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Studénka je mladé město s mnohaletou historií. Prošla pozoruhodným vývojem
zejména ve století dvacátém, v jehož závěru proběhla i výrazná
restrukturalizace zdejšího průmyslu. Studénka se v současnosti soustřeďuje
na svoji budoucnost a rozvoj, spokojené bydlení a perspektivu svých občanů.
S radostí také přivítá návštěvníky, protože zdejší příroda, ale i technické
či historické zajímavosti v místě a blízkém okolí jsou mimořádné. Zde jsem
citovala z úvodního slova starosty města pana Ladislava Honuska, které napsal
do publikace „Studénka na dlani“, vydanou v tomto roce Informačním centrem
Studénka.
Na začátku i konci každého roku většina z nás hodnotí, jaký ten rok byl,
co nám přinesl pozitivního, ale i negativního. Vzpomínáme i plánujeme
budoucnost. Rok 2012 byl mimo jiné rokem 30. letních olympijských her
v Londýně, 14. paralympijských her, voleb do krajských zastupitelstev,
metanolových otrav (v době kdy píši tuto kroniku je již 40 zemřelých v této
kauze), vyhlášení alkoholové prohibice, fenoménem tohoto roku se označoval
souhrn různých předpovědí, podle nichž mělo dojít na den zimního slunovratu
(20.12.2012) k zásadní proměně světa. Názory se rozcházely. Očekávání se
pohybovala od ničivé katastrofy až po duchovní obrodu světa. Úvahy
o možnostech byly zdůvodňovány třinácti několikasetletými cykly „mayského
kalendáře“, nově objevenými „zaručenými texty“ atd. Astronomové naopak
astronomickou výjimečnost roku 2012 popřeli, žádná výrazná konjukce planet
onoho dne prý nenastává. No, a my, kteří jsme „přežili,“ víme, že konec světa
nenastal.
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Studénka v tomto roce poprvé od roku 2001 nedosáhla výše 10 000 v počtu
obyvatel města (viz tabulka v kapitole 10). Ke konci roku mělo ve Studénce
trvalý pobyt celkem 9 961 občanů, z toho 4 890 mužů a 5 071 žen.
Místní část
Studénka
Butovice
Nová Horka
Celkem

Muži
1 493
3 275
122
4 890

Ženy
1 529
3 371
171
5 071

Celkem
3 022
6 646
293
9 961

Možná si někdo z vás řekne, že následující informace do kroniky města
nepatří, ale já si myslím, že internet jako takový ovlivnil více než polovinu
obyvatelstva naší republiky, a tím i Studénku. Před 20 lety došlo k propojení
české univerzitní sítě s rakouským Lincem a tehdejší československá
federace se stala součástí mladičkého akademického internetu. První
experimentální přenosy dosahovaly rychlosti 9,6kb/s, což je v podstatě
běžný telefonický hovor. V průběhu let se začal internet komercializovat
a otevřel se široké veřejnosti. Zbytek už znáte. V roce 1995 začal pomalu
vznikat „Seznam“, na přelomu tisíciletí se začal šířit internet i do domácností.
Dnešní jeho rychlost se pohybuje okolo 7—10 Mb/s. Z doplňkové akademické
služby se stala technologie, kterou dnes mnozí považují za přirozené právo
a stejnou samozřejmost jako elektřina.
Přehled domácností vybavených počítačem v České republice:
Rok

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

%

5,1

5,2

6,7

8,0

11,0

13,1

14,7

17,9

21,1

24,2

Rok

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

%

28,4

29,2

30,0

35,7

39,6

47,7

54,2

59,3

64,8

67,3

Ať už tuto kroniku čtete v klidu domova nebo jste si udělali čas a využili
možnosti nabídky města a čtete ji v budově úřadu, přeji vám, aby se vám
líbila a pokud možno o ní řekli ostatním občanům.
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1. POLITICKÝ A VEŘEJNÝ ŽIVOT MĚSTA
MĚSTO, VEDENÍ, KOMISE, VÝBORY, RADA MĚSTA,
ZASTUPITELSTVO MĚSTA
V Zastupitelstvu města Studénky (dále jen ZMS) došlo během roku 2012
pouze ke dvěma změnám. Ve funkci místostarosty města nahradil Mgr. Milana
Stillera Ing. Miroslav Fabian a paní Bohumíru Šrámkovou ve funkci
zastupitelky nahradil pan Josef Dostál.

LADISLAV HONUSEK — STAROSTA MĚSTA
OBČANÉ PRO MĚSTO

MGR. MILAN STILLER — MÍSTOSTAROSTA MĚSTA
DO 31.03.2012 — DÁLE ČLEN RADY MĚSTA
DVACET JEDNA PRO STUDÉNKU

ING. MIROSLAV FABIAN — ČLEN RADY MĚSTA
OD 01.04.2013 MÍSTOSTAROSTA MĚSTA
DVACET JEDNA PRO STUDÉNKU

ING. PETR BROŽ — ČLEN RADY MĚSTA
OBČANSKÁ DEMOKRATICKÁ STRANA
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ING. DUŠAN MATÝSEK — ČLEN RADY MĚSTA
OBČANÉ PRO MĚSTO

ING. LUKÁŠ POMIKÁLEK — ČLEN RADY MĚSTA
KŘESŤANSKÁ A DEMOKRATICKÁ UNIE —
ČESKOSLOVENSKÁ STRANA LIDOVÁ

MUDR. JIŘÍ STACH — ČLEN RADY MĚSTA
OBČANSKÁ DEMOKRATICKÁ STRANA

BĚLÍČEK JOSEF, ING. — ČLEN ZASTUPITELSTVA
KOMUNISTICKÁ STRANA ČECH A MORAVY

DOSTÁL JOSEF — ČLEN ZASTUPITELSTVA
OD 11.09.2012
KOMUNISTICKÁ STRANA ČECH A MORAVY
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MUDR. PAVEL HANZELKA — ČLEN ZASTUPITELSTVA
KŘESŤANSKÁ A DEMOKRATICKÁ UNIE —
ČESKOSLOVENSKÁ STRANA LIDOVÁ

PHDR. MIROSLAV HAVRÁNEK — ČLEN ZASTUPITELSTVA
KOMUNISTICKÁ STRANA ČECH A MORAVY

ING. PAVEL MIČKAL — ČLEN ZASTUPITELSTVA
ČESKÁ STRANA SOCIÁLNĚ DEMOKRATICKÁ

LUDMILA PALATOVÁ — ČLENKA ZASTUPITELSTVA
TOP 09

KAREL POLÁK — ČLEN ZASTUPITELSTVA
KOMUNISTICKÁ STRANA ČECH A MORAVY
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LIBOR POLEHLA — ČLEN ZASTUPITELSTVA
DVACET JEDNA PRO STUDÉNKU

PAVEL RICHTER — ČLEN ZASTUPITELSTVA
ČESKÁ STRANA SOCIÁLNĚ DEMOKRATICKÁ

ING. ROSTISLAV ROCHLA — ČLEN ZASTUPITELSTVA
OBČANSKÁ DEMOKRATICKÁ STRANA

HANA ŠMUDLOVÁ — ČLENKA ZASTUPITELSTVA
OBČANÉ PRO MĚSTO

BOHUMÍRA ŠRÁMKOVÁ — ČLENKA ZASTUPITELSTVA
DO 10.09.2012
KOMUNISTICKÁ STRANA ČECH A MORAVY
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LUDMILA ŠTEGNEROVÁ — ČLENKA ZASTUPITELSTVA
KOMUNISTICKÁ STRANA ČECH A MORAVY

MGR. JANA RYCHTAROVÁ — ČLENKA ZASTUPITELSTVA
DVACET JEDNA PRO STUDÉNKU

HELENA WOJDYLOVÁ — ČLENKA ZASTUPITELSTVA
ČESKÁ STRANA SOCIÁLNĚ DEMOKRATICKÁ

VEDENÍ MĚSTA
Ladislav Honusek
Starosta
Mgr. Milan Stiller
Místostarosta do 31.03.2012
Ing. Miroslav Fabian
Místostarosta od 01.04. 2012
Mgr. Jiří Moskala, MPA
Tajemník městského úřadu
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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

KOMISE RADY MĚSTA
Rada města Studénky (dále jen RMS) zřídila pro roky 2010—2014 nové
iniciativní a poradní orgány — komise Rady města Studénky v tomto složení:
Bytová komise — má 6 členů, z toho 4 zástupce občanů a 2 pracovníky
městského úřadu. Karel Polák — předseda, členové Mária Blahetová, Blažena
Jedličková, Renáta Knoppová, Romana Neznalová a Ladislav Novák. Během
roku se komise sešla 13x, účast členů byla 99%. Projednány byly návrhy
na uzavření nájemních smluv k uvolněným bytům ve vlastnictví města,
prodloužení nájemních smluv k těmto bytům, žádosti o přednostní uzavření
nájemní smlouvy, vyřazení žádostí o pronájem bytů apod.
Grantová komise — měla stejně jako v minulých letech 6 členů z řad občanů
a pracovníků městského úřadu nebo příspěvkových organizací města.
Mgr. Milan Stiller — předseda komise, členové Ing. Josef Bělíček, Jiří
Cedidlo, Bc. Pavla Honová, Petr Schneider a Ivetta Vavrošová. Komise se
v průběhu roku sešla 2x, účast na jednáních byla 92%. Komise projednala
žádosti jednotlivých organizací o poskytnutí grantů na akce, vyhlásila
grantové kategorie na rok 2013, rozdělila účast na účelových kontrolách akcí
v roce 2012.
Sbor pro občanské záležitosti — má 5 členek, z toho 4 zástupkyně občanů
a 1 pracovnici městského úřadu. Magda Hošková — předsedkyně, členkami
jsou Svatava Moskalová, Mgr. Eva Neubauerová, Ludmila Štegnerová a Věra
Štěpánová. Komise se sešla v průběhu roku 1x, účast byla 100%. Na jednání
komise byla zhodnocena práce za rok 2012 a naplánovány akce na rok 2013.
Sbor pro občanské záležitosti města Studénky využívá ke své činnosti týmu
dobrovolných pracovníků. Ve spolupráci s odborem vnitřních věcí vyvíjí
činnost související s významnými životními událostmi občanů našeho města,
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jakými jsou klasické svatby, stříbrné, zlaté a diamantové svatby, narození
nových občánků, životní jubilea občanů, rozloučení se zesnulými občany
a další. Více najdete v kapitole 5.
Komise požární ochrany města — měla v průběhu roku 8 členů, z toho
6 zástupců všech organizací sborů dobrovolných hasičů působících na území
města a 2 pracovníky městského úřadu. Ing. Jiří Klos — předseda, členové
Bc. Dagmar Auxtová, Pavel Dostál, Pavel Foldyna, Miroslav Macháč, Petr Sič,
Libor Šmíd a René Teichmann. V uplynulém roce se komise sešla 3x a účast
byla 87%. Na jednáních byla projednávána spolupráce s organizacemi Svazu
dobrovolných hasičů (dále jen SDH), rozpočty jednotek, aktuální stav zdrojů
rozvodů vody a další viz. kapitola Bezpečnostní situace.
Povodňová komise — vzhledem k tomu, že nedošlo k žádné povodňové události
na území města, se sešla v roce 2012 pouze 1x a projednala aktualizaci
Povodňového plánu města Studénky. Komise měla stejně jako v minulých
letech 5 členů, Předseda — Ladislav Honusek, členové Ing. Radmila Nováková,
Petr Sič, Ing. Radim Silber a Mgr. Milan Stiller. Mgr. Milana Stillera
vystřídal ve funkci dne 01.08 2012 Ing. Miroslav Fabian.
Sportovní komise — měla v uplynulém roce 6 členů, kterými se stali občané
navržení sportovními organizacemi na území města a 1 zástupce RMS.
Ing. Dušan Matýsek — předseda, členové Ing. Michal Krumpoch, Miroslav
Rusek, Miroslav Schneider, Libor Slavík, a Bc. Jitka Šostá. Komise se sešla
v roce 2012 pouze 1x, účast byla 100%. Na programu schůze bylo jako
každoročně rozdělení veřejné finanční podpory jednotlivým sportovním
klubům v roce 2012 a předání jeho návrhu RMS.

VÝBORY ZASTUPITELSTVA MĚSTA
Finanční výbor — Helena Wojdylová — předsedkyně, členové Ing. Bc. Petr
Havránek, Ing. Svatava Neblová, Petr Odchodnický a Ing. Lubomír Vavroš.
Výbor se sešel v roce 2012 dvakrát za účasti 60% a 80% členů.
Za přítomnosti vedoucího odboru financí a rozpočtu Ing. Miroslava Laníka
komise projednala závěrečný účet města Studénky za rok 2011 a návrh
rozpočtu města na rok 2012. Členové se dále zúčastnili semináře k návrhu
rozpočtu, který byl určen členům ZMS.
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Kontrolní výbor — Bohumíra Šrámková — předsedkyně, členové Jiří Cedidlo,
Ing. Radim Nebel, Blažena Šumná a Dalibor Tofel. Výbor se v průběhu roku
sešel dvakrát, zabýval se protokoly o provedených kontrolách hotovosti
a cenin v příručních pokladnách a kontrolou systému výběru vymáhání
místních poplatků za komunální odpad a poplatků za psy. Účast na jednáních
byla 60% a 80%. Dne 10.09.2012 rezignovala paní Šrámková na mandát člena
zastupitelstva, a tím ukončila i funkci v kontrolním výboru. Na konci roku
2012 je tento výbor bez předsedy a 1 člena.
Osadní výbor Nová Horka — Ing. Karel Hradský — předseda, členové Jolana
Hudcová, Ing. Rostislav Rochla, Jaromír Veselka, Irena Vyorálková a Josef
Zetek. Výbor se sešel v tomto roce dvakrát. Předmětem jednání byly
především otázky vylepšování podmínek pro obyvatele Nové Horky (opravy
komunikací, údržba veřejné zeleně, svod povrchové vody u autobusové točny,
veřejné osvětlení). Opakovaně byly projednávány připomínky k problematice
výtržností mládeže a zajištění veřejného pořádku městskou policií.

ZASTUPITELSTVO A RADA MĚSTA STUDÉNKY
Zastupitelstvo města se v roce 2012 sešlo 5x a přijalo 301 usnesení.
V průběhu roku došlo k výměně člena zastupitelstva z Komunistické strany
Čech a Moravy. Dne 10.09.2012 odstoupila paní Bohumíra Šrámková z funkce
zastupitelky a dne 11.09.2012 na její místo nastoupil pan Josef Dostál.
Usnesení ZMS jsou pravidelně zveřejňována na webových stránkách města
a ve zkrácené podobě i ve zpravodaji města.
Rada města se v roce 2012 sešla celkem 31x a přijala 989 usnesení.
Všech 7 členů rady pokračovalo ve své práci v tomto orgánu jako v minulém
roce. Ke změně došlo pouze ve funkci místostarosty, kdy 01.04. 2012 na místo
Mgr. Milana Stillera, nastoupil Ing. Miroslav Fabian. S usneseními z jednání
se mohli seznámit občané prostřednictvím webových stránek města Studénky
a ve zkrácené podobě ve zpravodaji města.
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2. HOSPODAŘENÍ OBCE
Hospodaření města se v roce 2012 řídilo rozpočtem, který schválilo
Zastupitelstvo města Studénky usnesením č. 184/08/11 ze dne 08.12.2011.
V průběhu roku byl rozpočet rozhodnutím tohoto orgánu pětkrát upravován
rozpočtovým opatřením. Příjmy byly splněny na 85,5%, výdaje na 71,73%.
Schválený rozpočet

Plnění

Příjmy celkem

165.246.800

128.527.200

Daňové příjmy

88.512.000

90.378.000

Nedaňové příjmy

25.008.300

13.986.800

Kapitálové příjmy

3.510 000

939.500

48.216.500

23.222.900

Schválený rozpočet

Plnění

183.935.600

131.664.500

Přijaté dotace

Výdaje celkem

Údaje v tabulce jsou uváděny v Kč.

Investice
Silnice
Ostatní záležitosti pozemních komunikací
Odvádění a čištění odpadních vod
Úprava drobných vodních toků
Základní školy
Školní stravování (školní jídelny)
Bytové hospodářství
Nebytové hospodářství
Územní plánování
Komunální služby a územní rozvoj
Ostatní záležitosti bydlení, kom.služeb
Péče o vzhled obce a veřejnou zeleň
Nezaplacené faktury z předch. roku
Celkem

Schválený rozpočet

Plnění

8.380.000
1.377.100
66.295.700
20.800
75.100
15.000
4.280.000
117.300
740.000
210.000
300.000
200.000
0
82.011.000

8.278.200
1.105.100
21.279.300
20.800
130.700
82.300
1.973.400
126.100
0
14.100
65.400
71.400
1.123.600
34.270.300

Údaje v tabulce jsou uváděny v Kč.
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1. INVESTICE
„Odkanalizování části Studénka I“ je největší investicí za poslední roky.
Stavební práce byly ke konci roku z převážné části ukončeny. Výjimkou jsou
finální úpravy povrchů na některých částech komunikací, terénní úpravy
a několik veřejných částí domovních kanalizačních přípojek, které budou
dokončeny na jaře roku 2013.
Základní funkční celky celé akce: čistírna odpadních vod, hlavní čerpací
stanice (ČS1 na ulici Družstevní a ČS2 umístěná v lokalitě u stavebnin)
a tři střední čerpací stanice byly řádně předány a uvedeny do zkušebního
provozu od 03.12.2012. Následně bude v dubnu 2013 možné napojení domů
na nově vybudovanou kanalizační síť.

Demolice bytových domů na ulici Tovární — projekt řešil odstranění
bytových domů čp. 358, 359, 369 a 370 včetně hospodářské budovy
a zpevněných ploch, rekultivaci a zatravnění dotčených pozemků. Město
získalo dotaci na tento projekt z Regionálního operačního programu NUTS II
Moravskoslezsko ve výši 1.570.321,41 Kč, což činilo 85% z celkových nákladů
na tyto práce. Díky realizaci projektu došlo ke snížení patologických jevů
v dané lokalitě. Demolicí objektů se zabránilo nedovolenému shlukování
v těchto domech a vytváření černých skládek. Dalším důvodem pro realizaci
projektu bylo odstranění z tohoto prostoru značného množství komunálního
odpadu (cca 30 tun).
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Odstranění bezpečnostních rizik dopravní obslužnosti na ulici Mírové —
realizováním projektu došlo k celkovému zlepšení dopravní situace v místě
přechodu pro chodce, z hlediska silničního provozu bylo docíleno plynulejšího
provozu. Užívání přechodu a obou zastávek autobusu je nyní zabezpečeno
i pro osoby se sníženou mobilitou a orientací. Realizací osvětlení došlo
ke zvýšení bezpečnosti přecházení chodců a ke zlepšení jejich viditelnosti
při silničním provozu. Pro pohodlnější cestování byla pro cestující vystavena
nová autobusová čekárna. Na zmíněnou akci se městu podařilo získat dotaci
ze Státního zemědělského intervenčního fondu, a to prostřednictvím Místní
akční skupiny (dále jen MAS) Regionu Poodří. Celkové náklady na tento
projekt činily 964.195 Kč, z čehož dotace dosáhla výše 723.146 Kč.
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Sportovně rekreační areál v lokalitě u zimního stadionu byl uveden
do provozu na jaře tohoto roku. Předmětem projektu bylo vybudování areálu
pro sport a rekreaci zahrnující hřiště pro minigolf, dětské hrací prvky, místa
k sezení včetně altánu, brouzdaliště, ruské kuželky včetně přístupových
zpevněných ploch, zeleně, oplocení a informačních tabulí, přípojky el. energie,
vody a kanalizace. Na jeho realizaci byla získána dotace ze Státního
zemědělského intervenčního fondu a to prostřednictvím Místní akční skupiny
(MAS) Regionu Poodří. Celkové náklady na výstavbu areálu byly 2.223.049 Kč,
z čehož dotace činila 1.488.259 Kč.
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2. OPRAVA A ÚDRŽBA MAJETKU
Správa a údržba silnic a chodníků — v roce 2012 byly opraveny povrchy
částí chodníků na ul. Sjednocení (od ul. Arm. gen. L. Svobody po odbočku
k Městskému úřadu Studénka (dále jen MěÚ) včetně přístupových chodníků
k domům čp. 755—759), na ul. L. Janáčka (před domem čp. 726—727)
v celkové hodnotě 388.466 Kč. Na ul. Polské byl obnoven příkop,
a to na křižovatce ul. Polské a Malé straně, který bude chránit tyto ulice před
přívalovými srážkami, v celkové hodnotě 39.889 Kč. Na základě dohody
smluvních stran mezi městem Studénkou a společností STAZO spol. s. r. o.,
Opava—Suché Lazce, byla provedena oprava povrchu místní komunikace
na ul. Tovární v úseku od ul. Budovatelské po konec pozemku základní školy
Tovární, a to v hodnotě 890.000 Kč, které uhradila společnost STAZO.
Bytové hospodářství — v tomto roce byla realizována zakázka „Výměna kotlů
v bytových domech č.p. 808—811 na ul. Budovatelské ve Studénce“ nákladem
9.550.000 Kč.
Nebytové hospodářství — v roce 2012 byly opraveny nebytové prostory
v hodnotě 675.000 Kč (především záchovná údržba, opravy vodoinstalace,
elektroinstalace, plynových zařízení, práce stolařské, klempířské, zednické,
malířské a natěračské, opravy zdravotechniky apod.).
Základní školy — po rozhodnutí o přemístění základní školy Tovární z budovy
č.p. 386 na ul. Tovární do části základní školy Sjednocení došlo k opravám
a úpravám pravé části budovy „A“ základní školy Sjednocení nákladem
cca 500.000 Kč. Dále pak byla provedena oprava podlahy v šatnách této školy
nákladem 220.000 Kč. Současně s touto akcí byl vybudován nový spojovací
chodník od budovy „A“ ke školní jídelně. Další větší akcí roku 2012 byla úprava
topného systému v prostorách tělocvičen a školní družiny v základní škole
Butovická , a to nákladem 100.000. Kč.
3. OSTATNÍ
Veřejná finanční podpora je poskytována na podporu činnosti sportovní,
kulturní, charitativní, na práci s dětmi a mládeží, apod. V roce 2012 byla
schválena komisí celkem 26 žadatelům ve výši 7.068.011 Kč. Nejvyšší
částka (4.100.000 Kč) byla přidělena Sportovním areálům Studénka s.r.o.
Další částky byly rozděleny: Charita Studénka 1.305.011 Kč, TJ MSV
Studénka (Tělovýchovná jednota Moravskoslezské vagonky) 338.000 Kč,
HC Studénka o.s. (Hokejový klub Studénka) 315.000 Kč, SK Studénka o.s.
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(Sportovní klub Studénka)
255.000 Kč a další.

295.000

Kč,

FOTBAL

STUDÉNKA

o.s.

Grantová komise schválila příjemce grantu v roce 2012, a to 25 organizacím
a jednotlivcům ve výši 200.000 Kč. Nejvyšší částka 20.000 Kč byla přidělena
na „Sledge hockey cup Studénka 2012 “ a na „Mezizemská utkání Morava
-Čechy v národní házené“.
Veřejné osvětlení — začátkem ledna bylo vypnuto 10% světel veřejného
osvětlení ve Studénce. Tento krok se sice nesetkal s velkým pochopením
občanů, ale navázal na již tři roky staré opatření města o snižování nákladů
na elektrickou energii. Konkrétně se přistoupilo k modernizaci vlastních
světelných zdrojů a k výměně zastaralých svítidel za modernější s nižší
spotřebou a ztrátou. Díky tomuto opatření město ušetří až 200.000 Kč ročně
jen na elektrické energii. Dále se ušetří v této souvislosti náklady na údržbu
a na koupi nových žárovek. Tato opatření byla realizována tak, aby v žádném
případě nemohlo dojít k ohrožení bezpečnosti občanů.
Personální opatření — o jeden odbor a pět zaměstnanců méně. To je výsledek
opatření, ke kterému kvůli napjaté finanční situaci a ne zrovna příznivým
prognózám muselo během více jak roku a půl přistoupit vedení města. Zrušení
pracovních míst se pozitivně odrazilo v rozpočtu města. Částka, kterou se
podařilo ušetřit úsporným opatřením, se pohybuje v řádu několika milionů
korun. I přes tyto změny se úřad nadále snaží zabezpečit kvalitu služeb,
jež jsou poskytovány veřejnosti.
Daň z nemovitosti — dne 21.06. 2012 projednávalo ZMS doporučení RMS
na zvýšení koeficientu této daně za předpokladu, že bude zachován místní
poplatek za nakládání s komunálním odpadem ve stejné výši jako v roce 2012.
V případě zvýšení této daně by se příjem do pokladny města zvýšil
o 5.000.000 Kč. Pro zvýšení koeficientu daně bylo pouze 10 z celkového počtu
21 zastupitelů. Proti hlasovali zejména levicoví zastupitelé s odůvodněním,
že zvyšování daně není vhodné z důvodu nesolventnosti obyvatel Studénky.
Seznam uzavřených smluv — zveřejnil městský úřad na svých internetových
stránkách. Seznamuje zde občany s vybranými smlouvami, kde předpokládaný
výdaj z rozpočtu města přesáhne částku 100.000 Kč. Jedná se celkem
o 40 smluv, z toho je 19 z nich dlouhodobých, které řeší dodávky služeb
pro město (energie, údržba komunikací a veřejných prostranství apod.). Cílem
vedení města je prezentace všech kroků radnice, zvýšení transparentnosti
a informovanosti občanů o nakládání s majetkem města.
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3. PRŮMYSL, ŽIVNOSTI, OBCHOD A SLUŽBY
Jak vyplývá z následujících údajů roku 2012, nedošlo k výraznému rozšíření
prodejen a nabídky služeb pro občany města. Bohužel spíše jsou provozovny
rušeny z důvodu malé kupní síly občanů města a okolí. Údaje jsou čerpány
z Živnostenského úřadu v Bílovci, který vydává rozhodnutí a udělení koncese,
pozastavení provozování živnosti a vede živnostenský rejstřík pro Studénku,
Butovice a Novou Horku. I když by se mohlo zdát, že počet živností stoupá,
není tomu tak. Nárůst vznikl tím, že si podnikatelé požádali o více
živnostenských listů pro jednu firmu nebo osobu.
Podnikatelé
2009
2010
2011
2012

Studénka
489
547
560
584

Butovice
1 036
1 145
1 155
1 155

Nová Horka
24
28
35
32

Celkem
1 549
1 720
1 750
1 771

Provozovny
2012

Studénka
469

Butovice
1 068

Nová Horka
34

Celkem
1 571

Živnost volná
2009
2010
2011
2012
Noví podnikatelé
2011
2012

Studénka
368
396
440
491
Studénka
41
28

Butovice
772
851
890
879
Butovice
65
47

Nová Horka
13
17
25
23
Nová Horka
1
0

Celkem
1 153
1 264
1 355
1 393
Celkem
107
75

Second hand se zaměřením na prodej pánského, dámského i dětského
oblečení byl otevřen na náměstí Republiky v prostoru nad pizzerií Milano.
Psí salón Flíček byl otevřen 01.05.2012 na ulici Butovická 331. Nabízí
stříhání, koupání, stříhání drápků apod. u psích mazlíčků. Na místě si mohou
zákazníci zakoupit šampony, balzámy i veterinární kosmetiku.
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Vinotéka a prodej sudového vína byla otevřena v prostorách bývalé prodejny
pro miminka (PROMI) za Dělnickým domem. Otevřeno bude i v době konání
sportovních a kulturních akcí na „Dělnické zahradě“.
Prodejna Hruška s nabídkou potravin a drogistického zboží byla
přestěhována z bývalého Náměstí bří Sládečků (nyní ul. 2. května) taktéž
do uvolněných prostor prodejny PROMI za Dělnickým domem. Původně
na tomto místě byla prodejna potravin Jednota spotřební družstvo Nový
Jičín.
Svoji pobočku si ve Studénce založila čistírna peří z Jablunkova. Nabízí mimo
jiné i šití péřových dek a polštářů v provozovně Prádelny u tenisových kurtů.

PROMI je název kamenného i zásilkového obchodu, který již 20 let (rok
založení 1992) prosperuje v našem městě. Nabízí všechno
potřebné nejen pro miminka, ale také pro jejich maminky.
V říjnu 2012 firmu zakoupila od pana Škarupy nová majitelka
paní Kamila Hudcová a přemístila ji z prostor za Dělnickým
domem na náměstí Republiky do centra města.
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Nové výrobní haly postavily společnosti DOPP TRADE CZ s. r. o., ROKO
TREIN s. r. o. a MSV interiér s. r. o. Haly
byly postaveny na místech, kde stávaly budovy
bývalého učiliště Vagonky, budova ředitelství,
archívu — budova svazarmu autoškoly a ubytovny.
Všechny tyto budovy byly nejdříve zdemolovány
a na jejich místech postaveny stávající haly.

S demolicí budov se začalo v dubnu 2011 a kolaudace všech tří nových hal byla
provedena na konci listopadu 2012.
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Haly jsou postaveny ze samonosné ocelové konstrukce, obložené
polyuretanovými sendvičovými panely. Každá hala má své sociální a technické
zázemí potřebné pro provoz haly.

Všechny uvedené společnosti se zabývají výrobou dílů a podsestav
pro železniční kolejová vozidla — vagony a tramvaje. V celém areálu je nyní
zaměstnáno přes 50 osob všech společností.
Společnost DOPP TRADE CZ se zabývá vývojem, výrobou a dodávkami
různých typů dveří, oken, polic, zvedacích plošin a mezistěn pro tuzemské
i zahraniční zákazníky. ROKO TREIN je výrobcem a dodavatelem různých
provedení dveřních mechanismů, zámků dveří, podvozkových svařovaných
podsestav kolejových vozidel, ale taky náhradních dílů pro starší typy vagonů.
Firma MSV interiér je výrobcem interiérových prvků do železničních
kolejových vozidel. Jeho hlavním výrobním programem je vývoj a výroba
sedáků, odpadkových košů, podokenních stolků, madel apod. do interiéru vozu.
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A na konec kapitoly trochu nostalgie. Následující fotografie jsou z ulice
2. května, dnes již neexistujících prodejen potravin, drogerie, zeleniny
a obuvi. Jsou pořízeny na vzdálenosti pouhých 200 metrů, v místech
od základní školy TGM po Dělnický dům.
Snad jenom šestý objekt má budoucnost. V bývalých prodejnách Jednoty
na ulici Budovatelské má být od příštího roku výrobna baget a objekt nebude
chátrat.
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4. ŠKOLSTVÍ
MATEŘSKÉ ŠKOLY, ZÁKLADNÍ ŠKOLY, UMĚLECKÉ
ŠKOLY, STŘEDNÍ ŠKOLA
Mateřská škola Studénka, Komenského 700, okres Nový Jičín (dále
jen MŠ) zaměstnávala 20 pedagogických pracovníků. V průběhu roku získaly

dvě učitelky vysokoškolské vzdělání v oboru učitelství pro mateřské školy
a speciální pedagogika. V roce 2012 se děti vzdělávaly podle programu „Cesta
do života“ a jednotlivá pracoviště pokračovala ve svých vzdělávacích
programech. Ředitelkou školy je Bc. Pavla Honová. Kapacita tohoto zařízení
je 304 dětí a nebyla v uplynulém roce zcela vytížena. Do základních škol
přešlo 1. září 2012 celkem 83 dětí.
Třídy MŠ

Budovatelská

Butovická

Komenského

Nová Horka

Poštovní

R.Tomáška

Celkem

2009
2010
2011
2012

50
52
54
54

28
28
28
27

62
63
62
62

14
15
15
15

103
106
108
107

32
25
37
37

289
289
304
302

Mimo základní výuku dětí se scházelo celkem 13 dětí z MŠ Komenského
a Butovická ve výtvarném kroužku Klubíčko, kde pracovaly 1x týdně 1,5 hod.
s tradičními i netradičními výtvarnými technikami. Práce byly prezentovány
po celý rok ve výzdobě MŠ Komenského a dále na výstavě výtvarných prací
dětí „Svět kolem nás“, kterou se prezentovala MŠ Studénka v městské
knihovně v Butovicích po dobu června a srpna 2012. V MŠ Komenského
se nově 1x za 2 týdny v odpoledních hodinách scházelo 18 dětí ve „Cvičení
s prvky aerobicu“. Cvičení se dětem velmi líbilo,
své pohybové dovednosti předvedly svým rodičům
v
průběhu
roku
na
ukázkových
hodinách.
Na odloučeném pracovišti R. Tomáška se scházel
pěvecký soubor Tralaláček, jehož činnost ve školním
roce vyvrcholila projektem „Zebra“, kterou byl
výchovný koncert pro děti z mateřských škol
a 1. tříd základních škol ve Studénce. Tento koncert
proběhl v Dělnickém domě dne 19. dubna 2012
za podpory rodičů dětí z MŠ R. Tomáška
a za grantové podpory města Studénky. Koncert byl
velkým přínosem pro vzdělávání v oblasti bezpečnosti dopravního provozu,
celkem se jej zúčastnilo cca 350—400 diváků. Mezi nadstandardní nabídku
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MŠ Studénka v rámci provozu patřily také plavecké kurzy, které probíhaly
v plaveckém bazénu ve Studénce po celý rok v desetitýdenních intervalech
a využilo je celkem 96 dětí. Trenérskou činnost zabezpečovali učitelé
Relax. s. r. o. Kopřivnice. Nově mateřská škola nabídla nadstandardně týdenní
lyžařský kurz pro děti pod vedením lektorů z lyžařské školy Usměvavé
lyžování. Od 12. do 16. března 2012 bylo 33 dětí sváženo autobusem
do lyžařského střediska SKI AERÁL Vaňkův kopec
v Horní Lhotě u Ostravy, kde byl zajištěn odborný
výcvik s možností zapůjčení lyžařského vybavení.
Ve spolupráci s instruktory bruslení se 14 dětí
z MŠ Budovatelská, Komenského, Nová Horka
a Poštovní zúčastnilo šestitýdenní školičky bruslení
(3x týdně). Rodiče měli možnost sledovat pokroky
svých dětí na zimním stadionu ve Studénce.
Další nabídkou zejména pro zlepšení komunikace
a informovanosti rodičů byla nabídka poradny
pro rodiče na pracovišti Poštovní, kde se rodiče
mohli individuálně seznámit s typologií dětí,
se znaky dětského chování a s rysy dětské osobnosti, a také se poradit
o výchovných nebo vývojových problémech dětí.
Pro Sbor pro občanské záležitosti ve Studénce připravovala pracoviště
Butovická, Komenského a R. Tomáška kulturní pásma k vítání občánků, zlatým
svatbám a jiným společenským akcím. Děti z pracoviště Butovická
a Budovatelská již tradičně spolupracovaly s charitou a vystoupily se svými
pásmy v charitě a v domě pokojného stáří v Butovicích. Zajímavým projektem
je dlouhodobě organizovaná „Předškolka", která je určena dětem, které ještě
nenavštěvují mateřskou školu. Rodiče s dětmi mohou každou středu strávit
čas ve školce, rozvíjet zájem svých dětí společně s jejich vrstevníky.
K dispozici pro jejich pobyt je školka i zahrada s „prolézačkami“.
Ve dnech 24.—26. dubna 2012 byla ve škole provedena inspekce se zaměřením
na naplňování školního vzdělávacího programu a na vytvořené podmínky pro
předškolní vzdělávání a to zejména na odloučených pracovištích Poštovní 659
a R. Tomáška 491. Výsledkem je inspekční zpráva, která se v závěru vyslovuje
pozitivně ve všech bodech (materiální podmínky, personální předpoklady,
strategie řízení, přijímání dětí, bezpečnost, školní vzdělávací program a jeho
naplňování, dodržování právních předpisů).
_________________________________________________________
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Základní škola Studénka, Butovická 346, okres Nový Jičín (dále jen
ZŠ Butovická) funguje jako základní škola s dvanácti
třídami ve všech ročnících. Celkový počet žáků v tomto
roce byl 257. Na prvním stupni bylo šest tříd a vyučovalo
se 151 žáků, na druhém stupni také šest tříd a vyučovalo se
106 žáků. Pedagogický sbor měl 24 pracovníků, z toho
21 žen a jejich průměrný věk byl 43 let. Součástí školy je
školní družina, která měla ve dvou odděleních zapsáno 64 žáků a školní klub
s 10 kroužky a 102 žáky. Ředitelkou školy je Mgr. Jana Rychtarová, její
zástupkyní Mgr. Jana Bártová. Na začátku školního roku proběhly volby
do rady školy na funkční období 2012—2015. Z řad pedagogů byly zvoleny
přímou volbou pedagogického sboru: Mgr. Darja Hromková a Mgr. Kamila
Jedličková. Z řad rodičů byla nově zvolena Jarmila Pomikálková a Věra
Usvaldová. Novými zástupci zřizovatele do školské rady byli jmenováni
Ing. Rostislav Rochla a Helena Wojdylová.
Pro všechny svoje činnosti škola využívala zázemí školní budovy, které
se skládá ze tří vzájemně propojených částí — nejstarší hlavní budovy z roku
1908, budovy prvního stupně a budovy přístavby tělocvičen, školní družiny,
školní kuchyně a jídelny z roku 1996. Pro výuku měla škola k dispozici celkem
20 učeben, z toho 6 odborných. Jedna z těchto učeben — školní dílna
se z hygienických důvodů nepoužívá. Mimo budovy školy probíhala pravidelná
práce s žáky na uzavřeném oploceném školním dvoře, na školní zahradě
a na vlastním školním hřišti.
Vzdělávací dějepisný projekt Praha—Terezín. Cílem říjnové vzdělávací akce
bylo informovat žáky o židovských dějinách, kultuře, tradicích a zvycích Židů,
zejména v Čechách a na Moravě, a přispět tak ke zlepšení atmosféry
tolerance vůči odlišnostem. První den exkurze žáci navštívili Židovské muzeum
v Praze, kde se při skupinové práci seznámili s činnostmi běžného dne
v židovské rodině. Při prezentaci každá skupina obohatila svůj výklad,
zaměřený na vybrané téma, židovskými artefakty. V závěru dne si žáci spolu
s průvodcem prohlédli pražské židovské synagogy a Starý židovský hřbitov.
Druhý den si prohlédli Terezín a jeho Malou pevnost (bývalá policejní věznice
gestapa), zúčastnili se vzdělávacího semináře se zaměřením na historii
holocaustu, problematiku antisemitismu, rasismu a nebezpečí nacistické
ideologie.
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Projektový den „Číst a rozumět,“ pořádaný ZŠ Butovickou, se uskutečnil
v prosinci s grantovou podporou města Studénky. Soutěže v českém jazyce
a dějepise se zúčastnilo 60 účastníků včetně žáků z řad pomocníků. Učitelé
využili dětskou hravost, zvídavost, předvánoční náladu a ukázali jim, že se
tyto dva předměty dají pojmout i netradičním a zábavným způsobem. Úkoly
z českého jazyka se týkaly nejen jazykové výchovy, ale také výchovy
literární, komunikační a slohové, v úkolech dějepisných žáci využívali svých
znalostí a dovedností v propojování historických souvislostí a také při práci
s mapou. V obou předmětech žáci prokazovali především své čtenářské
dovednosti, znalost pravopisných pravidel a jejich aplikaci, žáci si také
ověřovali bohatost své slovní zásoby, porozumění významu slov a dovednost
pracovat se slovníky. Soutěžící byli rozděleni do dvou kategorií podle stupně
obtížnosti zadaných úkolů (I. kategorie: 6.—7. třída, II. kategorie:
8.—9. třída). Každá ze tří studéneckých škol vyslala do jednotlivých kategorií
tři dvojice žáků. Soutěžní dvojice v časovém limitu 3,5 minuty postupně řešily
nejrůznější úkoly z obou předmětů. Soutěž se setkala s velmi kladným
ohlasem u žáků i učitelů. Uskutečněním této akce se pořadatelé snažili posílit
nejen zdravou soutěživost u žáků a jejich vzájemnou spolupráci, ale zejména
motivaci pro četbu a rozvíjení čtenářské gramotnosti tolik nezbytné
pro jejich další studium.

_________________________________________________________
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Základní škola Studénka, Sjednocení 650, okres Nový Jičín (dále
jen ZŠ Sjednocení) oslavila v tomto roce již 48 let od
svého založení (v září 1964). Zřizovatelem školy je
město Studénka, které má od října 2012 zastoupení
v devítičlenné školské radě: paní Zdenku Fišerovou,
Mgr. Miroslavu Haluškovou a Mgr. Marii Sauerovou.
Dalšími členy rady jsou Mgr. Dana Dvořáčková,
Mgr. Jaromíra Klosíková, Aleš Martinů, Pavel Skopal,
Petr Šmudla a Hynek Škarka. Ředitelem a statutárním
zástupcem je již od roku 2002 Mgr. Pavel Tisovský,
který byl v tomto roce potvrzen ve funkci ředitele na další období. Od ledna
2012 školu navštěvovalo 142 dětí na 1. stupni a 150 na 2. stupni základní školy.
Školní družina, jejíž kapacita je 90 dětí, byla v průběhu školního roku
zredukována ze tří na dvě třídy a zároveň byla přestěhována
do hlavní budovy. Pro žáky, kteří nenavštěvují školní družinu je zřízen Školní
klub se zájmovými kroužky.

Den Země — grantový projekt — čisté město byl název akce, která se
konala v pátek 20. dubna 2012 a patřila planetě Zemi. Hlavním cílem projektu
bylo zapojit děti a jejich rodiče do úklidu společných prostor města. Děti
přišly, ale bohužel jejich rodiče velmi poskrovnu. Přesto se akce velmi zdařila.
Účastníci byli rozděleni do skupin, zúčastnili se menšího testíku a prezentace
o Zemi. Než vyrazili do ulic, povzbudily je svým vystoupením školní
roztleskávačky. Trasy úklidu byly rozděleny především v prostorách sídliště.
Ještě než začal večerní program, proběhlo vyhodnocení nejlepších brigádníků.
Před setměním to začalo: hry, soutěže, táborák, příprava spaní a noční hra.
Ráno čekala na účastníky vydatná snídaně, protože je ještě čekalo náročné
třídění a úklid všech odpadků.
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Den Slabikáře se uskutečnil ve středu 6. června pro prvňáčky a jejich
rodiče. Již tradičně děti předvedly co se za školní rok naučily. Hrály divadlo,
zpívaly, přednášely, zahrály na flétny, ale hlavně každý prvňák sám přečetl
krátký text ze své čítanky. Děti zvládly techniku čtení, díky pedagogickému
vedení paní učitelky, své píli a pomoci rodičů. Bude ještě chvíli trvat, než
zvládnou dovednost porozumění textu, ale mají před sebou dost času.

Stáří je nejen moudré, ale i hravé! 31. října navštívily paní učitelky
společně se staršími děvčaty babičky a dědečky v Domově sv. Anny
ve Studénce. Ukázaly jim to, co vytvořily ve školní keramické dílně
a nezůstalo jen u dívání. Všichni se zapojili do společného díla a vytvořili
keramické misky a ozdoby. I když odpoledne uběhlo velmi rychle, určitě
zážitek zůstal v dětském i dospělém srdci a zpestřil život klientům domova
pokojného stáří.
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Základní škola T. G. Masaryka, Studénka,2.května 500, okres
Nový Jičín (dále jen ZŠ TGM) nabízí svým žákům kvalitní vzdělávání podle
školního vzdělávacího programu „Klíč k dalšímu vzdělávání i k životu,“ jehož
záměrem je především rozvoj čtenářské gramotnosti žáků. Dále je zařazena
do sítě škol podporujících zdraví v ČR a získala certifikát „Rodiče vítáni“.
Ředitelkou základní školy je Mgr. Alena Dvorská, zástupcem ředitele
Mgr. Milan Stiller, který v dubnu nahradil Mgr. Petra Krajču (odchod
do starobního důchodu). Škola zahrnuje: základní školu (10 tříd a 242 žáků),
školní družinu (2 třídy a 58 žáků) a školní klub (145 žáků). Pedagogický sbor
má 15 členů a věkový průměr 47 let.
Den otevřených dveří se konal 6. listopadu a měl za úkol představit
návštěvníkům školu zevnitř, ukázat jim nejen vyzdobené prostory či práce
žáků, ale nabídnout hostům zúčastnit se přímo výuky. Dopoledne byla možnost
podívat se do jednotlivých tříd, odpoledne byli všichni zváni do školní družiny
nebo školního klubu. Probíhalo zasedání školního žákovského parlamentu,
kroužek florbalu, keramiky a na konec připravili žáci prvního a druhého
ročníku ukázku výuky, a to především pro rodiče budoucích prvňáčků. V obou
třídách probíhala zcela záměrně hodina čtení. Žáci se již neučí slabiky,
ale učí se genetickou metodou, která spočívá především v hláskování slov.
A tak už v listopadu zažívají radost, že si přečtou kratičký příběh a jsou
skutečnými čtenáři.

Vánoční jarmark je každoročně pořádán jako charitativní akce. Žáci školy
si adoptovali Kamiyati Nakatte z Ugandy a zavázali se organizátorům
programu zasílat každý rok 7.000 Kč na školní pomůcky, učebnice a základní
lékařskou péči. Peníze jsou o to cennější, že jsou získávány vlastní prací
a nápady. Ti nejmenší přispějí svým kulturním vystoupením, starší šikovnýma
rukama a prodejem vlastních výrobků jako jsou vánoční přání, ozdoby
na stromek, cukroví, perníčky a mnoho dalších vánočních maličkostí.
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Základní škola, Studénka, Tovární 386, příspěvková organizace (dále jen
ZŠ Tovární). V lednu 2012 došlo v historii školy k důležité změně.
Zřizovatelem školy se na místo Krajského úřadu Ostrava stal Městský úřad
Studénka. Zásadně se změnila pouze stránka ekonomická, organizace byla
zcela zachována. Vzhledem k nutným úsporám v provozu byla škola v době
letních prázdnin přestěhována do upravených samostatných prostor v budově
ZŠ Sjednocení.
Stěhování proběhlo díky společné organizaci s odborem Místního
hospodářství a údržby města (dále jen MHÚM) naprosto bez problémů a velmi
rychle. Učitelé i v době své dovolené nastoupili do práce a společně připravili
prostory tak, že dne 01.09.2012 mohla být zahájena výuka bez jakéhokoliv
omezení. Počáteční obavy ze stěhování byly ve velmi krátké době rozptýleny
a je možno říci, že spolupráce dvou škol v jedné budově dnes probíhá naprosto
bez problémů.
Přestěhováním do budovy jiné školy vyvstala
nutnost změny názvu pro jednodušší odlišení.
Nový název od 01.09.2012 je Základní škola
Slunečnice, Studénka, příspěvková organizace.
Školu navštěvuje 23 žáků ve třech třídách.
Pedagogickými pracovníky jsou: Mgr. Miroslava
Halušková (ředitelka školy), Mgr. Milena
Dvořáková , Mgr. Jana Kolarczyková, PaedDr.
Irena Wagnerová (učitelky), Mgr. Markéta
Richterová a Dana Šipošová (pedagogické
asistentky).
Projekt „Hrajeme si s pohádkami“ probíhal již
od roku 2010. Hlavním cílem bylo rozvíjení komunikace
mentálně retardovaných dětí, překonávání bariér
a obohacování jejich života. Partnery projektu byly
školy ze Slovenska, Maďarska, Polska a Slovinska.
Vzhledem k dosaženým výsledkům byla škole Národní
agenturou pro evropské vzdělávací programy udělena
Pečeť kvality. Základní škola se tak zařadila mezi
6 nejlepších škol v republice, a tím dokázala, že se
i malá škola může prosadit a vykonat kus dobré práce.
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Dne 23. října uskutečnila škola ve spolupráci s kulturním střediskem
již 7. ročník akce „Studénecký kapřík“. Tentokrát hlavním hostem byla
hudební skupina „Nevím“ z Pustějova, následovalo vystoupení tanečního oboru
ZUŠ J. A. Komenského Studénka (dále jen ZUŠ) a klaunů Bedřicha
a Lojzy, kteří připravili několik překvapení. V průběhu úspěšné akce byla
vyhodnocena soutěž o nejoriginálnější „Slunečnici“ a 180 účastníků z deseti
organizací různých měst okresu i kraje si užilo tři hodiny smíchu, veselí
a dobré nálady. Poděkováním pořadatelům byly rozzářené oči a usměvavé
tváře. Bez koho by však kapřík nebyl kapříkem je Ivetta Vavrošová, která
celou akci neskutečným způsobem moderovala, tentokrát v roli čarodějnice
Klaudie. Dokázala svým profesionálním vystoupením, ale především nadšeným
přístupem, téměř neskutečné věci.

Dne 10.12.2012 byla podepsána mezi ředitelkou školy a nadačním fondem
Evraz již třetí darovací smlouva, tentokrát na realizaci projektu „Zdravé
tělo“. Cílem je vybudovat na školní zahradě bezpečné místo nabízející žákům
obou škol různé druhy pohybových aktivit.
Organizátoři chtějí touto nabídkou eliminovat
u zdravých dětí sedavý způsob života, u dětí
s jakýmkoliv zdravotním handicapem povzbuzovat jejich samostatnost,
odvahu, nadšení a v rámci jejich možností posilovat potřebné svalové skupiny.
Záměrem projektu je především u dětí postižených uspokojit touhu
po samostatném pohybu, který je pro ně v mnoha případech nesnadný,
a tím vyvolávat pocity radosti, které jsou v jejich výchově velmi potřebné.
Finanční výše daru byla akceptována ve výši 200.000 Kč dle požadavků
projektu
_________________________________________________________
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Střední škola ekonomicko-podnikatelská Studénka, o. p. s. (dále jen
SŠEP) patří již osmnáctým rokem do nabídky
zájemcům studia na střední škole. Poskytuje úplné
středoškolské vzdělání ukončené maturitní zkouškou
v oboru Ekonomika a podnikání, Obchodní akademie
a Ekonomické lyceum. Dále nabízí denní dvouleté
a dálkové tříleté studium, pro absolventy oborů středních odborných učilišť
je zde možnost pokračovat ve své přípravě na budoucí povolání v nástavbovém
studiu, které má podnikatelské zaměření a je ukončeno maturitní zkouškou.
Škola vznikla ve spolupráci s městem Studénka. S rozvojem a udržením
nabídky středoškolského vzdělávání je počítáno i ve Strategickém plánu
rozvoje města Studénky. Vzdělávací koncepce byla vypracována s důrazem
na odbornost nejen ve čtyřletých oborech, ale i v nástavbovém studiu.
Reagováno bylo tak na potřeby trhu práce, na kterém se absolventi s úplným
středním odborným vzděláním lépe uplatňují. Na škole pracuje v souladu
se školským zákonem školská rada, která je orgánem veřejné kontroly
ve složení: Mgr. Milena Dvořáková, Mgr. Radek Havránek, Mgr. Martina
Hnitková, Mgr. Darja Hromková, Ing. Monika Kochová a JUDr. Karla
Návedlová. Dále správní a dozorčí rada, která je složena z rodičů žáků školy.
Správní rada: Jan Bohdan, Milena Dvořáková a Zdeněk Žídek. Dozorčí rada:
Andrea Klepáčová, Renáta Říčanová a Anna Škulavíková.
9. března 2012 se konal již 11. tradiční školní ples. Žáci třetího ročníku
si v rámci předmětu Studentská společnost a ve spolupráci s Městským
kulturním střediskem Studénka vyzkoušeli organizaci této každoroční akce.
Vlastní činností získávali sponzorské dary, zajišťovali program, hudbu,
občerstvení a vše co k tomu patří. Ples navštívil jak velký počet nynějších
žáků, tak i absolventů a přátel školy. K dobré náladě přispěla kapela Night
Shift z Kopřivnice, vystoupení latinských tanců v podání tanečnic a tanečníků
ze Studénky a Příbora. Prostě krásná akce a jako již pravidelně byl výtěžek
poslán na charitativní účely.
15. listopadu 2012 se v prostorách školy
uskutečnil Den otevřených dveří, kterého se
zúčastnilo více než 160 žáků devátých tříd
ze Studénky a Bílovce. Školáky přivítali
studenti prvních ročníků a provedli je
jednotlivými
třídami.
V rámci
čtyř
workshopů se děvčata a chlapci mohli
seznámit s jednotlivými studijními obory
prostřednictvím
zajímavých
soutěžních
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programů. Mezi nimi byla i hodina angličtiny vedená pedagogem Markem
Morrisem z Velké Británie, který již druhým rokem působí na této střední
škole. „Den otevřených dveří“ potvrdil, že kvalitní středoškolské vzdělávání
dovedou nabídnout i školy v menších městech. „Jsem rád, že k nim patří
i Studénka“ zdůraznil starosta našeho města Ladislav Honusek. Zároveň
vedení SŠEP ubezpečil, že radnice udělá vše pro udržení a rozvoj
středoškolského vzdělání v našem městě.
Ve dnech 7.—8. prosince se na Výstavišti Černá louka v Ostravě konal
již 19. ročník výstavy „Učeň, středoškolák,
vysokoškolák“ a 4. ročník výstavy nejen
pracovních příležitostí „PRO JOB“. Jedním
z vystavovatelů byla i SEPŠ Studénka se svojí
nabídkou a prezentací školy. V průběhu akce
návštěvníci mohli navštívit semináře, naučit se
jak hledat zaměstnání, napsat životopis, zkusit si jak nejlépe uspět
u pohovoru i jak vyjednávat o platu. Ze Studénky bylo přítomno i školní
televizní studio, které zde natočilo reportáže do svého vysílání.
_________________________________________________________

Základní umělecká škola J. A. Komenského, Studénka, p. o.
(dále jen ZUŠ) nabízí vzdělávání dětí i dospělých v hudebním, výtvarném,
tanečním a literárně-dramatickém oboru. Školu nyní
navštěvuje 700 žáků, z toho 414 hudební, 97 výtvarný
a 189 taneční obor. Ředitelem školy do 31.03.2012 byl
PaedDr. Zdeněk Novák, od 01.04. 2012 je ředitelkou
Mgr. Renata Talpová. Pedagogický sbor čítá 34 členů,
z toho někteří pracují na zkrácený úvazek.
Škola se podílela v letech 2010—2012 na mezinárodním projektu Partnerství
Comenius Regio, který byl zaměřen na spolupráci mezi Studénkou a polskou
Gabrowou Górniczou. V červnu bylo na ZUŠ uspořádáno školení prohloubení
znalostí při práci s interaktivní tabulí. Účastníci se naučili základy
bezpečného pohybu v síti internet a využití tohoto přístupu pro práci
s interaktivní tabulí. Cílem bylo co nejvíce využívat v praxi dostupnou
techniku k výuce žáků svých škol.
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V průběhu měsíce dubna a května proběhly Dny otevřených dveří nejen
ve Studénce, ale i na ostatních školách v Bartošovicích, Fulneku, Jistebniku
a Veřovicích. Cílem této akce byla prezentace uměleckého vzdělávání na škole
se zaměřením na děti z mateřských škol a 1. ročníky základních škol. Celkově
se těchto Dnů otevřených dveří zúčastnilo cca 220 dětí předškolního
a mladšího školního věku. Tato otevřená přehlídka práce ZUŠ se setkala
s velkým ohlasem a měla i na podzim přímý dopad na zvýšený počet zájemců
o studium ve všech oborech uměleckého vzdělávání.
_________________________________________________________

Soukromá základní umělecká škola Musicale, v. o. s. oslavila
v tomto roce již 20 let od svého založení (1992, od roku 1993 s právní formou
podnikání jako veřejnou obchodní společnost) manžely Sniehottovými.
Na počátku byla myšlenka vytvořit školu plnou inspirace. Tou je MUSICALE
bezesporu dodnes. Příjemné, ač malé prostory školy působí rodinnou
atmosférou, takže nejeden žáček či návštěvník prohlásí, že se zde cítí „jako
doma“. Netradiční pojetí výuky, nové nápady, které zaujmou návštěvníky školy
jsou i důvodem, že o školu je velký zájem a každoročně je její kapacita 100%
naplněna.
V tomto roce má škola 200 žáků, 10 učitelů a významnou měrou obohacuje
kulturu ve Studénce. Od září 2012 zahájila škola výuku podle nového
vzdělávacího programu s názvem „Škola plná inspirace“, který byl vypracován
v souladu s probíhající reformou základních uměleckých škol. Novinkou
v hudebním vzdělávání dětí je systém tzv. hudebních dnů, které umožňují
škole odlišné uspořádání výuky, zvlášť mezi dětmi je již tradičně oblíbená
„hudební čajovna“. Mimo základní výuku pracují na škole i tato tělesa:
Musicale-band pod vedením Dušana Šurmana, Flautoband pod vedením
Veroniky Rečkové-Goldové, Studénečtí pištci I a II pod vedením Jana
Sniehotty, Přípravný pěvecký sbor Studeňáček pod vedením Alžběty
Boucníkové a Studeňáček pod vedením Jana Sniehotty.
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Nejvíc radosti vždy přinášel a přináší škole dětský pěvecký sbor Studeňáček.
Dnes ve sboru zpívá 80 zpěváčků ve věku 4—18 let. Sbor pořádá každoročně
sborové koncerty, z nichž největší oblibu si získaly vánoční koncerty, které
se ve Studénce staly již tradicí. Dále členové vystupují na festivalech dětské
tvorby i na různých přehlídkách dětských sborů. Nejde však jen o sborové
zpívání, jak je známe. Je to především týmová práce v kolektivu, která dětem
přináší radost a potěšení.

Studénečtí pištci je sbor zobcových fléten, který pracuje na škole
již od roku 1992. Soubor hraje historickou hudbu z období gotiky
a renesance. Členem se může stát každý pilný žáček, který v Musicale
navštěvuje obor zobcová flétna. Odměnou je i vystupování na různých
hradních slavnostech, jarmarcích či jiných akcích. Díky obětavé práci
vedoucího souboru Jana Sniehotty a pomoci rodičů se soubor zúčastnil
několika akcí v Německu a Rakousku.
Manželé Sniehottovi přicházejí i s řadou netradičních nápadů. Jedním
z nejzdařilejších byl projekt „Dětský muzikál“, na který získala škola grant
od pražské Open society found, a který měl velký ohlas u dětí nejen
ve Studénce. Dále se úspěšně daří pokračovat v koncertech, ve kterých jsou
představovány mimořádné talenty: klavírní recitál žáka II. stupně Václava
Ostrožlíka, hra na bicí nástroje žáka II. stupně Matěje Lienerta (ten také
v roce 2012 získal 1. místo v krajském kole soutěže ZUŠ ve hře na bicí
nástroje). Výrazným úspěchem bylo přijetí žákyně I. stupně Venduly
Foltasové ke studiu na Janáčkově konzervatoři v Ostravě, obor hra
na zobcovou flétnu. Vendula Foltasová také získala 2. místo v okresním kole
soutěže ZUŠ ve hře na dřevěné dechové nástroje.
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5. KULTURNÍ A SPOLEČENSKÝ ŽIVOT
Sbor pro občanské záležitosti zajišťuje prostřednictvím svých členů
(dobrovolníků) činnost související s významnými životními událostmi občanů
našeho města, jakými jsou klasické, stříbrné, zlaté a diamantové svatby,
narození nových občánků, životní jubilea, rozloučení se zesnulými občany
apod.
Největší akcí v uplynulém roce bylo „Setkání jubilantů se starostou města“
dne 23. září ve velkém sále Dělnického domu. Na tuto akci přijalo pozvání
75 spoluobčanů, kteří v tomto roce slavili své 70. a 75. narozeniny.
V příjemné atmosféře oslavencům popřál starosta města Ladislav Honusek
hodně zdraví a spokojenosti do dalších let. Pěknou vzpomínkou na společné
setkání bude jistě každému kytička a upomínkové předměty. Z dalších,
neméně důležitých akcí, vyjmenuji alespoň některé: vítání nových občánků
do života (66 dětí), mikulášská nadílka s kulturním programem pro chovanky
Zámku Nová Horka, návštěvy občanů ze Studénky umístěných v domovech
důchodců v okolních městech, vánoční posezení, účast na svatebních
obřadech (35x), stříbrných svatbách (9x), zlatých svatbách (3x)
a smutečních obřadech (40x). Jak je z výčtu akcí zřejmé, práce v tomto
sboru je velice důležitá a napomáhá k dobrým vztahům mezi občany
a úřadem. Bez výše uvedených dobrovolníků by nemohlo město tyto akce
uskutečnit v takové šíři.

_________________________________________________________
Morfé, občanské sdružení navázalo v tomto roce na svoje úspěšné akce
z roku 2010 (Výkřiky, Studénka ART 2010). Sdružení bylo založeno
22.10.2009 se záměrem obohacení kulturního a společenského dění, posílení
cestovního ruchu a environmentálního zájmu ve městě Studénka,
a to prostřednictvím organizování kulturně-společenských, vzdělávacích
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a sportovních akcí. V současné době má k dispozici v dlouhodobém pronájmu
nevyužitý bunkr z roku 1944. V projektu, který podpořila Nadace OKD
částkou 683.000 Kč, bude bunkr proměněn v multifunkční centrum.
Návštěvníci zde najdou netradiční, moderní, alternativní prostor, uzpůsobený
pro různé aktivity.

Jednou z prvních letošních akcí tohoto projektu bylo 2. prosince ranní setkání
s ornitoložkou Mgr. Janou Kristianovou z Agentury ochrany přírody a krajiny
ČR. Účastníci se prošli ranním parkem nad bunkrem a podívali se do světa
ptáků, kteří tady bydlí nebo přebývají na stromech.

__________________________________________________________________
Hudební a divadelní „Hravé dopoledne“ konané 13. června v Dělnickém domě
ve Studénce, proběhlo v souvislosti
s ukončením projektu Comenius Regio,
který trval 2 roky. Zúčastnili se jej
zástupci
města,
škol,
městského
kulturního střediska a zástupci polské
delegace. Na programu byla hudební
vystoupení českých i polských žáků
a divadelní představení pod vedením
Lukáše Pituchy.
_______________________________________________________________________________
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Závěrečné pracovní setkání pedagogů v Dabrowie Górniczej proběhlo
ve dnech 18.—19.července 2012. Pozvání polských partnerů přijala skupina
22 pedagogů ze základní školy Sjednocení a základní umělecké školy
J.A.Komenského. Pedagogové se zúčastnili různorodých pracovních dílen
(keramické, divadelní, výtvarné), důležitým úkolem bylo zpracování závěrečné
zprávy celého projektu. Ten byl oficiálně ukončen 31. července 2012 a díky
něj si účastníci vyměnili v průběhu dvou let (2010—2012) mnoho zkušeností
v oblasti vzdělávání, kultury a umění.

_________________________________________________________
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SAK Studénka, p.o. byla dne 1. července 2013 zřízena Městem Studénka
jako nová organizace spojující sport a kulturu ve městě. Ředitelem této
příspěvkové organizace se stal Ing. Michal Krumpoch, který byl doposud
ředitelem sportovních areálů ve Studénce. Více o sportovní části organizace
se dočtete v kapitole 6 této kroniky.
V oblasti kultury je zabezpečováno kulturně společenské dění na území
Studénky. Organizace provozuje studio lokální televize Odra, dvě knihovny,
klub pro mladé a unikátní Vagonářské muzeum v prostorách zámku. Podporuje
100letý tamburašský orchestr „Brač“ a „Mažoretky Petra“. Během roku
organizuje také kurzy pro zdraví, orientálního tance, bubnování, kalanetiky,
dále přednášky, výstavy.
Kulturní středisko zajišťuje a připravuje každý rok kulturní programy
pro všechny věkové skupiny občanů Studénky. V roce 2012 uspořádalo celkem
117 akcí (z toho 30 akcí kulturních, 32 akcí v klubu Peklo a 55 akcí
v knihovně), kterých se zúčastnilo okolo 10.500 návštěvníků. Programová
nabídka je složena nejen z pořadů nabízených agenturami, ale pracovníci se
také dramaturgicky podílejí na vlastních pořadech. Velmi oblíbenými akcemi
u veřejnosti jsou pravidelná pohádková nedělní odpoledne pro celou rodinu,
dále maškarní ples pro děti s programem nebo mikulášské pohádkové
odpoledne. Mezi oblíbené a hojně navštěvované pořady patří bezesporu
profesionální divadla. V roce 2012 Studénka přivítala Divadelní společnost
Háta s úspěšnou inscenací SVĚTÁCI. Dále vystoupil se svým programem Pavel
Novák junior, Bokomara, Pavlína Jíšová, Vlasta Redl, Eva a Vašek, David
Matiolli, Rock&Roll Band Marcela Woodmana, Mahulena Bočanová, Ivana
Andrlová, Yveta Simonová a další).
Klub Peklo neprošel v roce 2012 žádnou výraznou změnou. Snažil se v průběhu
roku pokračovat v nastaveném trendu, jenž se postupně vytvořil díky
rozsáhlejší změně interiéru v roce 2011. Program klubu byl i nadále tvořen
především pro teenagery a mladé obyvatele Studénky a okolí, ale jeho
program byl čas od času zpestřen také akcí s jiným zaměřením či otevřeným
barem na kulturních událostech pro děti i pro dospělé.
Městská knihovna Studénka obsluhuje v rámci knihovní činnosti 989
registrovaných čtenářů, což činí cca 10 % z celkového počtu obyvatel
Studénky. V rámci knihovní činnosti knihovnu během roku navštívilo 20.723
návštěvníků a vypůjčilo si 50.701 knih a časopisů. Během roku doplnila
knihovna knižní fond o 565 nových knih za 90.440 Kč. V novojičínském
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regionu má knihovna ve Studénce jeden z nejnižších finančních příspěvků
na nákup nových knih a každým rokem je bohužel nižší. Svůj kredit si knihovna
získala komunitní činností, která se naopak řadí k nejlepším v novojičínském
regionu. Pro širokou veřejnost připravila celkem 48 akcí pro dospělé, z toho
41 kulturních (výstavy, přednášky, vernisáže, křty knih, večery poezie),
7 vzdělávacích (kurzy, semináře) a 20 akcí pro děti. V rámci této činnosti
knihovnu navštívilo celkem 4.532 návštěvníků.
Televizní studio Odra v tomto roce postihly personální změny, ale dosáhlo
i úspěchů v mezinárodní soutěži. V březnu, po odchodu Lukáše Zavadila,
převzal post vedoucího studia Petr Libosvár. Řady pracovníků TV Odra posílil
Adam Gres. Na zpravodajství a tvorbě pořadů se největší měrou podíleli: Petr
Libosvár, Ivetta Vavrošová, Petr Hradský, Adam Gres a moderátorka Sabina
Hromková.
Studio TV Odra Studénka se již po deváté zúčastnilo mezinárodní soutěže
regionálních televizí KAFKA v Kopřivnici. V minulých letech byla TV Odra
úspěšná ve 12 kategoriích, ze kterých
si odvezla výborná umístění. V tomto
roce to nebylo jinak. Ve velké
konkurenci dvaceti dvou studií ukázali
její pracovníci opět svoje kvality.
V kategorii „Reklama“ získali třetí
místo za spot na akci „Fajné léto“.
V kategorii „Zpravodajství“ to bylo
místo druhé. Obrovskou radost
udělalo ocenění PIDI TV, která se
zúčastnila poprvé. Štáb složený z žáků ZŠ Butovické pod vedením Petra
Libosvára získal mimo cenných zkušeností i čestné uznání pořadatelů.
Vagonářské muzeum zaznamenalo v roce 2012 nejvyšší návštěvnost
za uplynulých 23 let, tj. od doby, kdy jsou dohledatelné údaje o návštěvnosti.
Celkem bylo muzeum otevřeno pro veřejnost 133 dnů mimo individuálně
sjednaných návštěv. V porovnání s rokem 2011 stoupla návštěvnost zejména
v kategorii dospělých. Mimo pravidelné návštěvy pracovníci muzea zajistili
tři „dny otevřených dveří“: Den muzeí a galerií ČR (květen), Den města
Studénky (červen) a Den otevřených dveří (září), organizovaný městským
úřadem. Muzeum v rámci těchto dnů navštívilo přes 400 návštěvníků. Vstupné
se při těchto akcích nevybírá a je zdarma.
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6. SPORTOVNÍ ZAŘÍZENÍ A AKTIVITY
Město Studénka každý rok podporuje sportovní občanské aktivity formou
„Veřejné finanční podpory“ a „Grantového programu“ v této oblasti. Finanční
částky jsou poskytovány organizacím především na činnost a údržbu
sportovních areálů a dále na realizaci vlastních projektů v oblasti sportu.
Jak je zřejmé ze srovnávací tabulky, možnosti města jsou rok od roku nižší,
důvodem je snižování daňových příjmů od státu a tím i nižší rozpočet města.
Rok 2009 Rok 2010 Rok 2011 Rok 2012
Veřejná finanční podpora 8.097.000 8.182.914 7.800.000 5.430.000
Grantový program
92.850
93.000
154.000
98.000
Celkem
8.189.850 8.275.914 7.954.000 5.528.000
Částky v tabulce jsou uváděny v Kč.
Příjemce VFP

Účel použití VFP

BMX Studénka

na činnost a údržbu sportovního
areálu
na činnost

FOTBAL
STUDÉNKA o. s.
HC KES Studénka
o.s.
HC Studénka o.s.
SAS s.r.o.
Sportovní klub
policie Ostrava
Sportovní klub
Statek Nová
Horka
Sportovní klub
Studénka o.s.
TJ MSV
STUDÉNKA o.s.
Celkem

na činnost
na činnost
na činnost včetně led. plochy pro HC
na činnost a údržbu areálu
na činnost

Poskytnutá
částka v Kč
75.000
255.000
20.000
315.000
4.100.000
10.000
22.000

na činnost a údržbu areálu

295.000

na činnost a údržbu areálu včetně
podpory p. Daniela Horuta na
Paralympijských hrách v Londýně

338.000

5.430.000
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Příjemce grantu

Projekt

AS Bizon Studénka

XIV. ročník memoriálu
Antonína Bůžka v malé kopané
Závody Moravské ligy
45. ročník žákovského turnaje
v kopané a 20. ročník memoriálu
Oldřicha Halusky
4. ročník o Pohár starosty města

BMX Studénka
FOTBAL
STUDÉNKA o.s.
FOTBAL
STUDÉNKA o.s.
HC KES Studénka
o.s.
HC Studénka o.s.
HC Studénka o.s.
Letecký modelářský
klub 260 Studénka
Sportovní klub
policie Ostrava
Sportovní klub
policie Ostrava
Sportovní klub
Statek Nová Horka
Sportovní klub
Statek Nová Horka
Sportovní klub
Studénka občanské
sdružení
Svaz tělesně
postižených v ČR,
o.s., místní
organizace
Studénka
TJ MSV
STUDÉNKA o.s.
Celkem

Sledge Hockey Cup
Studénka 2012
Škola bruslení
Žákovský minihokej
AIR SHOW Studénka 2012

Poskytnutá
částka v Kč
5.000
5.000
10.000

2.000
20.000
5.000
9.000
3.000

19. ročník Obranářský speciál

7.000

Dětský den s kynology

3.000

Turnaj v kopané Memoriál
Antonína Nazalaníka
Turnaj ve volejbale

2.500

Mezizemská utkání v národní
házené Morava—Čechy

2.500
20.000

Sportovní hry

2.000

6. ročník turnaje smíšených
dvojic v badmintonu

2.000
98.000
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BMX Studénka, Tovární 360, Studénka — má za sebou úspěšnou sezónu
2012. Jezdci v ní odjeli seriál 13 závodů Moravské ligy (dále ML), konaných
ve městech Studénka, Hranice na Moravě, Třinec, Opava, Vyškov, Uničov,
Jeseník, Vyškov a Míkovice. Někteří ze závodníků se účastnili také 7 závodů
Česko-moravského poháru (dále ČMP).
Umístění závodníků BMX Studénka v sezóně 2012 v seriálu ML:
Jméno jezdce
Radek Hrnčíř
Matěj Hurník
Daniel Brož
Adam Vít
Adam Veřmiřovský
Jan Kaštovský
Vashek Blanar
Kamil Škop
Martin Raftl
Adam Quarda
Adam Slíva

Umístění
1
1
2
3
3
3
7
7
9
11
14

Kategorie
CRUISER TOP
B 9/10
MTB
MTB
B 7/8
B 13/14
B6
B 9/10
B6
B6
B 11/12

Umístění závodníků BMX Studénka v sezóně 2012 v seriálu ČMP:
Jméno jezdce
Matěj Hurník
Adam Veřmiřovský
Radek Hrnčíř
Kamil Škop
Adam Vít

Umístění
2
4
4
5
7

Kategorie
B 10
B8
CRUISER TOP
B 10
CRUISER TOP

V roce 2012 se bikrosový tým rozšířil o 5 nových jezdců, kteří, jak je vidět
z tabulky, se v konkurenci neztratili. V kategorii šestiletých je to Martin
Raftl a Vashek Blanar, v kategorii neregistrovaných začal závodit pětiletý
Filip Hurník, a v kategorii MTB Daniel Brož a Adam Vít.
Mistrovství republiky BMX se v roce 2012 konalo ve městě Nižbor
ve středních Čechách. Na mistrovství republiky se některým jezdcům bohužel
nedařilo tolik jako v jiných závodech sezóny, nechyběly ani pády. Přesto
všichni postoupili do finále a patřili k nejlepším.
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Umístění závodníků BMX Studénka na Mistrovství České Republiky:
Jméno jezdce
Radek Hrnčíř
Jan Kaštovský
Radek Hrnčíř
Radek Milníček
Adam Veřmiřovský
Matěj Hurník
Kamil Škop

Umístění
1
3
4
4
6
6
8

Kategorie
CRUISER TOP
B 13
M 17+
CRUISER 30-39
B8
B 10
B 10

_________________________________________________________
FOTBAL STUDÉNKA o.s. — Malá strana 295, Studénka — vstoupil
do roku 2012 s velkým očekáváním. Zaregistrováno bylo 167 členů, z toho 71
členů mladších 18 let. Výkonný výbor pracoval ve složení: Libor Slavík —
předseda, Michal Sekyra — jednatel, Jiří Švagera — pokladník a Karel Polák
— revizor sdružení.
Muži odehráli jaro v Okresní soutěži III. třídy pod vedením trenérské
dvojice Daniel Kula a Petr Švihel. Ačkoli po podzimu ztráceli na postupové
pozice 6 bodů, přesto očekávali mohutný finiš. Bohužel nevyrovnané výkony,
zejména ve druhé části jarní sezóny a konečné čtvrté místo, znamenalo
nepostup, a tím pádem i neúspěšnou sezónu. Po sezóně odešli oba trenéři
a museli hledat náhradu. To se podařilo a na podzim vedlo muže nové
trenérské duo Vilém Demel a Radek Korený. Muži hned od úvodního zápasu šli
tvrdě za postupovým cílem a podzim zakončili na prvním místě, navíc i s plným
počtem bodů.
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Dorostenci odehráli celý rok pod vedením trenérské dvojice Martin Dýčka
a Jan Kyselý Do jara vstupovali ze třetí pozice v okresním přeboru
s cílem, pokusit se atakovat první příčku. Díky výborným výsledkům
a s minimem zaváhání se nakonec podařilo okresní soutěž vyhrát a po sedmi
letech opět postoupit do krajské soutěže. Do podzimní části ve vyšší soutěži
vlétli dorostenci jako uragán a podzim zakončili na prvním místě. Díky
výtečnému roku 2012 převzali dorostenci také ocenění „Úspěšný kolektiv
města Studénky“.
Ženy do jara vstoupily s novou trenérskou dvojicí Jaroslav Bůžek a Břetislav
Hanus. Oddíl měl za cíl přidat do tabulky opět nějaký ten bodík, ovšem i když
měly zejména na úvod jara několik velmi vydařených zápasů, bodovat se jim
nepodařilo. Do podzimu posílil trenérský tým ještě Vojtěch Liška a čekalo se,
jak děvčata do své třetí sezóny vstoupí. Na podzim dokázaly jednou vyhrát
a v některých zápasech předváděly velmi slušný výkon, což bude nepochybně
příslibem do jara příštího roku.
Žáci odehráli celý rok pod vedením trenérské dvojice Jiří Bayer a Libor
Zůbek. V průběhu jarní části hráli žáci s různými výsledky a po odchodu
několika starších hráčů v létě se s napětím očekával nový ročník. V něm se
bohužel ukázalo, jak moc chybějí starší hráči a podzim zakončili žáci
s nevelkým bodovým ziskem.
Starší přípravka hrála pod vedením trenérské dvojice Jan Botoš a Pavel
Cenkner. Jaro i podzim hrály mladé fotbalové naděje se střídavými úspěchy,
avšak díky zlepšující se kvalitě zůstává dobrý příslib do budoucna.
Mladší přípravka hrála pod vedením trenérské dvojice Josef Kotásek a Jan
Švestka. Na jaře pokračovali nejmenší ve slušných výkonech a nakonec
obsadili v tabulce 3. místo. Po odchodu věkově starších hráčů již na podzim
chyběla kvalita a tomu odpovídaly také výsledky.
Žákovský turnaj:
První srpnovou sobotu byl odehrán
jubilejní v pořadí již 45. ročník
„Žákovského turnaje“, který byl zároveň
20. ročníkem „Memoriálu Oldřicha
Halusky“. Výborně zorganizovaný turnaj
s mezinárodní účastí si zahrálo celkem
osm velmi kvalitních týmů a velmi mile
překvapili také místní fotbalisti, kteří
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získali 4. místo. Výsledky žákovského turnaje: 1. Frýdek—Místek, 2. Baník
Ostrava, 3. SK Hranice, 4. Studénka, 5. Stará Bystrica, 6. Budišov nad
Budišovkou, 7. Vratimov, 8. Orlová—Lutyně. Nejlepší střelec: Marek Janša
(Frýdek—Místek), nejlepší hráč: Alena Šuranská (Budišov nad Budišovkou),
nejlepší brankář: Jan Tichý (Baník Ostrava)
Turnaj starých gard:
Nezapomíná se ani na bývalé hráče, kteří pod hlavičkou „Staré gardy“
reprezentují fotbalový klub na různých
turnajích. V pořadí již 4. ročník
„O putovní pohár starosty města“,
se uskutečnil v sobotu 23. června 2012
na zdejším travnatém hřišti za účasti
čtyř družstev. Výsledky turnaje starých
gard: 1. Spálov, 2. Studénka, 3. Záblatí,
4. Stará Bystrica. O soudržnosti
fotbalistů ve Studénce svědčí také
pravidelné sváteční fotbálky, na Štědrý den „Vánoční bago“ a na Silvestra
„Silvestrovské bago“. Obě tyto akce se pravidelně konají na závěr roku
a i v roce 2012 se jich zúčastnilo vždy víc než 20 hráčů různých věkových
kategorií.
_________________________________________________________
Snooker Club Studénka, o.s.— již tradičně uskutečnil 5 snookerových
pohárů určených pro širokou veřejnost. Jednalo se o „Pohár Tří králů 2012“,
„Pohár Tomáše Holase 2012“, „Velikonoční pohár 2012“, „Pohár SCS 2012“
(nahradil dosavadní „Pohár města Studénky“) a „Mikulášský pohár 2012“.
Současně s turnaji pořádal klub městskou snookerovou ligu. Předsedou
občanského sdružení je i nadále Jan Marek, počet členů se tento rok snížil
na 14, z toho 8 je aktivně hrajících.
Začátkem měsíce května byla dohodnuta výpůjčka druhého snookerového
stolu z Prahy od pana Jindřicha Prchala, zaštítěna předsedou klubu Janem
Markem. Od tohoto měsíce se turnaje a městská liga hrají na dvou stolech.
Členové klubu uspořádali ve spolupráci s havířovským klubem celoroční turnaj
nazvaný podle systému hraní „Davis Cup 2012“. Jednalo se o turnaj ve kterém
soutěžily z obou klubů vždy 4 dvojice a hrály vzájemné utkání. Vzhledem
k tomu, že turnaj skončil nerozhodně 9:9, hrálo se "super finále" kde se
utkali za Studénku Cyril Perrette a Martin Cupal a za Havířov Marek Dospiva
a Ondřej Tomáš. Havířov vyhrál 3:2, a tím získal putovní pohár pro rok 2012.
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Úspěchy v roce 2012: Michal Brzica 3. místo „Městská Liga 2011/12“,
1. místo „Pohár Tří králů 2012“, 2. místo „Pohár SCS 2012“, nejlepší hráč
turnaje „Pohár SCS 2012“. Martin Cupal 2. místo „Městská Liga 2011/12“,
2. místo „Pohár Tří králů 2012“, 2. místo „Pohár Tomáše Holase 2012“,
1. místo „Velikonoční pohár 2012“, 1. místo „Pohár SCS 2012“, 1. místo
„Mikulášský pohár 2012“. Cyril Perrette 1. místo „Městská Liga 2011/12“,
2. místo „Moravia Cup 2012“. Nela Pitrová 2. místo „Velikonoční pohár 2012“.
Jaromír Pořízka nejlepší hráč turnaje „Mikulášský pohár 2012“.

_________________________________________________________
Sportovní areály Studénka jsou již od roku 2004 provozovatelem městských
sportovních zařízení, které slouží občanům i návštěvníkům města. Je to zimní
stadión, areál bývalého městského koupaliště, sportovní centrum, jehož
součástí je bazén (17x5 m), brouzdaliště s chrličem vody, vířivá vana
pro čtyři osoby, sauna, dvě dráhy bowlingu, solárium, ubytování pro 35 osob
a možnost občerstvení ve sportovním centru. V roce 2012 bylo vybudováno
pro návštěvníky dětské hřiště s areálem minigolfu a kuželek. Nově pracovníci
sportovních zařízení zajišťují i provoz tenisových kurtů v areálu letního
stadionu.
Využití sportovního centra ve 2. pololetí 2012:
Červenec
Ubytování

Srpen

Září

Říjen

Listopad

Prosinec

Celkem

96

108

187

108

225

94

818

131

114

92

105

145

201

788

710

774

1.099

1.527

1.926

1.439

7.475

17

24

17

42

61

34

195

(noc)
Bowling
(hodina)
Bazén+ sauna
(osoba)
Vířivka
(cyklus)
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Solárium
(minuta)

349

203

225

513

400

471

2.161

Volnočasový areál
V místě bývalého městského koupaliště byl v letních měsících pro veřejnost
opět otevřen volnočasový areál, který mohli návštěvníci využívat zdarma.
Občané zde měli k dispozici brouzdaliště se sprchou, pískoviště, sociální
zařízení a pravidelně udržovanou travnatou plochu pro slunění a míčové
sporty. V odpoledních hodinách byla v areálu denně otevřena restaurace
včetně venkovního posezení.
Ledová plocha byla v roce 2012 k dispozici zájemcům již od měsíce srpna.
Sloužila nejen k tréninkům a utkání hokejového klubu, ale i občanské
veřejnosti. Při porovnání uplynulých dvou let zjistíme, že došlo ke zvýšení
využití ledové plochy, což je pro provozovatele i nás občany dobrá zpráva.
Využití ledové plochy v hodinách:
Měsíc

Veřejnost
2011

Leden
Únor
Březen
Srpen
Září
Říjen
Listopad
Prosinec
Celkem

Veřejnost

Hokejový

Hokejový

klub

klub

Školy

Školy

2012

2011

2012

2011

2012

Celkem

Celkem

2011

2012

97,75

99,50

76,00

121,25

26,00

36,00

119,75

256,75

111,75

101,25

80,25

119,75

32,00

26,00

224,00

248,00

88,25

98,50

51,00

56,00

14,00

16,00

153,25

170,50

70,75

22,50

83,25

43,75

0,00

0,00

154,00

66,25

121,75

98,25

99,00

99,25

7,00

15,00

227,75

212,50

123,25

110,50

103,75

98,25

39,00

32,00

266,00

240,75

101,75

132,50

98,00

115,75

48,00

48,00

247,75

296,25

82,00

124,25

88,25

75,50

36,00

32,00

206,25

231,75

797,25

787,25

679,50

729,50

202,00

205,00 1.598,75 1.722,75

Minigolf
Nový venkovní areál minigolfu byl pro veřejnost otevřen v květnu 2012 přímo
vedle sportovního centra. Využíván byl zejména v dopoledních hodinách
maminkami s dětmi a občany staršího věku. V odpoledních hodinách
se prostřídaly všechny věkové kategorie. Zahrát a zasportovat si celkem
přišlo více než 3.000 návštěvníků, tržby za toto krátké období byly přes
40.000 Kč.
_________________________________________________________
..na území Studénky mimo jiné městská sportovní zařízení - zimní
stadión, areál bývalého městského koupaliště (v létě sloužící m),
brouzdaliště, vířivá vana pro čtyři osoby, sauna, bowling (dvě dráhy) a
solárium. Spektrum
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Sportovní klub Policie Ostrava — oddíl kynologie se sídlem ve Studénce
neopustil ani v roce 2012 směry činnosti, kterým se již dlouhodobě věnuje
na území našeho města. Velká část je zaměřena na občany města a okolních
obcí, kteří nechtějí nechat osudu výchovu svých psů, chovaných jen pro jejich
potěšení. Společný výcvik probíhal pravidelně po celý rok vždy v neděli
dopoledne a ve středu, kdy výcvik řídila instruktorka výcviku Zuzana
Svršková, která se podstatnou měrou zasloužila o fungující výcvikové dny.
Po dohodě jednotlivých členů probíhá výcvik také v dalších dnech. Dále se
rozvíjí základy kynologického sportu zvaného „agility“. Výcvik je stále
zaměřen jak na výcvik psů využívaných ve službě u Policie ČR a dalších
ozbrojených složek státu, tak i na výcvik sportovní kynologie. Zcela
samostatnou a početnou skupinu tvoří členové, kteří se snaží svým psím
společníkům dát do života určitý smysl, který napomáhá jejich společnému
soužití. Počet členů oddílu se během roku neměnil, je to cca 50 členů,
předsedou oddílu je Bc. Pavel Kozák. Lidem, kteří se snaží své psy připravit
ke sportovnímu výcviku, stále významně pomáhal Petr Martausz, který se
věnuje figurantské práci. Bez úprav a údržby se neobejde cvičiště, a tak
poděkování zaslouží všichni, kdo po své práci se ještě zdarma věnují této
aktivitě.
Obranářský speciál SKP Ostrava — je už po léta nejdůležitější soutěží
oddílu. Jeho již 19. ročník se konal opět ve Studénce a město Studénka
ji podpořilo grantovým příspěvkem. Soutěž proběhla 7.—8. září ve výcvikovém
areálu „Radar“. Podle ohlasu diváků i závěrů kontrolního orgánu města
se jednalo o velmi povedenou akci, pořadatelsky kvalitně zvládnutou. Pohár
starosty přišel předat místostarosta města Studénka Ing. Miroslav Fabian.
I při tomto ročníku oddíl oslovil diváky soutěže a uspořádal dobročinnou
soutěž, jejíž výtěžek ve výši 5.246 Kč byl věnován „Nadaci policistů a hasičů“,
která se stará o zmírnění starostí rodin a dětí kolegů, kteří ve službě přišli
o život nebo byli zraněni. Znovu po roce přišel v plné síle na start závodu
Vladislav Zindler s Montem z Hückelovy vily z SKP Ostrava a opět oba
zvítězili. Druhé místo obsadil Roman Vala s jeho Meggi z Kurtovej skaly
z mezinárodního výcvikového střediska psovodů Celní správy ČR
v Heřmanicích v Libereckém kraji, na třetí místo se probojoval slovenský
závodník Pavel Tarageĺ z kynologického klubu Nová Baňa se svým psem
Boržujem od Vysokej skaly. Soutěže Junior Cup se zúčastnilo devět psovodů,
zvítězil opět Roman Vala s jeho Quntusem Alphaville de Bohemia, ovšem hned
za ním se umístil místní psovod Radek Urbánek a jeho mladý pes Sam, který
je velkým příslibem do blízkých budoucích let. V tom mu určitě bude
sekundovat další zástupce z pátého místa, Jana Koptíková s Cyrusem, který
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je Samovým bratrem. Třetí místo v kategorii Junior Cup obsadil psovod
Krajského ředitelství policie ČR Zlín Josef Vanda s jeho Cakem.

Společenská činnost — členové oddílu se rovněž podíleli na programu
společenského života ve městě Studénka. V první polovině roku uspořádali
společensko-sportovní odpoledne nazvané „Agility pro všechny“ a „Dětský den
s kynology“, ze kterých jsou přiložené fotografie. Obě akce měly velký ohlas
u přítomných diváků a budou se jistě konat i další roky.

_________________________________________________________
Sportovní klub Studénka o.s., 2. května 7, Studénka — oslavil v roce
2012 90 let od vzniku oddílu. Oslava proběhla tím nejlepším možným
způsobem. Uspořádali mezizemská utkání mužů
a žen v národní házené Morava-Čechy. Při této
příležitosti bych chtěla připomenout něco
z historie tohoto ryze českého sportu, který nikde
jinde na světě neuvidíte. U zrodu národní házené
byli tři učitelé tělocviku. Prvním z nich byl Václav
Karas, který ji nazval „Vrhaná s přenášením“
a popsal ji v roce 1905 v jednom brněnském
časopise. Dalším, který zasáhl do vývoje pravidel,
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byl Josef Klenka a Antonín Kryštof. V roce 1920 byl založen Československý
svaz házené a ženských sportů. Svaz měl 167 klubů. Toto a ještě mnoho
dalšího se dozvíte na stránkách výše uvedeného klubu.
Oddíl
Přípravka
Mladší žáci
Mladší žačky
Starší žáci
Starší žačky
Dorostenci
Dorostenky
Muži
Ženy
Ženy B

Věk
1.-2. třída ZŠ
3.-6. třída ZŠ
3.-6. třída ZŠ
7.-9. třída ZŠ
7.-9. třída ZŠ
1.-3. třída SŠ
1.-3. třída SŠ
Od 18 let
Od 18 let
Od 18 let

Vedoucí a trenéři oddílů v sezóně 2012—2013
Ladislav Malchárek, Jan Potsch, Pavel Stiller
Milan Mojžíš, Milan Stiller
Kateřina Černá, Jiří Olša
Jiří Cedidlo, Ladislav Malchárek
Petra Černá, Zdenka Černá
Petr Rozenzweig
Zdenka Černá, Darja Hašová
Marek Dostál, Lubomír Šobich
Lukáš Gorpiel
Zdenka Černá

V podzimních měsících 2012 se po delší době objevily v mistrovských
soutěžích všechny hráčské kategorie. Družstva se pohybují většinou
v horních částech tabulky. Ženám se podzimní část soutěže v 1. lize povedla
a zatím jsou na průběžném 7. místě tabulky. Stejné místo obsadili v 1. lize
také muži Z dalších úspěchů uvádím 2. místo starších žáků na Mistrovství
republiky. Oddíl se však nezabývá jen výchovou mládeže a propagací našeho
města v nejvyšších domácích soutěžích, ale pořádá i pravidelné akce. V květnu
se na hřišti u Dělnického domu konal již tradiční „Losovací turnaj ve
volejbale“, v srpnu všichni příznivci sportu mohli navštívit „Pouliční turnaj
v národní házené“. Dalšími akcemi byl Sportovní ples v lednu, Krmášová zábava
v srpnu, konec roku je již 30 let uzavírán Předsilvestrovským pochodem
za zdravím.
Dělnická zahrada však neslouží jen pro „házenkáře“, ale také pro širokou
veřejnost. Velice oblíbený a hojně navštěvovaný je kurt s umělou trávou,
na kterém se často prohánějí nohejbalisté. Rodiče s dětmi tráví čas
na dětském hřišti s kolotočem a skluzavkou. Zahrada je otevřena denně všem
zájemcům, mimo zimních měsíců.
60 let uplynulo od doby kdy započala výstavba fotbalového stadionu
ve Studénce v roce 1952. Připojím k tomu jenom několik dat z historie
fotbalu, které jsou na internetových stránkách fotbalu Studénka.
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Nedlouho po založení fotbalového oddílu závodní sokolské jednoty Tatra
Butovice v roce 1946 navrhlo vedení tehdejšího podniku Tatra Studénka
fotbalovému oddílu prostor u hospody na „Kmínku“ za účelem vybudování
fotbalového hřiště. Po vyměření panem Sládečkem, se začalo za vydatné
pomoci podniku a funkcionářů hřiště budovat. Bohužel tato lokalita plně
nemohla tehdy kopané sloužit, jelikož se nacházela v místech, kde se
i několikrát do roka vylila ze břehů nedaleká řeka Odra. Také proto byly
šatny postaveny na vyšších sloupcích a hřiště bylo zvednuto návozem hlíny
a škváry. Vzhledem k rozvoji místní továrny, a tím také k postupné výstavbě
sídliště, se začalo také volat po novém hřišti, kde by mohly být i větší
návštěvy. Po náročných jednáních v Praze bylo vydáno povolení a také
uvolněny finanční dotace na stavbu nového stadionu. Stavba započala v roce
1952 a vyžadovala hlavně velké úsilí samotných fotbalistů. V roce 1955
bylo fotbalové hřiště s překrásným trávníkem otevřeno. V roce 1962 začíná
oddíl budovat škvárové hřiště, a to především díky rostoucímu zájmu
o kopanou v našem městě a také pro potřeby oblíbené „mezidílenské“ soutěže
pracovníků místní továrny. V roce 1969 byla započata výstavba hlavní tribuny
včetně šaten a sociálního zařízení. Výstavba tribuny byla kompletně
dokončena v roce 1972 a travnaté hřiště se stalo jedním z nejkrásnějších
areálů v našem kraji.
Studénecká pětka je nový běžecký závod na 5 km, který se uskutečnil 9. září
2012 ve Studénce. Na startu na Dělnické zahradě se sešlo sice kvůli špatnému
počasí jenom 11 účastníků (nejmladší 9 let, nejstarší 60 let), ale na výkonech
to nebylo znát. Trať vedla od hřiště SK Studénka kolem starého zámku
na „Trávníky“ až k železniční trati Studénka—Bílovec. Tady byla obrátka
a stejnou cestou se závodníci vraceli zpět. Převýšení, které bylo nutno
překonat, dalo všem opravdu zabrat, ale do cíle dorazili všichni. Někteří
pamětníci si při čtení těchto řádků vzpomenou na tradiční běhy kolem
Studénky. Jména jako Zdeněk Adamec, Miroslav Kotek, Jan Seltenreich jsou
u sportovních nadšenců pojmem. Bohužel poslední podobná akce proběhla
ve Studénce v červnu 1998! A tak díky za závod a budoucnost posoudí, jestli
se zrodila obnovená tradice běhu kolem Studénky.
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7. SPOLKOVÁ ČINNOST
ZAJÍMAVOSTI Z JEDNOTLIVÝCH SPOLKŮ
Bílí hadi jsou skautským oddílem, který působí ve Studénce již šestnáctým
rokem. V roce 2012, mimo každotýdenních schůzek, podnikli 12 výprav
do přírody a několik dalších akcí včetně letního tábora. V lednu to byla
Tříkrálová sbírka, pololetní prázdniny, které v období největších mrazů
strávili bobováním na chatě v Beskydech. Z dalších výprav vybírám:
jednodenní výlety do Oderských vrchů, Poodří, Veřovic,
Olomouce, Bartošovic atd. Tábor se již po sedmé konal
u Sklenského rybníka na Vysočině. Tam pro oddíl
vyvrcholily oslavy stého výročí českého skautingu,
které
si
připomínali
v průběhu
celého
roku.
V historickém duchu se také nesla celotáborová hra,
při níž mimo jiné vyrazili na dvoudenní výlet do okolí
hradu Lipnice, nechybělo koupání, táborové ohně a další
zážitky. Starší členové se na jaře vydali na týden do
Londýna a koncem prázdnin na putovní tábor po
slovenské Muráňské planině. Nový školní rok oddíl
zahájil velkou hrou „Boj o artefakt“.
Oddíl založil novou družinu pro nejmladší děti (prvňáky a předškoláky) a díky
tomu ve svých řadách členové uvítali řadu nováčků. Na podzim uspořádali
průzkumnou výpravu na místo příštího tábora, rytířskou výpravu na zříceninu
Šostýn a tradiční hru po Studénce. V Jeseníkách proběhla oslava
16. oddílových narozenin, nechyběly předvánoční přípravy spojené s výpravou
do Poodří. Vánoce již každoročně patřily zpívání koled v Zámku Nová Horka
a rozbalování dárečků v klubovně. Oddíl vede Zuzana Nováková a Tomáš
Novák. Při činnosti pomáhá Dana Nováková, Klára Hudcová a Radek Březný.
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Český rybářský svaz, místní organizace Studénka v roce 2012 úspěšně
hospodařila na dvou přidělených revírech: ODRA 5 (od mostu
v Petřvaldíku až k ústí Jičínky do Odry Na Valše) a ODRA 5A
(mrtvá ramena Slaňáky, Koňské jezero, Důlské jezero, Lesní
jezero, Bergrovo jezero, Pustějovské jezero), která jsou
v okolí Studénky a Pustějova a platí na nich pouze povolenky
této místní organizace. Členskou základnu rybářského svazu ve Studénce
tvoří 35 dětí a mládeže plus 219 dospělých, celkem 254 členů. Výbor pracuje
ve složení předseda: Ing. Petr Lenhard, jednatel: Adolf Škrobánek, hospodář:
Ing. Karel Böhm.

V průběhu roku pracovaly ve Studénce dva dětské kroužky a zároveň i další
skupiny, především v oblastech čistoty, ochrany vod a hospodaření
na jednotlivých částech svěřeného revíru. Průběh roku se obešel bez
zásadních problémů, havárií či znečištění vod. Díky úspěšnému hospodaření
na rybochovném zařízení v Pustějově byla celková rybí obsádka v revíru
zdravá a v dobré kondici.
Mimo běžné povinnosti spojené s hospodařením na svěřených revírech
uspořádala místní organizace i každoroční soutěž pro děti a mládež „Zlatou
udici“ a zároveň i soutěž pro dospělé rybáře na rybochovném rybníku,
a to hned dvakrát (jaro, podzim). Obě tyto akce se setkaly s velkým zájmem
nejen místních, ale i cizích rybářů a díky práci všech organizátorů i s velkým
sportovním úspěchem.
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Český svaz žen, základní organizace Studénka přijala v průběhu uplynulého
roku do svých řad 6 nových členek a ke konci
roku měla 99 členek, převážně v důchodovém
věku. Předsedkyní organizace je Ludmila Štegnerová, místopředsedkyní Xeňa
Kelnerová, jednatelkou Ing. Ilona Knoppová, hospodářkou Naďa Štegnerová,
zapisovatelkou Ludmila Holáňová. Svaz žen má i komise, které připravují akce
pro ostatní: komise pro děti — Xeňa Kelnerová, Hana Smetanová, sportovní
komise — Milada Hebelková, Marie Korená, kulturní komise — Ludmila Říčná,
občerstvení — Jarmila Adamcová, Květoslava Koválčíková, ruční práce —
Alena Káňová, Hana Smetanová, revizní komise — Hana Smetanová.
Zástupkyní v okresní radě žen je Jarmila Tylečková a v revizní komisi okresní
rady žen zastupuje Studénku Hana Smetanová.
V průběhu roku se uskutečnilo mnoho akcí, které byly uspořádány nejen
pro vlastní členky, ale převážně pro veřejnost. Nejvíce navštěvovanou akcí
je zcela jistě Dětský maškarní ples pořádaný každoročně počátkem března
v Dělnickém domě. Letošního se zúčastnilo cca 200 dětí a 300 dospělých.
Pro děti i jejich doprovod bylo přichystáno občerstvení, soutěž o ceny
a kulturní program v podání klauna z Ostravy. Děti se „vyřádily“, zájem o akci
byl obrovský a pro pořadatelky zůstává jenom jeden problém — kam v příštím
roce umístí ještě větší počet návštěvníků. I když se to každý rok opakuje,
nemohu vynechat jarní a podzimní burzu ošacení. Akce jsou náročné
na organizaci i čas, přesto jsou pořádány pravidelně již od založení základní
organizace. Maminky ze Studénky a okolí mají možnost 2x do roka prodat
i nakoupit pro své ratolesti oblečení nebo obuv za minimální ceny. Zájem
je vždy obrovský, svědčí o tom i to, že podzimní příjem zboží byl ukončen
2 hodiny před koncem (do sálu se již více věcí prostě nevešlo). Deset procent
z výtěžku burzy je použit na úhradu sálu a drobných nákladů.
Jako každý rok se zapojily členky do celorepublikové akce „Český den proti
rakovině“ pořádaný 16. května. Prodáno bylo 60 kusů květinek
za částku 1.412 Kč. Neméně důležité jsou i další akce např. členské
schůze, příprava jednohubek hasičům na ples, prodej koláčů při akci
města, posezení s jubilanty, zájezd do vinného sklípku Polešovice,
turnaje v bowlingu, zájezd do Věžek u Olomouce, Dětský den, vánoční zdobení
perníčků, svíček, adventních věnců a mnoho dalších.
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Československý zálesák — středisko CH.A.O.S. Studénka zaregistroval
v tomto roce 55 členů, z toho 36 mladších 18 let
a 18 starších 18 let. Náčelnicí se stala Kateřina
Libosvárová. Schůzky probíhaly na ZŠ Butovické
a na zámku. Celkem se uskutečnilo 69 pravidelných schůzek (35 na zámku,
34 na ZŠ). Mimo schůzky členové uspořádali 17 akcí, z nichž většina byla
pro členy do 15 let.
Jako první akce byl horolezecký výcvik na ZŠ Sjednocení, kde si děti
i vedoucí vyzkoušeli základní dovednosti s lanem, horolezeckou stěnou
a zahráli několik her spojených s těmito dovednostmi. Následoval již tradiční
výstup na Javorník. Při celodenním výletu si děti vyzkoušely například
rozdělávat oheň na sněhu, či práci s buzolou. Nechyběly ani hry na sněhu
a oblíbené bobování. Nemohu vynechat ani návštěvu ostravského hornického
muzea, zoologické zahrady v Ostravě, výlet na rozhlednu u Bílova, soutěže
pro děti při celoměstské akci Den města. Mezi stěžejní akce patřil a patří
letní zálesácký pobyt na Ohradě, tentokrát s názvem Kronika baronství 2,
který trval 10 dní a ze kterého přikládám fotografii. Mimo her, které byly
přizpůsobené ději, si děti procvičily nejrůznější dovednosti, které se naučily
během roku na schůzkách.

Začátek školního roku začal pro členy návštěvou Helfštýna a 50 kilometrovým
pochodem nazvaným „Hozená rukavička“. Podzimní setkání se uskutečnilo
v Rajnochovicích a pořadatelem byl Čs. zálesák Přerov. Děti byly rozděleny
do skupinek, prozkoumávaly okolí a plnily nachystané úkoly. V prosinci proběhl
již druhý ročník akce „Noc v knihovně“, která se konala v budově zámku
ve Studénce. Během akce si účastníci vymalovali klubovnu, zahráli hry
a prozkoumali místní zámek. Krásným ukončením bylo video z letního tábora
na Ohradě. Všichni si zavzpomínali a začali plánovat rok příští.
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Junák, svaz skautů a skautek ČR ve Studénce začal již 21. rok svého
působení. V roce 2012 byly zaregistrovány dva oddíly (dívčí, chlapecký)
s celkovým počtem 40 dětí a 19 dospělých. Stejně jako v jiných organizacích
přestali starší chodit a přibyla řada nováčků. Ti kteří zůstali, začali vést
družinky mladších. Základem aktivit je pravidelná schůzková činnost,
kde se hrají hry, pořádá se výuka dovedností, rukodělných činností, zasahují
sem i moderní formy výuky dobrodružnou cestou — například znalosti rostlin,
zdravovědy, dopravních značek, chování v různých krizových situacích, apod.
Víkendové i jiné krátkodobé akce jsou pořádány jednou i vícekrát za měsíc.
Jejich účelem je nejen procvičit si naučené znalosti, ale poznat i členy
z ostatních družin a oddílů.
V uplynulém roce český skauting oslavil 100 let od svého založení. Celookresní
sraz se konal v Kopřivnici a byl ve znamení soutěže nejmladších skautů
a skautek. Na jednotlivých stanovištích si prověřili znalost krizových situací,
dopravních značek, zdravovědy, vaření, přírody, vztah k vlasti a skautingu,
komunikaci, manuální zručnost a fyzickou zdatnost. Obě studénecká družstva
se umístila v první polovině výsledkové listiny. Téměř 200 členů (dětí,
vedoucích i old skautů) využilo krásného počasí a jedinečného místa
na Kamenárce ve Štramberku k besedám, výměně zkušeností, vyfotili se
a ukázali, že myšlenka práce s dětmi nepatří minulosti.

Po několika letech došlo ke změně konání letního tábora. Tentokrát to byl
Písek na česko-polské hranici na hřebeni nad Mosty u Jablunkova. Přes potíže
s pitnou vodou, (v místě je nouze o podzemní zdroje), byli všichni spokojeni.
Námětem táborové hry byli kouzelníci z Bradavic, což je téma dětem velmi
blízké. Z dalších akcí mohu vyjmenovat aktivní účast na Tříkrálové sbírce,
Maškarní bál a Společenský skautský ples v Albrechtičkách, Den sesterství,
Výpravu za jeskynním medvědem do doby ledové, Jarní stopu, Ivančenu,
Svatováclavský den, Piškotismus, Drakiádu, Mikulášskou nadílku s divadlem,
Betlémské světlo a mnoho dalších.
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Leteckomodelářský klub Studénka se již roky schází v budově na ulici
Matiční 144 („Sladká díra“). Předsedou klubu je Radek Henzel
a místopředsedou Bc. Vojtěch Skotnica. Dne 16. června
2012 klub uskutečnil za grantové podpory města Studénky
již druhý ročník letecko—modelářské soutěže AIR SHOW
Studénka 2012. Program začal malým testem letiště, kdy
si účastníci vyzkoušeli možnosti malé přistávací plochy
a svých strojů na stísněném prostoru. Pokračoval soutěžemi
v průletu brankou, o nejpěknější letovou ukázku a další. Pro děti bylo
připraveno několik soutěží s hodnotnými cenami, ukázky a stavba modelů,
kde si mohly sami návštěvníci zkusit výrobu malých modelů a posoudit umění
tvůrců jednotlivých ukázkových strojů. Tento ročník byl úspěšný i tím,
že přijeli modeláři ze širokého okolí (Fulneku, Nového Jičína, Opavy). Jestli
se tímto zrodila nová tradice, to mohou posoudit i pozdější čtenáři této
kroniky města.
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Pionýrská skupina Butovická měla koncem roku zaregistrováno 45 členů.
Skupina není jednostranně zaměřena, naopak využívá velké spektrum činností,
a je to i vidět na zaměření jednotlivých oddílů. Oddíly se schází ve třech
klubovnách, které mají dlouhodobě zapůjčené od městského úřadu. Přestože
se oddíly scházejí pravidelně minimálně jednou týdně, zbývá čas i na práci
s dětmi mimo organizaci. Každoročně je to pořádaný letní tábor, kterého se
zúčastňuje cca 46 dětí, a také Pochod za zvířátky, který navázal na tradiční
pochody kolem města. Milou odměnou všem dobrovolníkům z pionýrské skupiny
je velký zájem dětí o činnost v oddílech. Vedení skupiny je již třetím rokem
ve stejném složení: Petr Schneider — statutární zástupce, Bohumíra
Šrámková — hospodářka a Mgr. Dagmar Cenknerová — člen.
Bengálské berušky je oddíl, který pracuje ve skupině již 15. rok. Současní
vedoucí oddílu Martin Schneider,
Jakub Šoltys a Matěj Lienert složili
v tomto roce zkoušky pro vedoucí
oddílů. Mimo pravidelné schůzky využili
členové oddílu víkendů na výlety
do okolí Studénky a do Oderských
vrchů. Děti se naučily topografii,
navštívily
v Heřmánkách
Švédskou
vyhlídku, prohlédly si bývalý břidlicový
lom. Pořadatelskou službou pomáhaly
na Pochodu za zvířátky, převlékly se za zvířátka a pomáhaly na stanovištích.
V prosinci proběhlo již tradiční „spaní v klubovně“, v rámci kterého si zašli
děti i vedoucí na bazén a bowling do sportovního centra. Večer se promítaly
filmy nejen z tábora, hrály se hry a šlo se spát.
V rámci tohoto oddílu „pracuje“ i kapela Below the Mark (dále BTM), která
v roce 2012 svůj první koncert absolvovala 7. února. Soutěže z názvem
„Líheň“ se zúčastnilo cca 200 kapel
z celé republiky. BTM se v této silné
konkurenci probojovalo do semifinále.
Kapela v tomto roce odehrála hojně
navštívené koncerty v Českém Těšíně,
Ostravě, Havířově i ve Studénce.
Událostí roku bylo natáčení a uvedení pro veřejnost klipu k písni „Pink Kitties“
z vlastního CD, který lze shlédnout na YouTube a na mnoha dalších
internetových portálech. Mezi další významné úspěchy patří vítězství
na mezinárodní soutěži mladých kapel v Českém Těšíně.
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P.U.S.A. je již více než 10 let taneční skupinou s velkými zkušenostmi.
V únoru tohoto roku byla skupina děvčat oceněna městem Studénka
v kategorii „Úspěšní občané“, vedoucí oddílu, Mgr. Zuzana Šrámková, byla
při této příležitosti oceněna jako
nejlepší trenérka. Protože v tomto
roce některá děvčata maturovala,
proběhlo
méně
vystoupení
než
v předešlých letech. Přesto vítězství
v Příboře a dvě druhá místa v Lipníku
nad Bečvou jim neunikla. V září se
děvčata rozhodla, že budou tancovat
poslední rok, a že si vychovají svoje
nástupkyně. To se i povedlo, děvčátka jsou šikovná a budou určitě výbornou
náhradou, oddíl zůstane zachován.
Letošní tábor pionýrské skupiny měl nabitý program. Za 14 dní pod vedením
programového vedoucího Ivo Fišera procestovaly děti i vedoucí mnoho
pohádek. Jednotlivé etapy celotáborové hry byly uváděny originálním
loutkovým divadlem. Děti vyráběly košťata na létání, při Dlouhém, Širokém
a Bystrozrakém pomáhaly králi luštit hádanky, u Pindruší (kouzelné houby)
hledaly ukryté poklady pod jejich kloboučky. Došlo i na krmení Otesánka,
stavění hradu princi Jaroslavovi, noční pochod s draky a ještě mnoho dalších
zážitků. Kromě her si všichni také osvěžili základní tábornické dovednosti.
Učili se uzly, morseovku, topografické značky a zdravovědu. Velkým
zpestřením bylo také spaní „ pod širákem“, kdy se jednotlivé oddíly večer
vydaly na vybrané místo v lese, kde také přespaly.

61

Kronika města Studénky za rok 2012
Rodinné centrum Studénka, o.s. začalo tento rok již svoji „osmou sezónu“.
Zaregistrováno je 86 členů v dopoledních kurzech psychomotoriky
a odpoledních zájmových kroužcích. Mimo tyto pravidelné týdenní aktivity
jsou velmi navštěvovány i sportovní, výtvarné a další
akce. Jarní sportovní odpoledne (Miniolympiádu)
navštívilo téměř osmdesát dětí. Trojskok, hod do dálky,
běh přes překážky, štafeta, to je jen zlomek
opravdových olympijských disciplín, při kterých
si poměřovaly síly nejen děti, ale i mnozí tatínkové
a maminky. Maminky během jara zorganizovaly burzu
dětského oblečení. Poslední týden v červnu se většina
členů přišla rozloučit na „Kmínek“ se školním rokem
a kamarády, kteří odcházeli do školek. Na děti čekala
Pohádková cesta za pokladem. Na trase mohly potkat Křemílka a Vochomůrku,
včelku Máju, čarodějnici, Pata a Mata, posvačit s Otesánkem, ochutnat
perníčky přímo z Perníkové chaloupky.
Po prázdninové přestávce se děti s rodiči vrátily do herny na ZŠ Sjednocení
do kurzů psychomotoriky a ostatních kroužků. Od října se děti předškolního
věku učily anglicky, věnovaly se výtvarné činnosti, cvičily v tělocvičně.
Každoroční slet Berušek a broučků se konal za účasti téměř 100 lampiónků
a doprovodil přírodu k zimnímu spánku. A potom už jenom Mikuláš, vánoční
nadílka a příprava na rok nový. Velký dík patří nejen vedení ve složení:
Mgr. Vladimíra Stillerová, předsedkyně rady sdružení Iveta Korená, ale i těm,
kteří se před lety nebáli překážek a vytvořili podmínky pro vznik tohoto
užitečného centra.
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Sbor dobrovolných hasičů Butovice (dále jen SDH) — rok 2012 přinesl
změnu organizace výjezdů ze zbrojnic Butovická a Družstevní. Došlo k novému
označení techniky a výjezdy se omezily z důvodu úspor na jednu mobilní
techniku. V minulém roce ještě vyjížděly při mimořádné události stanice obě.
Pro výkon služby na této stanici bylo zařazeno celkem 21 hasičů, z toho
18 členů SDH Studénka—Butovice a 3 členové SDH Studénka—nádraží.
Stejně jako u dalších stanic i zde probíhalo teoretické, praktické i kondiční
školení pro jednotlivé členy. Jednotka se zúčastnila taktického cvičení
jednotky v podniku Vagónka—dřevo s dálkovou dopravou vody.
V průběhu roku zasahovali hasiči celkem u 36 událostí např. požárů,
technických pomocí, dopravních nehod, planých poplachů. Nejdelší zásahy byly
na dálnici (7 hodin), zaplavení Malé strany po přívalovém dešti (9 hodin),
požár lesa v Odrách a drůbežárny v Kuníně. Při zásazích nedošlo ke zranění
členů jednotky.
Další důležitou činností bylo plnění úkolů souvisejících s propagací požární
ochrany. Členové postupně navštívili MŠ na ulici Budovatelské a Poštovní, dále
ZŠ Sjednocení a ZŠ Butovickou. Pro žáky
škol byla provedena prezentace „Hasíka“
s námětem „Jak se chovat při mimořádné
události“. Instruktory preventivní činnosti
na školách v tomto roce byli: Renáta
Dendisová, Roman Geršl, Petr Pupák a Libor
Šmíd. Ukázky techniky a soutěže s hasičskou
tématikou nechyběly na akcích pořádaných
dobrovolným hasičským sborem pro veřejnost.
Starostou jednotky je Otakar Jaroš, velitel Libor Šmíd, hospodář M. W.
Koksa, vedoucí mládeže Libor Šmíd, preventista René Teichman, kronikářka
Renáta Dendisová, člen výboru (starosta okrsku) Jindřich Pustka.
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Sbor dobrovolných hasičů Studénka — Družstevní ulice měl v tomto roce
21 vlastních členů a dále v tomto sboru byli zařazeni 3 dobrovolní hasiči
z jednotky nádraží. Stejně jako každý rok si členové doplňovali svoji
odbornou způsobilost teoreticky i prakticky. Každou první neděli v měsíci se
konalo školení jednotky v odborné přípravě, dále se prováděl výcvik na stojaté
vodě, výcvik s těžkou a střední pěnou, výcvik s dýchací technikou
v zakouřeném prostředí, prověřovací cvičení na dálničním tunelu a mnoho
dalších akcí. Veškerá školení a výcvik byly směřovány k nácviku řešení
mimořádných událostí a jejich efektivnímu zdolávání.
V průběhu roku členové jednotky vyjeli ke 43 událostem, z toho bylo 7 požárů
na území města Studénky, 6 požárů mimo toto území, 18 technických zásahů
a pomocí na území města, 5 výjezdů k dopravním nehodám, 4 taktická cvičení
a 1 planý poplach. Četnost výjezdů se samozřejmě projevil i na technickém
stavu hasičské techniky. Členové se díky opravám a údržbě techniky zasloužili
o to, že používaná technika je stále funkční a je schopna plnit svůj účel.
Ke zlepšení a udržení fyzické kondice se členové věnují také sportovním
aktivitám. Soutěžní družstvo se zúčastnilo 12x hasičských soutěží, bohužel
na první místa jejich výkony zatím nestačí. Každoročně je v Sedlnicích
pořádána soutěž TFA (tougherst firefighter alive — nejtvrdší hasič přežije)
a zde Adam Honus získal ve velké konkurenci krásné 3. místo.
Z vlastních akcí jednotky připomínám Studeňáckou zatáčku, která se v tomto
roce uskutečnila na hřišti za školou TGM a zúčastnilo se jí 42 družstev,
oslavy Mezinárodního dne žen, vítání jara, stavění májky, kácení májky,
zájezdy apod.
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Sbor dobrovolných hasičů Studénka — nádraží oslavil již 85. výročí
od svého založení v roce 1927. Výbor, který se schází pravidelně
první úterý v měsíci, je devítičlenný. Předsedou je Ivo Hotárek.
Celkem má sbor 39 členů, z toho 13 žen. Členové sice nejsou
zařazeni do systému nepřetržité pohotovosti a nevyjíždí
v prvním výjezdu a ke všem událostem, přesto se zúčastnili
v uplynulém roce 4x technické pomoci, 1x ostatní pomoci a 1x taktického
cvičení. V současnosti je do společné jednotky zařazeno 11 členů této
organizace, z toho 6 členů se podílí na zabezpečování pohotovosti
v hasičských zbrojnicích Butovická a Družstevní. Zbylí členové jsou pak
na pokyn operačního střediska připraveni vyjet k zásahu jako další síly
a prostředky v případě potřeby. Důležitá je i údržba výstroje a výzbroje,
provádění kontrol věcných prostředků, údržba hasičské zbrojnice, údržba
hasičského automobilu a jiné techniky.
Součástí činnosti SDH je i teoretická a praktická příprava, školení, tělesná
příprava, pravidelné procvičování odborné přípravy. Družstva se zúčastnila
16x soutěží, na nichž dosahovalo lepších výsledků družstvo veteránů, které
získalo dvě 3. místa a jedno 2. místo. Nejlepší výsledek družstva mladších
hasičů bylo 6. místo. Petr Kovalík se zúčastnil i jedné soutěže seriálu TFA,
což je soutěž o „ocelového hasiče“, kde si vedl velmi dobře a umístil se
v první polovině výsledkové listiny. Stále se bohužel nedaří doplnit družstvo
novými mladými hasiči. Mimo výše uvedené soutěže požárních družstev
členové v rámci tělesné přípravy společně navštívili bazén v Kopřivnici
a vyzkoušeli si bowling ve sportovním centru zimního stadionu.
Na žádost města Studénky proběhla i spolupráce na preventivně výchovné
činnosti, kterou musí město ze zákona zabezpečovat. V rámci toho SDH
prováděla propagaci požární ochrany na organizovaných akcích a publikovali
články s touto tématikou ve zpravodaji města. Tradičně pořádá tento sbor
vždy poslední červencovou sobotu soutěž v požárním útoku. Letos to byl již
34. ročník a byl zařazen do kalendáře „Novojičínské ligy“. Soutěže se
zúčastnilo 28 družstev mužů a žen v jednotlivých disciplinách.
V roce 2012 se sbor přihlásil do celostátní akce
(přihlášeno celkem 664 sborů) s názvem „Recyklujte
s hasiči“. Občané mohou všechna nepotřebná elektro
zařízení
zdarma
uložit
v hasičské
zbrojnici
na nádraží. Odvoz a následnou recyklaci zajistí
členové této jednotky.
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8. POČASÍ A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
REKAPITULACE
A OKOLÍ

POČASÍ,

VLIVY

NA

STUDÉNKU

Počasí
Sledování počasí je a bylo vždy zajímavým procesem. Svědčí o tom mnoho
pranostik našich předků. Letošní rok začínám pranostikou vybranou podle
prvního dne v roce: „Nastane-li Nový rok v neděli, lze očekávat mírnou zimu,
příznivé a úrodné jaro, větrné časy letní a příznivou žeň“. Začátek roku
souhlasí s jejím tvrzením, a tak sledujte se mnou jak to bude dál.
Údaje v grafech jsou převzaty z portálu Divoch.net.

LEDEN 2012

Nový rok 2012 začal bez sněhu a teprve 6. ledna začalo sněžit. Na Pradědu
přibylo 80 cm sněhu za 1 den, bohužel u nás padal jenom sníh s deštěm. V noci
ze 13. na 14. napadlo asi 5 cm sněhu a do 20. ledna ho přibylo až do výše
20 cm. Přestože na konci měsíce nastala konečně zima a mráz, na zemi zůstal
jen sněhový poprašek. Leden byl zajímavý i tím, že průměrná doba slunečního
svitu se pohybovala kolem 140% dlouhodobého normálu, a to zásluhou
posledních sedmi jasných, mrazivých dnů.
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Ve čtvrtek 5. ledna ve 14:00 hod. našeho času byly planeta Země a Slunce
nejblíže. Je to každoroční lednový jev, kdy je zima na severní polokouli.
Nejdále od Slunce jsme na začátku července, kdy je na severní polokouli léto.
Rozdíl vzdálenosti začátkem ledna a července je cca 5 miliónů kilometrů.

ÚNOR 2012

Až do poloviny února pokračovaly mrazivé dny, teplota překročila dokonce
mínus 20 oC. Pranostiku „Únor bílý, pole sílí. “ potvrdila i celostátní předpověď
počasí a vyplnilo se to především ve vyšších polohách. Ale u nás sněhové
srážky nastaly až 13. února (napadalo cca 15 cm sněhu) a vydržely pouze
do 18. února, kdy teploty vystoupily nad nulu.
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BŘEZEN 2012

Při pohledu na graf je vidět, že březen přinesl opravdové jarní počasí. Přesto
ještě začátkem měsíce se zima bránila. Ve dnech 8. a 9. března sněžilo,
ale především s deštěm. Meteorologové slibovali teploty kolem 17 oC a měli
konečně pravdu. Přes časté srážky a oblačnost se teploty po 16. březnu
vyšplhaly až na 20 oC. V pražském Klementinu byl překonán 221 let starý
rekord s 20,3 oC, celkem padly rekordy na 136 meteorologických stanicích
v České republice.

DUBEN 2012

První dva dubnové dny byly podle očekávání — deštivé, chladné, prostě pravé
aprílové počasí. Potom se vyjasnilo a teploty stouply až na 20 oC. Dále to bylo
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jako na houpačce, většinou zataženo, místy přeháňky, od vyšších poloh
sněhové. Konec dubna opět trhal teplotní rekordy. V Mošnově bylo 29. dubna
naměřeno 28,2 oC, bohužel nemám k dispozici dlouhodobé teplotní rekordy
pro tuto meteorologickou stanici.

KVĚTEN 2012

Počátek května navázal na slunečný konec dubna a patřil tak k nejteplejším
dnům měsíce. 2. květen bylo možno nazvat dnem tropickým, teplota dosáhla
výše 30 oC. Takzvaní ledoví muži nesplnili předpoklady, ale v dalších dnech
došlo k ochlazení, dokonce až pod nulu s mírnými mrazíky.

ČERVEN 2012
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Měsíc červen byl krásný z hlediska všech, co
mají rádi teplo. Dočkali jsme se i tří
tropických dnů, kdy teploty vystoupily
nad 30 oC. Začátkem června (6.6.) došlo
k mimořádnému astronomickému jevu. Brzy
ráno na obloze přecházela planeta Venuše
před slunečním diskem. Tento jev jsme mohli
naposledy pozorovat 8. června 2004 a po letošním přechodu se úkaz, který se
dá nazvat jako druh zatmění, znovu zopakuje až 11. prosince 2117. Z důvodu
oblačnosti se mi nepovedl kvalitní snímek, a tak používám foto z webu
astro.cz.

ČERVENEC 2012

Na přelomu června a července meteorologové zaznamenali několik tropických
dnů, a tak letní prázdniny začaly přímo ukázkově i pro ty, kteří zůstali v naší
republice. V druhé dekádě měsíce se poněkud ochladilo (pokud můžeme
o teplotách kolem 20 oC mluvit jako o ochlazení) a třetí dekáda byla opět
ve znamení vysokých denních i nočních teplot.
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SRPEN 2012

Ani na druhý prázdninový měsíc si nemohl nikdo z milovníků tepla stěžovat.
20. srpen 2012 byl zapsán do naší historie jako absolutně nejteplejší den
od začátku měření teploty vzduchu na našem území. Některé naměřené
hodnoty dokonce sahaly slabě nad 40 oC, teplotní rekordy padly na většině
meteorologických stanicích v republice. V pražském Klementinu naměřili
přes 36 oC, a tím byl překonán rekord 34,6 oC zapsaný v roce 1943.
ZÁŘÍ 2012

Začátek měsíce září spíše odpovídá ještě prázdninovým dnům. Dokonce
12. září jsme zaznamenali tropický den. Podzimu ale již odpovídají ranní
teploty — denní rozdíly jsou více než 10 až 15 oC, což je zcela viditelné
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na přiloženém grafu vývoje teploty za měsíc. Ačkoliv meteorologové
předpovídali ranní mrazíky, není tomu tak, je krásné „babí léto“.

ŘÍJEN 2012

Říjnové počasí je jak na houpačce. Jednou jsou teploty okolo nebo přes 20 oC,
podruhé zase sahají téměř k nule. V druhé dekádě měsíce je především slabě
zataženo s nízkou oblačností. Ve Studénce a blízkém okolí lze zaznamenat
nepříjemnou inverzi, ve dnech 19.—24. října překročil polétavý prach imisní
limit více jak 5x.

LISTOPAD 2012
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Staré pranostiky říkají, že svatý Martin (11. listopadu) přijede na „bílém
koni“. Bohužel na sníh jsme si museli počkat až na konec měsíce. Nastal
advent a s ním i pravé zimní počasí. Denní teploty nepřesáhly 10 oC, ranní již
kolem nuly a pod nulou. Přes den celý poslední týden déšť nebo sníh s deštěm,
vítr 15—20 m/s.

PROSINEC 2012

Poslední měsíc v roce navázal na listopadové dny se sněhovými přeháňkami
a deštěm. 6. prosince se začalo ochlazovat a teploty klesly k minus 15 oC.
Vánoční svátky nebyly zpříjemněny sněhovou nadílkou, naopak 26. prosince
byly naměřeny teploty plusové. Počasí, doplněné jasnou modrou oblohou,
připomínalo spíše jaro než poslední dny roku. V noci z 28. na 29. prosince
přešla naše území studená fronta, na přelomu roku teploty stouply na více
než 5 oC.

Životní prostředí
Kvalita ovzduší je ve Studénce dlouhodobě měřena automatickou měřící
stanicí „na Čajově“. V roce 2012 byl překročen imisní limit pro polétavý prach
celkem 57x. K dlouhodobějšímu zhoršení kvality ovzduší došlo v průběhu roku
od 26. ledna do 14. února, od 21. března do 24. března, od 19. října
do 24. října, od 19. listopadu do 22. listopadu, od 7. prosince do 13. prosince
a od 19. prosince do 22. prosince 2012.
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Nejvyšší naměřená hodnota byla dne 12. února 2012, a to 237,2 µg/m3, (limit
je 50 µg/m3). Tyto hodnoty byly poskytnuty Českým hydrometeorologickým
ústavem v Praze.
Kam s odpadem jsou občané Studénky včas informováni z letáku, který je
distribuován do každé schránky. Díky němu a další ekologické osvětě (webové
stránky, zpravodaj, úřední desky apod.) se zvyšuje množství tříděného
odpadu.
Z popelnic a kontejnerů bylo vyvezeno 1 595,7 tun směsného komunálního
odpadu.
Odloženo do kontejnerů na tříděný sběr bylo 80,34 t skla, 106 t plastů
a 81,41 t papíru.
Z oplocených stanovišť velkoobjemových kontejnerů (sběrných dvorků) bylo
odvezeno 92 kontejnerů 5m3 nebo 7m3 odpadů ze zahrad a zahrádek, dále pak
87,89 t biologicky rozložitelného odpadu z hnědých 770 l kontejnerů.
Při sobotních svozech objemného a nebezpečného odpadu bylo odvezeno
450 m3 odpadů.
Ze sběrného dvora na ulici Poštovní bylo vyvezeno celkem 176,7 t objemného
odpadu a 14,5 t starých pneumatik.
Poplatek za komunální odpad byl stanoven v tomto roce na částku 500 Kč
za 1 osobu od 0 do 74 let a 250 Kč za 1 osobu od 75 a více let (nárok na slevu
mají občané, kteří věku 75 let dosáhnou v daném kalendářním roce).
Kontejnery na šaty má od konce měsíce srpna i naše
město. Studénka se tak přidala k těm novojičínským
obcím, které se pro své obyvatele rozhodly zajistit
nové kontejnery. Speciální kovové nádoby nejsou
určené na běžný komunální odpad, ale na nepoužívané
oděvy, boty a textil. Staré šatstvo, obuv nebo hračky
se mohou odkládat na pěti místech ve městě. Zavedení
služby nejen zvýší úroveň třídění odpadu, ale zmenší
i množství vyprodukovaného směsného komunálního
odpadu.
Tašky na třídění odpadu si mohli vyzvednout
občané v průběhu měsíce listopadu v Informačním
centru v budově městského úřadu. Praktické
plastové, barevné tašky na třídění papíru, skla
a plastu se dají navzájem spojit suchým zipem.
Jejich uživatelé tak mohou doma třídit odpad
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už přímo do těchto tašek, a potom jejich obsah jen vysypat do kontejneru
stejné barvy. Tašky jsou vyrobeny z odolného materiálu, mohou být proto
používány opakovaně i několik let. Občané tak nejen pomohou městu
dosáhnout většího příjmu do rozpočtu, ale především přispějí ke zlepšení
životního prostředí. Do této akce se Studénka zapojila společně s 44 dalšími
městy a obcemi z Novojičínska.
Čistírna odpadních vod spustila v prosinci 2012 zkušební provoz. Postavit
novou čistírnu bylo ve Studénce
nezbytně nutné. Ta stará z roku 1959
už „nestíhala“ a na dnešní odpadní vody
nestačila, byla pouze biologická,
což znamená, že „neuměla“ odbourávat
dnešní znečištěnou vodu. Objekt se
nachází v těsné blízkosti vlakového
nádraží a je nyní moderně vybaven.
Technologie nové čistírny má dvě
samostatné provozní linky, z nichž
každá je schopna zajistit čištění odpadních vod. Navíc oproti původní čistírně
je ta nová mechanicko-biologická. V rámci projektu bylo počítáno s kapacitou
pro 9 500 obyvatel, ale také s třinácti a půl kilometry stokových sítí, třiceti
domovními, třemi menšími a dvěma hlavními čerpacími stanicemi. Stavební
práce byly započaty v roce 2010 a původně měly skončit počátkem roku 2012.
Částka vynaložená na odkanalizování Studénky I a připojení na novou čističku
byla cca 165.000.000 Kč.
Odbor stavebního řádu a územního plánování
Na úseku životního prostředí bylo tímto odborem vydáno celkem 60 usnesení
a rozhodnutí na povolení kácení dřevin rostoucích mimo les, z toho
v 6 případech bylo vydáno zamítavé rozhodnutí. Rozhodnutími bylo povoleno
kácení 121 ks dřevin a 1 350 m2 keřů, za pokácené dřeviny byla uložena
náhradní výsadba v rozsahu 260 ks dřevin. Z podaných žádostí o kácení
dřevin nebylo povoleno kácení 11 ks dřevin. Dále bylo vydáno 5 rozhodnutí
o poplatcích z provozu malých zdrojů za znečištěné ovzduší, 9 rozhodnutí
o poplatcích za vynětí ze zemědělského půdního fondu a 1 rozhodnutí
o zásahu do významného krajinného prvku.
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Stavební úřad vydal v roce 2012 stavební povolení na tyto významnější
stavby ve městě Studénka: čerpací stanice pohonných hmot firmy IPARI
PARK s.r.o. ve Studénce (v blízkosti dálničního přivaděče), liniové stavby —
nové vedení nízkotlakového plynovodu — na ul. Malá strana, část ul. Panská,
ul. Smetanova, Lidická, Slezská, v části ul. Sjednocení a Bezručovy, rozšíření
centra výjezdové záchranné služby ve Studénce. Kolaudační souhlas byl
vydán ke stavbám nebo stavebním úpravám: instalace 384 ks nových sedadel
v prostorách zimního stadionu, výrobní haly firmy ROKO TREIN s.r.o,
DOPP TRADE s.r.o., MSV INTERIER s.r.o. ul. Tovární vč. strážního objektu
firmy MSV INTERIER s.r.o. Ulici Tovární bude tak zachován význam jejího
názvu i do budoucna. Další stavební povolení byla vydána k úpravě ulice
Záhumení včetně odvodnění a veřejného osvětlení, bylo vyhlášeno záplavové
území Butovického potoka, byly dokončeny komplexní pozemkové úpravy
v katastrálním území Butovice.
Vydání souhlasů, rozhodnutí, prohlídky, povolení
Rozhodnutí včetně usnesení
Souhlas s ohlášenou stavbou
Kolaudační souhlas
Územní souhlas
Kontrolní prohlídky na stavbách a nemovitostech
Souhlas s novostavbou rodinného domu na území Studénky
Povolení dle zákona o pozemních komunikacích
Dohled na místních komunikacích

počet
180
47
31
138
97
5
49
50
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9. ZAJÍMAVOSTI ZE ŽIVOTA MĚSTA
KALENDÁŘNĚ SESTAVENÉ UDÁLOSTI
Městská policie Studénka oslaví v tomto roce 10 let od svého
zřízení. Dle obecně závazné vyhlášky města ji řídí starosta
Ladislav Honusek. Městská policie zabezpečuje místní záležitosti
veřejného pořádku v rámci působnosti města Studénky, zajišťuje
nepřetržitou 24 hodinovou službu. Občané se mohou obracet
na strážníky prostřednictvím dispečinku městské policie a telefonní linky 156.
Bližší informace o její činnosti v tomto roce najdete v kapitole
11. Bezpečnostní situace.
_________________________________________________________
Leden 2012 — Město Studénka, konkrétně místní zámek, se začátkem
letošního roku zapojil do projektu nazvaného „Turistický deník“. Přiřadil se
tak k dalším významným turistickým místům v České
republice, která nejenže jsou vyhledávaná turisty, ale také
mají svou vlastní turistickou známku. Pokud si lidé budou
chtít do svého turistického deníku nalepit vizitku s fotografií
nového zámku ve Studénce, stačí, když navštíví informační
centrum (dále jen IC), které se nachází v budově městského úřadu
na náměstí Republiky ve Studénce. Dobrou zprávou pro sběratele turistických
razítek je také skutečnost, že IC nově nabízí razítka s budovou nového
zámku ve Studénce i se zámeckou bránou.

77

Kronika města Studénky za rok 2012
Tříkrálová sbírka v tomto roce byla plná očekávání, protože se pořadatelé
báli dopadů hospodářské krize, se kterou
se každodenně setkáváme. V tomto roce
mohli lidé na severní Moravě potkat 7 000
králů, zapečetěno bylo téměř 2 600 kasiček.
Konečná částka v Moravskoslezském kraji
činila 12.347.379 Kč, což je o 306.485 Kč
více než minulý rok. Ve Studénce výtěžek
této sbírky byl 413.309 Kč. Z toho 65%
vybraných peněz bylo použito na potřeby
a činnost Charity Studénka. Byly zakoupeny nové zdravotnické a kompenzační
pomůcky do půjčovny a uhrazeny náklady na rozšíření a zkvalitnění
pečovatelské služby nejen ve Studénce a Butovicích, ale i v okolních obcích.
________________________________________________________
1.února 2012 se uskutečnilo v Dělnickém domě slavnostní předání ocenění
„Úspěšných občanů města Studénky“ za rok 2011 a „Osobnosti města
Studénky“ za rok 2012. Členové hodnotící pracovní skupiny vyhodnotili tyto
kategorie: kultura, sport, kolektiv a zvláštní ocenění.
Za velmi dobrou a vysoce profesionální práci v oblasti kultury byla oceněna
slečna Ivetta Vavrošová. Mezi nejlepší amatérské kapely v okresním měřítku
patří k oceněným kapela Below The Mark. Členové kapely jsou oblíbeni nejen
ve Studénce, ale i v širokém okolí, proto jim právem toto ocenění náleží.
V kategorii sport získal ocenění pan Emil Miškařík za dlouholetou činnost
v hokejovém oddíle Tělovýchovné jednoty Vagonka Studénka, kde
i v současné době vypomáhá jako rozhodčí v amatérské soutěži. Dalším
oceněným v oblasti sportu byl pan Martin Adamský, který v roce 2011 získal
se svým hokejovým klubem HC Oceláři Třinec mistrovský titul v nejvyšší
české hokejové soutěži.
Za vynikající výkony získali ocenění za kategorii kolektiv členové družstva
mladší žáci v národní házené včetně trenérů pana Milana Mojžíše
a Mgr. Milana Stillera. Jejich největším úspěchem bylo letošní 1. místo
na Mistrovství České republiky, které se konalo ve dnech 17.—19. června
2012 na Dělnické zahradě ve Studénce. Dále byla nominována za své úspěchy
v soutěžích taneční skupina P.U.S.A včetně trenérky Mgr. Zuzany
Šrámkové. Třetí místo na Mistrovství ČR v kategorii dorostenek v Dobrušce,
získal kolektiv dorostenek národní házené s trenérkou paní Zdeňkou Černou.
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Zvláštní ocenění obdržel pan Daniel Mičulka a pan Jiří Kurečka za poskytnutí
první pomoci muži, který byl ve Studénce sražen projíždějícím vlakem
Pendolino. Za obětavý a vysoce profesionální přístup k pacientům získal
v kategorii zvláštní ocenění MUDr. Pavel Hanzelka.
„Osobností města Studénky„ na rok 2012 byl zvolen pan Viktor
Smuž, který významným způsobem přispěl k rozvoji sportu,
konkrétně fotbalu ve Studénce. V padesátých letech začal jako
hráč Spartaku Butovice. Ke konci své aktivní fotbalové kariéry
začal provozoval trenérskou činnost, kdy v 70. letech byl
trenérem žákovské representace Českého fotbalového svazu.
_________________________________________________________
28.—29.února 2012 proběhla v Praze v Obecním
konference kvality ve veřejné správě. Cenu za inovaci
ve veřejné správě za rok 2011 převzal starosta města
pan Ladislav Honusek, tajemník města Mgr. Jiří
Moskala, MPA a členové týmu pro podporu kvality
u Městského úřadu Studénka. Inovace spočívala
ve vytvoření elektronického stavebního deníku, který
zabezpečí okamžitou a přehlednou dostupnost
veškerých podkladů pro řízení stavby z jednoho místa,
a to na kterémkoliv místě dalším, v kteroukoliv denní
a noční hodinu, a všem oprávněným osobám. Jednalo se
o elektronický nástroj, který vyhovuje legislativním
požadavkům v době, kdy na trhu jiný odpovídající
nástroj neexistoval.

domě

8.

Národní

79

Kronika města Studénky za rok 2012

__________________________________________________________________
25. března 2012 uplynulo již 20 let od založení Charity Studénka. Charita
byla z počátku zajišťována dobrovolníky, kteří vykonávali pečovatelskou
službu u starých a nemocných občanů Studénky. Po opravě staré fary
a vybudování zázemí pro činnost byl zřízen charitní šatník a v roce 1995
i byt pro matky v tísni. V roce 1996 vzniklo nestátní zdravotnické zařízení
pro poskytování zdravotní domácí péče. Dalším významným předělem bylo
v roce 2002 zahájení stavby domova pokojného stáří, který své první
obyvatele přivítal v dubnu 2005. Další podrobnosti o činnosti této organizace
najdete v kapitole 10 .

_________________________________________________________________
12. dubna 2012 proběhla v kostele Všech svatých v Butovicích děkovná mše
k 20. výročí založení Charity Studénka, kterou sloužil president Diecézní
charity ostravsko—opavské P. Jan Larisch spolu s P. Hubertem Šulou. Po mši
proběhlo v domě pokojného stáří společné setkání zakladatelů, hostů,
zaměstnanců a dobrovolných pracovníků charity. Setkání provázelo
vzpomínání na začátky činnosti, na významné události i běžné příběhy, které
ve dvacetileté historii nastaly.
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_________________________________________________________
18.—20.května 2012 proběhly ve Studénce již 6. Balkánské dny kultury,
které se snaží přiblížit našemu regionu balkánskou kulturu. V letošním roce
přijal pozvání Tamburašský orchestr GAJ z chorvatského Zagrebu. Jeho
dirigentem je Krešimir Račič. V sobotu dopoledne se soubor představil
studéneckým občanům v centru města. Poté navštívil Vagonářské muzeum
a připravoval se na večerní galavečer. Slavnostní program začal vystoupením
Tamburašského orchestru Brač Studénka, který do repertoáru zařadil nejen
instrumentální skladby. Milým překvapením bylo vystoupení hostů ze Zagrebu,
kteří mimo koncertních skladeb zařadili i písně českých autorů. Po ukončení
oficiální části a po večeři se hrálo a zpívalo až do pozdních hodin.
_________________________________________________________
5. června 2012 si Městský úřad ve Studénce připsal další úspěch. Již třetím
rokem za sebou získal zlatou cenu v soutěži Úřad roku „Půl na půl“ — respekt
k rovným příležitostem. Tuto soutěž již od roku 2009 organizuje
Ministerstvo vnitra České republiky ve spolupráci s neziskovou organizací
Gender Studies a Studénka se v této soutěži již pyšní čtyřmi cenami. Cílem
soutěže je sledovat zavádění principů rovnosti žen a mužů, umožnění
rovnocenného přístupu úřadu pro muže a ženy, seniory a seniorky, ženy
na mateřské dovolené, ale i zdravotně postižené, i další kategorie. Vyhlášení
vítězů soutěže a předání cen proběhlo v Praze v rámci konference „Rovné
příležitosti“, které se za Městský úřad Studénka zúčastnil starosta města
Ladislav Honusek, který také cenu osobně převzal.
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_________________________________________________________
23. června 2012 se šestičlenný tým Studénky zúčastnil velkého soutěžního
klání v rámci Odřivousových slavností v Bílovci. Jednotlivá družstva
překonávala trasy na týmových lyžích, měřila síly na siloměru, zkoušela svoji
zručnost a jízdu na Segway. Mezi další soutěže patřil lidský stolní fotbal,
soutěž ve stavění přepravek z plošiny apod. Za mohutné podpory
studéneckých fanoušků se suverénním vítězem stalo družstvo ze Studénky
s příznačným názvem „Studénecká šestka“. Město Studénka tak skvěle
reprezentovali: Jan Adámek, David Bobák, Tomáš Bouša, Petr Orszulík, Tomáš
Šnejdrla a Denis Veselský.

_________________________________________________________
1. července 2012 vznikla nová příspěvková organizace s názvem SAK
Studénka, p. o., a to spojením sportovního a kulturního zařízení ve městě.
Jejím úkolem je zajišťovat provoz sportovních zařízení a kulturu na území
města. Ředitelem společnosti se stal Ing. Michal Krumpoch, zástupcem
ředitele pro kulturu bude Ivetta Vavrošová a zástupcem ředitele za sportovní
zařízení Radek Pobořil. Rozhodlo o tom Zastupitelstvo města Studénky
dne 19. dubna 2012 na svém 10. zasedání.
_________________________________________________________
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15. července 2012 uplynulo 10 let od založení Informačního centra
Studénka. Toto centrum sídlí ve vstupu do Městského úřadu Studénka.
Od roku 2003 je oficiálním turistickým informačním centrem a je
certifikováno centrálou cestovního ruchu Czech Tourism. V současné době
zde pracují 3 pracovnice, které mají na starosti turistickou informační
činnost, propagaci města a mnoho dalších úkolů. Z nabízených služeb vybírám
informace z oblasti historie města, kultury, sportu, kulturních památek,
vlakových a autobusových spojů, organizační struktury městského úřadu.
Prodej map, pohlednic, publikací, propagačních materiálů, upomínkových
předmětů, vstupenky na kulturní akce, zpravodaj města. Dále to je kopírování,
výpisy z katastru nemovitostí, výpisy z rejstříku trestů, výpis z obchodního
a živnostenského rejstříku, bodové hodnocení řidičů, vidimace, legalizace atd.

_________________________________________________________
31. července 2012 byl ukončen dvouletý projekt Partnerství
Comenius regio 2010—2012. Během té doby se setkávali
pracovníci úřadů, škol a kulturních zařízení Studénky
a Dabrowej Górnicze na mnoha akcích. Cílem bylo předávání
zkušeností, výměna a zdokonalování osvědčených postupů,
vzdělávací akce pro učitele, průzkumy, testování nových
vzdělávacích postupů. Z finančních prostředků byla
zakoupena interaktivní tabule, byla vytvořena e-learningová
učebnice výtvarných technik, byl podpořen mediální kroužek
při ZŠ Sjednocení, byly pořádány konference, vzdělávací
programy, divadelní představení a bylo zpracováno závěrečné DVD, které
dokumentuje veškeré práce během trvání celého projektu.

_______________________________________________________

24. září 2012 se v letošním roce uskutečnil pravidelný Den otevřených
dveří v budově městského úřadu a ve sportovních a kulturních zařízeních
města. Již tradičně si mohli občané prohlédnout zasedací místnost Rady
města Studénky, velký sál městského úřadu, kde byly vystaveny kroniky,
pamětní knihy a mimo jiné zde probíhalo promítání filmu o Studénce, ale
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i další prostory úřadu. V sále úřadu byla
uspořádána překrásná výstava prací dětí
ze základní školy Butovická. Celý den byly
pro návštěvníky úřadu k dispozici zdarma letáky,
brožury nejen o našem městě, ale také
i o Moravskoslezském kraji. Mezi nejpočetnější
návštěvníky patřily děti z místních základních
škol. Na parkovišti před budovou se návštěvníci
mohli setkat se strážníky Městské policie
Studénka, kteří u služebního vozu byli připraveni
zodpovědět jakoukoliv otázku. Cílem této akce
strážníků bylo seznámit veřejnost s jejich
činností.
Další
otevřené
prostory
byly
v Dělnickém domě a na zimním stadionu. V tento den byl možný i bezplatný
vstup do Vagonářského muzea, bazénu, posilovny a minigolfu, čehož využila
velká část návštěvníků.
_________________________________________________________

Z MÌSTSKÉHO ÚØADU
Říjen 2012 — záchrana lidského života je čin, který je hoden úcty. Ta je o to
větší, když zachránci jsou dva školáci. Jiří Štabla a Denis Povala zachránili
na ulici život zcela neznámému muži.
Byl to, alespoň podle slov mladých zachránců, obyčejný říjnový den. Oba kluci
v odpoledních hodinách hráli u svého bydliště na ulici Butovické pozemní hokej
a čekali na dalšího kamaráda. „Po chodníku šel starší pán, úplně normálně, v
pohodě. Najednou se mu ale asi udělalo
zle nebo co a spadnul na chodníku
přímo na hlavu. Tak jsme se za ním
rozběhli," popsal událost Jirka Štabla,
starší ze zachránců. To, co ze začátku
vypadalo na obyčejnou nehodu, se velmi
rychle změnilo v drama a boj
o život. „Ten pán ležel na zemi, nehýbal
se a vydával takový zvláštní zvuk,
jakoby chrčení. S Jirkou jsme si
nejdřív mysleli, že usnul nebo co. Potom ty zvuky ale přestal vydávat a tak
jsme dostali strach, co se s ním děje. Poprosili jsme jednu paní, která šla
kolem, jestli by zavolala záchranku," připojil se k vyprávění Denis Povala.
Náhodná kolemjdoucí byla jediným dospělým, který klukům v boji o život
staršího muže pomohla. Ostatní sice událost také viděli, ale než aby pomohli,
jen situaci nezúčastněně pozorovali. „Bylo to hrozně zvláštní, nikdo
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z dospělých, tedy až na tu paní, nám nepomohl. Spíš naopak. Nějaká jiná žena
nám dokonce řekla, ať toho pána necháme být, že je asi stejně mrtvý,"
potvrdil Denis.
Záchranná služba dorazila na místo asi deset minut po oznámení události.
Do té doby dostávali kluci pokyny od záchranářů po telefonu, navíc využili
znalosti o první pomoci ze školy. „Co máme zhruba dělat a zkontrolovat, jsme
věděli, pamatovali jsme si to z první pomoci. Každopádně paní na telefonu nám
řekla, ať pánovi dáváme masáž srdce, v tempu rolniček, tak jsme to udělali,"
řekl Jirka. Denis vzápětí dodal, že je rád, že tam s ním starší kamarád byl:
„Hlavně Jirka věděl, jak zareagovat a co jak dělat. Kdyby tam nebyl, asi bych
si rady nevěděl." Záchranáři byli s výkonem školáků spokojeni, staršího muže
se jim, hlavně díky jejich pomoci, podařilo zachránit.

__________________________________________________________________
1. října 2012 spustil Městský úřad Studénka
v rámci zkvalitňování služeb občanům města
novou službu pod názvem Dej tip. Pomocí
tzv. chytrého telefonu mohou občané upozornit
příslušné odpovědné pracovníky městského úřadu
např. na díry ve vozovce, poškozený chodník,
nefunkční světlo veřejného osvětlení, černou
skládku, přeplněný kontejner apod. Aplikace
nainstalovaná do tohoto telefonu zašle fotografii
s udáním polohy a popisem na pracoviště
operátora, ten pak po zpracování zašle veškeré
údaje na městský úřad.
_________________________________________________________
23. října 2012 převzal starosta města pan Ladislav Honusek a tajemník
městského úřadu Mgr. Jiří Moskala, MPA, ocenění v celostátní soutěži
„Podnik podporující zdraví“, kterou od roku 2005 vyhlašuje hlavní hygienik
České republiky. Předmětem hodnocení je úroveň péče o zdraví zaměstnanců,
a to jak povinná součást, tak součást nádstavbová, což jsou opatření
na podporu zdraví na pracovišti. Na základě výsledku auditu získal městský
úřad 2. místo v kategorii malých a středních podniků na období do roku 2015.
Cílem úřadu je tak snaha o trvalé zlepšování pracovních podmínek, pracovního
prostředí a dobrých vztahů na pracovišti.
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_________________________________________________________
Prosinec 2012 — uplynulo 10 let od otevření nové výpravní budovy železniční
stanice Studénka. Projektant využil části budovy postavené na sklonku 80. let
20. století, jejíž vzhled upravil snížením o jedno patro a výměnou oken.
Na druhé straně bylo postaveno téměř souměrné druhé křídlo. Vestibul,
do něhož ústí schodiště podchodu k nástupištím, prosklené průčelí s velkými
hodinami jsou architektonicky nejvýraznější. Podobným způsobem byla
postavena ještě dvě nádraží, a to v Polomi a v Moravské Nové Vsi. Rok
výstavby připomíná malá mosazná tabulka ve vestibulu nádraží.

_________________________________________________________
7. prosince 2012 se stal železniční přejezd ve Studénce (hlavní trať
Ostrava—Praha) jedním ze čtyř, kterým byl nainstalován moderní kamerový
systém. Každý přejezd byl osazen čtyřmi kamerami na dvou samostatných
betonových sloupech. Dvě kamery snímají celkovou situaci na přejezdu, další
dvě jsou určeny pro snímání polodetailů (registrační značka vozidla, obličej
řidiče). Záznam z kamerových systémů je archivován na datovém úložišti,
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doba záznamu je 168 hodin. Slavnostní uvedení do provozu proběhlo za účasti
náměstka hejtmana Moravskoslezského kraje Mgr. Daniela Havlíka. Cílem
nainstalovaného zařízení je zvýšit bezpečnost silničního a železničního
provozu ve městě.

_________________________________________________________

11.

prosince 2012 byla oficiálně
zahájena rekonstrukce železniční trati
Studénka—Veřovice v Dělnickém domě
ve Studénce za účasti zástupců
investora, města i dodavatele. Celkové
náklady na rekonstrukci jsou přes
327.000.000 Kč a financuje ji Státní
fond dopravní infrastruktury s pomocí
peněz z Fondu soudržnosti Evropské
unie. Do budoucna je plánována
možnost napojení železniční trati na ostravské letiště, popřípadě její
prodloužení ze stanice Veřovice až po Frenštát pod Radhoštěm.

__________________________________________________________________
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10. SOCIÁLNÍ SITUACE
Evidence obyvatel (zdroj informací odbor vnitřních věcí )
Přehled změn registrovaných v evidenci obyvatel města Studénky v letech 2001—2011
rok

počet

narození úmrtí přihlášení odhlášení přírůstek sňatky rozvody počet

obyvatel

úbytek

obyvatel

k 1.1.

k 31.12.

2001

10 524

93

94

140

205

-66

63

49

10 458

2002

10 458

113

93

141

209

-48

52

52

10 410

2003

10 410

93

121

137

173

-64

65

36

10 346

2004

10 346

101

97

170

193

-19

43

39

10 327

2005

10 327

86

113

153

196

-70

52

42

10 257

2006

20 257

104

87

139

191

-35

70

47

10 222

2007

10 222

119

97

160

194

-12

67

33

10 210

2008

10 210

117

105

117

192

-63

62

24

10 147

2009

10 147

99

99

134

160

-26

71

35

10 121

2010

10 121

130

111

128

184

-37

65

31

10 084

2011

10 084

88

111

179

218

-62

75

42

10 022

2012

10 022

96

129

149

177

-61

51

34

9 961

xxxx

xxxx

1239

1257

1747

2292

-563

736

464

xxxx

Jak je zřejmé z přiložených statistických údajů, dostala se Studénka
v letošním roce s počtem obyvatel pod 10.000. Důvodem je dlouhodobý pokles
počtu obyvatelstva, který vzniká především rostoucí nezaměstnaností, nízkým
počtem nových pracovních míst, možnostmi, cenou bydlení a dalšími sociálními
jevy. Zajímavá je i informace, že v rámci města změnilo svůj trvalý pobyt
celkem 343 osob.
V průběhu roku 2012 se narodilo 96 dětí (v minulém roce 2011 to bylo 88).
Nejčastějším jménem pro miminko bylo Tereza (5x), následovala jména Elen,
Klára, Vanesa, Vendula, Daniel, Jakub, Oliver, Pavel, Richard a Vojtěch, která
byla použita 2x. V celkovém počtu narozených dětí převážili kluci
nad děvčátky 53:43. Jako první se ve Studénce narodila dne 08.01. 2012
holčička Vendulka, nejstarším občanem Studénky je žena, která se
v listopadu 2012 dožila 95 let.
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Tabulka obyvatel od roku 1999 do 2012 — dle počtu občanů
počet obyvatel
10800

10600

10400

počet obyvatel

10200

10000

9800

9600
1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

rok

Tabulka obyvatel v roce 2012 — procentní podíl dle věku občanů
%
18,00%
16,00%
14,00%
12,00%
10,00%
%
8,00%
6,00%
4,00%
2,00%
0,00%
do 6

7.18

19-30

31-40

41-50

51-60

61-70

71-80

81-90

91- a více

Dnem 1. ledna 2012 si občané mohou vyřídit veškeré dávky v oblasti
nezaměstnanosti, státní sociální podpory, pomoci v hmotné nouzi i dávek
pro osoby se zdravotním postižením na 423 kontaktních pracovištích
a 26 detašovaných, respektive výjezdních pracovištích Úřadu práce České
republiky. U nás to konkrétně znamená, že občané Studénky si tuto službu
mohou vyřídit v Bílovci. Městský úřad Studénka, ve snaze vyjít svým občanům
vstříc, umístil ve vestibulu budovy všechny potřebné tiskopisy, které
v případě potřeby občanům pomůže vyplnit příslušná pracovnice.

89

Kronika města Studénky za rok 2012
1. ledna 2012 dochází k další změně ve výplatě nepojistných dávek. Tyto
dávky byly doposud vypláceny třemi různými platebními způsoby: hotovostně,
poštovní poukázkou a bezhotovostně. Nyní budou vypláceny prostřednictvím
Karty sociálních systémů neboli tzv. sKarty. Vydávat se bude ve dvou
variantách: základní a speciální, která bude zároveň sloužit jako průkaz
tělesně postiženým občanům (viz přiložené foto). Systém zavedla
a využívá již řada evropských zemí, například Itálie, Velká Británie, Finsko
a další, mimo Evropskou unii třeba také USA.

25. března 2012 uplynulo 20 let od založení církevní organizace s právní
subjektivitou, která byla nazvána Charita Studénka.
Myšlenka založit charitu ve Studénce a znovuobnovení
tradiční charitativní činnosti církve vznikla již v 90. letech.
Po splnění všech potřebných úkonů a podmínek vydal
25.03.1992 olomoucký arcibiskup Msgr. Jan Graubner
zřizovací dekret. V r. 1996 vzniklo nestátní zdravotnické
zařízení pro poskytování zdravotní domácí péče, a tím došlo
k profesionalizaci Charity Studénka. Tehdy měla charita 6 zaměstnanců.
Dalším významným předělem v historii charity bylo v r. 2002 zahájení stavby
Domova Sv. Anny, který své první obyvatele přivítal v dubnu 2005.
V témže roce byla zřízena i půjčovna kompenzačních a zdravotnických potřeb
pro nemocné ze širokého okolí. V současné době Charita Studénka poskytuje
3 registrované sociální služby, je zaregistrována i jako nestátní zdravotnické
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zařízení pro domácí zdravotní péči, provozuje charitní šatník a půjčovnu
zdravotních a kompenzačních pomůcek.

Charita Studénka má 22 zaměstnanců a pracuje v ní i 16 dobrovolníků.
Posláním Charity Studénka je pomáhat sociálně potřebným občanům, starým
a nemocným osobám, podílet se na zajišťování humanitární pomoci potřebným
u nás i v zahraničí. Financování činnosti Charity Studénka je zabezpečováno
prostředky ze státních dotací, dotací kraje, veřejných finančních prostředků
města Studénky, veřejných sbírek, darů občanů a podnikatelů, z plateb
občanů za poskytované služby a veřejného zdravotního pojištění. Charita
Studénka působí ve Studénce, Albrechtičkách, Bartošovicích, Hukovicích
a Pustějově, humanitární pomoc a organizaci veřejných sbírek realizuje nejen
na území své působnosti, ale i v širším okolí.
Charita v číslech do roku 2012:
Byt pro matky v tísni (od r. 1995) 24 matek a 36 dětí
Pečovatelská služba (od r. 1996) 432 klientů
Ošetřovatelská služba (od r. 1996) 670 klientů
Domov sv. Anny (od r. 2005) 67 klientů
Charitní šatník — nesleduje se
V půjčovně zdravotnických pomůcek je k dispozici nemocným 225 kusů
pomůcek, každoročně jich je zapůjčeno asi 180.
Charita v číslech v roce 2012:
V roce 2012 poskytla Charita Studénka ubytování a péči 26 seniorům
v Domově sv. Anny, průměrný věk seniorů byl 85 let.
V pečovatelské službě poskytovala péči 99 občanům Studénky a 6 seniorům
z okolních obcí, průměrný věk klientů je 81 let.
Zdravotní sestry pracující v charitní ošetřovatelské službě vykonaly
2 622 ošetřovatelských návštěv u 89 nemocných.
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V bytě pro matky v tísni našly postupně azyl 2 matky a 5 dětí.
Charitní šatník pomohl asi 400 potřebným nejen ze Studénky, ale i z širokého
okolí.
Půjčovna zdravotnických a kompenzačních pomůcek zapůjčila 178 pomůcek.
Výtěžek Tříkrálové sbírky v roce 2012 činil 413.309 Kč. Dle stanovených
pravidel mohlo být 65% vybraných peněz použito na potřeby a činnost
Charity Studénka. Byly zakoupeny nové zdravotnické a kompenzační pomůcky
do půjčovny a hrazeny náklady na rozšíření a zkvalitnění pečovatelské služby
ve Studénce a okolních obcích.
Tříkrálová sbírka je už tradicí, od r. 2001 do roku 2012 bylo celkem
koledníky vybráno do pokladniček 3.891.841 Kč. Peníze byly použity na pomoc
lidem při živelných katastrofách v cizině (zemětřesení na Haiti, tsunami
v Thajsku) i u nás (záplavy v Čechách, Novojičínsko — Nový Jičín—Žilina,
Hodslavice). Část vybraných peněz směřovala na projekty Charity Studénka
(stavba Domova sv. Anny, zakoupení automobilu pro rozvoz obědů občanům
Studénky, nákup a údržba zdravotnických a kompenzačních pomůcek, další
rozvoj pečovatelské služby).
V tomto roce se podařilo pečovatelské službě získat podporu Nadace OKD
(Ostravsko-karvinské doly) na projekt
„Naše služby všem potřebným“. Cílem
projektu je pokrytí narůstajícího
zájmu o pečovatelskou službu jak
ve Studénce, tak v okolních obcích.
Nově
Charita
Studénka
začala
poskytovat pečovatelskou službu také
v Bartošovicích a Pustějově.
Město Studénka bylo i v roce 2012 registrovaným poskytovatelem
pečovatelské služby. Službu poskytují dvě pracovnice obyvatelům domu
s byty zvláštního určení na ul. Budovatelské 779 ve Studénce. Celkem byla
v uplynulém roce poskytována pečovatelská služba 36 občanům, kteří jsou
z důvodu vysokého věku nebo neuspokojivého zdravotního stavu odkázáni
na pomoc jiné osoby. Průměrný věk klientů tohoto zařízení činí 85 let.
Z údajů Českého statistického úřadu je zřejmé, že utratíme za potraviny
a nealkoholické nápoje kolem dvaceti procent všech svých čistých příjmů,
další skoro tři procenta investujeme do tabákových výrobků a alkoholu.
Jen pro zajímavost vybírám, že na vzdělávání utratíme jen 0,6 procenta.
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Vývoj cen některých potravin v roce 2001—2012:
Druh a cena
v Kč
Kakaový
prášek
Žloutkový
věneček
Kobliha
cukrářská
Pečivo
pšeničné bílé
Chléb
konzumní
kmínový
Jahodový
džem
Máslo
čerstvé

Jednotka

2001

2004

2007

2010

2012

Nárůst o
%

100 g

15,18

19,41

18,16

20,3

31,14

+105,14

1 ks

5,97

6,86

8,05

9,51

11,47

+92,13

1 ks

3,92

4,88

5,35

6,06

6,46

+64,80

1 kg

26,51

34,27

44,07 33,71

43,63

+64,58

1 kg

14,85

15,68

18,98

18,36

22,89

+54,14

1 kg

77,98

85,68

85,96 104,4

115,69

+48,36

1 kg

92,10

111,45

116,3

136,05

+47,72

Špekáčky

1 kg

64,73

61,44

68,24 76,62 93,66

+44,69

1l

12,97

14,03

15,53

16,02

18,73

+44,41

1l

166,89

180,21

192,1

216,1

236,82 +41,90

1 kg

142,88

150,40

168,4

175,3

199,92

+39,92

1 kg

173,79

186,44

199,6

218,2

241,68

+39,06

150 g

8,76

8,01

7,98

9,22

10,51

+38,29

1 kg

8,37

8,98

9,11

8,74

11,48

+37,16

10 ks

27,68

27,60

24,81

24,71

36,61

+32,26

1l

32,74

29,42

30,02 33,68 43,02

+31,40

1l

7,78

8,55

8,51

10,12

+30,08

1 kg

23,96

26,19

28,46 25,48 31,07

+29,67

1 kg

42,35

40,45

39,77 44,37 52,93

+24,98

1l

279,80 294,52 290,4 324,8 340,89 +21,83

Mléko
polotučné
pasterované
Tuzemský
tmavý
(Tuzemák)
Hovězí maso
zadní bez
kosti
Hermelín
Smetanový
jogurt
ovocný
Pšeničná
mouka hladká
Vejce slepičí
čerstvá
Olej
rostlinný
Pivo výčepní
světlé
lahvové
Jablka
konzumní
Kečup
rajčatový
Karlovarská
Becherovka

119

9,87
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Konzumní
brambory
Cukr
krystalový
Eidamská
cihla sýr
Banány žluté
Tlačenka
světlá
drůbeží
Rajská jablka
červená
kulatá
Šunka
vepřová
Kuře kuchané
celé
Kuřecí
stehna
Listové těsto
mražené
Šunkový
salám
Vepřová
krkovice

1 kg

9,44

11,26

14,03

13,41

10,66

+12,92

1 kg

21,64

22,17

21,9

18,2

24,27

+12,15

1 kg

115,03

110,55

122

119,3

127,94

+11,22

1 kg

28,21

28,07

30,67 27,41

30,76

+9,04

1 kg

98,16

91,81

88,29 97,35 101,19

+3,09

1 kg

37,02

33,79

40,42 42,29 37,92

+2,43

1 kg

162,46

155,15

153,6

+0,85

1 kg

63,53

52,14

53,47 56,79 62,57

-1,51

1 kg

76,68

63,59

60,88 67,89 73,7

-3,89

1 kg

39,92

35,35

36,64 38,72 37,8

-5,3

1 kg

128,73

116,10

115,4

-5,59

1 kg

117,17

99,99

96,66 97,49 107,09

153,1

116,4

163,84

121,53

-8,6

Zdroj: Český statistický úřad
Nezaměstnanost obyvatelstva v České republice a Moravskoslezském kraji
v letech 1990—2012:
Rok
ČR
MSK

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998
0,66 4,13
2,57
3,52
3,19
2,93
3,52
5,23
7,48
1,27 6,30
4,06
6,63
5,99
5,07
5,67
7,85 11,45

Rok 1999 2000 2001 2002 2003 2004* 2004** 2005 2006
ČR
9,37 8,78 8,90
9,81 10,31 10,33
9,47 8,88 7,67
MSK 14,94 15,13 15,11 15,89 16,84 16,85
15,66 14,23 12,58
Rok 2007 2008 2009 2010 2011 2012
ČR
5,98 5,96
9,24 9,57 8,62 9,36
MSK 9,62 8,49 12,14 12,36 11,18 12,34
Zdroj: Český statistický úřad
* metodika platná do 30. 6.2004 podíl počtu registrovaných uchazečů na pracovní síle
** metodika platná od 1. 7. 2004 podíl počtu dosažitelných uchazečů k pracovní síle
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11. BEZPEČNOSTNÍ SITUACE
Policie České republiky — obvodní oddělení Studénka (dále OO PČR)
se v uplynulém roce zařadilo na 1. místo v úspěšnosti
objasnění trestných činů v okrese Nový Jičín.
Jak vidíte z tabulky, bylo na území města spácháno
207 trestných činů, což je oproti roku 2011 (266)
méně o 59 skutků. Objasněnost se zvýšila o 1,85%.
Celkem na území ČR bylo spácháno 304.528 trestných
činů a jejich objasněnost činila 39,46%. Z informací
npor. Bc. Marka Bartoše, vedoucího OO PČR Studénka vyplývá, že stav
veřejného pořádku ve Studénce je dlouhodobě ustálen na dobré úrovni,
přestože daná lokalita patří k nebezpečnějším v rámci Krajského ředitelství
policie Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě. Početní stav policistů
u OOP ČR Studénka v roce 2012 činil 14 policistů z 15 naplánovaných.
Obvodní oddělení Policie Zjištěno
Objasněnost
ČR
trestných
trestných
činů
činů
Bílovec
268
144
Frenštát p.Radhoštěm
423
150
Fulnek
185
100
Kopřivnice
613
274
Nový Jičín
1025
499
Příbor
289
145
Odry
199
100
Studénka
207
119

%

53,73
35,46
54,05
44,70
48,68
50,17
50,25
57,49

Pořadí

3
8
2
7
6
5
4
1

Pachatelé trestné činnosti: v roce 2012 bylo u OO PČR odhaleno
124 pachatelů trestné činnosti. Z daného počtu se 18 dopustilo násilné
trestné činnosti, 2 mravních deliktů, 47 majetkových skutků,
14 hospodářských deliktů, 21 pachatelů se dopustilo zbývajících trestných
činů a na úseku ostatních trestných činů to bylo 22 pachatelů. Trestně
stíháno z uvedeného počtu bylo 96 recidivistů, prověřovány pro spáchání
trestné činnosti byly 4 nezletilé osoby, 6 mladistvých a 12 žen. 38 osob
páchalo trestnou činnost pod vlivem omamných či psychotropních látek nebo
alkoholu.
Oběti trestné činnosti: v uvedeném období u OOP ČR Studénka bylo
evidováno 288 poškozených, obětí trestné činnosti. Z uvedeného počtu
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byla 15 osobám způsobena trestnými činy újma na zdraví. Celková škoda
způsobená trestnou činností byla vyčíslena na 7.569.000 Kč. Zajištěny byly
věci v hodnotě 62.000 Kč.
Dopravní nehody: v obvodě bylo šetřeno 57 dopravních nehod. Při srovnání
s rokem předcházejícím došlo k nárůstu o 41 dopravních nehod. Nedošlo
k usmrcení osob, těžké zranění utrpěla 1 osoba, lehce bylo zraněno 18 osob.
Nejčastější příčinou dopravních nehod v roce 2012 byl způsob jízdy, a to
v 33 případech, poté rychlost 10 nehod, přednost 5 nehod, předjíždění
1 nehoda. Alkohol byl zjištěn u 8 řidičů zúčastněných na dopravní nehodě.
V 12 případech řidič od dopravní nehody ujel. 8 nehod nebylo zaviněno
řidičem vozidla. Vzniklá škoda při dopravních nehodách činila 2.391.800 Kč.
K ilustraci předkládám tabulku dopravní nehodovosti na teritoriu města
Studénky s porovnáním rozmezí let 2010 až 2012.
Místo

Rok

28
2011 26
2012 27
2010

Studénka

Počet
nehod

Smrt

Těžké
zranění

Lehké
zranění

Alkohol

Rychlost

Přednost

Předjíždění

Způsob
jízdy

0
0
0

1
1
1

10
10
6

2
5
5

7
2
6

2
3
2

0
0
1

18
16
18

Veřejný pořádek: v průběhu roku 2012 se ve služebním obvodě nevyskytla
žádná mimořádná událost v oblasti narušení veřejného pořádku, či událost
s extrémistickým kontextem.
V roce 2012 byli policisté zdejšího útvaru nasazeni celkem v 86 akcích
k zajištění veřejného pořádku. V 23 případech se jednalo o zajištění
veřejného pořádku při přepravě fanoušků Baníku Ostrava po železnici,
na vytipovaná riziková utkání. Dále byli policisté zařazení celkem
do 23 celorepublikových akcí k zajištění bezpečnosti a plynulosti silničního
provozu. V rámci teritoria služebního obvodu OOP ČR Studénka bylo vedením
vyhlášeno 35 dopravně bezpečnostních akcí.
Ve spolupráci se strážníky Městské policie ve Studénce se uskutečnily
3 policejní akce k dohledu nad dodržováním zákazu podávání alkoholických
nápojů nezletilým. S členy rybářské stráže místní organizace Českého
rybářského svazu podniklo OO PČR 1 akci k eliminaci pytláctví na svazových
vodách a se zaměstnanci firmy Denas s. r. o. Studénka spolupracovali
při zajištění dopravní obslužnosti a dohledu nad veřejným pořádkem
při konání každoročního slavnostního výlovu v Bartošovicích.
V rámci výkonu hlídkové a obchůzkové služby bylo vypátráno a omezeno
na osobní svobodě 51 osob, z toho 20 zajištěno, 17 předvedeno, 5 zadrženo,
4 zatčeny, 5 osob dodáno do výkonu trestu odnětí svobody nebo do vazby.
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Městská policie Studénka (dále MěP) k 31.12.2012 měla 15 zaměstnanců,
z toho 11 strážníků včetně velitele a 4 dispečerky. MěP vlastní dvě služební
vozidla, která jsou vybavena vozidlovou radiostanicí a výstražným světlem
modré barvy. Občanům je nepřetržitě k dispozici pevná telefonní linka, linka
tísňového volání 156, linka mobilního operátora a adresa elektronické pošty.
Ve sledovaném období bylo zaznamenáno 3.504 událostí (v roce 2011 to bylo
2.612), a to zejména v oblastech: přijatá oznámení občanů, přestupky a jejich
řešení, spolupráce s Policií ČR, odchyt zatoulaných, zdivočelých zvířat, vraky,
nálezy, skládky, trestné činy a první pomoc.
V průběhu roku byla také zvýšena kontrolní činnost v oblasti veřejného
pořádku, bylo provedeno 1.314 kontrol (v roce 2011 jich bylo 1.082). Dobrá
je i spolupráce s občany města, v roce 2012 MěP přijala od nich upozornění
25,3% z celkového počtu událostí (v roce 2011 to bylo 24%).
Nejčastěji řešené přestupky:
Rok
2009 2010 2011 2012
Přestupky dopravní
264 258 472
210
Přestupky na úseku ochrany před alkoholismem
12
4
2
3
a jinými toxikomaniemi
Přestupky proti pořádku –územní samospráva
45
40
57
60
Přestupky proti veřejnému pořádku
120
78
113
115
Přestupky proti občanskému soužití
43
21
27
21
Přestupky proti majetku
129
98
75
114
Přestupky ostatní
24
5
6
0
Přestupky celkem
637 504 752
523
Řešení jednotlivých přestupků:
Rok
Řešené přestupky
Postoupeno správnímu orgánu
Uložené blokové pokuty
Celková výše blokových pokut v Kč

2009
637
218
190
55.200

2010
504
142
206
77.900

2011
752
139
323
82.200

2012
523
126
191
68.100

Městská policie dlouhodobě spolupracuje s obvodním oddělením Policie ČR
a Dopravním inspektorátem PČR dle osvědčeného systému spolupráce
v mnoha oblastech. Mimo jiné jsou to kontrolní akce zaměřené na prodej
a podávání alkoholu, kontrolní dopravně-bezpečnostní akce, dále pak společné
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zajišťování veřejného pořádku při konání kulturních a sportovních akcí,
při průjezdu rizikových vlaků, zejména s fotbalovými fanoušky. V roce 2012
bylo společně řešeno 157 událostí (v roce 2011 to bylo 179 událostí).
Vzhledem k tomu, že 9 strážníků má osvědčení pro odchyt zvířat, bylo
provedeno 54 odchytů psů (v roce 2011 — 47 odchytů). Odchytáváni jsou psi,
kteří se pohybují bez dozoru majitele, a to zejména poranění, nemocní nebo
agresivní. V případě nutnosti vypomáhá MěP Kopřivnice s narkotizační puškou.
Během roku bylo zjištěno 85 černých skládek (v roce 2011 — 67 skládek),
zejména v problematické oblasti na ulici Tovární (stará kolonie). V těchto
případech jde nejen o zmapování a zaevidování skládky, ale je nutno zjistit
původce, popřípadě majitele pozemku a zajistit odstranění černé skládky.
Podezření z porušení trestního zákona bylo v roce 2012 oznámeno OO PČR
v 39 případech (v roce 2011 — 58 případů), 10 podezřelých pachatelů
trestných činů bylo přímo zadrženo strážníky MěP a předáno státní policii.
Počet událostí v okrscích:
Název okrsku/Počet událostí
Studénka I
Nádraží — Nová Horka
Sídliště
Butovice

2009
417
372
2 207
263

2010
224
324
1 898
211

2011
310
219
2 376
282

2012
276
225
2 267
371

Ulice s nejvyšším počtem událostí (v těchto oblastech je vykonáváno vyšší
procento preventivně kontrolní, pochůzkové a hlídkové činnosti):
Název ulic/Počet událostí
A. Dvořáka
Poštovní
L. Janáčka
Sjednocení
Butovická
Nám. Republiky
Nádražní
2. května
Tovární
Budovatelská
Malá strana
Arm. gen. L. Svobody

2009
429
413
377
204
158
151
139
138
126
126
94
—

2010
411
148
396
226
134
156
126
97
142
301
82
67

2011
453
240
393
358
153
91
108
129
116
517
70
84

2012
445
248
387
313
247
118
98
168
63
511
74
64

98

Kronika města Studénky za rok 2012

Jednotka Sboru dobrovolných hasičů města Studénky je zařazena
do kategorie jednotek požární ochrany, které zabezpečují pohotovost členů
k výjezdu 2 družstev v počtu 1 + 3 s výjezdem do 5 minut od vyhlášení
poplachu. Hasební obvod je stanovený Požárním poplachovým plánem
Moravskoslezského kraje, který tvoří v 1. stupni požárního poplachu:
Albrechtičky, Bartošovice, Bílov, Bravantice, Hukovice, Pohořílky, Pustějov,
Sedlnice a Velké Albrechtice. Do jednotky bylo v tomto roce zařazeno 51
hasičů, členů SDH Butovická, Družstevní a 2. května.
Celkem členů jednotky SDH
Z toho velitelů družstev
Z toho strojníků
Z toho techniků jednotky SDH
Z toho hasičů
* část velitelů družstev má kumulovanou funkci

51
16
22*
2*
22

Členové jednotky zasahovali v roce 2012 u 61 událostí (49 událostí na území
města a 12 událostí mimo obvod města). V rámci odborné přípravy se členové
také zúčastnili 5 taktických cvičení zaměřených na zásah u požáru
v dálničním tunelu Lysůvky a Klimkovice, skladu pohonných hmot Sedlnice
a dřevovýroby společnosti Vagónka-dřevo.
Hasičská zbrojnice Butovická 514

Hasičská zbrojnice Družstevní 284

Hasičská zbrojnice 2. května 883

Cisternová automobilová stříkačka
CAS 8 Daewoo Avia 90
Cisternová automobilová stříkačka
CAS 32T 148 P2
Dopravní automobil DA Fiat Ducato
Cisternová automobilová stříkačka
CAS 32 T 148
Technický automobil TA 2CH Avia
31T
Dopravní automobil DA 12 Avia 30
Dopravní automobil DA 12 Avia 60

Největší událostí, ke které hasiči vyjeli v roce 2012, byl říjnový požár lesa
v Dobešově a nejdéle zasahovali u dopravní nehody na dálnici D1 a následné
pátrací akce, při které byl hledán účastník dopravní nehody. Tento zásah
trval více jak 10 hodin.
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Největší podíl na zásazích v uplynulém roce (44%) tvoří 27 případů zásahu
u technické pomoci, 14 požárů, 10 dopravních nehod, 3 ostatní pomoci atd.
Nejčastěji studénečtí hasiči zasahovali u požárů suché trávy a slámy.
Jednalo se o 4 požáry , které představují 28% všech požárů.
Při výjezdech a samotných zásazích nebyl žádný ze zasahujících hasičů
zraněn nebo usmrcen. Na požární technice nevznikly žádné větší škody.
Náklady spojené se zásahy jednotky SDH mimo územní obvod uhradil městu
formou dotace Moravskoslezský kraj.

Počet událostí
Výjezdy celkem
Požáry
Ostatní pomoc
Technická pomoc
Živelní pohroma
Čerpání vody
Úniky nebezp.látek
Požární asistence
Dopravní nehody
Plané poplachy
Záloha na stanici
Taktická cvičení

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
37
41
47
81
68
85
81
61
54
66
80
130
104
84
79
62
26
16
23
18
17
13
34
14
0
0
0
0
0
3
1
3
7
18
14
13
14
56
34
27
0
1
4
43
19
1
0
0
0
0
2
0
0
0
0
0
0
1
0
3
2
2
2
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
3
1
2
14
8
6
10
1
1
1
1
1
0
2
2
1
0
1
0
0
0
0
0
1
1
1
1
1
2
2
5
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12. JMENNÝ REJSTŘÍK
Adamec, Zdeněk

53

Dýčka, Martin

46

Adámek, Jan

83

Fabian, Miroslav

5,9,11,12,51,

Adamcová, Jarmila

56

Fišer, Ivo

61

Adamský, Martin

78

Foldyna, Pavel

11

Andrlová, Ivana

40

Foltasová, Vendula

36

Auxtová, Dagmar

10,11

Geršl, Roman

63

Bartoš, Marek

95

Gorpiel, Lukáš

52

Bártová, Jana

26

Graubner, Jan

90

Bayer, Jiří

46

Gres, Adam

41

Bělíček, Josef

6,10,

Haluska, Oldřich

43,46,

Blahetová, Mária

10

Halušková, Miroslava

28,31,

Blanar, Vashek

44

Hanus, Břetislav

46

Bogdan, Jan

33

Hanzelka, Pavel

7,79,

Böhm, Karel

55

Hašová, Darja

52

Bobák, David

81

Havlík, Daniel

87

Bočanová, Mahulena

40

Havránek, Miroslav

7

Botoš, Jan

46

Havránek, Petr

11

Boucníková, Alžběta

35

Havránek, Radek

33

Bouša, Tomáš

82

Hebelková, Milada

57

Brož, Daniel

44

Henzel, Radek

60

Brož, Petr

5

Hnitková, Martina

33

Brzica, Michal

47,48

Holaňová, Ludmila

57

Březný, Radek

54

Holas, Tomáš

47,48

Bůžek, Antonín

43

Honová, Pavla

10,24,

Bůžek, Jaroslav

46

Hošková, Magda

10

Cedidlo, Jiří

10,12,52

Honusek, Ladislav

1,2,5,9,11,33,

Cenkner, Pavel

46

Cenknerová, Dagmar

60

Horut, Daniel

42

Cupal, Martin

47,48

Hotárek, Ivo

65

Černá, Kateřina

52

Hradský, Karel

12

Černá, Petra

52

Černá, Zdenka

52,78,

Hrnčíř, Radek

44,45,

Demel, Vilém

45

Hromková, Darja

26,33,

Dendisová, Renáta

63

Hromková, Sabina

41

Dospiva, Marek

47

Hudcová, Jolana

12

Dostál, Josef

6,12,

Hudcová, Kamila

20

Dostál, Marek

52

Hudcová, Klára

54

Dostál, Pavel

11

Hurník, Filip

44

Dvorská, Alena

30

Hurník, Matěj

44,45,

Dvořáčková, Dana

28

Janša, Marek

47

Dvořáková, Milena

31,33,

Jaroš, Otakar

63

37,77,79,81,85,

41
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Jedličková, Blažena

10

Martausz, Petr

50

Jedličková, Kamila

26

Matiolli, David

40

Jíšová, Pavlína

40

Matýsek, Dušan

6,11,

Káňová, Alena

56

Mičkal, Pavel

7

Karas, Václav

51

Mičulka, Daniel

79

Kaštovský, Jan

44,45,

Milníček, Radek

45

Kelnerová, Xeňa

56

Miškařík, Emil

78

Klenka, Josef

52

Mojžíš, Milan

52,78,

Klepáčová, Andrea

33

Moskala, Jiří

9,79,85

Klos, Jiří

11

Moskalová, Svatava

10

Knoppová, Ilona

56

Nakatte, Kamiyati

30

Knoppová, Renáta

10

Návedlová, Karla

33

Kochová, Monika

33

Nazalaník, Antonín

43

Koksa, M.W.

63

Nebel, Radim

12

Kolarczyková, Jana

31

Neblová, Svatava

11

Koptíková, Jana

51

Neubaerová, Eva

10

Korená, Iveta

62

Neznalová, Romana

10

Korená, Marie

56

Novák, Ladislav

10

Korený, Radek

45

Novák, Pavel

40

Kotásek, Josef

46

Novák, Tomáš

54

Kotek, Miroslav

53

Novák, Zdeněk

34

Koválčíková, Květoslava

56

Nováková, Dana

54

Kovalík, Petr

65

Nováková, Radmila

10,11,

Kozák, Pavel

50

Nováková, Zuzana

54

Krajča, Petr

30

Odchodnický, Petr

11

Kristianová, Jana

38

Olša, Jiří

52

Krumpoch, Michal

11,40,82,

Orsulík, petr

82

Kryštof, Antonín

52

Ostrožlík, Václav

36

Kula, Daniel

45

Palatová, Ludmila

7

Kurečka, Jiří

79

Perrette, Cyril

47,48

Kyselý, Jan

46

Pitrová, Nela

48

Laník, Miroslav

10,11

Pitucha, Lukáš

38

Larisch, Jan

80

Pobořil, Radek

82

Lenhard, Petr

55

Polák, Karel

7,10,45,

Lev, Jindřich

10

Polehla, Libor

8

Libosvár, Petr

41

Pomikálek, Lukáš

6

Libosvárová, Kateřina

57

Pomikálková, Jarmila

26

Lienert, Matěj

36,60

Pořízka, Jaromír

48

Liška, Vojtěch

46

Potsch, Jan

52

Macháč, Miroslav

11

Povala, Denis

84

Malchárek, Ladislav

52

Prchal, Jindřich

47

Marák, Jan

10

Pupák, Petr

63

Marek, Jan

47

Pustka, Jindřich

63

Martausz, Petr

50

Quarda, Adam

44
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Račič, Krešimir

81

Šobich, Lubomír

52

Raftl, Martin

44

Šoltys, Jakub

60

Redl, Vlasta

41

Šostá, Jitka

11

Rečková,Goldová,Veronika

35

Šrámková, Bohumíra

1,8,12,60,

Richter, Pavel

8

Šrámková, Zuzana

61,78,

Richterová, Markéta

31

Štabla,Jiří

85

Rochla, Rostislav

8,12,

Štegnerová, Ludmila

9,10,56,

Rozenzweig,Petr

52

Štegnerová, Naďa

56

Rusek, Miroslav

11

Štěpánová, Věra

10

Rychtarová, Jana

9,26,

Šula, Hubert

80

Říčanová, Renáta

33

Šumná, Blažena

12

Říčná, Ludmila

56

Šuranská, Alena

47

Sauerová, Marie

28

Šurman Dušan

35,

Sekyra, Michal

45

Švagera, Jiří

45

Seltenreich, Jan

53

Švestka, Jan

46

Schneider, Martin

60

Švihel, Petr

45

Schneider, Miroslav

11

Talpová, Renata

34

Schneider, Petr

10,60,

Tarageĺ, Pavel

51

Sič, Petr

11

Teichmann, René

11,63,

Silber,Radim

11

Tichý, Jan

47

Simonová, Iveta

41

Tisovský, Pavel

28

Skotnica, Vojtěch

59

Tofel, Dalibor

12

Slavík, Libor

11,45,

Tomáš, Ondřej

47

Slíva, Adam

44

Tylečková, Jarmila

56

Smetanová, Hana

56

Urbánek, Radek

51

Smuž, Viktor

79

Usvaldová, Věra

26

Sniehotta, Jan

35,36,

Vala, Roman

51

Stach, Jiří

6

Vanda, Josef

51

Stiller, Milan

5,9,10,11,12,30, Vavroš, Lubomír

11

52,78,

Vavrošová, Ivetta

10,32,41,78,82,

Stiller, Pavel

52

Veřmiřovský, Adam

44,45,

Stillerová, Vladimíra

62

Veselka, Jaromír

12

Svobodová, Olga

10

Veselský, Denis

82

Svršková, Zuzana

50

Vít, Adam

44

Šipošová, Dana

31,

Vyorálková, Irena

12

Škop, Kamil

44,45,

Wagnerová, Irena

31

Škrobánek, Adolf

55

Wojdylová, Helena

9,11,26,

Škulavíková, Anna

33

Zetek, Josef

12

Šmíd, Libor

11,63

Zindler, Vladislav

51

Šmudlová, Hana

8

Zůbek, Libor

46

Šnejdrla, Tomáš

82

Žídek, Zdeněk

33
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13. SEZNAM OBRÁZKŮ
Str.

Zdroj/ foto
3 Celkový pohled na město od Butovic

archiv města

5 Ladislav Honusek - starosta města

web města

5 Mgr. Milan Stiller - místostarosta města

web města

5 Ing. Miroslav Fabián - člen rady města

web města

5 Ing. Petr Brož - člen rady města

web města

6 Ing. Dušan Matýsek - člen rady města

web města

6 Ing. Lukáš Pomikálek - člen rady města

web města

6 MUDr. Jiří Stach - člen rady města

web města

6 Ing. Josef Bělíček - člen zastupitelstva

web města

6 Josef Dostál - člen zastupitelstva

web města

7 MUDr. Pavel Hanzelka - člen zastupitelstva

web města

7 PhDr. Miroslav Havránek - člen zastupitelstva

web města

7 Ing. Pavel Mičkal - člen zastupitelstva

web města

7 Karel Polák - člen zastupitelstva

web města

8 Libor Polehla - člen zastupitelstva

web města

8 Pavel Richter

web města

8 Ing. Rostislav Rochla - člen zastupitelstva

web města

8 Hana Šmudlová - členka zastupitelstva

web města

8 Lubomír Šobich - člen zastupitelstva

web města

8 Bohumíra Šrámková - členka zastupitelstva

web města

9 Ludmila Štegnerová - členka zastupitelstva

web města

9 Mgr. Jana Rychtarová - členka zastupitelstva

web města

9 Helena Wojdylová - členka zastupitelstva

web města

14 Čerpací stanice Družstevní

archiv města

14 Čerpací stanice u stavebnin

archiv města

15 Demolice na ulici Tovární

archiv města

15 Demolice na ulici Tovární

archiv města

15 Demolice na ulici Tovární

archiv města

15 Demolice na ulici Tovární

archiv města

16 Rekonstrukce zastávky na ulici Mírové

archiv města

16 Rekonstrukce zastávky na ulici Mírové

archiv města

16 Rekonstrukce zastávky na ulici Mírové

archiv města

16 Rekonstrukce zastávky na ulici Mírové

archiv města

16 Nový sportovní areál na ulici Budovatelské

archiv města

16 Nový sportovní areál na ulici Budovatelské

archiv města

16 Nový sportovní areál na ulici Budovatelské

archiv města

20 Letáček nové provozovny

pošta Studénka

20 Letáček nové provozovny

pošta Studénka

20 Letáček nové provozovny

pošta Studénka

20 Letáček nové provozovny

pošta Studénka

20 Logo prodejny PROMI

web firmy

20 PROMI - přestěhované prostory

Kamila Hudcová
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20 PROMI - přestěhované prostory

Kamila Hudcová

21 Ukazatel nových hal

Bohumíra Šrámková

21 Budova bývalého učiliště- přední pohled

web firmy MSV interiér

21 Budova bývalého učiliště- zadní pohled

web firmy MSV interiér

21 Příprava na stavbu nových hal

web firmy MSV interiér

21 Příprava na stavbu nových hal

web firmy MSV interiér

21 Základy nových hal

web firmy MSV interiér

21 Konstrukce nových hal

web firmy MSV interiér

22 Vnitřní prostory nových hal

web firmy MSV interiér

22 Vnitřní prostory nových hal

web firmy MSV interiér

22 Venkovní prostory nových hal

web firmy MSV interiér

22 Venkovní prostory nových hal

web firmy MSV interiér

23 Bývalá prodejna Studénka

Bohumíra Šrámková

23 Bývalá prodejna Studénka

Bohumíra Šrámková

23 Bývalá prodejna Studénka

Bohumíra Šrámková

23 Bývalá prodejna Studénka

Bohumíra Šrámková

23 Bývalá prodejna Studénka

Bohumíra Šrámková

23 Bývalá prodejna Butovice

Bohumíra Šrámková

24 Výtvarný kroužek Klubíčko

Pavla Honová

25 Plavecký výcvik dětí mateřské školy

Pavla Honová

26 Logo Základní školy Butovická

web školy

27 Vzdělávací projekt Praha-Terezín

web školy

27 Vzdělávací projekt Praha-Terezín

web školy

27 Projektový den

web školy

27 Projektový den

web školy

28 Logo Základní školy Sjednocení

web školy

28 Den Země - grantový projekt

web školy

28 Den Země - grantový projekt

web školy

29 Den Slabikáře

web školy

29 Den Slabikáře

web školy

29 Návštěva Domu pokojného stáří sv.Anny

web školy

29 Návštěva Domu pokojného stáří sv.Anny

web školy

30 Den otevřených dveří

web školy

30 Den otevřených dveří

web školy

31 Logo ZŠ Slunečnice

web školy

31 Pečeť kvality ZŠ Slunečnice

web školy

32 Studénecký kapřík

web školy

32 Studénecký kapřík

web školy

32 Logo nadačního fondu EVRAZ

web nadačního fondu

32 Logo SŠEP Studénka

web školy

33 Den otevřených dveří

web školy

34 Pozvánka na výstavu

web školy

34 Logo ZUŠ J.A. Komenského

web školy

35 Práce s interaktivní tabulí

web projektu

35 Práce s interaktivní tabulí

web projektu

36 Dětský pěvecký sbor Studeňáček

web školy
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37 Vítání občánků

archiv města

37 Stříbrné svatby

archiv města

38 Multifunkční kryt

web Morfé

38 Projektový den

web Morfé

38 Projektový den

web Morfé

38 Hravé dopoledne - Comenius Regio

web projektu

39 Ukončení projektu - Comenius Regio

web projektu

40 Kopřivnická kafka

web KTK

45 Vítězové ze Studénky

archiv BMX

45 Vítězové ze Studénky

archiv BMX

46 Žáci Studénka

web oddílu

47 Stará garda Studénka

web oddílu

48 Vítězové turnaje Studénka

web klubu

48 Vítězové turnaje Studénka

web klubu

51 Obranářský speciál Studénka

web oddílu

51 Obranářský speciál Studénka

web oddílu

51 Dětský den na "Radaru"

web oddílu

51 Dětský den na "Radaru"

web oddílu

51 Logo SK Studénka

web klubu

54 Pozvánka na akci

web oddílu

54 Návštěva Olomouce

web oddílu

54 Zimní vycházka s novými členy

web oddílu

55 Logo Českého rybářského svazu

web svazu

55 Revír 5A

archiv města

55 Revír 5A

archiv města

55 Revír 5A

archiv města

55 Soutěž dospělých rybářů

František Čech

55 Soutěž mladých rybářů

František Čech

56 Logo Českého svazu žen

web svazu

56 Květinka Českého dne proti rakovině

web akce

57 Logo střediska Studénka

web střediska

57 Výlet na Javorník

archiv střediska

57 Letní tábor na Ohradě

archiv střediska

58 Okresní setkání Kamenárka Štramberk

web oddílu

59 Co se dá udělat s pet víček

web oddílu

59 Logo LMK Studénka

web klubu

59 Pozvánka na Air show 2012

web klubu

59 Ceny pro vítěze

web klubu

60 Výlet na Klokočůvek

web skupiny

60 Reklamní foto kapely

web skupiny

61 Vánoční schůzka oddílu

web oddílu

61 Táborové uzlování

web skupiny

61 Táborová příprava na hru

web skupiny

62 Sportovní odpoledne

web centra

62 Sportovní odpoledne

web centra

62 Hry s dětmi v herně

web centra
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63 Dny NATO Mošnov

web SDH

63 Po bleskové povodni

web SDH

63 Zásah u automobilové nehody

web SDH

64 Odborná příprava na vodě

web SDH

64 Studeňácká zatáčka

web SDH

65 Znak SDH Butovice

web SDH

65 Propagační leták - recyklujte s hasiči

web SDH

66 Graf vývoje teploty leden

web divoch

67 Postavení slunce leden

web meteopress

67 Graf vývoje teploty únor

web divoch

68 Graf vývoje teploty březen

web divoch

68 Graf vývoje teploty duben

web divoch

69 Graf vývoje teploty květen

web divoch

69 Graf vývoje teploty červen

web divoch

70 Venuše prochází před Sluncem

web meteopress

70 Postavení Venuše a Slunce

web meteopress

70 Graf vývoje teploty červenec

web divoch

71 Graf vývoje teploty srpen

web divoch

71 Graf vývoje teploty září

web divoch

72 Graf vývoje teploty říjen

web divoch

72 Graf vývoje teploty listopad

web divoch

73 Graf vývoje teploty prosinec

web divoch

74 Kontejnery na šaty

web firmy

74 Tašky na třídění odpadu

web firmy

75 Zahájení zkušebního provozu ČOV

Moravskoslezský deník

77 Znak Městské policie

web městské policie

77 Logo turistických vizitek

web kudyznudy

77 Turistická vizitka Studénka

archiv města

78 Tříkráloví koledníci

web charita

79 Vyhodnocení úspěšných občanů

archiv města

79 Vyhodnocení úspěšného kolektivu

archiv města

79 Cena za inovaci ve veřejné správě

web města

80 Předávání Ceny za inovaci ve veřejné správě

web města

81 20 let Charity Studénka

web charita

81 20 let Charity Studénka

web charita

82 Ocenění města Studénky

web města

82 Předávání zlaté ceny v soutěži

web města

82 Meziměstská soutěž Bílovec

web města Bílovec

82 Meziměstská soutěž Bílovec

web města Bílovec

83 10 let Informačního centra Studénka

web města

83 10 let Informačního centra Studénka

web města

83 10 let Informačního centra Studénka

web města

83 Propagační banner Comenius Regio

web projektu

84 Den otevřených dveří

archiv města

84 Mladí zachránci

Novojičínský deník

85 Dej tip

archiv města
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86 Ocenění města Studénky

web města

86 Převzetí ocenění Podnik podporující zdraví

web města

86 Nádraží Studénka - venkovní prostory

web české dráhy

86 Nádraží Studénka - vnitřní prostory

web české dráhy

87 Zabezpečení železničního přejezdu

Novojičínský deník

87 Zabezpečení železničního přejezdu

Novojičínský deník

87 Zabezpečení železničního přejezdu

Novojičínský deník

87 Zabezpečení železničního přejezdu

Novojičínský deník

87 Zahájení rekonstrukce železniční trati

Novojičínský deník

90 S karta

web ministerstva práce a sociálních věcí

90 S karta

web ministerstva práce a sociálních věcí

90 S karta

web ministerstva práce a sociálních věcí

90 S karta

web ministerstva práce a sociálních věcí

90 Logo Charita Studénka

web charita

91 Byt pro matky v tísni

web charita

91 Charitní šatník

web charita

92 Logo Nadace OKD

web nadace

95 Logo České policie ČR

web české policie

100 Hasičská technika Studénka

web SDH

100 Hasičská technika Studénka

web SDH
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14. PŘÍLOHY
1. Noviny, časopisy – Novojičínský deník, Region
Ve Studénce byla obchodní škola pro legionáře - Region
Kulturní stánek bude žít jen ve vzpomínkách - Region
Trať k letišti už se rýsuje
- Novojičínský deník
Za pomoc muži dostal ocenění
- Region
2. Pozvánky na akce
AIR SHOW Studénka 2012 — pozvánka na soutěž
VII. Mezinárodní festival dechových orchestrů — pozvánka a program
Červnová noc — pozvánka
Výstava textilií polských žáků — pozvánka
Papírové objekty, patchwork a paličkovaná krajka — výstava
Den pro ženu — pozvánka
Maratonská předvánoční jízda — pozvánka
Společenský večírek — pozvánka
Soutěž hasičských družstev — pozvánka
Dětský muzikál — pozvánka
Mezinárodní den hudby — pozvánka
Den otevřených dveří — pozvánka
V. Pohádkový les — pozvánka
3. Informační materiály Informačního centra a města
Zdravotnické služby 2012
Ubytování, restaurace, kavárny, bary, hostince
Sport ve Studénce
Studénka, kultura, zábava, sport
Zámek Nová Horka
Tajemství starých věží
Rudolf Tomášek, významná protifašistická osobnost ze Studénky
Kam s odpadem ve Studénce 2012
SAK Studénka, p.o. (Sport a Kultura)
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4. Zpravodaje města Studénky na CD
Leden 2012
Únor 2012
Březen 2012
Duben 2012
Květen 2012
Červen 2012
Červenec 2012
Srpen 2012
Září 2012
Říjen 2012
Listopad 2012
Prosinec 2012

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 činnosti.
— usnesení Rady města Studénka a Zastupitelstva města Studénky v roce
2012
— celostátní denní tisk Právo, Moravskoslezský a Novojičínský deník, Region,
zpravodaje města, informační letáčky 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 divoch.cz
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15. SEZNAM ZKRATEK
A.DVOŘÁKA

ANTONÍNA DVOŘÁKA

ARM.GEN.L.SVOBODY

ARMÁDNÍHO GENERÁLA LUDVÍKA SVOBODY

BTM

BELOW THE MARK

ČMP

ČESKO-MORAVSKÝ POHÁR

ČS

ČERPACÍ STANICE

HC STUDÉNKA

HOKEJOVÝ KLUB STUDÉNKA

IC

INFORMAČNÍ CENTRUM

KČ

KORUNA ČESKÁ

L.JANÁČKA

LEOŠE JANÁČKA

MAS

MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINA

MĚP

MĚSTSKÁ POLICIE

MĚÚ

MĚSTSKÝ ÚŘAD STUDÉNKA

MHÚM

MÍSTNÍ HOSPODÁŘSTVÍ A ÚDRŽBA MĚSTA

ML

MORAVSKÁ LIGA

MŠ STUDÉNKA

MATEŘSKÁ ŠKOLA STUDÉNKA

NUTS II

NOMENKLATURA ÚZEMNÍCH STATISTICKÝCH JEDNOTEK

OO PČR

OBVODNÍ ODDĚLENÍ POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY

P.O.

PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

RMS

RADA MĚSTA STUDÉNKY

SAK

SPORT A KULTURA STUDÉNKA

SAS

SPORTOVNÍ AREÁLY STUDÉNKA

SCS

SNOOKER CLUB STUDÉNKA

SDH

SVAZ DOBROVOLNÝCH HASIČŮ

SK STUDÉNKA

SPORTOVNÍ KLUB STZDÉNKA

SŠEP

STŘEDNÍ ŠKOLA EKONOMICKÉHO PODNIKÁNÍ

TJ MSV STUDÉNKA

TĚLOVÝCHOVNÁ JEDNOTA MORAVSKOSLEZSKÉ VAGONKY

VFP

VEŘEJNÁ FINANČNÍ KONTROLA

ZŠ BUTOVICKÁ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA BUTOVICKÁ

ZŠ SJEDNOCENÍ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA SJEDNOCENÍ

ZŠ TGM

ZÁKLADNÍ ŠKOLA TOMÁŠE GARRIGUE MASARYKA

ZŠ TOVÁRNÍ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA TOVÁRNÍ

ZMS

ZASTUPITELSTVO MĚSTA STUDÉNKY

ZUŠ

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA
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