Dni dětí a další.

Na fotografiích jsou ukázky z činnosti klubu: zásahy v obranářském speciálu
a výcvik psů na sněhu.
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Sportovní klub Studénka o.s. – 2. května 7, Studénka
Výkonný výbor pracoval v roce 2009 ve složení Petr Odchodnický /předseda/,
Petra Malchárková /místopředseda/, Jiří Rusek, Petr Špůrek, Milan Stiller
/jednatel/, Zdeňka Černá, Miroslav Rusek.
Sportovní klub (dále jen SK) měl v roce 2009 devět družstev národní házené.
Největším úspěchem byl zisk titulu Mistra ČR v národní házené v kategorii
mladších žáků pro rok 2009. Spodní řada zleva: Jan Falhar, Aleš Falhar, Jiří
Burček, Tomáš Hrbáček, Martin Šebík, Martin Schiller, Jakub Falhar. Horní
řada zleva: Milan Stiller /trenér/, Šimon Dolenský, Ondřej Mojžíš, Ondřej
Liška, Kamil Krupa, Jaroslav Pospíšil, Dominik Brož, Milan Mojžíš /trenér/.

Národní házená po podzimních kolech:
Oddíl

Umístění

Počet
oddílů

Muži

2. liga muži

2

12

Muži B

Oblastní přebor

6

6

Ženy

1. liga ženy

10

Ženy B

Oblastní přebor

Nejlepší střelec

Góly

Richter Pavel

81

Nábělek Petr

18

Odchodnický Petr

18

12

Mücková Vlaďka

36

5

5

Matuškovičová Helena

30

Dorostenky Oblastní přebor

3

3

Krčmářová Kristýna

32

St. žáci

Oblastní přebor

6

7

Blasch Petr

31

St. žačky

Oblastní přebor

3

4

Schybolová Veronika

50

Ml. žáci

Oblastní přebor

1

8

Falhar Aleš

54

Ml. žačky

Oblastní přebor

2

4

Čuperáková Kristýna

32
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V SK nezapomínají ani na mimoklubovou činnost např. Pouliční turnaj,
Sportovní ples a Silvestrovský pochod – jde o pravidelné akce a mají velkou
oblibu.
TJ MSV Studénka o.s. – Sjednocení 835, Studénka
V uplynulém roce 2009 byl předsedou TJ Ing. Radomír Surák a členy vedení
JUDr. Stanislav Vodný, Ing. Rostislav Usvald, Josef Czinege a Tomáš Tegel.
Členská základna měla 483 členů – z toho 176 do 18 let – v osmi oddílech.
Kopaná – předseda Ing. Petr Mikyska. Stolní tenis - předseda Jiří Karlík.
Volejbal - předseda Tomáš Tegel. Judo - předseda Ing. Rostislav Usvald.
Tenis - předseda Jiří Gelnar. Šachy - předseda Zdeněk Galia. Skateboard předseda Jakub Till. Rekreační sporty /aerobik, nohejbal a badminton/.
Důkazem péče o své členy je i skutečnost, že v prostorách, kde byla původně
restaurace tzv. „Jedová chýše“, byly v roce 2009 nově vybudovány šatny
se sprchami a WC pro 4 oddíly a společenská místnost.
Jedním z největších oddílů TJ je kopaná. V roce 2009 měl 145 členů v sedmi
mužstvech /mladší přípravka 24, starší přípravka 15, mladší žáci 9, starší žáci
16, dorostenci 24 a muži 32/, dále 12 trenérů, 6 funkcionářů a 5 ostatních
členů. Součástí oddílu jsou i dívky cca 16 a stará garda cca 20 osob, kteří
nejsou členy a jejich počet se průběžně mění.
Předsedou oddílu v roce 2009 byl Petr Mikyska, jednatelem Daniel Kula,
pokladníkem Jiří Švagera, zápasy a rozhodčí měl na starosti Miroslav
Lindovský a manažerem byl Martin Švestka.
Úkoly pro všechny mužstva jsou daná – zlepšit tréninkové podmínky, sehnat
sponzory a funkcionáře, oslovovat další mladé fotbalisty a vytvořit
perspektivní týmy. Fotografie jsou z tréninku mladších a starších žáků.
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Jedním z úspěchů studéneckého fotbalu je
i skutečnost, že v prosinci 2009 přestoupila
Eva Rychtarová do oddílu starších žákyň AC
Sparta Praha. Ve Studénce začínala v roce
2001, prvním trenérem a vlastně i stávajícím
je její otec Jaroslav Rychtar. V průběhu roku
2009 nastoupila za prvoligový tým starších
žákyň ve Spartě, a za svoje kvality byla
nominována do reprezentace České republiky
dívek do 15 let. Své nesporné kvality prokázala
v tomto roce také na mezistátním turnaji
v kopané dívek do 15 let v Německu a Polsku
a byla dále nominována do širšího výběru
reprezentace ČR dívek do 17 let.

K pravidelným akcím TJ MSV Studénka patří každoročně turnaj žáků
v kopané, jehož 42. ročník se uskutečnil v sobotu 8. srpna 2009 na travnatém
hřišti. Byl to již zároveň 17. ročník Memoriálu Oldřicha Halusky, který byl
odchovancem Studénky a později hráčem Baníku Ostrava.
VÝSLEDKY TURNAJE
1. místo Hranice , 2. místo Frýdek-Místek /obhájce 1. místa roku 2008/,
3. místo HFK Olomouc, 4. místo Studénka, 5. místo Třinec a 6. místo
Vítkovice
Nejlepší hráč turnaje: Pavel Štěrba (Frýdek-Místek)
Nejlepší střelec: Karel Neumann (Frýdek-Místek) – 3 góly
Nejlepší brankář: Jakub Tomečka (Hranice)
Mezi úspěšné oddíly ve Studénce patřil a patří i oddíl JUDA. I když je malý
počtem – úspěchy jsou viditelné.
Michaela Křivánková – 6x 1. místo – Malá cena Třince, Velká cena Hodonína,
Velká cena judo Karviná, Slezský pohár Opava, Přebor oddílů judo, Turnaj
v judu Karviná, 5x 2. místo – Mezinárodní turnaj v judu Frýdek-Místek,
Velikonoční turnaj judo Karviná, Velká cena Karviná, Krajský přebor ČR,
Mikulášský turnaj, 1x 3. místo – Malá cena Hodonína.
Anna Liberdová – 2x 1. místo Velká cena judo Karviná, Mikulášský turnaj,
1x 2. místo Velká cena Hodonína, 1x 3. místo Mezinárodní turnaj v judu
Frýdek-Místek.
Denisa Dubcová – 1x 1. místo Mikulášský turnaj.
Eliška Tobolová 1x 2. místo Mikulášský turnaj.
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Na fotografii paní Gabriely Křivánkové z Mikulášského turnaje ve Studénce
jsou úspěšná děvčata: zleva Anna Liberdová, Michaela Křivánková, Denisa
Dubcová a Eliška Tobolová.

Wellness studio Daniela – Budovatelská 857, Studénka
Již třetím rokem je v provozu studio pro ty, kteří se chtějí dobře cítit,
hubnout, bojovat s celulitidou, zpevňovat svaly nebo jen tak uvolnit páteř
a zlepšit pohyb kloubů. Nezáleží na věku ani fyzické kondici. Novinkou roku
2009 je individuelní poradna hubnutí /sestavování stravovacího plánu/,
diagnostický přístroj IN BODY 230 na měření hmotnosti, obsahu svalů a tuku
v těle, přístroj Lymfoven – na přístrojovou lymfatickou masáž. Nastávající
maminky využily kurz předporodní přípravy a série cvičení na velkých míčích.
Tradiční je již kurz STOB /stop obezitě/, který v tomto roce navštěvovalo
40 žen ve třech skupinách. Mimo pedikúry, manikúry a nehtové modeláže
mohli zájemci využít novinku – luxusní čokoládovou masáž se zábalem.
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7. SPOLKOVÁ ČINNOST
ZAJÍMAVOSTI Z JEDNOTLIVÝCH SPOLKŮ
Bílí hadi – je název skautského oddílu, který vznikl roce 1996 jako tříčlenný
dětský klub inspirovaný knihami Jaroslava Foglara. Jeho členové se postupně
začali zajímat o skauting a tento zájem vyvrcholil na osmém táboře složením
skautského slibu. Následoval nábor nováčků a v září 2004 byl založen
43. skautský oddíl. Do oddílu jsou přijímáni kluci i děvčata od páté třídy,
v posledních letech dojíždějí i děti z Bílovce a okolí. Činnost zahrnuje
každotýdenní schůzky v klubovně, jednodenní i vícedenní výpravy nejen
do přírody, řadu tradičních akcí, jako je „Výroční splaz“ – oslava oddílových
narozenin, skautské Vánoce, Jarní tání, výstup na Ivančenu atd. Od začátku
své činnosti pořádají samozřejmě letní tábory. Ten v roce 2009 byl v pořadí
už třináctý a konal se u Sklenského rybníka na Vysočině. V roce 2009 také
podnikli výlet do Prahy, uklízeli odpadky na naučné stezce Kotvice, o Vánocích
zpívali v domě pokojného stáří a přestěhovali se do nové klubovny, která teď
je na ulici Požárnické č. 320. Vedoucími oddílu jsou Zuzana Nováková
a Tomáš Novák.

Český rybářský svaz – místní organizace ve Studénce (dále jen MO ČRS)
měla v roce 2009 314 členů, z toho 36 dětí a mládeže. Tento rok se měl stát
pro členy malým svátkem. V tomto roce oslavila MO 80 let od založení
a především po dvou letech čekání mělo být dokončeno odbahnění přehrady
v Bartošovicích. Tento revír se měl opět stát plnou součástí činnosti na revíru
ODRA 5A. Bohužel už počátek roku 2009 byl pro organizaci velmi nepříznivý,
protože malá část jejich členů především těch, kteří mají trvalé bydliště
v Bartošovicích, požádala územní svaz ČRS Ostrava o schválení založení nové
organizace v Bartošovicích. Územní svaz nejen schválil zřízení této
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organizace, ale naprosto nepochopitelně vyhověl i další žádosti na převedení
Bartošovické přehrady z organizace Studénka do Bartošovic. „Rok 2009 místo
rokem oslav 80 let založení naší MO se stal rokem nepochopitelné křivdy“,
cituji ze zprávy předsedy MO ČRS. Přes tento velmi nepříjemný moment
se organizace tak jako po celá předchozí léta starala velmi svědomitě nejen
o svěřený revír, ale i o rybochovné zařízení. Práce s dětmi ve dvou kroužcích
byla ukončena jako každoročně soutěží „Zlatá udice“. Dále se mimořádně
v roce 2009 konaly dvakrát rybářské závody, a to na jaře a na podzim. Oba
závody se uskutečnily na rybochovném zařízení v Pustějově. Nelze
zapomenout na celoroční práci rybářské stráže a skupiny čistotám, jejíž
výsledek se vždy ukáže při výlovu a výsadbě rybí obsádky. Dále na množství
brigádnických hodin při sečení porostů, čištění vodotečů a mnoho dalších
činností na svěřených revírech. V roce 2009 navštívili členové MO 6 896x
některý z revírů a podařilo se jim ulovit 2 536 kusů různých druhů ryb
o celkové váze 4 597,9 kg. Předsedou MO je Ing. Petr Lenhard. Na snímcích
Důlské a Koňské jezero, Mlýnka.

Český svaz chovatelů – základní organizace Studénka (dále jen ZO) měla
v roce 2009 38 členů, z toho 5 mladých chovatelů. Předsedou organizace
je pan Petr Bartoník. Historie chovatelství ve Studénce je zaznamenána
v roce 1906, kdy byl na ustavující valné hromadě v místním hostinci u pana
Bartoše založen „Králíkářský spolek pro Studénku a okolí“. V den vzniku
chovatelského spolku čítala chovatelská základna 25 členů. Mezi plemena
králíků chovaných v prvních letech existence spolku patřili vídeňští modří,
stříbrní, belgičtí a ruští králíci. Členská základna byla tvořena převážně
obyvateli Studénky a dělnické kolonie továrny Vagónky v Butovicích. Menší
část členů pocházela také z blízké obce Albrechtičky.
Od roku 1997 probíhá každým rokem okresní výstava v chovatelském
středisku na ulici Veřovické – ta letošní proběhla 14. a 15. listopadu 2009.
Členové ZO získali 1. místo v oboru drůbeže, 1. místo v oboru holubů
a 2. místo v oboru králíků. Mimo tuto akci členové pořádají každým rokem
v únoru místní výstavu králíků, drůbeže a holubů ve Studénce. Účastní
se aktivně na výstavách v okolí – v roce 2009 to bylo v Bílovci, Hodslavicích,
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Úvalně, Kožušanech, Jistebníku a v Příboře. V listopadu uspořádali zájezd
na Evropskou výstavu do Nitry a v prosinci ukončili rok členskou schůzí.
Československý zálesák – středisko CH.A.O.S. zaregistrovalo v roce 2009
33 členů, z toho do 18 let 12 členů a nad 18 let 21 členů. Během roku
proběhlo 29 schůzek a 28 akcí. Klubovna v zámku bohužel už zdravotně
nevyhovovala, a tak se přestěhovali do Butovic. Pomocnou roku jim podala
pionýrská skupina, která sídlí v budově města na ulici Butovické. Z akcí
uspořádaných v roce 2009 vybírám lednovou třídenní celorepublikovou
zálesáckou akci „Severní pól“, kde si mohli účastníci vyzkoušet své
dovednosti v praxi /rozdělávání ohně, luštění šifer, střílení ze vzduchovky,
poskytování první pomoci, překonávání lanových překážek apod./. Jarní
prázdniny patřily srubové základně na Ohradě a společné hře „Boj o Mars“.
V červenci společně se zálesáky z Dambořic proběhl desetidenní zálesácký
pobyt s názvem „Merlinova pečeť“. Každoroční spolupráce s místním Českým
svazem ochránců přírody pokračovala výsadbou stromků, brigádou
na „Kovárně“ a dalšími aktivitami. Výčet akcí a zážitků by sám o sobě stačil
na několik stránek kroniky, a tak jenom stručně: sjíždění Moravice, výlet
do čajovny, putování po hřebenech Javorníků, kolečkové bruslení, Lanové
centrum v Ostravě, Slovenskotour, koncert Čechomoru spojený s túrou
po Chřibech atd. O některých těchto aktivitách se mohli občané dočíst
i ve Zpravodaji města. Vánoční schůzka byla spojená i s volbou vedení
střediska – na místo dlouholeté náčelnice Mgr. Sylvy Weislechnerové
nastoupila paní Eva Bartošová.
Junák, svaz skautů a skautek ČR - v roce 2009 se ve Studénce scházelo
5 družinek: Kobry (starší kluci), Orlíci (mladší kluci), Šipky (starší děvčata),
Pirátky (mladší děvčata) a Sluníčka (nejmladší děvčata). Celkem 15 chlapců
a 21 děvčat. Vedoucím oddílu chlapců byl Vít Friml a oddílu děvčat Kateřina
Burčková. Od doby založení v roce 1991 prošlo organizací asi 220 osob.
Někteří ze zakládajících členů se sice již neregistrují, ale přesto si najdou
čas od času chvíli, aby pomohli při schůzkách, akcích nebo dokonce na táboře.
Ten letošní, postavený v Nedašově, byl již osmnáctý v pořadí a celotáborová
hra se jmenovala „Pohádková babička“.
Pravidelná roční činnost se skládá z týdenních schůzek družin (jednou týdně
2-4 hodiny) v klubovnách na "staré faře" ve Studénce I., které na základě
smlouvy zapůjčuje Římskokatolický farní úřad ve Studénce. Jednou měsíčně
se setkávají kluci i děvčata na oddílové schůzce. Tradiční akcí je lednová
Tříkrálová sbírka, únorový maškarní bál pro děti a veřejnost (letos poprvé
i společenský ples), květnový Den matek, květnové závody pro členy Junáka,
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dále celoroční soutěže "Flotila" s květnovým celostátním finále, červnové
oslavy Dne dětí, zářijový "Svatováclavský den", prosincový Mikuláš a několik
vánočních akcí, kam patří Betlémské světlo, oddílová schůzka s nadílkou
a štěpánské "Koledy u jesliček" (pro veřejnost).

Myslivecké sdružení Poodří – sdružovalo v uplynulém roce 2009 15 členů,
předsedou byl František Martínek, místopředseda Ivo Honěk, myslivecký
hospodář Ing. Marek Berkus, pokladník Michal Werich, jednatel Ladislav
Hebelka, revizní komise Miroslav Rybařík, Pavel Gurka a Miroslav Gelnar.

Honitba má 1 150 ha půdy, z toho 128 ha vodních ploch, 68 ha lužního lesa
a zbytek tvoří louky a pole. Každoročně probíhá v únoru sčítání zvěře,
od něhož se odvíjí práce sdružení /v tomto roce byl zjištěn stav: 56 kusů
srnčí zvěře, 120 kusů bažantů, 104 kusů zajíců a 20 kusů koroptví.
Celoroční práce členů sdružení je zaměřena především na odchov divokých
kachen, krmení zvěře a práci na mysliveckém zařízení ve Studénce I.
Všichni myslivci se řídí zákonem o myslivosti, kontrolu provádí myslivecká
stráž nebo členové revizní komise. Myslivecké vyžití je každoročně povolené
od 16. května do 30. září. Odlov divokých kachen pak od 1. září
do 30. listopadu.
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Pionýrská skupina Butovická – vznikla v roce 1950 a je v současné době
„služebně nejstarší“ v okrese Nový Jičín. Od roku 1991 mají svoji klubovnu
na ulici Butovické čp. 61, a to díky městu Studénka, který domek poskytl
bezplatně k činnosti pro děti a mládež. Z nepoužívané budovy si pionýři
upravili tři menší klubovny a v nich se schází 50 členů ve čtyřech různých
oddílech. Bengálské berušky pod vedením Petra Schneidera, Čtyřlístek
pod vedením Adély Bočkayové, Plastics diversant pod vedením Petra Gajdy
a P.U.S.A. pod vedením Zuzany Šrámkové. Činnost oddílů je tak různorodá,
že se během roku na akcích /mimo brigády/ moc nepotkají – turistická,
výtvarná, taneční a aersoft, proto se všichni těší na společnou akci, kterou
je každoroční letní tábor.
V roce 2009 60 dětí a jejich starších kamarádů prožilo 15 dní v „pravěku“
na pionýrské základně „Léskoveček“ ve Velkých Karlovicích. O tom, že tábor
je oblíbený svědčí i to, že každoročně v březnu je celý obsazen a vzhledem
ke kapacitě tábora nelze přijímat další děti. Z úspěchů členů skupiny uvádím
1. místo v soutěži Dance Evolution v Přerově za showdance, cenu poroty
a 2. místo v soutěži O zlatý pohár BAV klubu Příbor a cenu poroty
na Kopřivnických schodech 2009 /vše P.U.S.A./. Dvě druhá místa a jedno páté
získal Čtyřlístek na 18. ročníku Turistické stezky Orlové za mezinárodní
účasti.
Již několik let je vedení skupiny stejné – skupinový vedoucí Ivo Fišer,
hospodářka Bohumíra Šrámková, člen Petr Schneider, revizor David
Konečný.

Fotografie jsou z letního tábora – stavba „pravěkého obydlí“ a taneční oddíl
P.U.S.A. s vítězným pohárem a maskotem.
Sbor dobrovolných hasičů Studénka – Butovice - oslavil v srpnu 130 let
od svého založení. Jeho současným starostou je pan Otakar Jaroš.
V dopoledních hodinách 22. srpna 2009 proběhla Valná hromada členů sboru,
kde členové zhodnotili uplynulé roky, ocenili nejaktivnější hasiče Butovic.
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Odpolední program probíhal v nově upraveném areálu „Za Klečkou“ /viz foto
1/. Návštěvníci mohli vidět ukázku hašení koňskou stříkačkou, ale i novou
technikou ze Studénky, Fulneka a Mošnova. Nejmladší hasiči dokázali, že i oni
si dokáží poradit s ohněm a provedli požární útok. Program byl sice připraven
na celé odpoledne, ale déšť jej předčasně ukončil. To však neodradilo „skalní
příznivce“ a diskoshow probíhala v boudě do ranních hodin. Nelze opomenout
příkladnou práci s mládeží – pod vedením Libora Šmída se každý týden schází
18členný oddíl mladých hasičů ve věku od 6 do 18 let. Záslužnou činností jsou
preventivní besedy na základních školách, kterých se účastní vyškolení
instruktoři: Libor Šmíd, Roman Geršl, Renata Dendisová, Petr Pupák a Jiří
Henzel /viz foto 2/ ze ZŠ Butovické.

Sbor dobrovolných hasičů Studénka – město – sídlí na ulici Družstevní
a je jednou ze tří stanic sborů dobrovolných hasičů města Studénky. Celá
tato jednotka je zařazena do Integrovaného záchranného systému kraje
a svou činností navazuje na 122 let starou historii Prvního hasičského spolku
ve Studénce /ustavující schůze se konala v červnu 1877/.
Sdružení mělo v roce 2009 71 osob – z toho zásahová jednotka má 23 členů.
Velitel družstva, technik a pověřený velitel stanice Družstevní je pan Pavel
Foldyna. Od začátku padesátých let členové SDH organizují požární soutěže,
které prověřují fyzickou a praktickou připravenost ke zdolávání požárů
a přírodních katastrof. První hasičské závody se konaly 6. září 1952 a konají
se dodnes pod názvem „Studénecká zatáčka“, protože soutěžící běží
do zatáčky. Soutěží se účastní nejen družstvo mužů, ale také družstvo žen,
které dosáhlo mnoho dobrých výsledků.
Z ostatní činnosti nesmíme zapomenout na předvádění ukázek z činnosti
na dětských dnech v mateřských školách ve Studénce, stavění máje, karneval,
vánoční trhy s domácí zabijačkou a hlavně tradiční Hasičský ples. Členové
jednotky zasahovali rovněž při letošních povodních, a to v Jeseníku
nad Odrou, v Kuníně a pomáhali při odklízení jejich následků.
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Šedesát výjezdů členů této stanice v roce 2009 patří v posledních letech
k nejvyšším – 9 požárů na území města Studénky a 9 požárů mimo toto území,
17 technických zásahů a pomoci na území města a 3 zásahy mimo město,
2 plané poplachy, 13 výjezdů k dopravním nehodám ve městě a 1 výjezd mimo
město, 2 živelní pohromy, 1 únik nebezpečných látek, 2 záchrany osob –
1x z vody a 1x z výtahu.

Sbor dobrovolných hasičů Studénka – nádraží – z historických pramenů
se můžeme dočíst, že ustavující schůze se uskutečnila dne 2. ledna 1927
v hostinci u Steina poblíž nádraží za značné účasti občanů. Schůzi zahájil
ve 13:30 hod. předseda přípravného výboru Čeněk Honus a seznámil přítomné
„s povšedními“ úkoly hasičstva, poukázal na jeho národnostní význam a na to,
že v bývalé monarchii bylo hasičstvo v zemi Moravské a Slezské od počátku
svého trvání střediskem národně uvědomělých a pro národ náš pracujících
lidí. Upozornil, že hasičstvo pojí v sobě lidi nejrůznějších povolání
a společenského
postavení,
nejrůznějšího
přesvědčení
politického
a náboženského, připomenul hluboké mravní, jakož i sociální, poslání hasičstva
a vyzval přítomné, aby se v počtu co nejhojnějším přihlásili do řad nového
sboru. Těm, kteří mají v úmyslu přihlásiti se za členy kladl na srdce, aby
si byli vždy vědomi významu svého poslání, aby vždy bez reptání
vykonávali své povinnosti poctivě, věrně, s radostí, a to vždy nejen v dobách
dobrých, ale i vážných. Do sboru se přihlásilo 40 činných členů
a 7 přispívajících členů. V roce 2009 řídil sbor jedenáctičlenný výbor,
starostou byl pan Miroslav Holaň – počet členů k datu 1. ledna byl 43, z toho
29 mužů a 14 žen. Začátkem roku proběhla rekonstrukce hasičské zbrojnice,
samozřejmostí byly i následné brigády na úklid. Z úspěšných akcí jmenuji
každoročně pořádanou soutěž v požárním útoku O pohár starosty sboru,
taneční zábava v areálu Mlýnská a na úseku prevence ukázkový zásah při akci
ZŠ TGM ve Studénce a při Dětském dni v Nové Horce.
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8. POČASÍ A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
REKAPITULACE
A OKOLÍ

POČASÍ,

VLIVY

NA

STUDÉNKU

Počasí
LEDEN 2009
Připadne-li Nový rok na čtvrtek, předpovídá se mírná zima, větrné jaro, parné
léto, krásný podzimek, mnoho ovoce a hojnost obilí. Sledujte se mnou, jestli
měla pranostika pravdu.
Údaje v grafech jsou převzaty z portálu počasí www.divoch.net.

Měsíc leden byl klasickým zimním měsícem. Teploty klesaly pod bod mrazu
téměř celý měsíc. Nejnižší teplota byla 8. a 9. ledna, a to -13 a -14 °C.
Z horských oblastí bylo v tyto dny nejchladněji na Šumavě, například
na Horské Kvildě teploty klesly až k -23 °C. Do 19. ledna byla sněhová
pokrývka: 7.-12. ledna bylo naměřeno 12 cm sněhu. Potom vlivem vyšších teplot
sníh roztál v celém okolí.
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ÚNOR 2009

Měsíc únor byl zpočátku bez sněhové pokrývky – zemi pokrýval pouze sněhový
poprašek. Změna nastala 12. února, kdy napadlo asi 5 cm sněhu a od té doby
pořád jemně sněžilo až do 25. února, kdy bylo naměřeno 28 cm sněhu.
Dne 26. února se dostavily vyšší teploty a sníh během dvou dnů zcela roztál.
Nejvyšší teplota v našem regionu byla 7. února, a to +13 °C – naopak nejnižší
teplota byla 22. února, a to -10 °C.

BŘEZEN 2009

Začátek března již nesl náznaky jara. Svítilo sluníčko, sníh roztál, Odra
se již tradičně vylila na louky kolem nádraží, silnice směrem na Nový Jičín
naštěstí pod vodou nebyla. Tato očekávaná jarní povodeň byla způsobená
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táním sněhu s přispěním deště. V době, kdy není v provozu most přes železnici
z Butovic, by to byl pro dopravu problém. Že se zima jen tak nedá, se ukázalo
12. března, kdy se ochladilo a dvě hodiny silně sněžilo. Sníh sice dosáhl 5 cm
vrstvy, ale již další den po něm nebylo ani památky. 19. března nasněžilo znovu
a sníh vydržel několik dní. První jarní den se neohlásil sluníčkem, jak bychom
si přáli, ale byl to jeden z nejchladnějších dnů v měsíci. V noci
z 24. na 25. března se prudce ochladilo a napadly asi 4 cm sněhu. V příštích
dnech se ukázalo, že to byl poslední pokus zimy a ve dnech 28.-29. března
se teplota vyšplhala až na +15 °C. Odra byla stále vylitá na loukách.

DUBEN 2009

Ze zimního rovnou do letního období skočila příroda v prvních dnech měsíce
dubna. Na horách je stále ještě sníh, ale ve vnitrozemí jde všechno kvapem
do květu. Teploty jsou vysoko nad nulou, pouze v noci z 9. na 10. dubna klesla
teplota na -5 °C. Během těchto dnů byl zaznamenán více než 25 stupňový
rozdíl. 12. dubna přiletěli čápi a příroda byla o nejméně dva týdny kupředu
oproti minulým rokům. Dne 22. dubna rozkvetly první šeříky, 24. dubna kvetly
již i kaštany. Letošní velmi teplé jaro opět prokázalo, že posledních několik let
existují prakticky jen dvě roční období. Po zimě následuje hned letní ráz
počasí. Je vynechán takový ten klasický pozvolný přechod.

60

Kronika města Studénky za rok 2009
KVĚTEN 2009

Stará pranostika: „Studený máj v stodole ráj“ pro letošní rok neplatí. Květen
je převážně teplý, ranní teploty byly nejnižší na tzv. Ledové muže. Teploty
se většinou pohybují kolem +15 až +25 °C – prostě krásné jaro. Bohužel pršelo
velmi málo, a tak si stěžují zemědělci i zahrádkáři.

ČERVEN 2009

Měsíc červen začal trochu chladněji. Nejvyšší teploty byly pouze kolem
+15 až +18 °C. Často pršelo. Dne 17. června se odpoledne přehnala severní
Moravou silná bouřka s přívalovými dešti. První špatné zprávy přicházejí
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ze Vsetínska. Voda uvěznila lidi v domech, zatopila sklepy i přízemí stovek
rodinných domků. Řeky a potoky se rozvodňují. Dne 24. června přichází
tzv. blesková bouřka i do Studénky – Butovický potok pouze vybřežil krátce
v noci.
V oblasti nad Beskydami spadlo opravdu drastické množství srážek –
asi 80 mm během dvou hodin. Vznikla vlna, která nabrala bahno z polí
a přehnala se přes několik obcí. V podstatě se dá říct, že během okamžiku
hladina stoupla na stoletou vodu. Ve dnech 18. a 19. zasáhla povodňová vlna
i Novojičínsko. Lidé v obcích Hodslavice, Lichnov, Mořkov, Jeseník nad Odrou
byly úplně odříznuti od okolního světa, dopravní spojení bylo přerušeno.
Téměř stejně na tom byl Kunín a Šenov, kde voda strhla most přes řeku.
V Butovicích se rozvodnil Butovický potok, voda se vylila na několika místech
z koryta. U hlavní vrátnice bývalé Vagónky Studénka se ucpal průtok
pod železnicí a voda se vylila až do jejího areálu. Stejně tak se vylila Odra
ze svého koryta, voda sahala jednu chvíli i na silnici z nádraží směr Nový
Jičín.

ČERVENEC 2009

Měsíc červenec začal deštivě, denní teploty se pohybovaly nad 20 °C.
Chladněji bylo v době od 8. do 13. července, od 14. července se oteplilo
a začal pěkný prázdninový měsíc. Celkem v průběhu července bylo
6 tropických dní, kdy se teplota vyšplhala nad 30 °C /14., 15., 17., 18., 22.,
23. července/.
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SRPEN 2009

Také srpen byl teplým letním měsícem. Teploty se pohybovaly
od +9 do +32 °C, srážky byly minimální. Nechyběly ani tropické dny 2. srpna
+32 °C, 17. srpna +31 °C, 22. srpna +31 °C a 28. srpna +30 °C. Můžeme tedy
souhlasit s pranostikou uvedenou na začátku této kapitoly – připadne-li Nový
rok na čtvrtek – bude parné léto.

ZÁŘÍ 2009
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Když se podíváte na graf, tak není možné než konstatovat třetí měsíc teplo
a sluníčko. Předpovědi hydrometeorologického ústavu hlásily, že teploty
kolem +20 °C by měly vydržet až do října, přestože loni již touto dobou
sněžilo. Krásné dny babího léta, kdy se teploty vyšplhaly až na +26 °C,
dešťové srážky byly minimální. Pouze ráno se vyskytovala mlha a nízká
oblačnost. Mlha - jak je u nás obvyklé – je převážně u Odry, na nádraží ČD,
v areálu bývalé Vagónky Studénka a na ulici Budovatelské. Ale vždy vydrží tak
do 10.00 hodin a je opět sluníčko. Zvětšit obrázek

ŘÍJEN 2009

Říjen byl měsícem teplotních paradoxů. Nejprve velká vedra – hned po nich
sníh. Přestože dlouhodobá předpověď zněla, že mezi 1.-10. říjnem se budou
teploty pohybovat mezi 0-10 °C – bylo to zcela jinak. Dne 8. října byl
v Klementinu překonán rekord z roku 1966. V Ostravě Mošnově, kde bylo
+25,6 °C, padl rekord z roku 1977. V noci ze středy 14. na čtvrtek 15. října
napadlo v celé republice mnoho převážně mokrého sněhu. Lysá hora hlásila
1 m sněhu, to bylo největší množství od roku 1897 – starý rekord byl 92 cm.
U nás pouze nasněžilo a během dne roztálo asi 5 cm sněhu.
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LISTOPAD 2009

Na rozdíl od října je počasí v listopadu bez velkých zvratů. Teploty klesly
pod bod mrazu jenom začátkem měsíce. Na místo „dušičkového počasí“ byl
krásný slunečný podzim. Sníh už byl jenom na vrcholcích kopců ve výšce
nad 1 000 m. Srážky byly minimální. Ve dnech 11.-14. listopadu po trvalejších
deštích došlo k pozvolnému vzestupu Odry a vylití z břehů. Butovický potok
ani jiné toky nevybřežily.

PROSINEC 2009

Připadne-li Nový rok na čtvrtek, předpovídá se mírná zima, větrné jaro, parné
léto, krásný podzimek, mnoho ovoce a hojnost obilí. Tak začínala první věta
na začátku této kapitoly. Mimo hojnost obilí – což nemohu posoudit –
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se splnilo všechno. Bohužel mimo větrné jaro byly v červnu povodně,
ze kterých se do dnešního dne lidé převážně ze Šenova, Kunína, Hodslavic,
Jeseníku nad Odrou atd. nestačili vzpamatovat.
První sněhový poprašek byl zaznamenán v noci na 13. prosince. Mráz a s ním
i sněžení bylo v noci na 20. prosince, ráno bylo 8 cm sněhu. Nejnižší teplota
byla zaznamenána v noci na 21. prosince, a to -15 °C. Sníh vydržel jen dva dny.
23. prosince přišla obleva a sníh do rána zmizel. Teplota toho dne dosáhla
+10 °C a 26. prosince dokonce +15 °C. Do konce roku už sníh nenapadal,
a tak si milovníci sněhových radovánek přišli na své jen na horách.
šit obrázek

Životní prostředí
Obecně patří Studénka do oblastí se zhoršenou kvalitou ovzduší (v rámci
ostravské aglomerace), je zde dlouhodobě překračován limit pro tzv. polétavý
prach (PM10). V roce 2009 byla naměřena nejvyšší okamžitá hodnota 13. srpna,
a to 303 µg/m3, nejvyšší denní průměrná hodnota pak byla 19. prosince,
a to bylo 205,5 µg/m3 (limit je 50 µg/m3). Tento denní (24hodinový) limit byl
překročen celkem 64x za rok 2009. Ostatní měřené hodnoty (SO2, NO2
a přízemní ozón) stanovené limity nepřekračují, naměřené hodnoty znečištění
jsou srovnatelné s předchozím rokem. Měření probíhá ve stanici
automatického monitoringu ve Studénce na Čajově.

Studénka se může chlubit novou přírodní rezervací
Správa chráněné krajinné oblasti Poodří (dále jen CHKO Poodří) vydala
23. ledna nařízení o zřízení přírodní rezervace Bažantula. Tato rezervace
s výměrou 36,52 ha se rozkládá na jedenácti parcelách, které
jsou v katastrálním území Studénky.
Jedná se o sedmou přírodní rezervaci v působnosti CHKO Poodří. Platnost
nařízení nabylo účinnosti 2. března 2009. Důvody pro založení Bažantuly
jsou zcela jasné. Oblast obývá mnoho ohrožených druhů rostlin i živočichů,
kteří by mohli podlehnout civilizaci a zmizet beze stopy. Rezervace proto
bude chránit rostliny, obojživelníky, ptáky a savce. Z řádu rostlin
jsou v Bažantule zastoupeny například kotvice plovoucí, vegetace parožnatek
a také věkově rozmanité porosty dřevin, které jsou tak typické pro krajinu
Poodří. Ochranu dostanou i obojživelníci, jako rosničky zelené, kuňky ohnivé
a skokani zelení. Útočiště v Bažantuli naleznou i vodní ptáci, především bukač
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velký, chřástal vodní a různé druhy potápky. Co se týče savců, jedná
se o netopýra vodního a rezavého.
Občané, kteří by se chtěli do nově zřízené rezervace podívat, musejí nově
dodržovat určitá pravidla. Při svých procházkách například nesmějí sbírat
rostliny a odchytávat živočichy, kromě výkonu práva myslivosti a rybářství
či sbírat lesní plody. Pouze na povolení CHKO Poodří lze na území přírodní
rezervace například krmit ryby, vjíždět na její území koňmi a nebo pořádat
hromadné sportovní nebo kulturní akce.

Desáté výročí
Desáté výročí oslavila v tomto roce Školní naučná stezka, která začíná
za ZŠ TGM ve Studénce a navázala tak na původní Naučnou stezku, která
vznikla již v roce 1983.
Na okraji školní zahrady jsou umístěna úvodní dvě zastavení. Stezka
pak pokračuje pěšinou přes pole směrem k železniční trati, prochází
podchodem a stáčí se po hrázi Horního rybníka. Končí na asfaltové
účelové komunikaci u rybníka Velká Podlážka. Po cestě je možno pokračovat
směrem vpravo a u Pasečného mostu se napojit na naučnou stezku Kotvice.
Školní naučná stezka je dlouhá cca 1,5 km, je průchozí celoročně a má
12 zastavení. Celkem je nyní Naučná stezka dlouhá 3 km a je určena pouze
pro pěší turistiku, fyzicky je nenáročná a dostupná celoročně. Všechny
potřebné informace načerpáte u informačních tabulí, které vás celou trasou
povedou.
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Údržba veřejné zeleně
Na městském úřadu začátkem letošního roku vznikla pracovní skupina, jejíž
hlavním úkolem bylo zpracovat koncepci údržby a obnovy veřejné zeleně
na území města. Úkolem skupiny bylo vypracovat celkový pohled na zeleň
ve městě a navrhnout nejen postupy při kácení stromů v nadcházejícím
období, ale i údržbu a výsadbu dřevin. Počítá se i s dotací operačního
programu Životní prostředí z EU. Cílem tohoto projektu je zlepšování kvality
životního prostředí. Od 1. listopadu, kdy začíná doba vegetačního klidu
do konce března bylo pokáceno již padesát stromů, které byly nebezpečné,
nezdravé či neperspektivní. Akce nejvíce zasáhla okolí zdravotnického
střediska, kde byly pokáceny a ořezány topoly a vrby. Mimo toho
se upravovala spousta dalších lokalit, například u internátu, „spojovačka“
v celé trase, ulice Budovatelská, Beskydská. Také se dělaly ořezy stromů
na veřovickém chodníku. Celkem bylo ve Studénce a Nové Horce povoleno
skácet 511 kusů dřevin a 4 406 m2 keřů. Za pokácené dřeviny byla uložena
náhradní výsadba v rozsahu 91 kusů dřevin.

Kam s odpadem ve Studénce?
Odpověď na tuto otázku už zajímala Jana Nerudu v 19. století a my
ve 21. století se jí taky nevyhneme. Na rozdíl od básníka tento problém naše
město řeší a každoročně hodnotí.
Město Studénka má vypracovaný systém shromažďování, sběru, přepravy,
třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů včetně systému
nakládání se stavebním odpadem na území města Studénky. Na začátku roku
byl do všech domácností rozeslán leták „Kam s odpadem ve Studénce“,
ve kterém byli všichni občané Studénky informováni o pravidelném odvozu,
možnostech třídění odpadu, provozní době odpadových dvorů, tzv. železných
sobot, svozu objemného nebo nebezpečného odpadu apod. Průběžně jsou
informováni občané o jednorázových akcích, a to na webových stránkách
města a ve Zpravodaji města.
Statistika městského úřadu mluví jasně – odpad byl odvezen na skládku
Mořkov:
Popelnice a kontejnery občanů - 1 638 t směsného komunálního odpadu
Tříděný sběr - 85,3 t skla, 100,5 t plastů a 68 t papíru
Oplocená stanoviště sběrných dvorků – 91 kusů velkoobjemových kontejnerů
- 741 kusů 70litrových kontejnerů na bio odpad
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Železná sobota – 1,16 t železa
Sobotní svozy objemného a nebezpečného odpadu – 456 m3 /275 objemné
odpady, 75 lednice a elektro, 40 dřevo, papír, textil, 15 pneu, 38 železo
a 13 nebezpečný odpad/
Černé skládky - 5,92 t objemného odpadu
Sběrného dvůr OZO na ul. Poštovní - 165,5 t objemného odpadu, 15,24 t pneu,
16,8 t paliva a 26,2 t elektroodpadu

Tříletý projekt – likvidace křídlatky české
Křídlatka ohrožuje svou rozpínavostí původní společenstva rostlin nejen
v Poodří, ale i v celé republice. Tříletý projekt, který zajistí její likvidaci,
by měl pomoci omezit či úplně zastavit její další rozmnožování.

V loňském roce proběhlo podrobné mapování výskytu křídlatky na území
Novojičínska. Díky snaze organizací Český svaz ochránců přírody (ČSOP)
Salamandr, občanské sdružení ČSOP Studénka a CHKO Poodří se začalo
v červenci s likvidací křídlatky na pravostranných přítocích Odry. Celkové
náklady na projekt byly vyčísleny a schváleny ve výši 4 705 000 Kč.
Projekt je rozdělen na tři roky, aby se zajistila celková likvidace letos
oslabené křídlatky. Aplikace probíhá od července do poloviny září 2009.
Po odumření rostliny provedou pracovníci její kosení a posléze shrabání.
Křídlatka se vyskytuje podél vodních toků, komunikací, v blízkosti lidských
sídel. Kvete v červenci až září. Nalezneme ji např. v Evropě, v Severní
Americe a Asii. Křídlatka česká je nejagresivnější ze všech křídlatek, a proto
je nutné její cílené ničení.
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9. ZAJÍMAVOSTI ZE ŽIVOTA MĚSTA
KALENDÁŘNĚ SESTAVENÉ UDÁLOSTI
Od 1. ledna 2009 bylo kontaktní místo Czech POINT /Český Podací
Ověřovací Informační Národní Terminál/ rozšířeno o provoz tří nových
agend a od 1. července 2009 o další tři. Nyní si občané mohou vyřídit tyto
agendy:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Výpis z Katastru nemovitostí
Výpis z Obchodního rejstříku
Výpis ze Živnostenského rejstříku
Výpis z Rejstříku trestů
Přijetí podání podle živnostenského zákona (§ 72)
Výpis bodového hodnocení osob dle zákona o silničním provozu
/od 1.1.2009/
Seznam kvalifikovaných dodavatelů /od 1.1.2009/
Registr účastníků provozu MAISOH /Modul Autogramy Informační
Systém Odpadového Hospodářství; od 1.1.2009/
Výpis z insolventního rejstříku /od 1.7.2009/
Autorizovaná konverze dokumentů /od 1.7.2009/
Datové schránky /od 1.7.2009/

Končí doba zbytečného obcházení úřadů, hodinová čekání či zdlouhavé
dojíždění. Občané mohou využít služeb Czech POINTu v provozní době
městského úřadu na odboru vnitřních věcí a na Informačním centru.
Pro zajímavost uvádím počty vydaných výstupů za rok 2009: 251 Katastr
nemovitostí, 62 Obchodní rejstřík, 393 Rejstřík trestů, 14 bodové
hodnocení řidiče, 9 Živnostenský rejstřík, 7 zřízení datové schránky,
9 zneplatnění přístupových údajů, 2 konverze na žádost a 2 konverze z moci
úřední. Kromě těchto činností provedly úřednice městského úřadu
4 164 úředních ověření.
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Tříkrálová sbírka 2.-11. ledna 2009
Jako každoročně /již po deváté/ pořádala sbírku Charita Studénka nejen
ve Studénce, ale i v okolních obcích. Do koledování se zapojilo 213 dětí
a 71 dospělých. Vybraná částka byla 371 416 Kč, což bylo o 7 619 Kč více
než v roce 2008. 35 % vybraných peněz směřuje na pomoc lidem v nouzi,
obětem živelních katastrof u nás i v zahraničí, na celostátní projekty charity,
65 % výtěžku sbírky zůstává Charitě Studénka na vlastní projekty.

6. ledna 2009 se narodil první občánek města Studénky roku 2009
Je jím Jáchym Richter, který se narodil v úterý 6. ledna v 9 hodin. Po porodu
měřil 50 cm a vážil 3 750 gramů. Je
druhým dítětem rodičů Markéty a Iva
Richterových. Snímek zachycuje první
chvilky jeho života v porodnici Nový
Jičín. Malý Jáchym je zároveň prvním
občánkem, který se narodil v roce
50. výročí vzniku města Studénky.
Na vítání občánků, které se uskutečnilo
1. března v obřadní síni zámku, byl
slavnostně uvítán společně s 18 dalšími občánky našeho města.

Oslavy 50. výročí města Studénky
10. ledna 2009 byly v 18.00 hodin na náměstí Republiky zahájeny oslavy
50. výročí města Studénky slavnostním projevem starosty města.
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Zahájení oslav, které odstartovaly rok 50. výročí vzniku města doplnil dětský
pěvecký soubor Studeňáček ze soukromé školy Musicale pod vedením pana
Jana Sniehotty. Důstojnou tečkou zahájení oslav byl nádherný ohňostroj
v rytmu samby, který na místě sledovalo více než pět stovek diváků.

Brněnský veletrh cestovního ruchu Regiontour 2009
Město Studénka se prezentovalo ve dnech 15.-18.ledna 2009 v oblasti
Moravské Kravařsko na brněnském veletrhu cestovního ruchu Regiontour
2009, který je největším ve střední Evropě. Veletržní stánek našeho města
se nacházel v prezentačních prostorách Moravskoslezského kraje.
Návštěvníci se seznámili prostřednictvím pracovnice Informačního centra
Kristiny Tobolové se zajímavostmi města a okolí. Nejvíce žádané byly
materiály a informace týkající se cyklostezek, komplexní nabídky památek
a lákavého okolí rozmanitého Poodří. Mezi návštěvníky nechyběli ani sběratelé
pohlednic a kapesních kalendářů. Milými návštěvníky byly bezesporu děti,
které nepřišly zkrátka a domů si ze stánku odnesly malé dárečky, drobné
hračky apod.

Dne 20. ledna 2009 byla přepadena benzinka v Butovicích
Obsluha benzinky lupiči vydala veškerou hotovost a potom zavolala Policii ČR.
Nevydařené přepadení má za sebou šestadvacetiletý mladík ze Studénky.
Pětačtyřicetiletá žena, která v tu chvíli obsluhovala benzinku, se pokusila
otevřít pokladnu, ale neúspěšně, poté se s lupičem chvíli přetahovala, nakonec
se pokladna otevřela. Celé přepadení trvalo asi devět minut. Lupič sebral
z pokladny 9 200 Kč, které na útěku před policií odhodil společně
se šroubovákem i částmi oblečení. Po chvíli jej studénečtí policisté zadrželi.
Na vyhledání odhozených věcí policisté přivolali policejního psovoda se psem.
Zadržený mladík přiznal policistům, že má na svědomí také krádež, která
se stala 18. ledna ve 4.15 hodin na vlakovém nádraží ve Studénce. Tehdy
se neznámý pachatel vloupal do tamní restaurace.

Nový služební vůz Městské policie Studénka
Nového služebního vozu se dočkali strážníci Městské policie Studénka.
Dne 27. ledna 2009 byl prvním náměstkem hejtmana Moravskoslezského
kraje Miroslavem Novákem slavnostně předán do užívání městské policii nový
osobní vůz značky Citroen Berlingo, který byl pořízen z přidělené mimořádné
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dotace městu Studénka
ve výši 1 500 000 Kč.
Dotace
byla
určena
Studénce v souvislosti se
zřícením nadjezdu v roce
2008 v Butovicích. Cílem
využití
bylo
zvýšení
bezpečnosti dopravy a
operativnost
v práci
městské
policie
na železničním přejezdu ve Studénce, který křižuje trať Přerov – Bohumín.

Začátkem roku prošel Městský úřad ve Studénce plánovanými stavebními
a organizačními úpravami
Po ukončení nájmu s GE Money Bank byly uvolněny prostory v přízemí budovy.
V průběhu měsíců února a března došlo k provedení stavebních úprav,
následovalo nové rozmístění pracovišť odboru vnitřních věcí. Při vstupu
do budovy bylo umístěno nejen Informační centrum, ale i podatelna
a pokladna. Občané tak ihned v přízemí u vstupu mohou získat informace,
provést úhradu či výběr financí nebo předat písemné podání ve vztahu
k městskému úřadu. I přesto, že práce v budově byly většího rozsahu, nijak
se nedotkly provozu městského úřadu.

5. února 2009 převzal starosta města v Olomouci Cenu za inovaci
ve veřejné správě za rok 2008
Cena, kterou uděluje každoročně Ministerstvo vnitra ČR byla v letošním roce
v této kategorii udělena dvanácti obcím. V rámci Moravskoslezského kraje
pak byl v uvedené kategorii jediným oceněným městským úřadem Městský
úřad Studénka.
Toto ocenění je tak druhým významným a mimořádným oceněním, které
Městský úřad Studénka získal v oblasti kvality ve veřejné správě. První
ocenění úřad získal v roce 2008 na konferenci v Karlových Varech, kdy
se zapojil do soutěže Ministerstva vnitra České republiky o cenu „Organizace
zvyšující kvalitu veřejné služby za rok 2007".
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2. března 2009 navštívil Studénku prezident polského družebního města
Dabrowa Górnica pan Zbigniew Podraza
Pan Podraza navštívil Studénku v doprovodu paní Iwony Vilk, vedoucí Domu
dětí. Na městském úřadě je přijal starosta města Ladislav Honusek
a místostarosta PhDr. Miroslav Havránek. Po společném obědě navštívili
zámek, kde si prohlédli obřadní síň a expozici Vagonářského muzea – potom
následovala prohlídka města. Zástupci měst prodiskutovali další možné
vzájemné kontakty, a to zejména v oblasti kultury, sportu, školství.
Projednána byla možnost využití finančních fondů při vzájemné spolupráci
pro příští roky.

V noci ze 6. na 7. března 2009 byl vyhlášen druhý stupeň povodňové
aktivity na Odře
Očekávaná jarní povodeň způsobena táním sněhu a s přispěním deště zvedla
v Moravskoslezském kraji
hladiny řek. Druhý stupeň
povodňové
aktivity
byl
vyhlášen na řece Odře
v Bartošovicích. V Ostravě
voda
v Odře i Porubce
dosáhla prvního stupně
povodňové aktivity, tedy
stav pohotovosti. Louky
ve Studénce u nádraží ČD
se ocitly
v
sobotu
dopoledne zcela pod vodou.
Voda se nebezpečně blížila
k jediné příjezdové silnici do města ve směru od Příbora.

25. března 2009 se v sále Dělnického domu uskutečnila prezentace
rozsáhlé investiční akce „Odkanalizování části Studénka I.“
Do posledního místa byl naplněn sál Dělnického domu a bylo jasné, že občané
mají zájem dozvědět se o problematice co nejvíce. Odkanalizování by mělo
začít nejpozději příští rok, v opačném případě se město může dočkat nemalé
finanční sankce ze strany Ministerstva životního prostředí.
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Celkové náklady by se měly vyšplhat k částce 200 000 000 Kč, za které bude
mimo jiné položeno potrubí v délce patnácti kilometrů. Počítá se, že s pracemi
se začne v prvním čtvrtletí roku 2010 a Studénka I. by měla mít svou
kanalizaci nejpozději na konci roku 2011.
Prezentaci v Dělnickém domě uskutečnili představitelé města především
proto, že se realizace bude finančně dotýkat také jednotlivých občanů, kteří
v dané lokalitě bydlí. Zaplněnému sálu byl celý projekt představen v plném
rozsahu a každý z přítomných občanů mohl pokládat své dotazy. Vedení
města se občanům, jichž se odkanalizování týká, snažilo celou záležitost
v rámci možností ulehčit. Zastupitelstvo schválilo, že projektová
dokumentace včetně územního rozhodnutí, budou lidem darovány. To v této
chvíli nahrazuje stavební povolení. Městský úřad je také připraven
poskytnout lidem půjčku až do výše 50 000 Kč.
V Dělnickém domě byla občanům od 20. května do 1. července k dispozici
kancelář, jež měla především poradenský charakter. Byla zde předána
projektová dokumentace a zájemcům zde byly poskytnuty veškeré informace
týkající se dvousetmilionového projektu. Prezentace o rozsáhlé investici byla
účastníky hodnocena kladně.

24. dubna 2009 - vyhlášení „Úspěšných občanů města Studénky“
a „Osobnosti města Studénky“ v obřadní síni zámku ve Studénce
Již několik let vyhlašuje a oceňuje vedení města úspěšné občany
v kategoriích: školství, kultura, sport, zvláštní ocenění a Osobnost města
Studénky.
Ocenění za aktivitu a iniciativu při vlakovém neštěstí v srpnu 2008:
MUDr. Jaromíra Fabiánová, MUDr. Petr Huvar, Bc. Hana Burdová, Jarmila
Bartoníková a David Restl.
Ocenění za rozvoj hasičské činnosti v našem městě a celoživotní práci v SDH
Studénka Butovice: pan Jindřich Pustka.
Ocenění za dobrovolné dárcovství krve: pan Pavel Šütö, který daroval krev
160x a pan Karel Polák 81x.
Ocenění za celoživotní práci ve školství: paní Marie Kubičíková.
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Ocenění za dlouholetou a mimořádnou práci s místní rómskou komunitou,
a to především s dospělými: Mgr. Miroslava Halušková.
Ocenění za celoživotní práci s mládeží v oblasti ledního hokeje: pan Zdeněk
Honusek.
Ocenění za dlouholetou činnost ve fotbale a hokeji: pan Jiří Frais.
Ocenění za mimořádné úspěchy v otužilostním plavání: pan Jiří Beneš.
Osobností města v roce 2009 se stala porodní asistentka paní Lidmila
Kunovská, a to za celoživotní zásluhy ve zdravotnictví.
Ocenění předávali zástupci města Studénky: starosta Ladislav Honusek,
místostarosta PhDr. Miroslav Havránek, zastupitelé Ludmila Štegnerová,
Marie Miškaříková a Petr Špůrek.

1. června 2009 uplynulo padesát let od zahájení provozu na železniční
trati Studénka–Sedlnice
Tento den před 50 lety byl zahájen provoz na tzv. ověřovacím mostě, který
byl na tzv. Polanecké spojce na 5,775 km mezi Studénkou a Sedlnicemi. Jeho
délka činila 19 m a šířka 4,75 m. Most byl ze speciální slitiny hliníku, mědi
a manganu a sestrojily ho Vítkovické železárny v roce 1959. Experimentální
most sloužil zkušebně 10 let a poté byl nahrazen novým, který je na místě
dodnes. Tato trať v červnu 1959 nahradila úsek trati vedoucí přes rybníky
z Mošnova do Studénky a událost dokládá i dobová fotografie.
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6. června 2009 – Den města
Každoročně se ve Studénce na začátku června konají Dny města. Ten letošní
probíhal ve slavnostní atmosféře - v době oslav 50. výročí založení města.
Bohatý kulturní program i krásné počasí přilákalo velký počet diváků.
Návštěvníky přivítal starosta města Ladislav Honusek a všem popřál, stejně
jako městu Studénce, štěstí do dalších let. Součástí zahájení bylo i předání
malých dárků z rukou starosty a místostarosty těm občanům, kteří v roce
2009 slaví tolik let jako město. Vyhlášeny byly výsledky soutěže
o nejlahodnější domácí pálenku. Z dvaceti přihlášených zvítězil v kategorii
slivovice pan Oldřich Usvald z Pustějova, v kategorii hruškovice pan Jan
Chudják ze Studénky a v kategorii jablkovice pan Miroslav Pavelec z Bílova.
Soutěž o nejoriginálnější upečenou padesátku vyhrála paní Marie Holinková
ze Studénky.

6. června 2009 – odhalení tabla představitelů města
V budově Městského úřadu ve Studénce bylo 6. června odhaleno tablo
představitelů města – předsedů a starostů stojících v čele města
za posledních 50 let. Starosta města Ladislav Honusek v rámci oslav Dne
města přivítal na této slavnostní události nejen starosty a předsedy, ale také
místostarosty a tajemníky současné i minulé. K připomenutí historie
i současnosti města byly hostům k dispozici kroniky, které spolu s dobovými
fotografiemi a dalšími písemnými materiály přispěly k příjemné vzpomínkové
atmosféře tohoto významného setkání. Všichni přítomní se zvěčnili svým
podpisem do pamětní knihy.
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Tablo představitelů města s fotografiemi celkem devíti předsedů a starostů
si mohou prohlédnout také všichni zájemci z řad občanů a návštěvníků
Studénky. To je v současné době umístěno na městském úřadě, v prostoru
u kanceláří vedení Studénky v prvním patře a bude postupně doplňováno.

5. a 6. června proběhly již druhé volby do Evropského parlamentu
Voleb se podle očekávání zúčastnilo málo občanů – ve Studénce a Nové Horce
to bylo pouze 2 290, tj. 27,88 % obyvatel. Výsledky z jednotlivých okrsků
uvádím v tabulkách poskytnutých městským úřadem.
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Výsledky hlasování ve volebních okrscích ve Studénce
Volby do Evropského parlamentu ve dnech 5.-6.6.2009

Okrsek č. - budova

Počet osob
zapsaných do výpisů
ze stálého seznamu
voličů celkem

Počet voličů,
kterým byly
vydány
úřední obálky

Počet
odevzdaných
úředních
obálek

Počet platných
hlasů
ve volebním
okrsku celkem

1256

429

428

424

1. Základní škola TGM

100%

% v okrsku

34,16%

1259

2. Klubovna hasičů

423

100%

% v okrsku
% v okrsku

229

20,86%

100%

28,09%

% v okrsku

248

1109

5. Základní škola Sjednocení
% v okrsku
6. Dům s pečovatelskou
službou

26,78%

100%

30,26%

% v okrsku

309

1315

7. Městský úřad

100%

% v okrsku

100%

% v okrsku

Celkem

57

8214

Za město v % celkem

100%

294

26,60%

26,51%
306

30,26%

29,97%
297

22,66%
57

22,59%
57

20,88%

20,88%

2290

2287

2269

27,88%

27,84%

27,62%

Studénka
celkem

2

Libertas.cz
Křesťanská a demokratická unie - Československá
strana lidová

3

Věci veřejné

4

Občanská demokratická strana

5

7

Suverenita
Volte Pravý Blok- stranu za snadnou a rychlou
ODVOLATELNOST
Sdružení pro republiku - Republikánská strana
Československa

8

Česká strana sociálně demokratická

9

Evropská demokratická strana

10

Strana svobodných demokratů

6

27,86%

20,86%

Volební
strana
1

20,86%
246

28,09%

298

22,66%

273

8. Klubovna Nová Horka

20,86%

309

298

33,04%
229

295

100%
1021

33,60%

248

297

33,76%
416

229

100%
883

4. Charita

423

33,60%

1098

3. Základní škola Butovická

34,08%

Pořadí
umístění

Získané
hlasy %

21

9

0,93

172
24
660
77

4
8
1
6

7,58

18

11

0,79

9
3
21
0

15
18
9
21

0,40

1,06
29,09
3,39

0,13
0,93
0,00
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11

Demokratická Strana Zelených

12

Česká strana národně socialistická

13

Národní strana

14

Strana důstojného života

15

Humanistická strana

16

Moravané

17

Spojení demokraté - Sdružení nezávislých

18

Liberálové.CZ

19

Strana demokracie a svobody
Nejen hasiči a živnostníci s učiteli do Evropy www.hnpd.cz, …

20
21
22

Komunistická strana Čech a Moravy
"STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ - VAŠE
ALTERNATIVA"

23

Strana svobodných občanů

24

SNK Evropští demokraté

25

Balbínova poetická strana

26
27

Strana zelených
Koruna Česká (monarchistická strana Čech, Moravy a
Slezska)

28

Lidé a Politika

29

"Strana soukromníků České republiky"

30

Zelení

31

Dělnická strana

32

NEZÁVISLÍ

33

Česká strana sociálně demokratická

15
0
6
11
4
11
4
1
1

13
21
16
14
17
14
17
20
20

3
405

18
3

16
15
82
1
35

12
13
5
20
7

0,71

4
0
2
2
19
11
616

17
21
19
19
10
14
2

0,18

2269

x

0,66
0,00
0,26
0,48
0,18
0,48
0,18
0,04
0,04
0,13
17,85

0,66
3,61
0,04
1,54

0,00
0,09
0,09
0,84
0,48
27,15

Dorovnání %
Počet platných hlasů ve volebním okrsku celkem
Počet platných hlasů ve městě v % celkem

100%

100,00

Výstavba nového mostu přes železniční koridor ve Studénce finišuje
První veřejnou „zátěž“ nový most zažil již ve dnech voleb do Evropského
parlamentu 5. a 6. června 2009. Pro chodce to bylo trochu rizikové, protože
na místo pevného zábradlí lemovala okraj stavby pouze provizorní dřevěná
ochrana. Po ukončení voleb byl most opět pro veřejnost uzavřen.
První řidiči se po něm mohli projet až v posledním červencovém týdnu, kdy
byl dokončen a předán veřejnosti. Zpoždění oproti původnímu plánu tak bylo
celých 10 měsíců.
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Sbírka na pomoc obětem záplav
25. června 2009 rozhodla Rada města Studénky na svém mimořádném
zasedání o konání veřejné sbírky, jejíž účelem bylo získání peněžité pomoci
pro obce postižené touto živelní pohromou.
Některé oblasti Čech, Moravy a zvláště Novojičínsko, postihly v červnu
letošního roku ničivé záplavy. Lidé z takto postižených obcí nutně potřebují
pomoc.
Všichni občané města tak měli možnost přispět do zvláštních zapečetěných
schránek, z nichž jedna byla trvale umístěna ve vestibulu před Informačním
centrem v budově Městského úřadu Studénka a druhá přenosná, byla určena
k možnosti přispět do sbírky v místě konání různých kulturních, sportovních
či společenských akcí na území města Studénky. Od 17. září 2009 bylo možno
zasílat finanční prostředky také na zvláštní účet k tomuto účelu zřízený.
Veřejná sbírka byla ukončena dne 10. září 2009. Z provedeného zápisu
komise, která byla pro tyto účely ustavena, cituji: „Za toto období občané
města Studénky přispěli na uvedený účel částkou 8 950 Kč“.
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Na návrh rady města navýšilo zastupitelstvo tuto částku o 50 000 Kč
z vlastních
prostředků
města.
Konečná částka 58 950 Kč byla
rovnoměrně rozdělena a poskytnuta
jako peněžní dar 6 občanům
povodněmi postižené oblasti Jeseník
nad Odrou. Všem, kteří přispěli, patří
poděkování.

29. června 2009 zastavil blesk 9 rychlíků a trať u Studénky byla mimo
provoz
Podle mluvčího Správy železniční a dopravní cesty uhodil blesk do reléové
stanice, která slouží k zabezpečení trati a k řízení provozu. Zařízení
vyhořelo. Vlaky stály ve Studénce a v Suchdole nad Odrou, v opačném směru
v Ostravě Svinově a v Polance nad Odrou. Odklon dopravy vzhledem
k záplavám nebyl možný, vlakový provoz byl na trati řízen za pomoci telefonu.
Porucha byla po 24 hodinách odstraněna.

30. června 2009 navštívil Studénku
Mons. František Václav Lobkowicz
Při příležitosti výročí
uctění jeho památky u
lety v rodině učitele
občanem města a roku

ostravsko-opavský

biskup

narození Františka kardinála Tomáška se uskutečnilo
bývalé ZŠ na ulici Družstevní. Zde se narodil před 110
ve Studénce. V roce 1990 byl jmenován čestným
1993 byla na této škole odhalena pamětní deska.
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25. července 2009 spojil nový most přes železniční koridor po téměř roce
a půl rozdělenou Studénku
Konečně skončilo dlouhé objíždění přes celé město a hlavně nekonečné čekání
na přejezdu ve Studénce I. Most byl otevřen oproti původnímu plánu o deset
měsíců později. Stavba nabrala skluz po tragické nehodě v srpnu loňského
roku, kdy se původní most při rekonstrukci zřítil do kolejiště a spadl
před projíždějící vlak.
Vzhledem k tomu, že objízdné trasy byly za tu dobu v nevyhovujícím stavu
začala již oprava ulice Sjednocení a dále bude navazovat oprava ulice
Nádražní až k výjezdu na Nový Jičín. Na opravy bylo mimo jiné použito
penále, které zaplatila firma, která zodpovídá za zpoždění výstavby mostu.

8. srpna 2009 si lidé ve Studénce po roce připomněli tragickou nehodu
V srpnu 2008, pár minut před půl jedenáctou dopoledne, narazil rychlík
EC 108 Comenius do spadlé mostní konstrukce. Srážku zaplatilo osm lidí
životem, dalších 90 cestujících z Čech, Polska i Ukrajiny se zranilo.

V sobotu 8. srpna na místo nehody přišlo asi 150 lidí, aby na prozatímní
pomníček nedaleko železniční trati položili květiny, zapálili svíčky
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a zavzpomínali. V průběhu pietního aktu projel kolem rychlík Comenius. Když
projížděl okolo stojících lidí, zpomalil a krátkým písknutím vzdal čest obětem.
Na místě, kde se neštěstí stalo, vzniklo provizorní pietní místo. Do roka
by zde však měl stát pomník. Ten by měl být čtyři metry široký a asi dva
metry vysoký. Jeho autor Miroslav Rybička představil veřejnosti maketu.
Symbolika je v tom, že se dva směry v jednom momentě proťali. Vrchní část
má evokovat střet těch dvou obrovských hmot, které se tady navršily a dále
uvedl, že do roka a do dne se na stejném místě uskuteční odhalení památníku
obětem tragédie.

3. září 2009 získal Městský úřad Studénka stříbrné ocenění v soutěži
Úřad roku „Půl na půl“
Městský úřad ve Studénce se dočkal dalšího ocenění. Ve čtvrtek 3. září
převzal starosta Ladislav Honusek v Praze stříbrné ocenění ze soutěže Úřad
roku „Půl na půl“ – respekt k rovným příležitostem, kterou pořádá
Ministerstvo vnitra České republiky společně s neziskovou organizací Gender
Studies. Soutěže se zúčastnilo 130 obcí z celé ČR. Hlavním cílem soutěže
bylo sledování zavádění principů rovnosti mužů a žen na úřadech veřejné
správy. Dalším záměrem je zvýšení vnímavosti úřadu k této problematice
ve městech a obcích a přijímání opatření zaměřených na vyrovnání šancí žen
a mužů v praxi.

20. září 2009 – setkání jubilantů se starostou města
V Dělnickém domě se 20. září uskutečnilo každoroční setkání jubilantů
se starostou města, které pravidelně pořádá Sbor pro občanské záležitosti.
Setkání se zúčastnilo 101 našich spoluobčanů /172 bylo pozvaných/, kteří
v roce 2009 slavili své 70. nebo 75. narozeniny. V příjemné atmosféře
nedělního odpoledne obohacené kulturním programem a občerstvením jim bylo
poblahopřáno starostou města panem Ladislavem Honuskem. Jako upomínku
si každý odnesl kytičku, upomínkový předmět a snad hezké zážitky a dobrou
náladu.

Ve dnech 19.-24. října 2009 - Dny otevřených dveří ve Studénce
V rámci oslav 50 let vzniku města Studénky se otevřely pro občany dveře
nejen městského úřadu, ale také sportovišť, muzea a místních firem. Zájemci
tak mohli navštívit jindy pro veřejnost uzavřená místa. Firmy a společnosti
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představily návštěvníkům své prostory, výrobní činnosti a aktivity, kterými
se zabývají. Během prohlídky městského úřadu mohli návštěvníci nahlédnout
do zasedací místnosti zastupitelstva, jednací místnosti rady, kancelářských
prostor starosty města, nebo si prohlédnout další pracoviště úřadu včetně
Informačního centra. Na závěr celého týdne bylo v sobotu odpoledne bruslení
pro veřejnost zdarma.
Do akce se zapojily tyto firmy: LB Cemix, s.r.o., Zemědělské zásobování
a nákup Nový Jičín, a.s., Sportovní areály Studénka, s.r.o., 4EVER, s.r.o.,
KASST kartonáž Studénka, MSV Metal Studénka, a.s., MISS Studénka a.s.

6. listopadu 2009 byl na náměstí Republiky vysazen památný strom
Další akcí, kterou si Studénka připomněla půlstoletí vzniku města, byla
výsadba památného stromu na náměstí Republiky. Ke slavnostnímu aktu
se sešli zástupci města, škol i občané. Výsadba liliovníku tulipánokvětého byla
doplněna kulturním vystoupením žáků ZŠ Butovické a výstavkou kreseb dětí
s motivem stromu.
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11. listopadu 2009 uplynulo 40 let od schválení znaku města Studénky

Jak uvádí kroniky - znak města Studénky byl schválen na 37. plenárním
zasedání Městského národního výboru dne 13. listopadu 1969 podle zákona
č. 109/67 Sb., hlava VII, a to na základě vyjádření Státního archívu v Opavě,
které bylo uloženo u zdejšího MěstNV pod č. j. Sar. 1124/59-Sv z 9. 9. 1959.
Znak města byl zpracován podle pečetě obce Studénky z roku 1664, uchované
v elaborátu Karolinského katastru z roku 1736 zhotoveného z červeného
vosku. Ve znaku bylo břevno nahrazeno nárazníky železničního vozu jako
symbolu závodu Vagónky Studénka, a tímto způsobem byla sloučena minulost
se současností. V pečetním poli má čtvercový štít dělený břevnem vodorovný
pás vedený prostředkem štítu. V prvém a čtvrtém poli je fontána se stříkající
vodou, tzv. mluvící znak představuje studnu, vztahující se na název obce
Studénka. V druhém a třetím poli je heraldická lilie, jakožto znak majitelů
panství Studénky Jana Františka, hraběte z Vrbna (byl majitelem statků
ve Studénce v letech 1649-1705). Zlatá lilie znázorňuje prvek vrbnovského
zámku.

3. prosince 2009 se uskutečnilo setkání bývalých zaměstnanců městského
úřadu s vedením města
Vedení města v rámci oslav 50 let od vzniku města uskutečnilo netradiční
setkání s bývalými zaměstnanci městského úřadu, kteří jsou již v důchodu.
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Hosty přivítali zástupci vedení města a setkání bylo zahájeno vystoupením
dětí z MŠ Komenského. Potom si všichni účastníci prohlédli městský úřad
včetně nedávno rekonstruovaných prostor. Shlédli filmový dokument
o Studénce, zapsali se do pamětní knihy. Všichni senioři se shodli na tom,
že takových setkání by mělo být více.

12. prosince 2009 - Studénecké vánoční trhy
Sobotní den proběhl v tradiční vánoční atmosféře. Třebaže mrzlo a foukal
vítr, všichni si přišli na své. Dospělí se mohli zastavit u stánků se svařeným
vínem, horkou i studenou medovinou, slivovičkou nebo si nakoupit dárečky
pro své blízké. Pro děti byly lákadlem sladkosti, prodej perníků,
štramberských uší i cukrové vaty. Nebo stačilo se jenom projít, zastavit
se v předvánočním shonu, popovídat si se známými a těšit se na klidný konec
roku 2009.
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10. SOCIÁLNÍ SITUACE
Rok 2009 je již druhým rokem, kdy ve světě, a tím i v České republice,
probíhá hospodářská krize. Odráží se to především v nezaměstnanosti, a tím
i ve snížení odvodů státu a zvýšení požadavků na sociální podporu a dávky
v nezaměstnanosti.
K 1. lednu 2009 bylo registrem obyvatel Městského úřadu ve Studénce
evidováno 10 147 občanů přihlášených k trvalému pobytu.
Místní část
Studénka
Butovice
Nová Horka
Celkem

Celkem osob
3 049
6764
334
10 147

Muži
1 513
3 303
124
4 940

Ženy
1 536
3 461
210
5 207

Přehled změn registrovaných v evidenci obyvatel města Studénky v letech
1991-2009 (údaje byly čerpány z evidence obyvatel města Studénky)
Rok

Počet
obyv. k 1.1.

Narození

Úmrtí Přihlášení

Odhlášení

Přírustek
Úbytek
Sňatky

Rozvody

Počet obyv.
k 31.12.

1991

10720

133

113

226

298

-52

97

22

10668

1992

10668

144

106

200

208

30

106

23

10698

1993

10698

126

91

187

252

-30

70

33

10668

1994

10668

128

121

174

232

-51

94

37

10617

1995

10616

112

115

174

171

0

91

16

10616

1996

10616

113

105

176

150

34

81

49

10650

1997

10650

107

98

139

145

3

82

27

10653

1998

10671

111

76

158

145

48

65

27

10719

1999

10610

95

89

115

154

-33

70

27

10577

2000

10577

93

96

138

188

-53

42

20

10524

2001

10524

93

94

140

205

-66

63

49

10458

2002

10458

113

93

141

209

-48

52

52

10410

2003

10410

93

121

137

173

-64

65

36

10346

2004

10346

101

97

170

193

-19

43

39

10327

2005

10327

86

113

153

196

-70

52

42

10257

2006

20257

104

87

139

191

-35

70

47

10222

2007

10222

119

97

160

194

-12

67

33

10210

2008

10210

117

105

117

192

-63

62

24

10147

2009

10147

99

99

134

160

-26

71

35

10121
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Porovnáme-li zejména celkový přírůstek a úbytek, dochází dlouhodobě
ke snížení počtu obyvatel, což je zejména způsobené odhlášením trvalého
pobytu. Tuto skutečnost je mimo jiné také nutno zdůvodnit především
nedostatkem nových pracovních míst a výstavby bytů.
V roce 2010 firma PROXON TRADE, s.r.o. připravuje výstavbu 80 bytů
ve čtyřech nízkoenergetických bytových domech na ulici Sjednocení.
Nejstarší občankou je na konci roku 2009 paní Žofie Grossová /nar. 1911/
a nejmladšími občankami Amálie Sklenáková a Alexandra Demlová /obě
nar. koncem roku 2009/.
Vítání občánků – počet nových občánků 99
Tradiční vítání občánků bylo připraveno ve dnech 1. 3., 31. 5., 28. 6. a 13. 9.
pro nové občánky a jejich rodiče v obřadní síni zámku ve Studénce I.
Nejčastější jména chlapecká jsou Marek 4x,Tomáš 4x, Štěpán 3x, Šimon 3x
a dívčí Natálie 3x, Viktorie 3x. Celostátně jsou nejčastější jména chlapců
Petr, Martin, Jan a děvčat Tereza, Natálie a Eliška.
Oddávací dny - počet sňatků 71
Snoubenci z kteréhokoliv místa republiky, kteří se rozhodnou uzavřít
manželství formou občanského sňatku ve Studénce, „si řeknou své ano"
ve stylové obřadní síni umístěné v barokní budově nového zámku ve Studénce,
která se nachází v klidné okrajové části města a patří k chráněným kulturním
památkám. Termíny, kdy jsou obřady zcela zdarma, určuje rada města
pro daný rok: 17. leden, 14. únor, 7. březen, 21. březen, 4. duben, 25. duben,
23. květen, 6. červen, 13. červen, 27. červen, 18. červenec, 25. červenec,
22. srpen, 12. září, 19. září, 24. říjen, 14. listopad a 5. prosinec.
Nezaměstnanost /zdroj informací Úřad práce Nový Jičín/
Počet uchazečů o zaměstnání a míra nezaměstnanosti ve Studénce
Měsíc

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Uchazeči

468

513

551

582

602

619

636

633

611

601

604

649

%

8,61

9,64

10,45

11,07

11,54

11,92

12,21

12,18

11,71

11,56

11,54

12,43

Když porovnáme leden a prosinec – došlo ke zvýšení o 181 nezaměstnaných,
tj. zvýšení o 3,82 %. Volných míst na území obce je 13!!
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V okrese
Nový
Jičín
bylo
k 31.
prosinci
evidováno celkem
10 278 uchazečů o práci /z toho 4 523 žen a 5 755 mužů/, míra
nezaměstnanosti dosáhla 13,02 %. Za zmínku stojí i počet absolventů škol
a mladistvých, kterých na konci roku v okrese Nový Jičín bylo 411 tj. 4,0 %.
Úřad práce (dále jen ÚP) disponoval nabídkou 266 volných míst, takže
na jedno volné místo připadalo 39 uchazečů z evidence ÚP. Převažující počet
tvořilo 115 pracovních míst pro uchazeče s požadavkem vyučení v oboru,
93 míst pro uchazeče se středoškolským vzděláním, pro uchazeče
se základním vzděláním bylo evidováno 41 volných míst a pro vysokoškoláky
nabízel ÚP 17 pracovních míst.
Sběrné místo dávek státní sociální podpory
Posledním dnem, kdy si mohli občané vyřídit záležitosti spojené s dávkami
státní sociální podpory ve Studénce, byl 23. prosinec tohoto roku. Úřad práce
Bílovec uvedl jako důvod zrušení sběrného místa nízký počet občanů, kteří
toto místo využívali. Není divu, protože od 1. dubna si mohli žadatelé
ve Studénce pouze vyzvednout tiskopis nebo jej podat vyplněný. Ostatní
záležitosti museli vyřizovat v Bílovci.
Městský úřad ve snaze vyjít občanům vstříc zabezpečil nově možnost
vyzvednutí formulářů ve vestibulu úřadu. K dispozici jsou pro občany i vzory
k vyplnění žádostí.
Komunitní plánování sociálních služeb
Hlavním úkolem komunitního plánování sociálních služeb (dále jen KPSS)
je plánovat sociální služby dle potřeb občanů a ve spolupráci s nimi. V našem
městě pracuje KPSS již třetím rokem a na činnosti se mimo řídící skupiny
podílejí i pracovní skupina Rodina, děti a mládež a Senioři a občané
s postižením.
Rok 2009 byl prvním rokem realizace Střednědobého plánu rozvoje sociálních
služeb ve městě Studénka, který byl vypracován na roky 2009-2012. Hlavními
úkoly roku byla mimo jiné prezentace komunitního plánu všemi dostupnými
prostředky, rozeslání Informačního letáku do všech domácností v dubnu
2009, informační kampaň na Dni města, Den otevřených dveří, účast členů
na Dnech sociálních služeb v okolních městech a tak získání nových poznatků
a zkušeností. Úkolem do budoucna je realizace signalizačního zařízení
ve městě pro seniory a zdravotně znevýhodněné občany /jedná se o ochranu
života a zdraví občanů a nadstandardně i ochranu majetku ve spolupráci
s městskou policií/. Významnou společenskou prioritou je zřízení denního
stacionáře pro děti a mládež a také pro seniory. Předběžným dotazováním

90

Kronika města Studénky za rok 2009
mezi občany bylo ověřeno, že o jeho vybudování je zájem. Nyní záleží
jen na možnostech získání dotací tak, aby se projekt mohl uskutečnit.

Charita Studénka
Je nestátním zdravotnickým zařízením poskytujícím mimo jiné domácí péči.
Tři druhy sociálních služeb v tomto roce poskytovalo 23 zaměstnanců.
Pečovatelská služba byla v r. 2009 poskytnuta 121 občanům Studénky
a celkový počet pečovatelských úkonů bylo 15 258. Bylo zakoupeno nové auto
pro poskytování služby: nákup automobilu byl ze 70 % kryt získanou dotací
z MSK, 30 % z vlastních zdrojů Charity Studénka. Dům pokojného stáří,
Domov sv. Anny, má kapacitu 19 uživatelů služeb. V roce 2009 6 občanů
zemřelo, 1 se přestěhoval do bytu zvláštního určení, nově přišlo 7 seniorů.
Obyvatelé domova navštívili Zámek Nová Horka a strávili odpoledne
s obyvatelkami zámku, které pro ně připravily zábavné vystoupení. Mnozí
senioři byli v prostorách budovy zámku poprvé a obdivovali historickou
výzdobu.
Azylové ubytování je realizováno v budově bývalé fary, kterou má Charita
Studénka pronajatou od římskokatolické farnosti Studénka – Butovice. Byt
o velikosti 1 + 1 včetně příslušenství, prádelny a obyvatelné předsíně posloužil
v r. 2009 postupně jako azylové ubytování pro 2 maminky s dětmi. Oběma
maminkám pomáhali s řešením jejich tíživé situace.
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Další činnosti Charity Studénka jsou v oblasti humanitární pomoci a pomoci
sociálně potřebným občanům. Charitní šatník je otevřen 2x týdně. Zde
si mohou potřební občané vybrat obnošené oděvy, které sem přináší dárci
ze širokého okolí Studénky. Každoročně je uskutečněno asi 500 kontaktů
s potřebnými.
V roce 2009 probíhal 9. ročník Tříkrálové sbírky, o jejímž průběhu
a výsledku si můžete přečíst v kapitole Události ve městě Studénka. Charita
Studénka sbírku organizovala nejen ve Studénce, ale i v širokém okolí.
Výtěžek r. 2009 činil celkem 371 416 Kč. Pro potřeby Charity Studénka
z toho bylo 214 420 Kč. Po červnové „bleskové“ povodni na novojičínsku bylo
rozhodnuto, že částka 120 000 Kč bude poskytnuta na přímou pomoc
postiženým v Novém Jičíně – Žilině. Ostatní finanční prostředky byly použity
na nákup zdravotnických potřeb, jejich opravy a jako příspěvek na zakoupení
automobilu pro pečovatelskou službu.
V roce 2009 poskytla odbornou zdravotní péči na základě indikace
praktických lékařů či nemocnice 100 klientům. Celkem uskutečnily
registrované zdravotní sestry 3 373 návštěv v domácím prostředí nemocných.
Zdravotní péče je poskytována nepřetržitě, ošetření jsou prováděna
o sobotách a nedělích, v nutných případech i v noci.
Pečovatelská služba
Město Studénka je registrovaným poskytovatelem pečovatelské služby.
Služba je určena občanům města Studénky od 65 let a je poskytována
v domácnostech žadatelů pracovnicemi v sociálních službách - pečovatelkami
v pracovních dnech od 7.00 do 15.00 hodin.
Kancelář pečovatelské služby se nachází v domě na ulici Budovatelské 779
ve Studénce /budova domu s byty zvláštního určení/ a v roce 2009 zajistila
zájemcům dle schváleného ceníku: pomoc při zvládání běžných úkonů péče
o vlastní osobu 339x, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek
pro osobní hygienu 150x, poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy
3 269x, pomoc při zajištění chodu domácnosti 2 646x, praní a žehlení ložního
prádla včetně drobných oprav 851 kg, doprovod na úřady, k lékaři apod. 25x,
dohled, telefony a rozhovory 211x.
Ceny jsou 100 Kč/hodinu pro příjemce příspěvku na péči nebo 75 Kč/hodinu
pro osoby, které tento příspěvek nepřijímají. V případě dovozu jídla je cena
15 Kč za 1 oběd. Celkem bylo na úhradách za tyto služby vybráno v uplynulém
roce 155 673 Kč.
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11. BEZPEČNOSTNÍ SITUACE
Městská policie – „Městská policie má zájem na vytvoření bezpečného
a klidného prostředí pro každého obyvatele města a na tom, aby žádný
pachatel přestupku nebo trestného činu nezůstal bez postihu“, cituji z jejich
webových stránek. Že tomu tak bylo i v roce 2009, si můžete přečíst
v následujících statistických údajích.
V průběhu roku 2009 strážníci řešili 3 259 událostí /v minulém roce
3 020 událostí/, přičemž 926 řešených případů vzniklo na základě
oznámení občanů. Bylo řešeno 264 přestupků proti bezpečnosti a plynulosti
provozu na pozemních komunikacích a 373 dalších přestupků /proti
veřejnému pořádku, proti občanskému soužití, přestupky proti pořádku
ve věcech územní samosprávy spáchané porušením obecně závazných vyhlášek
obce a přestupky na úseku ochrany před alkoholismem a jinými
toxikomaniemi/. Ve 148 případech strážníci spolupracovali s Policií ČR
a v 52 případech oznámili policii podezření ze spáchání trestného činu, kdy
ve 14 případech zadrželi pachatele přímo na místě. Dále se strážníci
v 63 případech zabývali volně pobíhajícími psy bez dozoru majitele nebo jiné
odpovědné osoby, z čehož byl v 59 případech proveden odchyt a následné
umístění psů do útulku, 22x poskytovali strážníci první pomoc zraněné osobě,
řešili 55 černých skládek, 7 vraků vozidel, 37 nálezů, 399 nejrůznějších
závad a nedostatků a doručovali na žádost správních orgánů 118 písemností,
které bylo obtížné jiným způsobem adresátovi doručit do vlastních rukou.
V neposlední řadě strážníci mnohokrát asistovali při řešení situací na místech
dopravních nehod, u požárů, při odstraňování nebo zmírňování následků
povětrnostních vlivů, sněhových kalamit či přívalových dešťů, povodní a jiných
havárií. Provedli množství nejrůznějších kontrolních a preventivních činností
zaměřených na odhalování protiprávního jednání nebo za účelem zjištění
nejrůznějších nedostatků a závad ve městě.
Přijatá oznámení občanů 2005–2009:
Rok
Oznámení
Měsíční průměr

2005
821
68,4

2006
804
67

2007
849
70,8

2008
995
82,9

2009
926
77,2
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Události dle jednotlivých okrsků:
2006
Studénka I.
Nádraží – Nová Horka
Sídliště
Butovice

2007

2008

2009

353

346

376

417

311

307

277

372

2 107

2 050

1 985

2 207

338

330

382

263

Ulice s nejvyšším počtem událostí - v těchto oblastech je vykonáváno větší
procento kontrolní, pochůzkové a hlídkové činnosti.
Antonína Dvořáka

429

Poštovní

413

Leoše Janáčka

377

Sjednocení

204

Butovická

158

náměstí Republiky

151

Nádražní

139

2. května

138

Tovární

126

Budovatelská

126

Malá strana

94

K 31. prosinci 2009 měla městská policie 16 zaměstnanců, z toho 12 strážníků
včetně velitele s platným osvědčením odborné způsobilosti a 4 dispečerky.
Tato situace umožňuje sestavovat dvoučlenné hlídky a dle potřeby posilovat
hlídky při kulturních a sportovních akcích a v nočních hodinách a o víkendech.
Jeden strážník slouží jako psovod, a to hlavně v nočních směnách
a o víkendech. Městská policie je vybavena dvěmi služebními vozidly, která
jsou vybavena vozidlovou radiostanicí a výstražným majákem modré barvy.
Občanům je k dispozici nepřetržitě pevná telefonní linka, linka tísňového
volání 156, linka mobilního operátora a adresa elektronické služby. Koncem
roku 2009 byly z rozpočtu pořízeny dvě kamery s příslušenstvím a budou
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napojeny na městský kamerový dohlížecí systém na dispečinku městské
policie.
Zápisy ze zásahů městské policie jsou vážné, ale někdy i úsměvné – stránky
městské policie z února 2009 uvádí:
Ke konfliktu, který se odehrál v jedné domácnosti ve Studénce, hlídka
městské policie vyjela na základě telefonického oznámení ženy, účastnice
potyčky, která si stěžovala, že ji obtěžuje její druh. Na místě pak dotyčná
strážníkům sdělila, že jí její přítel dal bezdůvodně tři facky krátce poté,
co ona mu dala dvě. Oznamovatelka a na místě přítomný její druh byli
hlídkou vyzváni k provedení orientační dechové zkoušky na přítomnost
alkoholu. U ženy zjištěna hladina alkoholu v těle činila 2,13 promile a u jejího
druha 2,76 promile. Po poučení o dalších možnostech způsobu řešení celé
události aktéři sdělili, že nechtějí dále nic řešit.
Policie České republiky – na území působnosti Obvodního oddělení Studénka
/Studénka, Albrechtičky, Bartošovice, Nová Horka a Pustějov/, bylo v roce
2009 spácháno 247 trestných činů, což je ve srovnáním s rokem 2008, kdy
jich bylo spácháno 175, o 41,14 % více. Největší nárůst má trestná činnost
majetková z 91 na 149 – nárůst je především vloupáním do objektů
nebo obchodů. K pozitivu roku 2009 patří pokles nehodovosti ze 126 v roce
2008 na 44. Při tomto poštu došlo k usmrcení 2 osob. Těžká zranění
při dopravních nehodách utrpělo 10 osob, lehkých zranění bylo 15. Celková
majetková škoda činila 3 530 100 Kč. Výrazný pokles evidované nehodovosti
v roce 2009 je dán novelizací zákona č. 261/2006 Sb. o provozu
na pozemních komunikacích z roku 2008, kterou byl zúžen okruh dopravních
nehod šetřených Policií ČR.
Nehodovost za rok 2006–2009:
Rok

Počet
nehod

Smrt

Těžké
zranění

Lehké
zranění

Alkohol

Rychlost

Přednost

Předjíždění

Způsob
jízdy

2006

119

1

3

19

8

17

18

3

73

2007

110

2

3

10

9

21

10

2

71

2008

126

1

4

20

8

16

22

5

74

2009

44

2

10

15

8

13

2

6

20

Vedením útvaru bylo v roce 2009 vyhlášeno 16 bezpečnostních akcí
k zajištění veřejného pořádku. Z toho 4 akce zaměřené na podávání a požívání
alkoholických nápojů mladistvými, při kterých byly oznámeny 4 přestupky
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porušení zákazu podávání těchto nápojů. V 8 případech bylo vyhlášeno
bezpečnostní opatření k zajištění veřejného pořádku v souvislosti s přepravou
fotbalových fanoušků po železnici. V průběhu letních měsíců proběhly
2 bezpečnostní akce ve spolupráci s rybářskou stráží místní organizace
Českého rybářského svazu.
Trestná činnost v roce 2009:
Trestné činy

Objasnění

1

1

Bartošovice

18

11

Nová Horka

5

3

Pustějov

6

1

Studénka

217

118

Celkem

247

134

Albrechtičky

V souvislosti s trestnou činností bylo evidováno 285 poškozených – obětí
trestné činnosti. Z daného počtu byla 10 osobám způsobena újma na zdraví.
Celková škoda způsobená trestnou činností činila 9 101 000 Kč, z čehož byly
zajištěny hodnoty ve výši 517 000 Kč.
Jednotka sboru dobrovolných hasičů města Studénky – je dislokována
na třech stanicích – hasičských zbrojnicích na ulici Butovické, Družstevní
a 2. května. Do jednotky SDH bylo v roce 2009 zařazeno 50 hasičů.
Na stanicích Butovická a Družstevní zabezpečovali členové jednotky SDH
nepřetržitou pohotovost mimo své pracoviště v početním stavu 3+1 (velitel
družstva, strojník a 2 hasiči). Členové jednotky SDH, kteří jsou zařazeni
do pohotovosti, musí v souladu s příslušnými předpisy zabezpečit výjezd
jednotky k zásahu nejméně se dvěma cisternovými automobily do 5 minut
po vyhlášení poplachu. Poplach je členům jednotky vyhlašován pomocí SMS
a hlasové zprávy, které jsou operačním střediskem Hasičského záchranného
sboru Moravskoslezského kraje ve Frýdku Místku zasílány na jejich mobilní
telefony. Díky této nové technologii mohlo být upuštěno od vyhlašování
poplachu poplachovými sirénami. Hasební obvod jednotky SDH tvoří území
města a okolní města a obce zpravidla do 20 minut jízdy. V případě události
většího rozsahu může být jednotka SDH povolána operačním a informačním
střediskem Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje
na vzdálenější místa zásahů.
Členové jednotky SDH zasahovali v roce 2009 celkem u 68 událostí
(48 událostí na území města a 20 událostí mimo územní obvod města). V rámci
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odborné přípravy členové jednotky SDH také připravili a provedli 1 taktické
cvičení zaměřené na zásah v neznámém objektu v noci za snížené viditelnosti.
Největší událostí ke které hasiči vyjeli v loňském roce byly červnové
povodně. Jednotka SDH zasahovala při odstraňování následků těchto povodní
převážně mimo území města v obcích Jeseník nad Odrou, Kunín, Šenov
u Nového Jičína a Životice u Nového Jičína. V těchto obcích po povodni
pomáhali občanům a organizacím po několik dnů s odstraňováním následků,
které tyto povodně způsobily. V roce 2009 byla jednotka SDH určena
Hasičským záchranným sborem Moravskoslezského kraje k zásahům v novém
dálničním tunelu u města Klimkovice a u dopravních nehod. Tato změna
se projevila na počtu zásahů u dopravních nehod jejichž počet vzrostl oproti
roku 2008 ze 2 na 14. Pro tyto zásahy bude jednotka dovybavena dalšími
radiostanicemi, izolačními dýchacími přístroji a vyprošťovacím zařízením
pořízeným z prostředků Moravskoslezského kraje.
Při výjezdech a samotných zásazích nebyl žádný ze zasahujících hasičů
zraněn nebo usmrcen. Během červnové povodně došlo při zásazích k poškození
části výbavy jednotky SDH, u požární techniky vznikly menší škody a následně
se vlivem jejich pohybu v zaplavených oblastech projevily některé závady.
Na způsobené škody poskytl městu Moravskoslezský kraj účelovou dotaci.

Trochu statistiky na závěr
•
•
•
•
•

Průměrný počet zasahujících hasičů u jedné události
Průměrná doba zásahu
Průměrná vzdálenost místa události
Celkem ujeto požárními automobily při zásazích
Počet událostí podle dnů
o pracovní dny
o dny pracovního volna

9
117 min.
7,52 km
1 564 km
54
13
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12. JMENNÝ REJSTŘÍK
Alčer, Antonín
Andrýsková, Ludmila
Auxtová, Dagmar
Bajnarová, Dagmar
Bajnarová, Hana
Bajtková, Adriana
Bartoník, Petr
Bartoníková, Jarmila
Bartoš,Vít
Bartošová, Eva
Bělíček, Josef
Beneš, Jiří
Berkus, Marek
Binarová, Dagmar
Blahetová, Mária
Blasch, Petr
Bočkayová, Adéla
Borodová, Naděžda
Brož, Dominik
Brož, Petr
Brožová, Dagmar
Brzica, Michal
Březinová, Ivona
Burček, Jiří
Burčková, Kateřina
Burdová, Hana
Bůžek, Antonín
Czinege, Josef
Čech,František,Ringo
Čermák, Petr
Černá, Zdeňka
Čuperáková, Kristýna
Davidová, Zlata
Demel, Jan
Demlová, Alexandra
Dendisová, Renata
Dolenská, Alena
Dolenský, Šimon
Dostál, Pavel
Dostálová, Jarmila
Dresler, Marcel
Dreslerová, Jana
Dubcová, Denisa

3
29
10
33
32, 33, 34, 37
28
52
76
41, 42
53
5, 11, 44
76
54
11
11
47
55
27
47
6
11
44
37
47
53
75
40
10, 48
33
42
47
47
11
21
90
56
11
47
10
11
42
43
49

Dubjuk, Vlastik
Dvorská, Alena
Fabiánek, Milan
Fabiánová, Anna
Fabiánová, Jaromíra
Falhar, Aleš
Falhar, Jakub
Falhar, Jan
Farná, Marie
Fišer, Ivo
Fojtík, Erik
Fojtíková, Markéta
Foldyna, Pavel
Frais, Jiří
Friml, Vít
Fusková, Zdenka
Gajda, Petr
Galia, Zdeněk
Gebauerová, Anežka
Gelnar, Jiří
Gelnar, Milan
Gelnar, Miroslav
Gelnar, Richard
Gellnar, Zdeněk
Geršl, Roman
Gola, Jan
Grohmann, Miloslav
Grossman, Tomáš
Grossová, Žofie
Gřesíková, Lenka
Gurka, Pavel
Halata, Jakub
Haluska, Oldřich
Halušková, Miroslava
Hanzelka, Pavel
Havránek, Miroslav
Havrlantová, Alexandra
Hebelka, Ladislav
Hejrová, Michaela
Henzel, Jiří
Hochman, Daniel
Holaň, Jiří
Holaň, Miroslav

5, 11, 20
24
10
11
76
47
47
47
39
55
43
28
10, 56
76
53
28
55
48
28
48
28, 33
54
23, 33
39
56
10
33
6
90
31
54
28
40, 48
23, 26, 76
7
5,10,29,74,76
19
54
28
10, 56
28
22
57
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Holas, Tomáš
Holinková, Marie
Honěk, Ivo
Honěk, Tomáš
Honová, Pavla
Honus, Čeněk
Honusek, Ladislav
Honusek, Zdeněk
Hornich, Martin
Hošková, Magda
Hrabovský, Miroslav
Hradský, Karel
Hrbáček, Tomáš
Hrnčíř, Radek
Hudcová, Jolana
Hurník, Matěj
Hušková, Maria
Huvar, Petr
Chudják, Jan
Jaborský, Radek
Jaroš, Otakar
Jedličková, Blažena
Jílek, Vladan
Jiříčková, Miroslava
Kadlčík, Květoslav
Kaňovský, Antonín
Karlík, Jiří
Kašpárková, Marie
Kaštovský, Jan
Keller, Martin
Kilnarová, Pavla
Klementová, Šárka
Klos, Jiří
Knoppová, Renáta
Kocourková, Edita
Kochová, Monika
Kokavcová, Silvie
Kolenčíková, Marta
Konečný, David
Kopřiva, Marcel
Košárek, Petr
Košárek, Radek
Kotas, Mojmír
Kozák, Petr
Kozáková, Pavlína

44
77
54
31
19, 24
57
1,4,10,11,29,74,
76,78,84
76
43
11
17
12
47
41, 42
12
41, 42
18
75
77
11
55
11
32
11
22
10
48
11
41, 42
43
28
33
10
11
11
30
28
11
55
43
41
41
43
10, 46
46

Krajča, Aleš
Krajča, Petr
Krčmářová, Kristýna
Krischke, Denis
Krumpoch, Michal
Krupa, Kamil
Krupa, Martin
Křesťan, Rudolf
Křivánková, Gabriela
Křivánková, Michaela
Kubičík, Vladislav
Kubičíková, Marie
Kučera, Jan
Kula, Daniel
Kunc, Petr
Kunovská, Lidmila
Kužílek, Matěj
Laník, Miroslav
Lazecký, Ivo
Lenhardt, Petr
Lev, Jindřich
Liberdová, Anna
Lindovský,Miroslava
Lipnický, Oldřich
Liška, Ondřej
Lobkowicz, František,V.
Macešková, Petra
Macháčková, Lenka
Máchová, Eliška
Maléř, Martin
Malchárková, Petra
Mantheeová, Jana
Marák, Jan
Marek, Jan
Marková, Soňa
Martausz, Petr
Martínek, František
Matuškovičová, Helena
Matýsek, Dušan
Mendrygal, Roman
Mičkal, Pavel
Mikyska, Petr
Milníček, Radek
Minster, Daniel
Miškaříková, Marie
Mlčák, Tomáš

43
24
47
42
43
47
20
33
49
49, 5
22
75
16
48
11
76
43
10
7, 12, 44
52
10
49, 50
48
43
47
82
11
11
11, 19
27
47
23
10
44
10
46
54
47
5
44
6
48
41
41, 43
7, 11, 76
43
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Mocová, Jana
Mojžíš, Milan
Mojžíš, Ondřej
Morys, Jaromír
Moskala, Jiří
Mrázek, Vladimír
Mücková, Vlaďka
Nábělek, Petr
Nalazaník, Antonín
Nebel, Radim
Neblová, Svatava
Nekolová, Jarmila
Neruda, Jan
Neubaerová, Eva
Neumann, Karel
Neuwirthová, Ludmila
Neznalová, Romana
Novák, Ladislav
Novák, Miroslav
Novák,Tomáš
Novák, Zdeněk
Nováková, Radmila
Nováková, Zuzana
Novosadová, Vilma
Odchodnický, Petr
Olbrecht, Petr
Orlíková,Renáta,Eleonora
Palas, Jaroslav
Pasker, Milan
Pavelec, Miroslav
Pavelka, Radim
Pavlíček, Michal
Peichlová, Jiřina
Perette, Cyril
Petrovská, Petra
Pitucha, Lukáš
Pluhařová, Marie
Pobořil, Radek
Podraza, Zbignew
Polák, Karel
Pomikálek, Lukáš
Pospíšil, Jaroslav
Prouzová, Libuše
Pupák, Petr
Pustka, Jindřich
Raskovská, Jaroslava

10
47
47
43
10, 29
22
47
47
40
12
12
19
68
11
49
18
11, 12
11
72
51
27
10
51
11
47
28
7, 11, 36
39
22
77
43
33
11
44
19
28
11
43
74
8, 10, 11, 75
8
47
11
56
75
11

Restl, David
Richtarová, Markéta
Richter, Jáchym
Richter, Pavel
Richter, Ivo
Richterová, Markéta
Rochla, Rostislav
Rusek, Jiří
Rusek, Miroslav
Rybařík, Miroslav
Rybička, Miroslav
Rychtar, Jaroslav
Rychtarová, Eva
Rychtarová, Jana
Saalbachová, Astrid
Samson, Michal
Sauerová, Marie
Shpurek, Alexander
Schiller, Martin
Schillerová, Helena
Schneider, Jakub
Schneider, Petr
Schybolová, Veronika
Sič, Petr
Sklenáková, Natálie
Slíva, Adam
Sniehotta, Jan
Sniehottová, Jana
Sokolová, Zuzana
Staněk, Michal
Staněk, Rostislav
Stiller, Milan
Storzerová, Gabriela
Surák, Radomír
Svěcený, Jaroslav
Svoboda, Rudolf
Svobodová, Olga
Šajtarová, Alena
Šebík, Martin
Šebíková, Marie
Šikula, Miroslav
Šikulová, Anna
Šimek, Daniel
Šindler, Ladislav
Šimíček, Miroslav
Šmíd, Libor

10, 75
34
71
47
71
71
8
47
10, 47
54
84
49
49
20
35
39
23
44
47
19
41, 42
55
47
10
89
41, 42
29,72
29
28
44
43
47
11
48
33
37, 41
10
11
47
28
3
12
41, 42
46
43
56
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Šmída, Martin
Šobich, Lubomír
Špůrek, Petr
Šrámková, Bohumíra
Šrámková, Zuzana
Šrotová, Marie
Šütö, Pavel
Štegnerová, Ludmila
Štěpánová, Věra
Štěrba, Pavel
Šumná, Blažena
Švagera, Jiří
Švestka, Martin
Tašev, Kamen
Tegel, Tomáš
Teichmann, René
Tesaříková, Anežka
Tichopádová, Magda
Till, Jakub
Tisovský, Pavel
Tobolová, Eliška
Tofel, Dalibor
Tomanová, Eva
Tomášek, František
Tomečka, Jakub
Trávníček, Pavel
Trubianský, Filip
Trubianský, Tomáš
Usvald, Oldřich
Usvald, Rostislav
Usvald, Vratislav
Vaňková, Kristýna
Vavrošová, Ivetta
Veselka, Jaromír
Veselková, Helena
Veselský, Petr
Vícha, Milan
Vitochová, Zuzana
Vodný, Stanislav
Volná, Naďa
Vrablová, Katarína
Vrajíková, Jiřina
Vrátný, Ladislav
Vrbecká, Ludmila
Vrobel, Tomáš
Wagnerová, Irena

38
8, 12
9, 47, 76
1, 3, 9, 55
55
46
75
9, 11, 76
11
49
12
48
48
28
48
10
29
11
48
22, 23
49, 50
12
37
82
49
33
41, 42
41, 42
77
48
46
31
11, 35
12
11
43
11
31
48
11
30
9, 12
22
11
13, 39
26

Weilechnerová, Sylva
Werich, Michal
Wilk, Iwona
Wojdylová, Helena
Zajac, Martin
Zetek, Josef
Zindel, Ladislav

53
54
74
6, 12, 20
10
12
46

101

Kronika města Studénky za rok 2009
13. SEZNAM OBRÁZKŮ
Strana

Zdroj / foto

3

Logo 50. výročí vzniku města Studénka

web města

4

Městský úřad v zimě

Bohumíra Šrámková

4

Městský úřad na jaře

archiv města

4

Ladislav Honusek - starosta města

web města

5

PhDr. Miroslav Havránek - místostarosta města

web města

5

Ing. Josef Bělíček – radní

web města

5

Vlastik Dubjuk - radní

web města

5

Ing. Dušan Matýsek - radní

web města

6

Ing. Pavel Mičkal – radní

web města

6

Helena Wojdylová – radní

web města

6

Ing. Petr Brož - zastupitel

web města

6

Ing. Tomáš Grossman - zastupitel

web města

7

MUDr. Pavel Hanzelka - zastupitel

web města

7

Ing. Ivo Lazecký - zastupitel

web města

7

Marie Miškaříková - zastupitelka

web města

7

Renáta Eleonora Orlíková - zastupitelka

web města

8

Karel Polák - zastupitel

web města

8

Ing. Lukáš Pomikálek - zastupitel

web města

8

Ing. Rostislav Rochla - zastupitel

web města

8

Lubomír Šobich - zastupitel

web města

9

Petr Špůrek - zastupitel

web města

9

Bohumíra Šrámková - zastupitelka

web města

9

Ludmila Štegnerová - zastupitelka

web města

9

MUDr. Jiřina Vrajíková - zastupitelka

web města

16

Venkovní pohled pizzerie U Ještěra, Májová ulice

web firmy

16

Interiér pizzerie U Ještěra, Májová ulice

web firmy

17

Venkovní pohled prodejny Krby,kamna, náměstí Republiky

Bohumíra Šrámková

17

Vnitřní pohled prodejny Krby,kamna , náměstí Republiky

web firmy

17

Venkovní pohled prodejna Inpost, náměstí Republiky

web firmy

17

Vnitřní pohled prodejna Inpost, náměstí Republiky

web firmy

18

Venkovní pohled VKV Praha - Poštovní ulice

web firmy

18

Sanitární systém vyrobený ve Studénce

web firmy
web firmy

18

Sanitární systém vyrobený ve Studénce

20

Pozvánka na Studénecké zpívánky 19.5.2009 Dělnický dům

MŠ Studénka

21

Butovická hvězdička - výtvarná činnost 24.3.2009

web školy

21

Butovická hvězdička - sledování programu 24.3.2009

web školy

21

Butovická laťka - informace před závodem 16.12.2009

web školy

22

Dětský duhový den ZŠ Butovická - barvy duhy 2.6.2009

web školy

22

Dětský duhový den ZŠ Butovická - duha 2.6.2009

web školy

23

Školní akademie 45. výročí ZŠ Sjednocení v Děl.domě

web školy

23

Školní akademie 45. výročí ZŠ Sjednocení v Děl.domě

web školy
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23

Školní akademie 45. výročí ZŠ Sjednocení v Děl.domě

web školy

24

50 proměn města Studénka - výprava na kolech

web školy

24

50 proměn města Studénka - kroket na zahradě

web školy

24

50 proměn města Studénka - malířská dílna

web školy

25

Ekojarmark - školní zahrada TGM

web školy

25

Ekojarmark - soutěže dětí

web školy

25

Ekojarmark - sledování vystoupení

web školy

25

Žákovské bádání - knihovna

web školy

25

Žákovské bádání - kostel sv. Bartoloměje

web školy

25

Žákovské bádání - maketa Dělnického domu

web školy

25

Den Otevřených dveří - seznamování se školou

web školy

25

Den Otevřených dveří - seznamování se školou

web školy

25

Den Otevřených dveří - seznamování se školou

web školy

26

Náš Bruno - seznamování se psím kamarádem

web školy

26

Náš Bruno - společné fotografování

web školy

26

Náš Bruno - mazlení s pejsky

web školy

27

Strom - kolik dětí obejme jeden strom

web školy

27

Tisíc podob vody - seznámení s přírodní rezervací

web školy

27

Tisíc podob vody - závěrečné fotografování

web školy

27

Máme rádi zvířata - návštěva farmy

web školy

27

Máme rádi zvířata - nástupní rampa od sponzorů

web školy

27

Máme rádi zvířata - konečně na koni

web školy

29

60. výročí založení školy - dechový orchestr

web školy

29

60. výročí založení školy - divadelní odbor

web školy

30

Dětský pěvecký soubor Studeňáček

web školy

30

Muzikálová pohádka Království moudrých myšlenek

web školy

30

Studenečtí pištci

web školy

31

Honba za pokladem - žáci 8.třídy při studiu trasy

Radek Havránek

31

Honba za pokladem - žáci 8. třídy před startem

Radek Havránek

32

Studénecký kapřík - odměny soutěžícím

web MěKS

32

Studénecký kapřík - skládání kapříka

web MěKS

34

Tamburaši v Osijeku - zvuková zkouška

web MěKS

34

Ocenění tamburašského souboru - Osijek

web MěKS

35

Divadelní hra Baletky - soubor 2x3 Studénka

web MěKS

35

Divadelní hra Baletky - soubor 2x3 Studénka

web MěKS

36

Ocenění TV Odra - Kafka 2009 1. místo

web KVK Kopřivnice

39

Vystoupení Olympicu - Kotvice 2009

web Kotvice 2009

39

Vystoupení BG Styl - Kotvice 2009

web Kotvice 2009

42

Závodníci BMX Studénka - Moravská liga Studénka

web BMX

42

Závodníci BMX Studénka - Moravská liga Opava

web BMX

42

Badmintonové dvorce - nafukovací hala Studénka

web MSV

42

Badmintonové dvorce - nafukovací hala Studénka

web MSV

46

Obranářský speciál Studénka - září 2009

Moravsk. Deník

46

Obranářský speciál Studénka - září 2009

Moravsk. Deník

46

Trénink - Kynologický klub Studénka

Petr Kozák

47

Mistři České republiky v házené 2009

web SK Studénka
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48

Trénink mladších žáků - TJ MSV Studénka

web Kopaná

48

Trénink starších žáků - TJ MSV Studénka

web Kopaná

49

Eva Rychtarová ze Studénky hraje fotbal za Spartu

web Pilař

50

Mikulášský turnaj v judu

Gabriela Křivánková

50

Wellness studio - cvičení na Body Rollech

web studio

50

Wellness studio - cvičení na rekondičních stolech

web studio

50

Wellness studio - cvičení VacuShap

web studio

51

Bílí hadi na Ivančeně v Beskydech

web oddílu

51

Bílí hadi v klubovně

web oddílu

52

Revír místní organizace - Důlské jezero

web ČRS

52

Revír místní organizace - Koňské jezero

web ČRS

52

Revír místní organizace - Mlýnka

web ČRS

54

Skautský tábor v Nedašově

archiv skaut

54

Slavnostní oheň v Nedašově

archiv skaut

54

Odchovna divokých kachen

Pavel Gurka

54

Krmení lesní zvěře v zimě

Pavel Gurka

55

Pionýrský tábor - stavba přístřešku

web skupiny

55

Taneční skupina P.U.S.A. s maskotem

web skupiny

56

Preventivní ukázka hasičů ve škole

web hasiči

56

Preventivní ukázka hasičů ve škole

web hasiči

57

Studénecká zatáčka - před akcí

web hasiči

57

Studénecká zatáčka - družstvo Studénky v akci

web hasiči

Grafy vývoje počasí leden - prosinec 2009

web Divoch

58-65
67

Nová rezervace Bažantula - rybník léto

web CHKO

67

Nová rezervace Bažantula - rybník podzim

web CHKO

69

Likvidace křídlatky v Poodří

Novojičínský deník

69

Křídlatka česká

Novojičínský deník

71

logo Czech point

web města
Ivo Richter

71

Jáchym Richter - první občánek roku 2009

71

Zahájení oslav 50. výročí města - projev starosty

archiv města

71

Zahájení oslav 50. výročí města - ohňostroj

archiv města

73

Předání nového auta městské policii

archiv MěKS

74

Druhý stupeň povodňové aktivity na Odře

Právo

76

Zahájení provozu Studénka - Sedlnice

Encyklopedie mostů

77

Den města - občané, kteří se narodili před 50. lety

archiv MěKS

77

Den města - vystoupení Mažoretky Petra

archiv MěKS

78

Den města - setkání představitelů města

archiv města

78

Den města - setkání představitelů města

archiv města

78

Volby do Evropského parlamentu - okrsek MěÚ

Bohumíra Šrámková

78

Volby do Evropského parlamentu - okrsek MěÚ

Bohumíra Šrámková

81

Výstavba nového mostu ve Studénce

Právo

81

Výstavba nového mostu ve Studénce

Právo

81

Výstavba nového mostu ve Studénce

Právo

81

Výstavba nového mostu ve Studénce

Právo

82

Veřejná sbírka ve vestibulu úřadu

Bohumíra Šrámková

82

110 let Františka kardinála Tomáška

archiv MěKS
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82

110 let Františka kardinála Tomáška

archiv MěKS

83

Zahájení provozu nového mostu Studénka

Novojičínský deník

83

Zahájení provozu nového mostu Studénka

Novojičínský deník

83

Výročí tragedie ze srpna 2008 - pietní akt

Právo

85

Den otevřených dveří - kotelna MISS

web MISS

85

Den otevřených dveří - kotelna MISS

web MISS

85

Výsadba památného stromu - projev starosty

archiv města

85

Výsadba památného stromu - výstavka kreseb dětí

archiv města

86

Znak města Studénky schválený v roce 1969

web města

86

Setkání s důchodci města - společné foto

archiv města

86

Setkání s důchodci města - pamětní kniha

archiv města

87

Studénecké vánoční trhy - prosinec 2009

archiv MěKS

87

Studénecké vánoční trhy - prosinec 2009

archiv MěKS

91

Den města - stánek komunitního plánování

Bohumíra Šrámková

91

Schůzka členů komunitního plánování

archiv města

91

Charita Studénka

Bohumíra Šrámková

91

Domov svaté Anny Studénka

Bohumíra Šrámková
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14. PŘÍLOHY
1. Noviny, časopisy – Novojičínský deník, Právo, Region, Poodří
Studénka opět získala cenu ministra vnitra
SK Studénka se může pochlubit titulem
Studénka: znalecké posudky jsou kompletní
Studénka pomáhá postiženým obcím …
Pomník ve Studénce zatím nebude ..
Studénka se po více než roce dočkala …
Účastníci vlakového neštěstí se chystají …
Rozdělenou Studénku spojil most
Zástupci Studénky si přivezli z Prahy …
Ve Studénce hořel byt, nikdo nebyl zraněn
Hasiči ze Studénky – města začínali …
Město Studénka zve v rámci oslav …
Ve Studénce je sauna otevřena až do noci
Studénka sadí strom
Kafka nabídla sedm desítek snímků
Tragédie ve Studénce: další obvinění
Od podzimu do jara
Bývalí pracovníci zkontrolovali chod radnice
Modernizace areálu výletiště „Za Klečkou“..

– Právo
- Novojičínský deník
- Novojičínský deník
- Novojičínský deník
- Novojičínský deník
- Novojičínský deník
- Novojičínský deník
- Region
- Novojičínský deník
- Novojičínský deník
- Novojičínský deník
- Novojičínský deník
- Novojičínský deník
- Právo
- Region
- Novojičínský deník
- Novojičínský deník
- Novojičínský deník
- Poodří

2. Ocenění městského úřadu
Cena za inovaci ve veřejné správě za rok 2008 - předáno 5. 2. 2009
Úřad roku – respekt k novým příležitostem
- předáno 3. 9. 2009
3. Pozvánky na kulturní akce
Novoroční koncert Tamburašského orchestru Brač Studénka
Studénecké zpívánky
Festival dobré muziky Kotvice 2009
110. výročí narození Františka kardinála Tomáška
Výstava kreseb Milana Farného a poezie Marie Farné
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4. Informační materiály Informačního centra a města
Pohlednice Studénka k 50. výročí vzniku města
Pohlednice Studénka k 50. výročí vzniku města
Pohlednice Studénka k 50. výročí vzniku města
Historie města Studénky
Procházka městem Studénka
Kulturní památky Studénky
Naučné stezky ve Studénce
Hrady, zámky, muzea – Severomoravský kraj 2009
Studénecký rodák František Tomášek
Struktura Městského úřadu Studénka
Důležitá telefonní čísla
Zdravotnické služby Studénka
Kam s odpadem ve Studénce 2009
5. Informační materiály Městského kulturního střediska Studénka
Kultura, zábava – leden 2009
Přehled kulturních a společenských akcí - únor 2009
Přehled kulturních a společenských akcí – březen 2009
Přehled kulturních a společenských akcí – září 2009
6. Zpravodaje města Studénky
Leden 2009
Únor 2009
Březen 2009
Duben 2009
Květen 2009
Červen 2009
Červenec 2009
Srpen 2009
Září 2009
Říjen 2009
Listopad 2009
Prosinec 2009
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Pro zpracování kronikářského zápisu byly použity následující prameny:
- osobní jednání se zainteresovanými institucemi (městský úřad, městské
kulturní středisko, základní a mateřské školy, tělovýchovná zařízení, spolky,
organizace a firmy na území města), včetně písemných materiálů
a fotografií vzniklých z jejich činností,
- usnesení Rady města Studénka a Zastupitelstva města Studénky v roce
2009,
- celostátní denní tisk Právo, Moravskoslezský a Novojičínský deník, Region,
Zpravodaje města, informační letáčky a pohlednice Informačního centra
Studénka,
- vlastní záznamy z akcí a osobních setkání s občany města a okolí Studénky,
- vlastní záznamy o počasí, denní měření ze stanice Mošnov a měsíční grafy
vývoje počasí Mošnov z portálu www.divoch.net.

Kronika obsahuje 108 stran zápisu a složku příloh dle bodu 14.
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