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Základní údaje

Personální obsazení a organizační struktura organizace

Provozovny SAK Studénka, příspěvková organizace

Činnosti SAK Studénka, příspěvková organizace, v roce 2015

kultura

rodinné centrum

služby

zpravodaj města Studénky

tamburašský soubor Brač

mažoretky Petra Studénka

kurzy

TV Odra

Městská knihovna Studénka

Vagonářské muzeum

sport

Spolupráce SAK Studénka, příspěvková organizace, se spolky, organizacemi působícími ve 
městě

Ekonomika

Kontroly provedené v SAK Studénka, příspěvková organizace, v roce 2015

Záměry SAK Studénka, příspěvková organizace, pro další rok



Název organizace: SAK Studénka, příspěvková organizace
Právní forma: příspěvková organizace

Sídlo organizace: Budovatelská 770, 742 13 Studénka
IČ: 66183561
DIČ: Cz66183561

Obchodní rejstřík: Krajský soud v Ostravě, oddíl Pr, vložka č. 875
Statutární orgán: Mgr. Hana Maiwaelderová

Internet: www.sak-studenka.cz
E-mail: maiwaelderova@sak-studenka.cz

Zřizovatel: město Studénka

Organizace vznikla 01.09.1997 jako Městské kulturní středisko, v obchodním rejstříku je zapsaná od 

14.10.2003, od 01.07.2012 došlo ke změně názvu na SAK Studénka, příspěvková organizace, změně 

zřizovací listiny i změně činností, které organizace vykonává.

1. zajišťování, pořádání a organizování kulturních a kulturně-společenských akcí včetně koncertů, 

divadelních představení, výstav a dalších forem sdělování děl veřejnosti ve smyslu zákona č. 

121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých 

zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů, včetně pořádání kulturních produkcí a zábav,
2. zajišťování audiovizuálních představení ve smyslu zákona č. 273/1993 Sb., o některých podmínkách 

výroby, šíření a archivování audiovizuálních děl, o změně a doplnění některých zákonů a některých 

dalších předpisů, ve znění pozdějších předpisů,
3. zajišťování veřejné knihovnické a informační služby základní knihovny ve smyslu zákona č. 257/2001 

Sb., o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb 

(knihovní zákon), ve znění pozdějších předpisů,
4. vydávání periodického tisku, zpravodaje, ve smyslu zákona č. 46/2000 Sb., o právech a povinnostech 

při vydávání periodického tisku a o změně některých dalších zákonů (tiskový zákon), ve znění 

pozdějších předpisů, a zajišťování veškeré činnosti spojené s vydáváním tohoto periodického tisku,
5. vydávání a veřejné šíření neperiodických publikací ve smyslu zákona č. 37/1995 Sb., o neperiodických 

publikacích, ve znění pozdějších předpisů,
6. zajišťování provozu Vagonářského muzea ve smyslu zákona č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek 

povahy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
7. provozování městského informačního kanálu prostřednictvím TV Odra ve smyslu autorského zákona 

a zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších 

zákonů, ve znění pozdějších předpisů, na základě licence udělené Radou pro rozhlasové a televizní 

vysílání,
8. zajišťování informační služby pro obyvatele a návštěvníky města,
9. spolupráce a poskytování pomoci sportovním, kulturním nebo společenským organizacím 

provozujícím činnost na území města Studénky a fyzickým osobám podnikajícím nebo s trvalým 

bydlištěm na území města Studénky při zajišťování konaných akcí,
10. zajišťování sportovních, rekreačních, rekondičních a regeneračních aktivit v objektech a na 

pozemcích předaných organizaci do užívání, případně jiných prostorech v katastru města Studénky.

Doplňková činnost SAK Studénka, příspěvková organizace:
1. výroba programů a zpracování zpráv pro sdělovací prostředky na zakázku,
2. hostinská činnost,
3. pořádání kulturně-společenských, sportovních a vzdělávacích akcí včetně jejich zprostředkování,
4. výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona.
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ZÁKLADNÍ ÚDAJE

PŘEDMĚT ČINNOSTI SAK STUDÉNKA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, OD 01.07.2012



PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ A ORGANIZAČNÍ STRUKTURA ORGANIZACE

Vedení organizace
Mgr. Hana Maiwaelderová, ředitelka

Personální obsazení

DIVIZE KULTURA 

Vedoucí divize KULTURA vedoucí knihovny Hana Bajnarová 

Vedoucí střediska kultura Referent, do 31.03.2015 Ivetta Vavrošová 

Vedoucí programu 
a propagace 

vedoucí programu a propagace, od 
31.03.2015 

Bc. Filip Nekola 

 
koordinační, projektový a programový 
pracovník, od 01.05.2015 

Nikola Horňáková 

 
samostatný referent, koordinátorka 
aktivit pro rodiny s dětmi, od 
02.01.2015 

Lucie Zajícová 

 samostatný referent Alena Podstavková 

 uklízečka Zdeňka Velčovská 

Vedoucí střediska 
knihovna 

knihovnice Hana Bajnarová 

 knihovnice Mgr. Dagmar Válková 

 knihovnice Ludmila Goldová 

Vedoucí střediska 
TV ODRA 

specialista videozáznamu Petr Libosvár 

 specialista videozáznamu Petr Hradský 

Vedoucí střediska 
muzeum  

vedoucí Vagonářského muzea RSDr. Martin Šmída 

 
Další pracovní poměry byly uzavřeny jako dohody o provedení práce a dohody o pracovní činnosti. Šlo o tyto 
pozice:
DPP – pořadatelská činnost, obsluha baru, úklid v knihovně a muzeu, lektoři kurzů, obsluha při akcích,
DPČ – dispečeři, průvodci v muzeu.
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DIVIZE SPORT 

Vedoucí divize SPORT přímo vedené ředitelkou Mgr. Hana Maiwaelderová 

Vedoucí střediska rekreační 
činnosti a občerstvení 

hlavní pokladní 
Lucie Skýpalová, od 25.4.2015 
MD 

 hlavní pokladní Lucie Zajícová, od 01.05.2015 

 pracovník obchodního provozu Dana Dubjuková 

 pracovník obchodního provozu Jana Dreslerová 

 pracovník obchodního provozu Nikol Vavrečková 

 uklízečka Ivana Pobořilová 

 uklízečka Božena Ondrušková 

Vedoucí umělé ledové plochy technický pracovník Tomáš John 

Vedoucí strojník strojník, údržbář, ledař Alan Bittner 

 strojník, údržbář, ledař Miloš Bechný 

 strojník, údržbář, ledař Petr Satek 

 strojník, údržbář, ledař, do 30.06.2015 Lukáš Kraus 

 strojník, údržbář, ledař, od 03.08.2015 Jiří Frýdl 

Vedoucí technického úseku strojník, údržbář, ledař, elektrikář Rostislav Beseda 

 Další pracovní poměry byly uzavřeny jako dohody o provedení práce a dohody o pracovní činnosti. Šlo o tyto 
pozice:
DPP – obsluha baru, časoměřiči (AHL), rozhodčí (AHL), pomocný personál – ledaři, úklid, obsluha fitcentra,
DPČ – obsluha baru, obsluha fitcentra, mzdová účetní.

Nově uzavřené pracovní smlouvy

Jméno a příjmení Nástup ke dni Pracovní pozice 

Lucie Zajícová 02.01.2015 samostatný referent, koordinátorka aktivit pro rodiny 

Nikola Horňáková 01.05.2015 koordinační, projektový a programový pracovník 

Jiří Frýdl 03.08.2015 strojník, údržbář, ledař 
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PROVOZOVNY SAK STUDÉNKA, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Dělnický dům 2. května 7, Studénka
Knihovna-zámek Panská 229, Studénka
Knihovna-sídliště Arm. gen. L. Svobody 760, Studénka
Vagonářské muzeum Panská 229, Studénka
Areál bývalého koupaliště Sjednocení, Studénka
Víceúčelová sportovní hala Budovatelská 770, Studénka
Sportovně-ubytovací komplex Budovatelská 770, Studénka
Sportovně-rekreační areál Budovatelská 770, Studénka

DĚLNICKÝ DŮM

Prostory Dělnického domu jsou využívány především pro kulturní a společenské aktivity.

Prostory Dělnického domu

Název prostoru Kapacita Umístění 

Velký sál (s balkonem) 225 + 55 balkon přízemí 

Přísálí 113 přízemí 

Klubovna 17 přízemí 

Zrcadlový sál 64 1. patro 

Klub Peklo 35 suterén 
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V dalších prostorech Dělnického domu jsou kanceláře a studio TV ODRA.

Součástí budovy je restaurace Dělnický dům, tyto prostory jsou i s kavárnou v Dělnickém domě pronajaty v 
rámci dlouhodobého pronájmu p. Liboru Polehlovi. Účel pronájmu je stanoven na provozování restaurace a 
kavárny.

KNIHOVNA

Knihovna je umístěna ve dvou provozovnách. Hlavní knihovnický prostor se nachází ve Studénce, v části 
Butovice v sídlišti, Studénka, Arm. gen. L. Svobody 760. Pobočku knihovny najdeme v prostorech zámku ve 
Studénce.

VAGONÁŘSKÉ MUZEUM

Expozice Vagonářského muzea je umístěna v prostorech zámku ve Studénce na Panské ulici 229. Návštěvník 
se zde může seznámit se způsobem dopravy od středověku až po vznik nejstarších železničních tratí. 
Najdeme zde prezentaci výrobců železniční techniky na přelomu 19. a 20. století, v době, kdy byla založena i 
vagonka ve Studénce. Muzeum bylo původně koncipováno jako podnikové muzeum vagonky, proto je hlavní 
část expozice věnována právě jí.

AREÁL BÝVALÉHO KOUPALIŠTĚ

Areál bývalého koupaliště se nachází na ulici Sjednocení. V roce 2015 prošel areál revitalizací, z rozpočtu 
města byly opraveny části budov, byly instalovány nové herní prvky a rovněž bylo vybudováno malé jezírko. 
Areál byl využit pro pořádání kulturních a sportovních aktivit a také zde bylo provozováno občerstvení.

VÍCEÚČELOVÁ SPORTOVNÍ HALA VE STUDÉNCE

Prostor víceúčelové sportovní haly je umístěn v části Butovice, je využíván především ke sportovním 
aktivitám, zatím pouze v zimních měsících. V prostorech stadionu má kancelář rovněž hokejový klub HC 
Studénka. Další prostory jsou využívány jako šatny, v severovýchodní části v přízemí jsou prostory pronajaty.

Pronájem

Nájemce Účel pronájmu Doba nájmu 

Miroslav Hertel provozování restauračního zařízení celý rok 2015 

MORAVIA WINGS 
provozování restauračního zařízení, 
provozování herny a provozování 
kanceláře a skladových prostorů 

celý rok 2015 

Ing. Alena Nábělková provozování kanceláře celý rok 2015 

Marcel Kuděla provozování kanceláře  od 01.07.2015 

Petr Balaga 
provozování prodejny zemědělských 
a zahrádkářských potřeb 

celý rok 2015 

 
V prvním patře severovýchodní strany haly je umístěno fitcentrum, které rovněž provozuje SAK Studénka, 
příspěvková organizace.
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SPORTOVNĚ-UBYTOVACÍ KOMPLEX

Sportovně-ubytovací komplex je stavebně spojen s víceúčelovou sportovní halou. Najdeme zde bazén o 
rozměrech 17 m x 5 m, sauny, zvlášť pro muže a ženy, vířivou vanu pro 4 osoby, solárium, bowling a bar. Je zde 
8 pokojů s celkovou kapacitou 37 lůžek. Společné sociální zařízení na chodbě má 6 pokojů, další 2 pokoje jsou 
s vlastním sociálním zařízením.

Členění pokojů:
1x dvoulůžkový pokoj se společným sociálním zařízením
2x pětilůžkový pokoj se společným sociálním zařízením
3x šestilůžkový pokoj se společným sociálním zařízením
1x čtyřlůžkový apartmán s vlastním sociálním zařízením
1x třílůžkový apartmán s vlastním sociálním zařízením
V prostorech ubytovacího komplexu jsou umístěny i kanceláře vedení organizace.

Sportovně rekreační areál najdeme na stejné adrese jako sportovně-ubytovací komplex. Jde o venkovní areál 
s herními prvky pro nejmenší, s brouzdalištěm a minigolfem.

SPORTOVNĚ-REKREAČNÍ AREÁL





10

ČINNOSTI SAK STUDÉNKA, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE,

V ROCE 2015

KULTURA

Středisko kultury SAK Studénka, příspěvkové organizace, organizuje kulturní akce pro všechny věkové 
kategorie a pro obyvatele Studénky a blízkého okolí. Organizuje kulturní akce i další projekty, zabezpečuje 
zpracování a vydávání studéneckého zpravodaje a zajišťuje kompletní propagaci akcí a prodej vstupenek. 
Ten byl od září 2015 zajištěn pomocí online rezervačního systému odbav.to, který pomohl zvýšit přehlednost a 
dostupnost vstupenek pro návštěvníky (viz kapitola Předprodej a rezervace vstupenek). Středisko kultury 
zajišťuje provoz Dělnického domu, ve kterém provozuje také klub Peklo. Pod hlavičku SAK Studénka, 
příspěvková organizace, patří také Tamburašský soubor Brač Studénka a soubor Mažoretky Petra Studénka.

POŘADY PRO DĚTI A MLÁDEŽ

Během roku proběhlo několik pořadů pro děti, přičemž byl program zaměřen jak na děti z mateřských škol, tak 
na děti ze základních škol z prvního i druhého stupně. Za zmínku stojí například dětský maškarní karneval s 
Pavlem Novákem, několik představení pro malé i velké divadla Krapet či „Listování s Lukášem Hejlíkem“ pro 
druhý stupeň základních škol. Pravidelné akce pro děti s rodiči proběhly také v rámci letního festivalu. Nově 
byla pro druhý stupeň ZŠ připravena akce s názvem „Kód Enigma“, která měla za úkol při příležitosti 70. výročí 
osvobození Studénky sjednotit žáky z jednotlivých škol a naučnou a hravou formou jim připomenout nástrahy 
a příběhy 2. světové války. Stejně jako v předešlém roce se i v roce 2015 na akci „112 zasahuje“ představily 
záchranné složky ČR.

POŘADY PRO SENIORY

Senioři si přišli na své především v oblíbených pořadech „Tančírna“ a „Senior kavárna“, kde se mohli pobavit 
se známými hosty, např. s duem Kamélie, Richardem Adamem či Moravankou. V rámci „Týdne seniorů“ v říjnu 
mohli nejen starší občané navštívit hned několik pořadů a přednášek. Ve Studénce se postupně vystřídala 
jména jako Petr Havlíček, Josef Klíma nebo Eva a Vašek.

SPOLEČENSKÉ AKCE

V únoru se uskutečnil „XIX. městský ples“, tentokrát v duchu magie. V rámci programu se představila kapela 
The Fribbles, světelná show Magnis či kouzelník Magic Alex. Dne 2. května 2015 proběhly v Dělnickém domě 
oslavy 70 let od osvobození Studénky za účasti orchestru Bedřicha Pukovce.

VENKOVNÍ AKCE

„Dobrý den, město, aneb Den města Studénky“  se opět konal v polovině června v areálu TJ MSV Studénka. 
Hlavními hosty byli zpěváci Voxel a Olga Lounová. Doprovodný program obstarali Studio 365 s módní 
přehlídkou, zpěvák Ptakustik a místní spolky. Pro všechny návštěvníky byl připraven bohatý doprovodný 
program v podobě netradičních sportovních aktivit, dětských atrakcí, stánkového prodeje a prezentací 
studéneckých spolků.

Léto bylo ve znamení série akcí v rámci „Letního festivalu“. Během dvou měsíců prázdnin se v 
zrekonstruovaném areálu letního koupaliště, ve sportovním centru-zimáku, Jarošově statku a zámecké 
zahradě uskutečnilo 15 akcí. Program byl navržen jak pro děti a rodiče, tak pro dospělé. Dne 18. července se v 
areálu koupaliště uskutečnila akce „Rozmarné léto“, kde si návštěvníci mohli vyzkoušet netradiční vodní 
atrakce a hry. V rámci „Letního festivalu“ rovněž proběhla akce nazvaná „Po starých zámeckých schodech“. 
Právě na nich se před studéneckým zámkem uskutečnil koncert nadějné zpěvačky Elis.

První adventní neděli proběhly na náměstí Republiky tradiční vánoční trhy a slavnostní rozsvícení vánočního 
stromu. V programu návštěvníci viděli pohádku „Popletené Vánoce“ a také vánoční koncert Janka Ledeckého 
se studéneckým sborem Notička. Konec roku nabídl také akci „Česko zpívá koledy“, kdy se na náměstí 
Republiky zpívaly nejznámější vánoční koledy. Této celorepublikové akce se Studénka zúčastnila poprvé.
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KONCERTY

Rok 2015 nabídl širokou škálu venkovních i vnitřních koncertů. Za zmínku mimo jiné stojí především 
vystoupení populární kapely Jelen v rámci akce „Fajne léto“, zpěváků Voxela a Olgy Lounové na dni města 
nebo koncert zpěvačky Elis na akci zvané „Po starých zámeckých schodech“, jejíž pilotní ročník se uskutečnil 
v létě 2015. Vrcholem koncertů i celého kulturního roku byl pak vánoční koncert Janka Ledeckého, který od 
vyprodaného sálu Dělnického domu sklidil velké ovace.

TALK SHOW

Kromě povídání s Josefem Klímou a Petrem Havlíčkem viděli návštěvníci také besedu s Radimem Uzlem o 
cestování a erotice.

ADVENT

V roce 2015 proběhly vánoční akce a koncerty v každý ze čtyř adventních víkendů na konci roku. První 
adventní neděli proběhly na náměstí Republiky tradiční vánoční trhy spojené s rozsvícením vánočního 
stromu. Bronzová neděle patřila netradičnímu Mikuláši, který přinesl dárky dětem i zvířatům na Jarošově 
statku. Třetí adventní víkend odehrál vánoční koncert Tamburašský soubor Brač Studénka a v předvečer zlaté 
neděle rozezněl Dělnický dům se svými největšími hity zpěvák Janek Ledecký za doprovodu dětského sboru 
Notička.

DALŠÍ AKCE

Z programové nabídky pravidelných akcí se uskutečnily pořady „Studénecká hůlka“ (soutěž mažoretek), 
„Mažoretkové odpoledne“, oblíbená fashion show „Ženy v akci“, která byla letos speciální především pro 3 
„domácí“ dámy, které si vyzkoušely roli modelek, a také dopoledne pro mentálně a sluchově postižené 
„Studénecký kapřík“ a pravidelné koncerty Tamburašského souboru Brač Studénka.

Celkem se kulturních akcí pořádaných SAK Studénka, příspěvková organizace, zúčastnilo 15 855 
návštěvníků.

rok 2013 2014 2015

počet akcí 40 49 63

návštěvnost 5 766 9 213 15 855
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KLUB PEKLO

Klub Peklo v roce 2015 pokračoval v nastaveném trendu osvědčených akcí, který se postupně během 
uplynulých let vytvořil a který dle návštěvnosti a spokojenosti zákazníků funguje. Program klubu byl i nadále 
tvořen především pro teenagery a mladé obyvatele Studénky a okolí. Nově bylo do programu zařazeno 
několik akcí pro střední a starší generaci.

Klubové akce začaly v měsíci březnu. První akce klubu se nesly v duchu koncertů hned tří kapel z okolí 
Studénky. Počátkem března si u nás zahrála kapela Sunny Flower, kterou v polovině měsíce následovaly 
kapely Ajdontker a Sacagawea. Jarní akce představovaly tradiční směs tanečních a tematických akcí pro 
teenagery. Pod záštitou klubu se také v tomto období konala velmi povedená dubnová akce místního vinaře 
Jakuba Sikory „Víno, ženy, zpěv“, spojující degustaci vín s velmi bohatým programem a cimbálovou muzikou. 
Pro velkou návštěvnost byla tato akce přesunuta z klubu Peklo do prostoru přísálí Dělnického domu. Akce byla 
určena pro střední a starší generaci.

V letních měsících byl klub stejně jako v předešlých letech uzavřen. Chod klubu byl znovu odstartován v říjnu 
2015 akcí „Otvírák“, která sklidila mezi zákazníky značný úspěch. Komorní, přesto velmi akční a zábavnou 
akcí, se pak stal „Country večer se Slatinským Schrummlem“, ani letos nechyběla velmi populární akce 
„Maškarák“ a tradiční „Štědrovečerní párty“, kterou jsme rok 2015 zakončili.

Celkově byl rok 2015 v klubu Peklo lehce pod běžným průměrem s celkovým počtem 13 samostatných 
uspořádaných akcí (v seznamu nejsou započteny akce, během kterých byl klub otevřen jako bar).
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RODINNÉ CENTRUM

V roce 2015 se rodinné centrum připojilo k příspěvkové organizaci SAK Studénka. Hlavní činností je cvičení 
rodičů s dětmi, volnočasové aktivity pro nejmenší v podobě různorodých kroužků a také osvětová a vzdělávací 
činnost hlavně pro mladé rodiny.

V první polovině roku bylo zapsáno 60 dětí do dopoledních lekcí rodinného centra na cvičení rodičů s dětmi a 
53 dětí do odpoledních kroužků. V druhé polovině roku navštěvovalo dopolední lekce 57 dětí a 62 dětí 
navštěvovalo odpolední kroužky.

Za celý rok 2015 proběhlo v centru 17 akcí s celkovou návštěvností 774 lidí.



PŘEDPRODEJ DO NÁRODNÍHO DIVADLA MORAVSKOSLEZSKÉHO OSTRAVA

SAK Studénka, příspěvková organizace, zajišťuje pro občany Studénky dlouhá léta předplatné do 
ostravského divadla. V jarní části sezony navštívilo 40 předplatitelů celkem 6 představení, v podzimní části to 
bylo 39 předplatitelů a 5 představení.
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SLUŽBY

SAK Studénka, příspěvková organizace, nabízí v Dělnickém domě prostory pro konání plesů, školení, 
seminářů, prezentací, slavnostních rautů, podnikových večírků a dalších společenských aktivit. Nabízíme 
prostory s kapacitou od 10 do 400 míst. V průběhu roku jsme uspořádali na 57 akcí, na kterých se zúčastnilo na 
7 400 osob. Na území celého města zajišťujeme výlepovou službu. Ceny jednotlivých služeb jsou uvedeny v 
ceníku organizace na webových stránkách.

Předprodej na vybrané kulturní akce je zahajován v určitý den na všech předprodejních místech. Termín 
začátku předprodeje je uveden v kalendáři akcí na našich webových stránkách a propagačních materiálech. 
Vstupenky si lze zakoupit v hodinách určených pro veřejnost na těchto místech:
1. Dělnický dům – kanceláře SAK
2. Dělnický dům – Infoservis
3. Knihovna na sídlišti
4. Informační centrum – Městský úřad Studénka

Od září 2015 je možnost zakoupit vstupenky také online přes webový formulář pomocí rezervačního systému 
odbav.to. Ten umožňuje přehlednou a jednoduchou rezervaci vstupenek. Systém umožňuje přehledné a 
kompletní nastavení uspořádání sálů na všechny typy akcí.

PŘEDPRODEJ A REZERVACE VSTUPENEK



ZPRAVODAJ MĚSTA STUDÉNKY

V roce 2015 byl zpravodaj města vydáván v nákladu 650 ks 11x ročně. Obálka zpravodaje zůstala zachována 
a každý měsíc měnila svou barevnost a hlavní motiv (od počátku roku 2008 je zajištěna variabilní barevnost 
každého čísla). Vnitřní část zpravodaje je pak provedena v černobílé barvě a rozdělena do několika rubrik, 
např. informace z města, ze škol, ze sportu a kultury apod. Pravidelné rubriky jsou pak doplněny o články 
čtenářů, pozvánky na kulturní, sportovní a jiné akce a inzerci.

Od roku 2005 jsou všechna čísla pravidelně uváděna na webových stránkách SAK Studénka, příspěvkové 
organizace. Od konce roku 2015 je pak zpravodaj proveden také v novém webovém rozhraní. Na adrese 
www.zpravodajstudenka.cz jsou k nalezení přehledně všechny články z tištěného zpravodaje od zářijového 
čísla 2015.

Stejně jako v minulých letech byl zpravodaj města nabízen v novinových stáncích a obchodech. Měsíčně se 
zpravodaj rozesílá do 35 měst, knihoven a institucí.

Distribuční místa zpravodaje města na konci roku 2015:
1. Městská knihovna Studénka-sídliště
2. Městský úřad Studénka
3. Informační centrum Studénka
4. Trafika Splitas, s. r. o., nám. Republiky
5. Trafika ul. Sjednocení
6. ZTV, a. s.
7. Papírnictví Ing. Svatava Neblová
8. Řeznictví NAĎA, Studénka
9. Trafika „U Čápa“, nádraží ČD
10. Hruška, Butovice, u kostela
11. Hruška, Butovice
12. Hruška, Panská
13. Hruška, 2. května
14. Městská knihovna Studénka-zámek
15. Infoservis Dělnický dům
16. Sportovní centrum-zimák
17. Jarošův statek
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Grafické znázornění celkového prodeje zpravodaje města ukazuje, že prodej v roce 2015 byl o 97 prodaných 
kusů větší než v roce 2014. V dlouhodobém horizontu však prodej zpravodaje města klesá.
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TAMBURAŠSKÝ SOUBOR BRAČ STUDÉNKA

Orchestr ukončil svou 102. hudební sezonu. Jeho repertoár zahrnuje snad všechny hudební žánry, včetně 
vlastních skladeb. O notový archiv orchestru a o úpravy skladeb se stará současný dirigent orchestru Petr 
Olbrecht. V současné době má orchestr 18 členů.

SAK Studénka, příspěvková organizace, poskytuje dvakrát týdně Tamburašskému souboru Brač Studénka 
zdarma prostory šaten nad jevištěm k pravidelným zkouškám. Zajišťuje orchestru smluvní podmínky pro 
koncertní vystoupení ve Studénce i mimo město, poskytuje mu zázemí a hradí náklady orchestru.

Činnost souboru v roce 2015:

25.–26.04.2015 Banja Luka, Bosna a Hercegovina
Čtyři členové reprezentovali náš soubor a Českou republiku na mezinárodním festivalu „Večery s tamburou“ v 
Bosně a Hercegovině v rámci vystoupení Evropského mládežnického tamburašského orchestru.

Duben, květen 2015 Mateřská a základní školy
Dvě členky souboru zorganizovaly a uspořádaly hudebně-výchovný program ve školních zařízeních pro malé 
děti.

09.05.2015 Dělnický dům, Studénka
Na velkém koncertu celého orchestru ve Studénce se opět sešla více než stovka posluchačů.

30.05.2015 Zámek, Studénka
Celý soubor doplnil kulturní program při zastávce „Veteran rallye Ostrava” u zámku ve Studénce.

30.05.2015 Lázně Klimkovice
Koncert souboru proběhl na zahájení lázeňské sezony na vnitřní kolonádě.

13.06.2015 Letní stadion, Studénka
Členové souboru doplnili kulturní program dne města svým stánkem a workshopem.

25.06.2015 Gymnázium Mikoláše Koperníka v Bílovci
Soubor vystoupil při zahájení „Valašských her“ na hřišti gymnázia.

05.–06.09.2015 Ľupčianský hrad, Slovensko
Festival „Hradné Huky“ jsme obohatili naším vystoupením společně s Gajdoši z kopanic na nádvoří 
Ľupčianského hradu ve Slovenské Ľupči.

05.10.2015 Muzeum hlavního města Prahy
Čtyři členové souboru doplnili řady Pražských tamburašů na koncertě v rámci „Dne seniorů“.

30.–31.10.2015 Ruma, Srbsko
Tamburaši se zúčastnili „Mezinárodního soutěžního festivalu velkých tamburašských orchestrů“, ze kterého 
přivezli bronzovou plaketu za 79 bodů ze 100 možných.

11.12.2015 Dělnický dům, Studénka
Už tradiční je vánoční koncert pro naše milé domácí publikum.

16.12.2015 Dům pokojného stáří – Domov sv. Anny, Studénka
Tamburaši zahráli na vánočním charitativním vystoupení pro obyvatele Domova sv. Anny.

17.12.2015 Firma Autel, Ostrava
Na krátkém vánočním vystoupení pro zaměstnance firmy v rámci firemního večírku vystoupilo jen 6 členů z 

16





MAŽORETKY PETRA

V roce 2015 se mažoretky zúčastnily více než 20 různých soutěží a vystoupení. Byly registrovány v asociaci 
IFMS. Na 10 soutěžích vybojovaly celkem 15 zlatých, 15 stříbrných a 16 bronzových medailí.

Soubor seniorek v roce 2015 spolupracoval s Dechovou hudbou Města Albrechtice a reprezentoval spolu s 
orchestrem město Studénku na mezinárodním festivalu ve městě Wiltz v Lucembursku.

V únoru proběhla v kině Radost v Bílovci premiéra časosběrného dokumentu „Jsem mažoretka“, který 
dokumentuje mažoretkovou sezonu 2014 a zachycuje mnoho okamžiků ze zákulisí mažoretkového sportu.

Ve školním roce 2014/2015 navštěvovalo soubor mažoretek celkem 78 děvčat a žen:
Děti 17 (r. n. 2010–2008)
Kadetky 17 (r. n. 2007–2004)
Juniorky 21 (r. n. 2003–2001)
Seniorky 15 (r. n. 2000–1996)
Maminky 8

Ve školním roce 2015/2016 navštěvovalo soubor mažoretek celkem 49 děvčat a žen.
Děti 12 (r. n. 2011–2008)
Kadetky 15 (r. n. 2008–2004)
Seniorky 14 (r. n. 1995–2003)
Maminky 8

Všechny soubory pracují s náčiním baton (hůlka), a to jak ve velkých formacích, tak v mini a sólo formacích. V 
soutěžní sezoně 2015 si mažoretky připravily okolo 30 choreografií.

Mažoretky pořádaly v červnu již tradiční vystoupení pro veřejnost „Velké mažoretkové odpoledne“ a pořádaly 
třetí ročník soutěže sólo a mini formací „Studénecká hůlka“. Tentokrát se soutěžilo ve dvou výkonnostních 
třídách „A“ a „B“. Opět měla soutěž velice kladný ohlas a zúčastnilo se jí více soutěžících než v předešlém 
roce.
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KURZY

SAK Studénka, příspěvková organizace, rovněž v roce 2015 připravila pro všechny řadu kurzů a seminářů. 
Celkem jsme otevřeli 33 kurzů, a to v níže uvedené nabídce:

Port de bras
Tai-chi
Power jóga
Orientální tanec
Rekondiční cvičení
Kalanetika
Kruhový trénink
Cvičení na páteř a klouby
Kurz fotografování
PC kurz pro seniory

Kurzy a semináře v roce 2015

Kurzy Návštěvnost 

Pilates 71 

Port de bras 10 

Tai-chi 35 

Power jóga 53 

Orientální tanec 40 

Rekondiční cvičení 90 

Kalanetika 125 

Kruhový trénink 57 

Cvičení na páteř a klouby 76 

Kurz fotografování 6 

PC kurz pro seniory 4 

Celkem 567 
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VYSÍLÁNÍ A JEHO OBSAH

TELEVIZNÍ STUDIO ODRA

Na zpravodajství a tvorbě pořadů se největší měrou podíleli Petr Libosvár, Petr Hradský, Filip Nekola, 
Veronika Kolaříková a Sabina Hromková. Několikrát jsme také využili pomoc externistů, kteří pomáhali při 
natáčení.

TÝM TV ODRA

I v roce 2015 jsme spolupracovali s kopřivnickou KTK a Televizí Mikroregiony. Vysílání jsme souběžně šířili i na 
kanále TV Odra v síti MIRAMO a v síti M-NET Studénka, na internetu pomocí webu www.tvodra.cz. Také jsme 
rozšiřovali archiv pořadů i na našem kanálu Youtube.com, kam pravidelně přidáváme nová videa do archivu. 
Sledovanost na tomto kanálu neustále roste a za pět let si nás našlo více než 350 tisíc diváků. Celkem je naše 
sledovanost na Youtube přes 1,5 milionů minut. V moderní době hojně využíváme služeb sociální sítě 
Facebook. I nadále jsme spolupracovali s institucemi v našem okolí, které dodávají do vysílání nejrůznější 
příspěvky jako dokumenty, výuková videa a další zajímavé snímky.

Obsahem zpráv byly hlavní události z města ve všech jeho oblastech. Úzce proto spolupracujeme s vedením 
města, občany a dalšími důležitými institucemi a spolky ve městě. Podněty a informace, které dostáváme, 
zpracováváme zodpovědně, objektivně a v mezích zákona.

V kabelové síti a na internetu mohli diváci vidět průměrně 45 repríz týdně magazínu TV Odra. V uplynulém 
roce studio TV Odra nabídlo svým divákům 251 reportáží, anket a besed se zajímavými hosty. Celkem jsme za 
rok odvysílali přes 100 hodin pořadů.

DALŠÍ AKTIVITY A PROJEKTY

Pracovníci studia rovněž zabezpečili přímé přenosy a ozvučení všech zasedání zastupitelstva města a 
dalších velkých akcí. Natáčíme a zpracováváme vybrané celé sportovní zápasy, které jako jediná kabelová 
televize v České republice vysíláme komentované.
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MĚSTSKÁ KNIHOVNA STUDÉNKA

KNIHOVNICKÁ ČINNOST

Městská knihovna Studénka obsluhovala v roce 2015 v rámci knihovní činnosti 831 registrovaných čtenářů. V 
rámci knihovní činnosti knihovnu během roku navštívilo 12 398 návštěvníků a vypůjčilo si 48 273 knih a 
časopisů.

Během roku doplnila knihovna knižní fond o 858 nových knih, z toho nakoupila 704 knih za 139 239 Kč, darem 
získala 154 knih.

KOMUNITNÍ ČINNOST

Pro širokou veřejnost knihovna připravila celkem 38 přednášek, 11 výstav a 2 vernisáže, které navštívilo 2 356 
návštěvníků.

AKCE PRO ŠKOLY

V roce 2015 jsme se ve spolupráci se školami ještě více zaměřili na mladého čtenáře. Knihovna připravila 
celkem 36 akcí pro mateřské, základní i střední školu, které navštívilo 895 žáků. Poprvé knihovna připravila 
akci pro rodiče a děti v rámci celostátní akce „Den pro dětskou knihu“, kterou navštívilo 14 návštěvníků. 
Knihovna se opět zapojila do celostátní akce „Už jsem čtenář – Knížka pro prvňáčka“, „Týden knihoven“ a ve 
spolupráci s kolegou z TV Odra „Noc s Andersenem“, které se zúčastnilo 19 dětí.



Stav knižního fondu k 31.12. 2015   28 211 

Přírůstky knih za rok 2015 celkem   858 

z toho nákup za 137 239 Kč    704 

z toho dary     51 

z toho jiný způsob nabytí    103 

       

Příjem za poplatky z knihovní činnosti   75 560 

Náklady na knihy      137 239 

Náklady na časopisy  14 027 

       

Přednášky     38 

počet návštěvníků přednášek    884 

příjem ze vstupného z přednášek   30 470 

náklady na honoráře    31 580 

       

Výstavy      11 

počet návštěvníků výstav    1 442 

Vernisáže      2 

počet návštěvníků vernisáží    30 

       

Akce pro školy     36 

počet návštěvníků     895 

příjem ze vstupného      3 060 

náklady na honoráře     15 500 

       

Akce pro děti z veřejnosti    2 

počet návštěvníků     33 
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Statistické údaje 

Počet obsluhované populace    9 880 

       

Počet registrovaných čtenářů    831 

z toho mládeže do 15 let    232 

       

Počet návštěvníků knihovny celkem   18 674 

z toho fyzické návštěvy    16 032 

návštěvy k půjčení knih a periodik   12 398 

návštěvníci využívající internet    350 

návštěvníci přednášek    884 

návštěvníci výstav a vernisáží    1 472 
návštěvy žáků MŠ, ZŠ, SŠ, dětí 
z veřejnosti   928 

z toho nefyzické návštěvy     
počet vstupů do katalogu a uživatelského konta z prostoru mimo 
knihovnu 2 642 

       

Počet vyřízených rezervací    958 

       

Počet zajištěných knih meziknihovní výpůjční službou 20 

       

Počet vypůjčených knih    48 273 

z toho periodik     8 373 
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VAGONÁŘSKÉ MUZEUM

Statistické údaje

V roce 2015 byla návštěvnost nižší proti roku 2014 o 16,1 %, k poklesu došlo ve skupině dospělých 
návštěvníků a návštěvníků využívajících rodinné vstupné. Došlo k poklesu počtu školních výprav v měsíci 
červnu a počtu organizovaných skupin u důchodců, které nás navštěvují převážně v měsíci září. Poklesla i 
tržba muzea ze vstupného. Pro návštěvníky bylo muzeum otevřeno cekem 132 dnů.

Zajistili jsme dva dny otevřených dveří – „Den muzeí a galerií ČR“ (květen) a „Den města Studénky“ (červen). 
Nabídku volného vstupu využilo po tyto dny 94 návštěvníků. Návštěvnickou sezonu 2015 se nám podařilo 
zabezpečit bez zjevných nedostatků. Nemuseli jsme řešit žádné připomínky ze strany návštěvníků.

Z rozhodnutí KÚ MSK jsme pokračovali v původním projektu „Industriální atraktivity v Moravskoslezském 
kraji“ v součinnosti s ostatními objekty zapojenými do „Stezky technických atraktivit“ – TECHNO TRASY. 
Odměny pro jednotlivce nám KÚ MSK doplnil. Část věnovaná školním výpravám byla ukončena. K poměrně 
dobře hodnocenému doplnění návštěvnické sezony patřila akce „FAJNE LÉTO“, uskutečněná počátkem 
července v zámeckém parku. Programově a organizačně ji zabezpečilo středisko Kultura. Jen u této 
příležitosti navštívilo muzeum 108 zájemců.

Vagonářské muzeum jsme ve dnech 16.–18.06.2015 prezentovali na Mezinárodním veletrhu drážní techniky 
Czech Raildays 2015 Ostrava, konaném na nákladovém nádraží v Ostravě. Návštěvníkům jsme zodpověděli 
přibližně 45 dotazů k muzeu a výrobě v místní vagonce. Zbývající návštěvníci nás navštívili zejména z důvodu 
odběru propagačních materiálů.

V druhé polovině roku byla zahájena díky dotaci Moravskoslezského kraje v dotačním programu „Podpora 
technických atraktivit v Moravskoslezském kraji v roce 2014 – 2. kolo“ částečná obnova expozice muzea. 
Ještě v průběhu návštěvnické sezony jsme vyměnili veškeré osvětlení výstavních vitrín za úsporné LED 
zdroje v celém muzeu a započali s přípravou, textovým a obrazovým zpracováním nových výstavních panelů. 
Samotný tisk a technické provedení panelů bylo řešeno dodavatelsky. Revitalizovaná část expozice bude pro 
návštěvníky otevřena v jarní části sezony.

Muzeum poskytlo ze svých sbírek soubor fotografií letecké výroby ve vagonce pro výstavu u příležitosti 55 let 
zahájení provozu na letišti v Mošnově. Výstava byla v historické části pro velký úspěch prodloužena do konce 
roku 2015.

Železničnímu muzeu moravskoslezskému v Ostravě jsme pro jejich výstavní expozici zapůjčili model 
nákladního vozu na uhlí. Zápůjčka byla následně prodloužena. Zapůjčením modelu tak současně 
prezentujeme i naše muzeum.

Pokračuje smluvní pronájem originálních exponátů – nárazníků společnosti MSV Metal ve Studénce, které 
slouží pro jejich podnikovou prezentaci. Současně tak propagujeme i Vagonářské muzeum.

V průběhu roku bylo přijato 16 badatelských návštěv se zájmem o historii místní vagonky a její výrobu. Nejsou 
zde započteny badatelské dotazy, které jsou řešeny přes internet. Muzeum má poměrně dobré dokumentační 
zázemí, ať již výkresové, nebo fotografické, ze kterého je možné čerpat.

Pro následující sezonu zůstává vstupné ve stejné výši, provozní doba se nemění.

Porovnání s rokem 2014 

Celkový počet návštěvníků 4 524 -16,1% 

Plné vstupné (dospělí) 1 408 -11,5% 

Snížené vstupné (děti 6–15 let, důchodci, ZTP) 1 169 6,3% 

Rodinné vstupné (2 dospělí + 2 a více dětí) 764 -15,5% 

Neplatící návštěvníci 1 183 -34,2% 

Počet badatelských návštěv 16 6,7% 

Tržby ze vstupného, za služby a doplňkový prodej (v Kč) 124 900 -9,5% 

 





SPORT

Předmětem činnosti SAK Studénka, příspěvková organizace, jsou také aktivity sportovního charakteru. Pro 
tyto aktivity využíváme prostory sportovně-ubytovacího komplexu, sportovně-rekreačního areálu a 
víceúčelové sportovní haly.

Víceúčelová sportovní hala ve Studénce je sportovní zařízení, které je využíváno především v zimních 
měsících ke sportům na ledové ploše. Hala poskytuje zázemí sportovnímu klubu HC Studénka, který zde 
trénuje i hraje všechna domácí a přípravná utkání všech kategorií.

Ledová plocha je dále využívána pro soutěž amatérských družstev, tzv. AHL (amatérská hokejová liga), pro 
pronájmy jednotlivým amatérským týmům, pro bruslení veřejnosti. V dopoledních hodinách využívají ledovou 
plochu i školy ze Studénky a okolních obcí.

Využití ledové plochy (v hod.)

Měsíc  Pronájem kolektivy Pronájem HC Hodiny školy      Celkem 

Leden  143,75 87,50 30,00 261,25 

Únor  141,75 81,00 44,50 267,25 

Březen  117,75 59,25 21,00 198,00 

Srpen 1,50 2,50 0,00 4,00 

Září  106,50 94,00 0,00 200,50 

Říjen  137,25 100,75 0,00 238,00 

Listopad  143,25 94,25 28,00 265,50 

Prosinec  153,75 84,25 31,00 269,00 

celkem 945,50 603,50 154,50 1.703,50 

 

Z tabulky vyplývá, že celkové využití ledové plochy je oproti předešlému kalendářnímu roku opět vyšší. Je to 
především z důvodu nárůstu počtu hodin HC Studénka. Hodiny pronájmů kolektivů zůstaly přibližně 
srovnatelné, to však pouze z důvodu ještě lepší organizace plánování obsazení ledové plochy. Navýšení je 
také u využití ledové plochy školami. Je to hlavně po zavedení pravidelných termínů bruslení pro školy, které 
začaly od listopadu 2015. 

Pozn.: Využití Sledge Studénka je zahrnuto v hodinách HC Studénka jako ve statistice roku 2014. (Sledge v 
roce 2015 využili plochu v celkovém počtu 44,25 hod.)

VÍCEÚČELOVÁ SPORTOVNÍ HALA
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Bruslení veřejnosti

2015 Počet bruslení Počet návštěvníků 
Průměr na jedno 

bruslení 
Leden  10 1482 148 

Únor  9 855 95 

Březen  10 456 46 

Srpen 0 0 0 

Září  9 180 20 

Říjen  10 436 44 

Listopad  7 593 85 

Prosinec  13 1496 115 

Celkem 68 5498 81 

 
FITCENTRUM

Fitcentrum je navštěvováno nejen širokou veřejností, ale také místními školami v rámci hodin tělesné výchovy 
nebo volnočasových aktivit. Součástí fitcentra je také spinning. V průběhu měsíců července až září proběhla v 
jedné části fit centra výměna podlahové krytiny a instalace nových strojů: vacuShape, body roll, běžecký pás a 
dalších. Provozování spinningu bylo přesunuto do ZŠ Sjednocení. 

2015 Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec CELKEM 

Posilovna 
(osob) 

352 368 388 367 301 327 348 293 257 281 314 258 3854 

Spinning 
(osob) 

62 86 109 47 29 0 0 0 0 0 0 0 333 

 
Posilovna 

(osob) 
Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec CELKEM 

2013 303 292 287 292 202 225 227 208 234 292 254 196 3012 

2014 260 264 301 368 378 322 346 307 276 300 326 275 3723 

2015 352 368 388 367 301 327 348 293 257 281 314 258 3854 
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SPORTOVNĚ-UBYTOVACÍ KOMPLEX

BAZÉN

Ve sportovně-ubytovacím komplexu se nachází bazén o velikosti 17 m x 5 m. Bazén je provozován celoročně. 
K bazénu náleží brouzdaliště s hloubkou 40 cm a chrlič vody, průměrná teplota vody se pohybovala mezi 27,5 
až 28,5°C.

V termínu od 27.7. – 7.8.2015 byl bazén uzavřen a to z důvodu jeho čištění a výměny vody.
V prostorech bazénu probíhala plavecká škola Relax, s. r. o., pod vedením pana Mgr. Reného Lakomého vždy 
každé úterý, čtvrtek a pátek dopoledne.

Bazén a sauna (počet návštěvníků)

  Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec Celkem 

2013 1 955 1 738 1 835 1 658 1 274 365 0 0 143 1 112 2 453 1 710 14 243 

2014 2 489 2 386 2 092 1 426 1 482 1 064 658 0 953 2 000 2 266 1 569 18 385 

2015 2 441 2 367 2 025 1 408 1 109 945 411 628 874 1 608 1 970 1 601 17 387 

 

SAUNA

Sauna patří k velmi oblíbeným návštěvním místům občanů. K sauně náleží sprchy, odpočívárna s lavicemi a 
malý ochlazovací bazének. Průměrná teplota v sauně je 88 °C. 

V roce 2015 byla provedena výměna latí v dámské šatně.

Provoz sauny:
01.01. – 30.06.2015 obvykle ve dnech pondělí, středa, pátek, sobota
01.10. – 31.12.2015 obvykle ve dnech pondělí, středa, pátek, sobota

BOWLING

Dvě bowlilngové dráhy jsou umístěny v baru ve sportovním centru. V roce 2015 byl bowling v provozu 
celoročně.

Bowling (návštěvní hodiny)

Měsíc Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec Celkem 

2013 121 147 115 84 43 34 0 0 44 94 112 153 947 

2014 155 122 87 86 79 54 90 151 80 113 151 238 1 406 

2015 182 177 171 129 81 40 38 61 72 153 153,5 205 1462,5 
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VÍŘIVKA

Vířivka byla v roce 2015 mimo provoz v době od 1. 7. – 21. 9. 2015.

Vířivka (cykly)

Měsíc Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec Celkem 

2013 70 71 48 17 24 17 0 0 0 44 64 43 398 

2014 57 64 46 46 43 24 0 0 40 54 57 41 472 

2015 83 74 67 49 33 15 0 0 12 60 68 50 511 

 

SOLÁRIUM

V letošním roce bylo solárium celý rok v provozu.

Solárium (v min.)

Měsíc Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec Celkem 

2013 1496 1267 769 1047 1411 924 0 0 0 547 439 426 8 326 

2014 288 235 968 688 1473 908 930 497 491 588 788 397 8 251 

2015 868 1209 1819 1592 1433 400 159 443 398 617 795 663 10396 
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UBYTOVÁNÍ

V ubytovací části sportovně ubytovacího komplexu se nachází v 8 pokojích 37 lůžek (tři pokoje 6-ti lůžkové, 
dva pokoje 5-ti lůžkové, jeden pokoj 4 lůžkový, jeden pokoj 3 lůžkový, jeden pokoj 2 lůžkový).

V roce 2015 proběhla v ubytovacím zařízení tato soustředění:

UKS Sosnowiec 31. 01. – 06. 02. 2015
Česká sledgehokejová reprezentace 01. 03. – 03. 03. 2015 (soustředění)

Ubytování (počet nocí)

Měsíc Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec Celkem 

2013 87 84 150 234 111 540 0 35 148 183 214 102 1 888 

2014 199 67 156 65 27 225 113 58 302 202 245 144 1 803 

2015 123 253 186 275 125 98 71 43 258 124 154 86 1 796 
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SPORTOVNĚ-REKREAČNÍ AREÁL

MINIGOLF

Sportovně-rekreační areál je umístěn vedle sportovně-ubytovacího komplexu a najdeme zde hřiště minigolfu, 
dětské brouzdaliště a herní prvky s pískovištěm.

Zahájení provozu sportovně-rekreačního areálu 01.05.2015
Zahájení provozu brouzdaliště 01.06.2015
Ukončení provozu sportovně-rekreačního areálu 30.10.2015

Minigolf (počet návštěvníků)

Měsíc Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec Celkem 

2013 0 0 0 57 201 115 212 246 59 0 0 0 890 

2014 0 0 0 119 136 273 257 270 83 0 0 0 1215 

2015 0 0 0 0 129 215 289 192 46 28 0 0 899 
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SPOLUPRÁCE SAK STUDÉNKA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, 

SE SPOLKY A ORGANIZACEMI PŮSOBÍCÍMI VE MĚSTĚ

SAK Studénka, příspěvková organizace, zajišťuje ve městě Studénka řadu činností, které jsou určeny pro 
občany, spolky i jiné organizace, se kterými na přípravě akcí spolupracuje.

S organizací SK Studénka, občanské sdružení, spolupracujeme při přípravě a organizaci akcí především v 
areálu Dělnické zahrady. Při přípravě a organizaci dne města probíhá spolupráce s TJ MSV Studénka, 
Sborem dobrovolných hasičů Studénka-město, s Jarošovým statkem, zálesáckým střediskem CH.A.O.S. 
Studénka, základní organizací Českého svazu chovatelů Studénka, Českým svazem žen, ZO Studénka, i 
základními školami. Jarošův statek je partnerem SAK Studénka, příspěvková organizace, i při přípravě 
dalších akcí, jako je např. akce „Už svítí“, a aktivit u zimního stadionu. S žákovským parlament B.E.S.T.T 
Studénka organizujeme „Diskotéky pro náctileté“, se ZŠ Slunečnice akci „Studénecký kapřík“. Na akcích SAK 
Studénka, příspěvková organizace, vystupují děti ze ZŠ i MŠ ve Studénce i ZUŠ J. A. Komenského Studénka. 
Výstavy zvířat pořádala v prostorech SAK Studénka, příspěvková organizace, Základní organizace Českého 
svazu chovatelů Studénka a Český svaz včelařů, ZO Studénka. 

Městská knihovna Studénka spolupracovala v roce 2015 s mateřskými a základními školami, se SŠEP 
Studénka, o. p. s., s různými spolky, organizacemi i soukromými osobami za účelem splnění své funkce 
komunitní knihovny.

Televize Odra se snažila propagovat činnost spolků v našem městě reportážemi i formou besed.

Sportoviště SAK Studénka, příspěvková organizace, jsou využívány za zvýhodněných podmínek Svazem 
tělesně postižených, Svazem žen Studénka i ZŠ ze Studénky. S HC KES Studénka spolupracujeme při 
přípravě turnajů a soustředění.

Pro všechny občany připravila SAK Studénka, příspěvková organizace, sportovní projekt „Studénka sport life 
2015“. Projekt byl určen široké veřejnosti a jednalo se o soutěž v tradičních i netradičních sportovních 
disciplínách. Zahájení a ukončení projektu proběhlo jako odpolední akce i s programem a také vyhodnocením 
nejlepších. 





SAK příspěvková organizace hospodaří s rozpočtem, který je složen z příspěvku města a výnosů z hlavní a 

doplňkové činnosti, případně z darů.

Příspěvek  města pro rok 2015 byl v celkové výši 13.450.570,84Kč. 

Město Studénka určila závaznými ukazateli nakládání s těmito prostředky na hlavní činnost takto:

EKONOMICKÁ ČÁST

Výdaje na odpisy byly stanoveny dle odpisového plánu a činily v roce 2015 celkově 1 504 267 Kč.  Reálně byla 

na účet města odvedena částka dle závazných ukazatelů 1.019.467,84. 

Dále byl příspěvek určen na zajištění hlavních činností, které organizaci ukládá zřizovací listina. 
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Druh příspěvku výše 
příspěvku 

čerpáno vráceno městu 

Příspěvek na hlavní činnost  

 z toho: 

13 362 967,84   

limit osobních nákladů 9.141.938,00 8.106.677,46 0 

výdaje na odpisy 1.019.467,84 1.549.584,31 0 

příspěvek na činnost Tamburašského souboru 
Brač 

55.000,00 55.000,00 0 

příspěvek na činnost souboru Mažoretky Petra 
Studénka 

47.000,00 47.010,00 0 

dotace na investice 87.603,00 87.603,00 0 

CELKEM 13.450.570,84   

 



HOSPODAŘENÍ SAK STUDÉNKA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE 

V ROCE 2015
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rozpočet 2015 hlavní činnost doplňková činnost celkem %

I. Náklady z činnosti 21 710 923 19 258 585 4 108 631 23 367 216 108%

501 Spotřeba materiálu 2 859 700 1 376 784 2 154 530 3 531 313 123%

502 Spotřeba energie 4 787 040 3 852 903 533 831 4 386 734 92%

504 Prodané zboží 10 000 11 802 2 584 14 386 144%

506 Aktivace dlouhodobého majetku -264 801 -264 801

511 Opravy a udržování 407 000 494 225 16 407 510 633 125%

512 Cestovné 29 500 12 516 12 516 42%

513 Náklady na reprezentaci 30 000 4 153 4 153 14%

518 Ostatní služby 2 707 245 3 130 518 209 985 3 340 503 123%

521 Mzdové náklady 9 091 938 8 106 677 1 090 578 9 197 256 101%

531 Daň silniční 0 2 400 2 400

538 Jiné daně a poplatky 0 1 000 1 000

547 Manka a škody 0 286 266 4 600 290 866

551 Odpisy dlouhodobého majetku 1 300 000 1 549 584 1 549 584 119%

558
Náklady z drobného 

dlouhodobého majetku
131 000 181 289 84 288 265 577 203%

549 Ostatní náklady z činnosti 357 500 513 269 11 827 525 095 147%

II. Finanční náklady 5 010 0 5 010

563 Kurzové ztráty 4 979 4 979

Ostatní finanční náklady 31 31

V. Daň z příjmů 2 631 52 089 54 720

591 Daň z příjmů 2 631 52 089 54 720

B. VÝNOSY CELKEM 21 710 923 18 974 141 4 601 959 23 576 100 109%

I. Výnosy z činnosti 8 257 423 4 790 946 4 601 959 9 392 904 114%

602 Výnosy z prodeje služeb 5 962 423 3 049 876 3 805 660 6 855 536 115%

603 Výnosy z pronájmu 2 060 000 1 618 815 712 316 2 331 131 113%

604 Výnosy z prodaného zboží 45 000 15 067 4 132 19 199 43%

644 Výnosy z prodeje materiálu 50 000 79 851 79 851 160%

648 Čerpání fondů 30 000 38 000 38 000 127%

649 Ostatní výnosy z činnosti 110 000 69 187 69 187 63%

II. Finanční výnosy 0 125 0 0

662 Úroky 0 125

669 Ostatní finanční výnosy 0 0

IV. Výnosy z transferů 13 453 500 14 183 070 0 14 183 070 105%

672
Výnosy vybraných místních 

vládních institucí z transferů
13 453 500 14 183 070 14 183 070 105%

C. VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ

Výsledek hospodaření před zdaněním -289 454 493 328 203 874

Výsledek hospodaření běžného 

účetního období
-292 085 441 239 149 154

108%A. NÁKLADY CELKEM 21 710 923 19 266 227 4 160 719 23 426 946



HLAVNÍ ČINNOST

Z hlediska plnění předmětu činností dle zřizovací listiny jsou nevyššími náklady v hlavní činnosti:
Nejvýznamnějšími nákladovými položkami pro zajištění činností vyplývající ze zřizovací listiny jsou osobní 

náklady včetně sociálního a zdravotního pojištění 8 106 677 Kč (42% z nákladů na hlavní činnost a 35% z 

celkových nákladů organizace), náklady na energie 3 852 903 Kč (20% z nákladů na hlavní činnost a 16% z 

celkových nákladů organizace) náklady na služby 3 130 5182 Kč (16% z nákladů na hlavní činnost a 13% z 

celkových nákladů organizace), jedná se zejména o náklady: na honoráře 1.021.988 Kč, právně ekonomické 

služby 341.046 Kč, ostatní služby 493.887 Kč (Integram, rozbory vody, BOZP, grafické a tiskové zpracování 

panelů do muzea apod.). Náklady na materiál činil 1 376 784 Kč (7% z nákladů na hlavní činnost a 6% z 

celkových nákladů). Jde především o materiál na opravy (404 809 Kč), materiál na kulturní a sportovní akce 

(materiál KA-SA 221 335 Kč), knihy a odborné publikace (137 329 Kč), drobný dlouhodobý hmotný majetek 

(278 009 Kč). Další významnou nákladovou položkou jsou tzv. ostatní náklady z činnosti 513 269 Kč (3% z 

nákladů na hlavní činnost a 2% z celkových nákladů). Patří zde především autorské poplatky (67 014 Kč), 

pojištění majetku (125 856 Kč), přepočet nákladů DPH (315 637 Kč). 

Náklady na opravu a údržbu majetku činily celkem 494 225 Kč ((3% z nákladů na hlavní činnost a 2% z 

celkových nákladů).
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A. NÁKLADY CELKEM 19 266 227 B. VÝNOSY CELKEM 18 974 141

I. Náklady z činnosti 19 258 585 I. Výnosy z činnosti 4 790 946

501 Spotřeba materiálu 1 376 784 602 Výnosy z prodeje služeb 3 049 876

502 Spotřeba energie 3 852 903 603 Výnosy z pronájmu 1 618 815

504 Prodané zboží 11 802 604 Výnosy z prodaného zboží 15 067

506 Aktivace dlouhodobého majetku -264 801 644 Výnosy z prodeje materiálu

511 Opravy a udržování 494 225 648 Čerpání fondů 38 000

512 Cestovné 12 516 649 Ostatní výnosy z činnosti 69 187

513 Náklady na reprezentaci 4 153 II. Finanční výnosy 125

518 Ostatní služby 3 130 518 662 Úroky 125

521 Mzdové náklady 8 106 677 669 Ostatní finanční výnosy 0

531 Daň silniční 2 400 IV. Výnosy z transferů 14 183 070

538 Jiné daně a poplatky 1 000 672

Výnosy vybraných místních 

vládních institucí z 

transferů

14 183 070

541 Smluvní pokuty a úroky z prodlení C. VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ

542 Jiné pokuty a penále
Výsledek hospodaření 

před zdaněním
-289 454

547 Manka a škody 286 266
Výsledek hospodaření 

běžného účetního období
-292 085

551 Odpisy dlouhodobého majetku 1 549 584

558
Náklady z drobného 

dlouhodobého majetku
181 289

549 Ostatní náklady z činnosti 513 269

II. Finanční náklady 5 010

563 Kurzové ztráty 4 979

Ostatní finanční náklady 31

V. Daň z příjmů 2 631

591 Daň z příjmů 2 631

13 450 571

-292 085

Příspěvek města

Hospodářský výsledek - hlavní činnost

HLAVNÍ ČINNOST



Z hlediska výnosů je nejvýznamnější položkou výnosy z prodeje služeb v celkové výši za hlavní činnost 3 049 

876 (16% z výnosů hlavní činnosti a 12% z celkových výnosů organizace), patří zde vstupné a permanentky (2 

068 586 Kč), kurzovné (487 744 Kč), ostatní příjmy (156 899 Kč). Dalším významnou výnosovou položkou je 

příjem z pronájmu umělé ledové plochy, který v roce 2015 činil 1 618 815 Kč (9% z výnosů hlavní činnosti a 7% 

z celkových výnosů organizace).
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DOPLŇKOVÁ ČINNOST

Doplňková činnost SAK Studénka, příspěvková organizace je především tvořena hostinskou činností při 

kulturních akcích a provozováním baru „Na zimáku“, dále pak dlouhodobými pronájmy nebytových prostor a 

krátkodobými pronájmy prostor. Doplňková činnost probíhá v souladu se zřizovací listinou a živnostenskými 

oprávněními.

Nejvýznamnějšími nákladovými položkami v doplňkové činnost v roce 2015 byly spotřeba materiálu 2 154 530 

Kč (52% z nákladů na doplňkovou činnost a 9% z celkových nákladů organizace) v této částce je účtován 

materiál ev. zboží, které se pak v baru promítá jako prodej služeb, mzdové náklady 1 090 578 Kč (26% z 

nákladů na doplňkovou činnost a 5% z celkových nákladů organizace) a také spotřeba energie 533 831 Kč 

(15% z nákladů na doplňkovou činnost a 2% z celkových nákladů organizace).

Nejvyšší výnosy z doplňkové činnosti jsou z provozování hostinské činnosti. V roce 2015 to bylo 3 047 274 Kč 

(66% z výnosů doplňkové činnosti a 13% z celkových výnosů organizace), výnosy z pronájmu byly v roce 2015 

712 316 Kč (15% z výnosů doplňkové činnosti a 3% z celkových výnosů organizace). Celkem byly výnosy z 

doplňkové činnosti 4 601 959 Kč.

A. NÁKLADY CELKEM 4 160 719 B. VÝNOSY CELKEM 4 601 959

I. Náklady z činnosti 4 108 631 I. Výnosy z činnosti 4 601 959

501 Spotřeba materiálu 2 154 530 602 Výnosy z prodeje služeb 3 805 660

502 Spotřeba energie 533 831 603 Výnosy z pronájmu 712 316

504 Prodané zboží 2 584 604 Výnosy z prodaného zboží 4 132

506 Aktivace dlouhodobého majetku 644 Výnosy z prodeje materiálu 79 851

511 Opravy a udržování 16 407 648 Čerpání fondů

512 Cestovné 649 Ostatní výnosy z činnosti

513 Náklady na reprezentaci II. Finanční výnosy 0

518 Ostatní služby 209 985 662 Úroky

521 Mzdové náklady 1 090 578 669 Ostatní finanční výnosy

531 Daň silniční IV. Výnosy z transferů 0

538 Jiné daně a poplatky 672
Výnosy vybraných místních 

vládních institucí z transferů

541 Smluvní pokuty a úroky z prodlení C. VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ

542 Jiné pokuty a penále
Výsledek hospodaření před 

zdaněním
493 328

547 Manka a škody 4 600
Výsledek hospodaření 

běžného účetního období
441 239

551 Odpisy dlouhodobého majetku

558
Náklady z drobného 

dlouhodobého majetku
84 288

549 Ostatní náklady z činnosti 11 827

II. Finanční náklady 0

563 Kurzové ztráty

Ostatní finanční náklady

V. Daň z příjmů 52 089

591 Daň z příjmů 52 089

441 239Hospodářský výsledek - doplňková činnost

DOPLŇKOVÁ ČINNOST
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SAK Studénka, příspěvková organizace dle Zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů č. 

250/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů vytváří své peněžní fondy:

rezervní, investiční, fond odměn, fond kulturních a sociálních potřeb. 

Rezervní fond se tvoří ze zlepšeného hospodářského výsledku příspěvkové organizace. Jelikož v roce 2014 

sice dosáhla hospodářského výsledku, ale do fondu nebyly prostředky zřizovatelem přesunuty, nebyl fond v 

roce 2015 tvořen, nebylo z něho ani čerpáno. Proto jeho počáteční a zůstatek na účtu shodný.

Počáteční stav investičního fondu byl 226 319,9 Kč. V průběhu roku byl fond tvořen a také čerpán odpisy 

majetku, které byly převedeny na účet města.

Fond kulturních a sociálních potřeb (dále FKSP) je tvořen základním přídělem na vrub nákladů příspěvkové 

organizace z ročního objemu nákladů zúčtovaných na platy a náhrady platů a odměny z a pracovní 

pohotovost, na odměny a ostatní plnění za vykonávanou práci. Čerpání fondu se řídí rozpočtem FKSP.

Fond odměn je tvořen ze zlepšeného hospodářského výsledku hospodaření příspěvkové organizace. V roce 

2014 dosáhla příspěvková organizace zlepšeného hospodářského výsledku, ale prostředky nebyly 

zřizovatelem převedeny, proto nebyl fond v roce 2015 tvořen, nebylo z něho ani čerpáno.

 
Počáteční stav 
k 01.01.2015 

Příjmy a výdaje během roku 
Zůstatek účtu 
k 31.12.2015 

fond odměn 22,51 0 22,51 

fond kulturních a 
sociálních potřeb  

14 845,9 

tvorba fondu  58 002,63 

26 651,53 

čerpání fondu 46 197 

rezervní fond ze 
zlepšeného 
hospodářského 
výsledku minulých let 

54 881,94 

tvorba fondu  0 

54 881,94 

čerpání fondu 0 

investiční fond  
 

226 485,9 

tvorba fondu 1 123 233,99 

242 649,05 

čerpání fondu   1 107 070,84  
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V roce 2015 proběhly v SAK Studénka, příspěvkové organizaci tyto veřejnosprávní kontroly ze strany 

zřizovatele:

1  následná veřejnosprávní kontrola – zahájení: 23.03.2015, ukončení 27.03.2015
závěr z protokolu: 
Kontrolou nebyly zjištěny závažné nedostatky, kterými by byla skutečnost nasvědčující spáchání trestného 

činu, neoprávněného použití, zadržení nebo poškození veřejných prostředků přesahující 30.000 Kč. 

Příspěvková organizace čerpala prostředky v souladu se stanoveným účelem, který je dán zřizovací listinou.

2. průběžná veřejnosprávní kontrola – plánované hospodařen í a použití veřejné finanční podpory v roce 2014 

z rozpočtu města Studénky – 17.09.2015 -18.09.2015
závěr z protokolu: bez závad, bez opatření

3. předběžná - plánované hospodaření a použití veřejné finanční podpory v roce 2015 z rozpočtu města 

Studénky – 17.09.2015 -18.09.2015
závěr z protokolu: bez závad, bez opatření

KONTROLY PROVEDENÉ V SAK STUDÉNKA, 

PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE V ROCE 2014
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Díky stabilizaci ekonomické situace a získaným finančním prostředkům z dotací MSK, města Studénky i jiných 

subjektů, jsme v roce 2015 mohli uskutečnit nové projekty v oblasti kultury i sportu.

Tento krok se ukázal jako dobrá cesta a my bychom se chtěli i v roce 2016 touto cestou dále ubírat.

V našich aktivitách bychom dále chtěli pokračovat ve spolupráci se školami ze Studénky i okolních obcí, 

připravili jsme nové pořady pro seniory a nezapomněli jsme ani na náctileté.

I nadále jsou prioritami organizace:
· budovat image organizace kvalitními kulturními, sportovními i společenskými projekty,
· vybudovat systém vzdělávání a motivačních nástrojů pro zaměstnance,
· dále zefektivnit plánování a přípravu projektů,
· ekonomicky i personálně stabilizovat organizaci.

ZÁMĚRY SAK STUDÉNKA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE 

PRO DALŠÍ ROK
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