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Základní údaje 

NÁZEV ORGANIZACE: 

SAK Studénka, příspěvková organizace 

PRÁVNÍ FORMA: 

příspěvková organizace 

IČ: 

66183561 

DIČ: 

CZ66183561 

OBCHODNÍ REJSTŘÍK: 

Krajský soud v Ostravě, oddíl Pr, vložka č. 875 

STATUTÁRNÍ ORGÁN: 

Mgr. Kamil Krahula 

INTERNETOVÉ STRÁNKY: 

www.sak-studenka.cz 

E-MAIL: 

krahula@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. V roce 

2020 došlo k vydání nové zřizovací listiny účinné od 1. 10. 2020. 

 

 

 

 

http://www.sak-studenka.cz/
mailto:krahula@sak-studenka.cz
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HLAVNÍ ÚČEL ORGANIZACE: 

Hlavním účelem příspěvkové organizace je zajišťování kulturních, společenských, vzdělávacích a 

veřejných knihovnických služeb, zabezpečování tělovýchovných, sportovních, regeneračních a 

rekondičních činností a služeb, které slouží k uspokojování kulturních a sportovních potřeb obyvatel 

a návštěvníků města Studénky. 

PŘEDMĚT HLAVNÍ ČINNOSTI ORGANIZACE: 

1. Zajišťování, pořádání a organizování kulturních, kulturně-společenských a vzdělávacích 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. Zabezpečování marketingových a reklamních činností k uplatnění účelu a předmětu činnosti 

organizace, 

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 ORGANIZACE: 

1. hostinská činnost, 

2. pořádání kulturně-společenských, sportovních a vzdělávacích akcí včetně jejich 

zprostředkování, 

3. výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona. 
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Provozovny organizace 

PROVOZOVNY ORGANIZACE 

DĚLNICKÝ DŮM 

V prostorech Dělnického domu se nachází zázemí a kanceláře divize Kultura. Součástí zázemí je i studio 

TV Odra. Dělnický dům plní ve Studénce funkci kulturního domu. Proto se v něm konají převážně 

kulturní a společenské akce. Jeho prostory jsou také pronajímány veřejnosti a firmám. Pořádají se zde 

oslavy, vzdělávací akce, společná setkání.  

Prostory Dělnického domu využívají pravidelně taktéž dva soubory, které jsou součástí naší organizace 

– Mažoretky Petra a Tamburašský soubor Brač. Dělnický dům využívají ke svým setkáním i další spolky 

a soubory ze Studénky a blízkého okolí. 

V průběhu roku se zde konala i zasedání zastupitelstva města Studénky. 

V roce 2021 byl Dělnický dům vzhledem k zákazu pořádání hromadných akcí uzavřen pro veřejnost 

po dobu pěti měsíců.  

PROSTORY DĚLNICKÉHO DOMU 

NÁZEV KAPACITA UMÍSTĚNÍ 
 

Velký sál s balkonem 255 + 55 (balkon) přízemí  

Přísálí  113 přízemí  

Klubovna 17 přízemí  

Zrcadlový sál 64 1. poschodí  

PROVOZOVNA SÍDLO PROVOZOVNY   

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 koupaliště – biotop Sjednocení 812, Studénka   

Zimní stadion Budovatelská 770, Studénka   

Sportovně ubytovací komplex Budovatelská 770, Studénka   

Sportovně rekreační areál Budovatelská 770, Studénka   

Venkovní víceúčelové hřiště u ZŠ Františka kardinála 

Tomáška 
2. května 500, Studénka 

  

Venkovní víceúčelové hřiště u ZŠ Butovická Butovická 346, Studénka   

Rodinné centrum a depozitář muzea Tovární 386, Studénka   
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Součástí budovy je restaurace Dělnický dům, tyto prostory jsou i s kavárnou v Dělnickém domě 

pronajaty v rámci dlouhodobého pronájmu. Účel pronájmu je stanoven na provozování restaurace a 

kavárny.  

NÁJEMCE NEBYTOVÝCH PROSTOR DĚLNICKÉHO DOMU 

NÁJEMCE ÚČEL PRONÁJMU DOBA PRONÁJMU 
 

Libor Polehla provozování 
restauračního zařízení 

2021 
 

 

KNIHOVNA 

Městská knihovna sídlí ve dvou budovách, je tedy rozdělena na dvě pobočky. První se nachází 

v prostorech zámku v městské části Studénka 1. Je v přízemí a rozkládá se ve třech místnostech levého 

křídla zámku. Druhá je umístěna v budově soukromé Střední ekonomicko-podnikatelské školy 

v městské části Studénka-Butovice. Prostory knihovny se rozkládají v zadním traktu školy a pokrývají 

přízemí a část prvního podlaží. V průběhu roku byla v obou knihovnách z důvodu protiepidemických 

opatření zřízena výdejová okénka. 

 

VAGONÁŘSKÉ MUZEUM 

Expozice vagonářského muzea je umístěna v prostorech zámku ve Studénce 1 na ulici Panské 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 vagonářské výrobě. Jedním z 

dominantních výstavních exponátů je plně funkční modelová železnice. 

Muzeum se nachází v prostore zámecké věže a přilehlých místnostech 1. – 3. nadzemního podlaží. 

V roce 2020 byla nově otevřena expozice v jedné z místností ve 2. podlaží. Muzeum získalo prostory 

v budově na ulici Tovární, kde je přemístěn depozitář muzea. 

 

AREÁL KOUPALIŠTĚ – BIOTOP 

Areál se rozprostírá mezi dvěma městskými částmi Studénky. Biotop má tři vzájemně propojené vodní 

plochy, z nichž jedna slouží ke koupání plavců, druhá je dětským brouzdalištěm a třetí zajišťuje 

dopadovou plochu pro vodní tobogán. Areál je vybaven veškerým zázemím, počínaje šatnami, 

sprchami, technickým zázemím, občerstvením a barem. Hlavní vodní atrakci v podobě tobogánu 

doplňují různé chrliče. Mimo vodní plochu jsou umístěny dětské herní prvky a malé zastřešené 

podium. V areálu se nachází také beachvolejbalové kurty. Po celkové rekonstrukci absolvoval biotop 

svou třetí sezonu.  

Pronajaty zůstaly nebytové prostory občerstvení a baru spolku POP-STU, který zde provozoval 

restaurační zařízení i v tomto roce.  
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NÁJEMCI NEBYTOVÝCH PROSTOR PŘÍRODNÍHO KOUPALIŠTĚ 

NÁJEMCE ÚČEL PRONÁJMU DOBA PRONÁJMU 
 

POP-STU, z.s. provozování 
restauračního zařízení 

2021 
 

 

ZIMNÍ STADION 

Zimní stadion se nachází v městské části Butovice a jeho součástí jsou prostory fitcentra a místnosti, 

které jsou pronajímány soukromým subjektům. K budově stadionu je připojen sportovně ubytovací 

komplex.  

Zázemí zimního stadionu je využíváno převážně hokejovým klubem HC Studénka, který zde má svou 

kancelář. Využívá šatny pro jednotlivé věkové kategorie a trenéry, prostory pro brusírnu a místnosti 

pro skladování hokejového vybavení. 

Zbylé místnosti slouží jako šatny pro nájemce ledové plochy z řad veřejnosti, případně hostujícím 

mužstvům v rámci hokejových utkání. V prostorech zimního stadionu je místnost, kde se nachází 

solárium. 

Nebytové prostory určené k pronájmu využívali soukromí nájemci v roce 2021 pro provoz pizzerie, 

baru, kosmetického salónu, prodejny zemědělských potřeb a skladovacích prostor. 

NÁJEMCI NEBYTOVÝCH PROSTOR ZIMNÍHO STADIONU 

NÁJEMCE ÚČEL PRONÁJMU DOBA PRONÁJMU 
 

Moravia Wings, s.r.o. provozování 
restauračního zařízení 

2021 
 

Wild Kroko, s.r.o. 

provozování 
restauračního zařízení 
provozování kanceláře 
a skladovacích prostor 

2021 

 

Dušan Görge provozování kanceláře 2021  

Monika Holíková provozování 
kosmetických služeb 

2021 
 

Petr Balaga 
provozování prodejny 
zemědělských a 
zahradnických potřeb 

2021 
 

Klára Šimurdová skladovací prostory 
pro e-shop 

od 01.10.2021 
 

  

SPORTOVNĚ UBYTOVACÍ KOMPLEX 

Sportovně ubytovací komplex je stavebně spojen se zimním stadionem. Najdeme zde bazén o 

rozměrech 17 x 5 m, sauny pro muže a pro ženy, bowling a bar. V místnosti, kde došlo k odstranění 

vířivé vany, byla nově naistalována infrasauna, která zahájila provoz 08.11.2021. Vnitřní bazén byl po 
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celý rok uzavřen pro veřejnost z důvodu přípravy celkové rekonstrukce. Bazén bude znovuotevřen 

v roce 2022.   

V ubytovací části komplexu se nachází 6 pokojů s celkovou kapacitou 29 lůžek.  

Členění pokojů: 

2x pětilůžkový pokoj se společným sociálním zařízením 

2x 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 a provozovna 

masáží.  

NÁJEMCE NEBYTOVÝCH PROSTOR SPORTOVNĚ UBYTOVACÍHO KOMPLEXU 

NÁJEMCE ÚČEL PRONÁJMU DOBA PRONÁJMU 
 

Jana Dreslerová provozování masáží 2021  

 

SPORTOVNĚ REKREAČNÍ AREÁL 

Sportovně rekreační areál je venkovní prostor sousedící s budovou sportovně ubytovacího komplexu, 

který v sobě zahrnuje posezení s dětským hřištěm, brouzdalištěm a minigolfem. 

 

RODINNÉ CENTRUM 

Rodinné centrum se nachází v budově bývalé MŠ na ulici Tovární. Rodinné centrum v současnosti 

disponuje menší tělocvičnou, šatnou, dvěma místnostmi pro děti v prvním patře a novou hernou 

v suterénu. Nově bylo před budovou vybudováno taky parkoviště a součástí centra se stala i zahrada 

rozprostírající se za budovou. 
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Omezený provoz 

Počátek roku 2021 se nesl ve znamení vládních omezení v důsledku další vlny šíření nákazy COVID-

19. Z tohoto důvodu byl provoz všech středisek SAK Studénka v prvních měsících omezen nebo úplně 

zrušen. Ledová plocha zimního stadionu byla rozpuštěna již na konci roku 2020. V prvních třech 

měsících zůstal stadion z důvodu vládních opatření uzavřen a na ledovou plochu mohla vjet veřejnost 

až v srpnu.  Nejcitelněji se omezení dotkla provozování restauračních služeb a pořádání hromadných 

kulturních a společenských akcí. V případě SAK Studénka to bylo zejména uzavření sportovně 

ubytovacího komplexu na zimním stadionu a zrušení kulturně společenských akcí.  

Uzavřeny byly v důsledku těchto opatření ale i další provozovny. Nemohly být pronajímány prostory 

Dělnického domu k hromadným akcím. Městská knihovna fungovala pouze v rámci výdejových 

okének, přišla tak o možnost pořádat přednášky a semináře. Došlo k uzavření prostor saun, solária a 

fitcentra.  Svou činnost nemohlo vykonávat ani Rodinné centrum. Uzavřeno muselo být v prvních dvou 

týdnech své sezóny Vagonářské muzeum. Nejméně se omezení provozu dotklo přírodního biotopu, 

který byl otevřen po celou letní sezonu. 

UZAVŘENÍ PROVOZU JEDNOTLIVÝCH PROVOZOVEN Z DŮVODU COVID 19 

Omezení provozu postihlo i dlouhodobé nájemce nebytových prostor v jednotlivých budovách 

spravovaných SAK Studénka. V případě úplného pozastavení provozu byla u těchto nájemců ponížena 

cena za nájem o 50% za dny, kdy nemohli mít otevřeno. Ponížení nájemného se týkalo zejména 

provozovatelů restauračních služeb bez výdejového okénka, kosmetických služeb a masáží. 

 

PROVOZOVNA DOBA ÚPLNÉHO UZAVŘENÍ PROVOZU   

Dělnický dům 5 měsíců   

Knihovna – zámek 2,5 měsíce   

Knihovna – sídliště 2,5 měsíce   

Vagonářské muzeum 0,5 měsíce   

Areál koupaliště – biotop -   

Zimní stadion 4 měsíce   

Sportovně ubytovací komplex 4 měsíce   

Sportovně rekreační areál -   

Venkovní víceúčelové hřiště u ZŠ Františka kardinála 

Tomáška 
- 

  

Venkovní víceúčelové hřiště u ZŠ Butovická -   

Rodinné centrum 4 měsíce   
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Personální obsazení a organizační struktura 

VEDENÍ ORGANIZACE: 

Mgr. Kamil Krahula, ředitel 

PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ: 

KULTURA 

VEDOUCÍ POZICE PRACOVNÍ POZICE JMÉNO A PŘÍJMENÍ 

DATUM NÁSTUPU/UKONČENÍ PP 

 

Vedoucí divize Kultura Vedoucí programu a propagace Ing. Radka Tomášková  

Vedoucí střediska 

Rodinné centrum 

Koordinační, projektový a 
programový pracovník, 
koordinátor aktivit pro rodiny 
s dětmi 

Lucie Zajícová 

 

 Samostatný referent Alena Podstavková  

 Pracovnice úklidu Zdeňka Velčovská  

Vedoucí střediska 

Knihovna 
Vedoucí knihovny 

Bc. Ludmila Nováková 
 

 Knihovnice Mgr. Dagmar Válková  

 Knihovnice Ludmila Goldová 

(duben - prosinec 2021, nemocenská) 

 

 
Knihovník Bc. David Nitka 

(září - prosinec 2021, zástup za 
nemocenskou) 

 

Vedoucí střediska  

TV ODRA 
Specialista videozáznamu 

Jakub Švarc 
 

 Specialista videozáznamu Tereza Rusková 

(od prosince 2021 nemocenská) 

 

Vedoucí střediska 

Muzeum 
Vedoucí vagonářského muzea 

Bronislav Novosad 
 

 Referent správy muzejní sbírky Ivana Hoňková  

Další pracovní činnosti byly řešeny uzavíráním dohod o provedení práce, či dohod o pracovní činnosti. 

Šlo o tyto pozice: 

• DPP – pořadatelská činnost, obsluha baru, úklid v knihovně a muzeu, lektoři kurzů, obsluha při 

akcích,  

• DPČ – průvodci v muzeu 
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SPORT 

VEDOUCÍ POZICE PRACOVNÍ POZICE JMÉNO A PŘÍJMENÍ 

DATUM NÁSTUPU/UKONČENÍ PP 

 

Vedoucí divize Sport 
Vedoucí zimního stadionu, 
přírodního koupaliště, fitcentra 
a víceúčelových hřišť 

Ondřej Stanek 

 

Vedoucí strojník Strojník, údržbář, ledař Alan Bittner  

 Strojník, údržbář, ledař Miloš Bechný  

 Strojník, údržbář, ledař Pavel Mrkos  

 Strojník, údržbář, ledař Jiří Svátek  

 Strojník, údržbář, ledař Rostislav Thanheiser  

 Strojník, údržbář, ledař Radek Vavroš 

             (od 01.08.2021) 

 

Vedoucí divize 

Ekonomika a správa 
Vedoucí divize ekonomika a 
správa, hlavní pokladní 

Lucie Skýpalová 
 

Vedoucí střediska 

rekreační a hostinské 

činnosti s ubytováním 

Vedoucí sportovně ubytovacího 
komplexu Jana Dreslerová 

(do 17.08.2021) 

 

 Pracovnice obchodního provozu Petra Jakešová Dostalíková  

 Pracovnice obchodního provozu Eliška Jarabková  

 Pracovnice obchodního provozu Daniela Gajdová 

(od 01.08.2021) 

 

 Pracovnice úklidu Ivana Pobořilová 

(září – prosinec 2021 nemocenská) 

 

 
Pracovnice úklidu Petra Horváthová 

(od 01.09.2021, zástup za 
nemocenskou) 

 

 Pracovnice úklidu Alena Trejtnarová  

 Pracovnice úklidu Andrea Robenková 

              (od 01.09.2021) 

 

 Správa IT (DPP) Vít Falhar  

 Mzdová účetní (DPČ) Dagmar Zámorská   

Další pracovní činnosti byly řešeny uzavíráním dohod o provedení práce a dohod o pracovní činnosti. 

Šlo o tyto pozice:  

• DPP – obsluha baru, úklid, obsluha fitcentra, koupaliště, rozhodčí, časomíra, správce IT 

• DPČ – obsluha baru, obsluha fitcentra, mzdová účetní 
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Kultura 

Divize KULTURA zahrnuje jak samostatnou oblast Kultury, tak Knihovnu, Vagonářské muzeum, TV 

Odra a Rodinné centrum. Stejně jako v loňském roce byl i letošní začátek roku poznamenán pandemií 

koronaviru. Byly zakázány veškeré kulturní a společenské akce. To co bylo na toto období 

naplánováno, muselo být přeloženo, či úplně zrušeno. K malému rozvolnění došlo až koncem května.  

V této době „kulturní nečinnosti“ jsme ale nezaháleli a snažili se občanům nabídnout alespoň 

bezkontaktní vyžití. Každý měsíc probíhala Fotosoutěž – Studénka pohledem občanů, která si získala 

popularitu. V únoru jsme vyhlásili výtvarnou soutěž a duben patřil sportovní výzvě pro školáky. 

V únoru jsme nabídli pomoc při registraci seniorů k očkování. S touto činností jsme pokračovali až do 

konce května 2021, kdy přišla řada na věkovou kategorii, která již pomoc nepotřebovala. Celkem jsme 

pomohli zaregistrovat 43 občanů, provést rezervaci 50 občanům a desítkám poskytnout poradenskou 

pomoc. 

V dubnu jsme se zapojili do celostátní soutěže Křížovkářská liga, kterou organizuje ostravský spolek 

Počteníčko. Tímto jsme potěšili celkem 41 seniorů, kteří si po dobu 10 týdnů pravidelně vyzvedávali 

v okénku na zimním stadionu soutěžní křížovky.  

V červnu jsme opět začali pořádat kulturní akce, které jsme operativně přizpůsobovali aktuálním 

hygienickým opatřením. Tato opatření nám však neumožnila uspořádat některé tradiční vánoční akce. 

PROGRAM A PROPAGACE 
Středisko pořádá kulturní akce pro všechny věkové kategorie obyvatel Studénky a blízkého okolí. 

Organizuje kulturní akce i další projekty, zabezpečuje zpracování a vydávání Zpravodaje města 

Studénka a zajišťuje kompletní propagaci akcí včetně výlepu plakátů a inzerce na výlepových plochách 

ve Studénce a Nové Horce. Dále zajišťuje provoz Dělnického domu a pořádá kurzy cvičení pro 

veřejnost.  

Začátek roku byl opět ve znamení pandemie a nucené přestávky všech kulturních a společenských akcí. 

Činnost jsme museli až do června omezit na pořádání bezkontaktních akcí (Křížovkářská liga, 

fotografická soutěž, sportovní výzva, výtvarná soutěž, aj.) Některé akce byly úplně zrušeny, jiné 

odloženy na rok 2022. 

Celkem bylo na rok 2021 naplánováno konání 58 kulturních akcí. Nakonec se podařilo 

z naplánovaných akcí uskutečnit 27 a dalších 13 proběhlo v omezeném režimu s ohledem na aktuální 

opatření. Z pohledu občanů se jednalo o úspěšné akce, ale věříme, že rok 2022 bude pro kulturu 

příznivější.  

Společenské akce 

Situace, která byla v roce 2021, neumožňovala pořádání větších společenských akcí konaných ve 

vnitřních prostorech. Za přísných hygienických podmínek se nám podařilo uspořádat různé koncerty, 

divadelní představení a večer věnovaný ženám.  
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Venkovní akce 

V červnu jsme zahájili sezónu venkovních akcí Havajským odpolednem, které jsme uspořádali ke Dni 

dětí před zimním stadionem. Pestrost programu uchvátila nejen malé návštěvníky, ale i jejich rodiče. 

Abychom v letošním roce nepřišli o tradiční Den města, rozhodli jsme se ho nahradit Multižánrovým 

hudebním týdnem města. K tomuto záměru nás vedla skutečnost stálého omezování počtu účastníků 

na akcích. Počet návštěvníků, který bývá na Dni města, jsme tak rozptýlili do šesti dnů a tím dosáhli 

možnosti kulturní akci tohoto typu uskutečnit. Hudební týden města zahrnoval různorodé koncerty 

pro všechny věkové kategorie. Celý program se odehrával na náměstí Republiky v termínu od 14. do 

19. 6. 2021. Hudební týden zahájila dechová kapela. Kromě vystoupení na náměstí jsme menší dechový 

orchestr přivezli k domovu sv. Anny, kde svým koncertem hudebníci potěšili také klienty domova. 

V úterý si mohli občané poslechnout Swingový orchestr Bedřicha Pukovce, ve středu cimbálovou 

muziku, ve čtvrtek žáky a učitele hudební školy Musicale, v pátek vystoupila popová skupina Poetika a 

v sobotu kapela Like-it, Ajdontker a Demos. Návštěvnost na akci byla velmi uspokojivá a dostali jsme 

na ni spoustu pozitivních reakcí. 

Prázdninový program jsme zahájili 30. června na koupališti. Vstup pro návštěvníky byl v tento den 

zdarma a děti mohly využít spoustu atrakcí jak na vodě, tak na souši. Celkem se akce zúčastnilo 650 

osob. Celé prázdniny provázel tradiční Letní festival. Tentokrát byly středy určeny výhradně dětem, 

pro které jsme si připravili pohádky, tvořivé dílny a různá vystoupení. Poslední prázdninová středa 

ukončila letní festival opět programem na koupališti. Pátky byly určeny dospělému publiku, 

zahrnovaly poslechové hudební večery a dvě letní kina. V rámci letního festivalu bylo uspořádáno 

celkem 12 akcí.  

V polovině srpna se také uskutečnila akce Fajne léto, která je zaměřena na rodiny s dětmi. Akce se 

konala na zámecké zahradě a také v prostorách Vagonářského muzea, které bylo pro návštěvníky 

otevřeno v tento den zdarma. Lidé se tak mohli seznámit s jednou z technických památek patřící do 

projektu Technotrasa. Z důvodu nepříznivého počasí jsme tradiční Ukončení léta přestěhovali 

z dělnické zahrady do velkého sálu Dělnického domu. 

V září jsme uspořádali druhý ročník Burčákových slavností, který se konal na náměstí Republiky. Po 

celý den hrála k poslechu cimbálová muzika, probíhaly přednášky o pěstování vína a řízená degustace. 

Nechyběl doprovodný program pro děti a stánky s občerstvením.  

V listopadu jsme společně se Štramberkem uspořádali akci ke 140. výročí trati Studénka-Štramberk. 

K tomuto výročí byl na trati provozován historický parní vlak. Na nádražích ve Studénce a Štramberku 

probíhal doprovodný kulturní program. Návštěvníci si mohli vychutnat divadelní představení 

v dobových kostýmech, vystoupení Tamburašského souboru Brač, získat informace o Vagonářském 

muzeu, vytvořit si originální buttonku a samozřejmě se občerstvit. 

Koncem října jsme uspořádali poslední venkovní akci sezóny, a to Čarodějné ohně. Program tentokrát 

s ohledem na vládní opatření probíhal pouze na zámecké zahradě. Nechyběla strašidelná stezka se 

soutěžními kvízy pro děti a vystoupení v podobě světelné a ohnivé show. Na této akci se sešlo přes 600 

osob.  
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Koncerty a advent 

Na první adventní neděli byl k rozsvícení vánočního stromu nachystán doprovodný program v podobě 

koncertu, tvořivých dílen, andělské pošty a stánků s občerstvením. Na poslední chvíli (v pátek 26. 

listopadu) vyhlásila vláda nouzový stav a změnila pravidla týkající se pořádání adventních akcí, takže 

jsme výše uvedenou akci pod názvem Už svítí museli na poslední chvíli zrušit a rozsvícení vánočního 

stromu proběhlo bez doprovodného programu.  

Další adventní akce jako koncert Tamburašského souboru Brač a Vánoční koncert Martina Chodúra se 

za splnění přísných protiepidemických podmínek podařilo uskutečnit.  

Akce pro seniory 

V letošním roce bylo připraveno několik akcí pro seniory. Po rozvolnění opatření se podařily 

uskutečnit dva koncerty, a to hudebně zábavná féerie složená z největších operetních šlágrů v podání 

swingového a tanečního orchestru pod vedením Zdeňka Pukovce – Jste kavalír, to znám, aneb opereta 

ještě jednou. A koncert slovenské skupiny Black Band známé z TV pořadu Šlágr.  

Nově se senioři mohli zapojit do křížovkářské soutěže, která se mohla konat i v době absolutního 

lockdownu. Na jaře se soutěže zúčastnilo 41 seniorů, na podzim se počet zvýšil na 58 seniorů. Do 

křížovkářské ligy se také zapojily i klienti místního domova NaNovo. Správně vyplněné a odevzdané 

formuláře byly zařazeny do losování o ceny. Ceny do soutěže poskytl prostřednictvím spolku 

Počteníčko Moravskoslezský kraj a nemalým dílem také město Studénka.  

PŘEHLED USPOŘÁDANÝCH KULTURNÍCH AKCÍ 

DATUM KONÁNÍ AKCE NÁZEV POŘADU NÁVŠTĚVNOST 
 

Leden (1)    

 Fotosoutěž – Studénka pohledem občanů 22  

Únor (3)    

 Výtvarná soutěž pro děti 21  

 Fotosoutěž – Studénka pohledem občanů 26  

 Registrace a rezervace občanů – očkování proti COVID-19 4  

Březen (2)    

 Fotosoutěž – Studénka pohledem občanů 32  

 Registrace a rezervace občanů – očkování proti COVID-19 41  

Duben (8)    

08.04.2021 Jarní křížovkářská liga 13  

15.04.2021 Jarní křížovkářská liga 27  

22.04.2021 Jarní křížovkářská liga 29  

29.04.2021 Jarní křížovkářská liga 32  

 Sportovní výzva pro školáky 31  

 Fotosoutěž – Studénka pohledem občanů 13  
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 Registrace a rezervace občanů – očkování proti COVID-19 42  

Květen (7)    

06.05.2021 Jarní křížovkářská liga 37  

15.05.2021 Jarní křížovkářská liga 41  

20.05.2021 Jarní křížovkářská liga 41  

21.05.2021 Běžecký workshop – M. Škorpil 20  

 Fotosoutěž – Studénka pohledem občanů 13  

 Registrace a rezervace občanů – očkování proti COVID-19 6  

Červen (11)    

03.06.2021 Jarní křížovkářská liga 41  

04.06.2021 Havajské odpoledne 500  

10.06.2021 Jarní křížovkářská liga 41  

14.06.2021 Multižánrový hudební týden města Studénka – dechová 
hudba 

180 
 

15.06.2021 Multižánrový hudební týden města Studénka – swingový 
orchestr 

180 
 

16.06.2021 Multižánrový hudební týden města Studénka – Musicale a 
PHS 

160 
 

17.06.2021 Multižánrový hudební týden města Studénka – cimbálová 
muzika 

160 
 

18.06.2021 Multižánrový hudební týden města Studénka – Poetika 500  

19.06.2021 Multižánrový hudební týden města Studénka – Like-it, 
Ajdonker, Demos 

1 200 
 

30.06.2021 Zahájení léta na koupališti 650  

 Fotosoutěž – Studénka pohledem občanů 12  

Červenec (8)    

01.07.2021 Jarní křížovkářská liga – losování 38  

07.07.2021 Letní festival: Zašmodrchané pohádky 45  

09.07.2021 Letní festival: Letní kino 150  

14.07.2021 Letní festival: Pohádky pana Pohádky 40  

21.07.2021 Letní festival: Tvoření pro děti 95  

23.07.2021 Letní festival: Poslechový hudební večer 50  

28.07.2021 Letní festival: Šípková Růženka 65  

30.07.2021 Letní festival: Poslechový hudební večer 35  

Srpen (7)    

04.08.2021 Letní festival: Trampská pohádka 65  

06.08.2021 Letní festival: Letní kino 200  

14.08.2021 FAJNÉ LÉTO 800  
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18.08.2021 Letní festival: Bublináda klauna Bublína 250  

20.08.2021 Letní festival: Poslechový hudební večer 60  

25.08.2021 Letní festival: Ukončení léta pro děti 700  

27.08.2021 Ukončení léta 123  

 Velká letní fotosoutěž 15  

Září (7)    

12.09.2021 Divadelní představení – Nezbedná čarodějka 13  

15.09.2021 Studénecká pětka – (spolupráce s KIDS Studénka z.s.) 250  

18.09.2021 Burčákové slavnosti 220  

19.09.2021 Burčákové slavnosti 1000  

23.09.2021 Podzimní křížovkářská liga 32  

28.09.2021 Koncert – Jste kavalír, to znám 98  

30.09.2021 Podzimní křížovkářská liga 41  

Říjen (7)    

07.10.2021 Podzimní křížovkářská liga 42  

08.10.2021 FASHION SHOW 50  

14.10.2021 Podzimní křížovkářská liga 45  

15.10.2021 Koncert – Black Band 41  

16.10.2021 Zpátky do minulosti – výročí trati Studénka – Štramberk 1500  

21.10.2021 Podzimní křížovkářská liga 52  

29.10.2021 Čarodějné ohně 600  

Listopad (4)    

04.11.2021 Podzimní křížovkářská liga 56  

11.11.2021 Podzimní křížovkářská liga 58  

18.11.2021 Podzimní křížovkářská liga 58  

25.11.2021 Podzimní křížovkářská liga 58  

Prosinec (6)    

02.12.2021 Fotosoutěž – Studénka pohledem občanů 58  

04.12.2021 Adventní koncert – Tamburašský soubor Brač 53  

08.12.2021 Česko zpívá koledy on-line -  

16.12.2021 Podzimní křížovkářská liga – losování  40  

18.12.2021 Studénecký rynek 1500  

19.12.2021 Adventní koncert – Martin Chodúr 175  

 ND předplatné 3 x 38 38  

CELKEM  12 636  

Tabulka zobrazuje přehledný souhrn kulturních akcí konaných v roce 2021 i s návštěvností jednotlivých akcí. V celkovém 
čísle není započítána návštěvnost z ND předplatné a Studénecká pětka. 
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Kurzy 

Jarní kurzy se vzhledem k pandemické situaci nekonaly. Na podzim se otevřely následující kurzy: 

• Cvičení na páteř, klouby a posílení pánevního dna 

Termín:  04.10. – 13.12.2021 

Počet lekcí:  11 lekcí 

Počet osob: 27 osob 

• Kalanetika 

Termín: 07.10. – 16.12.2021 

Počet lekcí: 10 lekcí 

Počet osob: 10 osob 

• Rekondiční cvičení s prvky jógy 

Termín: 06.10. – 15.12.2021 

Počet lekcí:  9 lekcí  

Počet osob: 18 osob 

Služby a pronájem prostor Dělnického domu 

SAK Studénka, příspěvková organizace, nabízí v Dělnickém domě prostory pro konání plesů, školení, 

seminářů, prezentací, slavnostních rautů, podnikových večírků a dalších společenských aktivit. V rámci 

Dělnického domu nabízí prostory s kapacitou od 10 do 420 míst. Na území celého města zajišťuje 

výlepovou službu. Ceny jednotlivých služeb jsou uvedeny v ceníku organizace na webových stránkách. 

Předprodej 

V roce 2021 došlo k vrácení nefunkčního rezervačního systému společnosti TGB entrance, s.r.o. 

Rezervace kurzů tak v současné době probíhá přes rezervační systém Webooker, který je k tomuto 

účelu vytvořen. Pro prodej vstupenek na kulturní a společenské akce využíváme služby společností 

zajišťující on-line prodej.  

Předplatné do Národního divadla Moravskoslezského 

Vzhledem k pandemické situaci bylo možné až na podzim 2021 využít vouchery, které byly poskytnuty 

jako kompenzace za 5 zrušených představení z roku 2020. Tuto možnost využilo 34 předplatitelů. Od 

listopadu 2021 začala nová předplatitelská sezóna 2021/2022, divadlo navštěvovalo 24 předplatitelů. 

MAŽORETKY PETRA 
Začátek sezóny bohužel zasáhla epidemie coronaviru a všechny soutěže byly v jarní sezóně zrušeny. 

Tréninky musely probíhat pouze on-line formou. Trenérky si pro své svěřenkyně přichystaly různé 

sestavy, které jim pak on-line formou předváděly. Každý pak nacvičoval prvky sestavy v rámci 

možností v domácích podmínkách. Důležitý byl fakt, že všichni zůstali po celou dobu v kontaktu.  

Asociace ČMFS, ve které jsou děvčata registrována, přesunula i přes mnoho zádrhelů celou soutěžní 

sezónu do podzimních termínů, avšak v omezeném množství choreografií. Za klub se podzimní části 

zúčastnila tři děvčata se sólo formacemi v kategorii sólo senior „A“ mladší. Přes kvalifikační kola do 

finále postoupily dvě sólistky – Macejová Nela, Honová Simona. 
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Simona Honová se ve finálovém kole umístila na 3. místě a dosaženými body postoupila na Světový 

pohár konaný koncem října v Praze. 

Světového poháru v Praze se účastnily i mažoretky ze zahraničí, a to tým MANGO z Ruska. Bohužel tato 

soutěž již byla poznamenána omezeními, tak i tady byl omezený počet účastnic. Na poháru se opět 

zadařilo a Simona Honová se umístila na krásném 3. místě. Konkurence byla opravdu vysoká a bodově 

ji od prvního místa dělily jen 2 desetiny bodu. S výsledky je soubor mažoretek opravdu spokojený a 

doufá, že příští sezóna 2022 bude přívětivější a bude tak moci přihlásit daleko více choreografií. 

Ve školním roce 2020/2021 navštěvuje soubor celkem 29 děvčat.  

Všechny kategorie pracují s náčiním Baton (hůlka), a to jak ve velkých formacích, tak v mini a sólo 

formacích.  

TAMBURAŠSKÝ SOUBOR BRAČ 
Aktuální počet členů je 14 osob, avšak členové usilují o vyvolání zájmu o hraní na tamburu u dětí.  

Zkoušky Tamburašského souboru Brač probíhají v prostorách Dělnického domu každý pátek, 

v případě potřeby také ve středu. Vzhledem k pandemické situaci v období leden až duben probíhaly 

zkoušky individuálně a pomocí internetového připojení. Tamburašský soubor Brač je připraven 

kdykoliv vystoupit na různých akcích města Studénky.  

USKUTEČNĚNÁ VYSTOUPENÍ 

MĚSÍC VYSTOUPENÍ 
  

Květen Celovečerní vystoupení bez přítomnosti diváků – vysíláno prostřednictvím TV 
Odra 

  

 Komorní vzpomínková akce k výročí úmrtí Milana Gelnara   

 Nahrávání nového alba v katolickém kostele   

Červen Vystoupení v rámci Multižánrového hudebního týdne města Studénky   

Červenec Promenádní koncert na náměstí v Klecanech   

29.7. – 1.8. 55. ročník Mezinárodního folklorního festivalu v Záhřebu   

Srpen Promenádní koncert na náměstí ve Šternberku   

 Charitativní vystoupení na nádvoří zámku v Černé Hoře   

 Promenádní koncert na náměstí ve Veselí na Moravě   

Září Vystoupení u příležitosti 140. výročí železniční trati Studénka-Štramberk   

 Vystoupení v rámci znovuotevření kaplle sv. Anny v Butovicích   

Říjen Obranářský speciál – doprovodné vystoupení   

 Koncert v kulturním domě Kateřinice   

Listopad Vystoupení na večírku kosmetické firmy JUST v Praze   

 Hudební setkání s družebním souborem Pražští tamburaši   

Prosinec Vánoční koncert v Dělnickém domě   
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ZPRAVODAJ MĚSTA 
Na jaře 2019 prošel Zpravodaj města Studénky podstatnými změnami. Od ledna do března 2019 byl 

tradičně vydáván v nákladu 600 ks. Obálka zpravodaje zůstala zachována a každý měsíc měnila svou 

barevnost a hlavní motiv (od počátku roku 2008 byla zajištěna variabilní barevnost každého čísla). 

Vnitřní část zpravodaje byla provedena v černobílé barvě a rozdělena do několika rubrik, např. 

informace z městského úřadu, ze škol, ze sportu a kultury apod. Pravidelné rubriky pak byly doplněny 

o články čtenářů, pozvánky na kulturní, sportovní a jiné akce a inzerci. V tomto období byl rovněž 

zpravodaj zpoplatněn částkou 5 Kč/ks. Od dubna roku 2019 byl Zpravodaj města Studénky nově 

vydáván v počtu 3 000 ks. Vzhled obálky a rubriky měsíčníku zůstaly nezměněné, ale byly tištěny v 

celobarevném provedení. Další pozitivní změnou bylo zrušení poplatku a poskytnutí zpravodaje široké 

veřejnosti zdarma. Od červnového vydání roku 2020 se snížil počet výtisků na 2700 ks v návaznosti 

na uzavření některých provozoven v důsledku Covid-19. V roce 2021 zůstal počet výtisků nezměněn a 

po celý rok byl zpravodaj vydáván v rozsahu 2700 ks. Tento počet se zdá být optimální, protože zůstává 

nerozebráno malé množství zpravodajů a nesetkali jsme se ani se stížností, že se na někoho nedostalo. 

Od roku 2005 byla všechna čísla pravidelně uváděna na webových stránkách SAK Studénka, 

příspěvkové organizace.  

Stejně jako v minulých letech byl zpravodaj města nabízen v novinových stáncích a obchodech. Nově 

pak bylo možné získat měsíčník také u lékařů, v Nové Horce a v Restauraci a penzionu U nádraží. 

Měsíčně se zpravodaj rozesílal do více než 30 měst, knihoven a institucí v ČR. 

Distribuční místa zpravodaje města na konci roku 2021: 

1. Dělnický dům, 2. května 7 
2. Drogerie Risol (pošta Partner), 2. května 504 
3. Hostinec Nová Horka 4 
4. Hruška, 2. května 504 
5. Hruška, Butovická 661 
6. Hruška, Malá strana 680 
7. Hruška, Panská 898 
8. Informační centrum Studénka, nám. Republiky 762 
9. Městská knihovna Studénka-sídliště, Arm. gen. L. Svobody 760 
10. Městská knihovna Studénka-zámek, Panská 229 
11. Ordinace MUDr. Hanzelky, nám. Republiky 653 
12. Poliklinika, Butovická 365 
13. Potraviny Můj obchod, 2. května 277 
14. Restaurace a penzion U nádraží, Nádraží 136 
15. Rodinné centrum Studénka, Tovární 386 
16. Zdravotní středisko a zubní laboratoř, Tovární 367 
17. Zimní stadion, Budovatelská 770 
18. Trafika Splitas, nám. Republiky 700 
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POČET ODEBRANÝCH ZPRAVODAJŮ V ROCE 2019, 2020, 2021 

MĚSÍC 2019 2020    2021  
 

Leden - 2 700 2419   

Únor - 2 716 2450   

Březen - 2 712 2625   

Duben 2 244 2 337 2650   

Květen 2 456 2 507 2700   

Červen 2 319 2 372 * 2700   

Červenec/srpen 2 829 2 602 * 2700   

Září 2 664 2 140 * 2675   

Říjen 2 556 2 253 * 2700   

Listopad 2 672 2 424 * 2700   

Prosinec 2 797 2 273 * 2650   

Celkem  20 537 27 036 28 969   

* Snížen náklad výtisků zpravodaje na 2 700 výtisků. 
 

Z tabulky je patrné, že v roce 2021 odebrala veřejnost v průměru 2 633 ks zpravodajů za měsíc. Celkem 

za období leden až prosinec 2021 zůstalo 731 nerozebraných kusů zpravodaje města Studénky. 
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Městská knihovna 

ZÁKLADNÍ INFORMACE 
Název knihovny:  Městská knihovna Studénka, SAK Studénka, příspěvková organizace 

Vedoucí:   Bc. Ludmila Nováková 

Knihovna-sídliště 

Oddělení pro dospělé, dětské oddělení, zpracování knihovního fondu, přednášková místnost, PC pro 
veřejnost 

Mgr. Dagmar Válková 
Ludmila Goldová 
 
Knihovna-zámek 

Oddělení pro dospělé, dětské oddělení, vedoucí 

Bc. Ludmila Nováková 

 

Základním posláním Městské knihovny Studénka je poskytování informačních a knihovnických služeb 

občanům města, studentům i návštěvníkům Studénky. Rozsah a kvalita našich služeb závisí na 

možnosti využívání kvalitní informační technologie, dále je závislá na personálním a finančním 

vybavení knihovny. Limitujícím faktorem jsou i prostory, které máme k dispozici. Knihovna s 

pobočkou splňuje standardy a plní své poslání na celém území města Studénky. 

Pro občany provozuje knihovna webové stránky. Stránky jsou přehledné, s možností vyhledávání 

aktualit, akcí v knihovně, nabídky knihovnických lekcí pro školy, půjčovní doby, knihovního řádu, 

projektu Kniha z knihovny, kontaktů. V neposlední řadě umožňuje přístup do on-line katalogu a 

čtenářských kont uživatelů, kde si mohou rezervovat knižní tituly, prodlužovat výpůjční dobu a 

půjčovat e-knihy. Knihovna využívá zasílání informačních e-mailů svým čtenářům, zveřejňuje akce ve 

zpravodaji města a na facebookových stránkách SAK Studénka, příspěvkové organizace, kde informuje 

o nadcházejících novinkách. Uživatelé mohou využít služeb kopírování, tisku či obalování knih a 

učebnic. Také nabízíme půjčování deskových her. V říjnu 2018 jsme otevřeli „knihobudku“ na nádraží, 

která je nadále využívána a doplňována dary občanů či vyřazenými knihami z knihovny. Tyto knihy 

mají speciální označení.  

V březnu byla vyhlášena 30denní čtenářská výzva pro děti, v dubnu proběhla soutěž o nejkrásnější 

záložku do knihy ve spolupráci s místní spisovatelkou Ivou Hoňkovou. Těchto aktivit se mohli účastnit 

i neregistrovaní uživatelé knihoven. Setkali jsme se s příznivým ohlasem a v dalších letech budeme 

pokračovat. V červnu byly vyhlášeny výsledky literární soutěže Plnou parou vpřed, ve spolupráci 

s MAP II. ORP Bílovec.  

Do nového roku jsme vstoupili v celostátním lockdownu. Tato nepříznivá situace pro kulturní 

prostředí nám přinesla příležitost k částečné revitalizaci budovy knihovny, kdy v lednu započala 

výměna oken v knihovně na sídlišti. Setkáváme se s pozitivním ohlasem našich čtenářů, kteří vnímají 

revitalizaci knihoven, a doufáme, že budeme nadále pokračovat a zvelebíme obě knihovny do podoby 

knihovny 21. století. 
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Přes pokračující celostátní uzavření jsme v únoru zavedli v knihovně na zámku BEZKONTAKTNÍ 

PŮJČOVÁNÍ. Od 8.3. 2021 se otevřela knihovna na sídlišti už s výdejním okénkem a v dubnu jsme se 

vrátili k normálnímu provozu obou knihoven. Bohužel v menším počtu zaměstnanců, kdy naše 

kolegyně odešla na dlouhodobou nemocenskou. Do září byl zástup jen na částečný úvazek. V září 

nastoupil plnohodnotný zástup. 

Velkou nevýhodou půjčoven pro dospělé, dětské čtenáře a návštěvníky kulturních akcí je absence 

bezbariérového přístupu. Točité schodiště je pro starší a handicapované občany velkou překážkou.  

Poděkování patří všem příznivcům knihovny za jejich podporu a dary, taktéž zřizovateli, všem 

spolupracujícím institucím a našim uživatelům. Hlavní dík patří především kolegyním knihovnicím za 

jejich podporu a pracovitost přispívající k rozvoji knihovnických a informačních služeb. 

KNIHOVNÍ FOND 
K 31. 12. 2021 bylo v knihovně evidováno celkem 26 325 knihovních jednotek, z toho byla naučná 

literatura pro dospělé uživatele v počtu 6 246 svazků, krásná literatura pro dospělé (beletrie) v počtu 

13 832 svazků, beletrie pro mládež v počtu 4 598 svazků, naučná literatura pro mládež v počtu 913 

svazků a 31 deskových her. Počet exemplářů titulů docházejících periodik činil 24. Bylo vyřízeno 

celkem 15 žádostí o meziknihovní výpůjční službu v rámci státu. Od dubna byla služba půjčování e-

knih navýšena z původního limitu 3 e-knih na 1 čtenáře na 5 e-knih po dobu 30 dní prostřednictvím 

portálu e-Reading, který poskytuje téměř 9 000 titulů. Tato služba byla využita 408krát. 

ČINNOST KNIHOVNY 
Dostupnost služeb pro obyvatele Studénky zajišťuje Městská knihovna Studénka, kterou tvoří 

knihovna na sídlišti v centru města a pobočka na zámku s profesionálními knihovníky. Obě knihovny 

vykonávají knihovnickou, informační a vzdělávací činnost v souladu s posláním této instituce a dle 

zájmu uživatelů. Knihovna vykonává meziknihovní výpůjční službu (MVS), jde o zprostředkování 

dokumentů z jiných knihoven. O MVS je u čtenářů stabilní zájem. 

 

STATISTIKA ZA ROK 2021 

STATISTIKA  POČET OSOB 
  

Počet obsluhované populace 9 400   

Počet registrovaných čtenářů 732   

z toho mládež do 15 let 127   
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STATISTIKA ZA ROK 2021 

STATISTIKA  POČET OSOB 
  

Počet návštěvníků knihovny (fyzická návštěva) 9 168   

z toho návštěvy k půjčení knih a periodik 7 986   

            návštěvy využívající internet 0   

            návštěvy kulturních akcí 518   

            návštěvy vzdělávacích akcí 664   

Počet návštěvníků knihovny on-line 26 124   

z toho návštěvy přes on-line katalog 13 518   

Počet vypůjčených dokumentů 31 141   

z toho periodik 3 933   

Knižní fond celkem 26 325   

Přírůstky knih a her za rok 2021 871   

z toho nákup 805   

z toho dary 57   

z toho deskové hry 9   

 

Kulturně vzdělávací aktivity 

Kulturně vzdělávací aktivity zahrnují široké spektrum forem určených dětské i dospělé veřejnosti, jako 

jsou výstavy, besedy, soutěže, exkurze v knihovně, kulturní programy, edukační programy, 

knihovnické lekce. Knihovna se připojila k celostátním akcím Březen – měsíc čtenářů, projekt Už jsem 

čtenář – Knížka pro prvňáčka a k akci Týden knihoven. V roce 2021 uspořádala městská knihovna 

ve Studénce celkem 15 akcí pro veřejnost a 3 výstavy. 

AKCE PRO VEŘEJNOST 

DATUM KONÁNÍ NÁZEV AKCE POČET ÚČASTNÍKŮ 
 

01.03.2021 30denní výzva pro čtenáře 20  

01.04.2021 Soutěž o nejhezčí záložku do knihy 20  

20.09.2021 Opereta včera a dnes 9  

20.09.2021 Dítě není malý dospělý a dospělý není malé dítě – 
Jiří Halda 

60  

04.10.2021 Setkání se spisovatelkou – Lenka Pastorčáková 3  

12.10.2021 Jak nám může pomoci homeopatie a moje 
zkušenosti s ní – Mgr. Jiří Moskala, MPA 

15  

18.10.2021 Alex, setkání světů – Dalibor Stach 18  

25.10.2021 Jak se dělá ZOO – Petr Fejk 21  



SAK STUDÉNKA 
 

Stránka 26 
 

AKCE PRO VEŘEJNOST 

DATUM KONÁNÍ NÁZEV AKCE POČET ÚČASTNÍKŮ 
 

02.11.2021 Setkání se spisovatelkou – Šárka Šišková 5  

04.11.2021 Čtení z bible 6  

09.11.2021 Titanic – Dana Šimková 9  

18.11.2021 Čtení z bible 3  

23.11.2021 Deny a Carol – Napříč USA 13  

14.12.2021 Svatí a pašeráci – Lenka Hrabalová 7  

20.12.2021 Tour de Mont Blanc 22  

CELKEM  231  

 

VÝSTAVY 

DATUM KONÁNÍ NÁZEV AKCE AUTOR POČET 

01.03. – 30.04.2021 Příběhy bezvýhradné lidskosti – 
Přemysl Pitter 

Muzeum 
Komenského 

142 

01.09. – 31.10.2021 Studénka před sto lety  385 

01.11. – 31.12.2021 Výstava žen z domu NaNovo Šárka Osmánková 344 

CELKEM   690 

 

SPOLUPRÁCE SE ŠKOLAMI 
Knihovna nabízí besedy pro všechny školy ve městě Studénka a okolí. Spolupracujeme s mateřskými 

školkami, základními školami i střední školou. Spolupráce je na různé úrovni dle zájmu oslovených 

škol. 

AKCE PRO ŠKOLY 

DATUM ŠKOLA TŘÍDA NÁZEV AKCE ZAMĚŘENÍ POČET 

02.06.2021 ZŠ Butovická 1. A O knihovně projekt UJČ 16 

08.06.2021 MŠ Suchdol  O knihovně 
knihovnická 
lekce 

20 

09.06.2021 ZŠ FKT 1. A, B O knihovně projekt UJČ 33 

09.06.2021 ZŠ Sjednocení 1. A, B O knihovně projekt UJČ 16 

16.06.2021 ZŠ Butovická 1. A SKIP, Už jsem čtenář projekt UJČ 20 

16.06.2021 ZŠ Sjednocení 1. A, B SKIP, Už jsem čtenář projekt UJČ 24 

21.06.2021 ZŠ FKT 1. A, B SKIP, Už jsem čtenář projekt UJČ 35 

29.06.2021 MŠ Poštovní Berušky O knihovně 
knihovnická 
lekce 

14 
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AKCE PRO ŠKOLY 

DATUM ŠKOLA TŘÍDA NÁZEV AKCE ZAMĚŘENÍ POČET 

15.09.2021 ZŠ Sjednocení 6. A Fantasy knihov. lekce 12 

15.09.2021 ZŠ Sjednocení 6. B Fantasy knihov. lekce 15 

04.10.2021 ZŠ Sjednocení 5. tř. Fantasy knihov. lekce 32 

06.10.2021 ZŠ Sjednocení 2. A,B Bajky knihov. lekce 22 

11.10.2021 ZŠ FKT 2. A,B Bajky knihov. lekce 26 

11.10.2021 ZŠ FKT 3. A,B Astrid Lindgrenová knihov. lekce 33 

13.10.2021 ZŠ Sjednocení 3. A Bajky knihov. lekce 18 

14.10.2021 ZŠ Butovická 3. tř. Astrid Lindgrenová knihov. lekce 24 

18.10.2021 MŠ Poštovní Berušky Večerníčky knihov. lekce 7 

20.10.2021 ZŠ FKT 4. A,B Staré řecké báje a pověsti knihov. lekce 32 

20.10.2021 ZŠ FKT 5. A,B Staré řecké báje a pověsti knihov. lekce 36 

25.10.2021 ZŠ Sjednocení 5. A,B Staré řecké báje a pověsti knihov. lekce 20 

01.11.2021 ZŠ Sjednocení 1. S Astrid Lindgrenová knihov. lekce 8 

03.11.2021 ZŠ Butovická 4. tř. pohádky Karla Čapka knihov. lekce 16 

04.11.2021 ZŠ Sjednocení 2. S Astrid Lindgrenová knihov. lekce 7 

08.11.2021 ZŠ Sjednocení 1. A,B Pohádky projekt UJČ 19 

09.11.2021 ZŠ Butovická 2 tř. Astrid Lindgrenová knihov. lekce 16 

10.11.2021 ZŠ Butovická 5 tř. pohádky Karla Čapka knihov. lekce 22 

11.11.2021 ZŠ Sjednocení 4. S,5. S O knihovně knihov. lekce 5 

15.11.2021 ZŠ Sjednocení 3. S Staré řecké báje a pověsti knihov. lekce 6 

15.11.2021 ZŠ Sjednocení 4. A,B Staré řecké báje a pověsti knihov. lekce 26 

16.11.2021 SŠEP 1. A,B O knihovně, historie MěK knihov. lekce 14 

16.11.2021 SŠEP 1. SM ,2. A O knihovně, historie MěK knihov. lekce 21 

16.11.2021 SŠEP 3. A, 3 SM O knihovně, historie MěK knihov. lekce 14 

22.11.2021 ZŠ Butovická 1. A,B Pohádky knihov. lekce 26 

02.12.2021 SŠEP  Práce s knihovním fondem projekt UJČ 5 

21.12.2021 MŠ Poštovní Berušky O knihovně knihov. lekce 4 

CELKEM     664 
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VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ 

SEMINÁŘE A ŠKOLENÍ 

DATUM KONÁNÍ NÁZEV AKCE POČET ZAMĚSTNANCŮ 
 

12.01.2021 Udržitelnost v knihovnách 1  

19.05.2021 Komiks ve výuce a komiksová soutěž 
Bohouš a Dáša mění svět 

2 
 

22.09.2021 Setkávání a vzdělávání pomocí online 
nástrojů 

2 
 

24.11.2021 Setkání uživatelů AKS Tritius 2  

24.11.2021 Dotační zdroje VISK 21 1  

 

SPOLUPRÁCE S DALŠÍMI ORGANIZACEMI 
Městská knihovna spolupracuje s dalšími organizacemi, zejména s Městskou knihovnou Nový Jičín, 

Moravskoslezskou vědeckou knihovnou v Ostravě, Vědeckou knihovnou v Olomouci, MAP II. ORP 

Bílovec, Pamětí národa, Knihovnou J. A. Komenského, Arcibiskupstvím pražským, Slezským zemským 

muzeem, SKIP ČR. 
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MUZEUM 
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Vagonářské muzeum 

ZÁKLADNÍ INFORMACE: 
Název:   Vagonářské muzeum Studénka, SAK Studénka, příspěvková organizace 

Vedoucí:  Bronislav Novosad 

Referent správy muzejní sbírky: Ivana Hoňková 

Vagonářské muzeum 

Zámek ve Studénce 1 

Depozitář a místnost s knihovnou 

Budova na ulici Tovární 

 

Vagonářské muzeum se nachází ve Studénce již od roku 1956 a sídlí ve věžovité části místního zámku. 

Budova bývalé školy na ulici Tovární umožnila zřídit ve dvou místnostech depozitář a místnost s 

knihovnou, která bude sloužit i badatelům. V roce 2021 došlo k výměně oken a stále probíhají stavební 

úpravy této budovy. Na okna byly umístěny žaluzie. 

 

 

 

 

 

 

Zámek Studénka      Depozitář v budově na ul. Tovární 

Muzeum bylo koncipováno jako podnikové muzeum vagonky ve Studénce.  

Ve druhém patře vznikla nová expozice s interaktivními prvky pro návštěvníky.  Expozice pokračuje 

prezentací výroby osobních, motorových i nákladních vozů všech druhů a typů. Celé muzeum bylo 

tvůrci pojato jako dokumentační, kdy se snaží na mapách, nákresech, fotografiích a modelech 

představit návštěvníkům v ucelené podobě historii dopravy obecně a historii jednoho z významných 

podniků, který svými výrobky výrazně ovlivňoval železniční provoz na našich tratích. V kanceláři 

vedoucího vagonářského muzea byla nově zřízena galerie, z toho důvodu bylo vytvořeno zázemí 

v místnostech, kde se dříve nacházel archív stavebního úřadu. Místnost s malbami byla vyklizena a je 

připravena k úpravám. Proběhla modernizace v edukační místnosti. Od roku 2003 je muzeum ve 

vlastnictví města Studénky a je provozováno SAK Studénka, příspěvkovou organizací. 
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Sezóna roku 2021 byla poznamenána pokračující pandemií spojenou s výskytem viru Covid-19, 

která ovlivnila život v celém Česku. 

STATISTIKA NÁVŠTĚVNOSTI 

STATISTICKÉ ÚDAJE ZA ROK 2021 VE SROVNÁNÍ S ROKEM 2020 

DRUH VSTUPNÉHO POČTY OSOB 2021 POČTY OSOB 2020 VZTAH K ROKU 2020 

Plné vstupné 1 353 797 + 556 

Snížené vstupné 1 239 538 + 701 

Rodinné vstupné 295 908 - 613 

Neplatící 1 998 5 235 -3 237 

 

NÁVŠTĚVNOST A TRŽBY – SROVNÁNÍ 

 

V roce 2021 byla návštěvnost ovlivněna vládními nařízeními přijatými v souvislosti s koronavirovou 

krizí. Provoz muzea pro návštěvníky byl zahájen 11. 5. 2021. Sezóna byla ukončena ke dni 31. 10. 2021. 

Pro návštěvníky bylo muzeum otevřeno 138 dnů, což je o 4 dny méně oproti roku 2020 (v roce 2020 

bylo otevřeno 142 dnů). 

 

SROVNÁNÍ TRŽEB ZA UPOMÍNKOVÉ PŘEDMĚTY 

ROK TRŽBY V KČ NÁRŮST/POKLES V KČ  

2017 30 768,- + 15 768,-  

2018 40 184,- + 9 416,-  

2019 44 931,- + 4 747,-  

2020 43 048,- - 1 883,-  

2021 37 119,- - 5 929,-  

 

ROK CELKOVÝ POČET NÁVŠTĚVNÍKŮ CELKOVÁ TRŽBA ZA VSTUPNÉ (V KČ)  

2015 4 524 116 000,-  

2016 4 930 117 000,-  

2017 5 635 123 475,-  

2018 
 6 274 (+6 000 Technické dědictví)  

  12 274 
148 995,- 

 

2019 
 8 909 (+3 100 Technické dědictví)  

12 009 
191 656,- 

 

2020 7 478 144 244,-  

2021 5 770 124 310,-  
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ČINNOST MUZEA 
Muzejní činnost spočívá i ve zjišťování informací a spolupráci s archivy. Vzhledem k pandemii byla 

spolupráce hlavně na bázi písemného a telefonního styku. Tím, že je muzeum umístěno na zámku, je 

jakousi „pobočkou“ informačního centra. Vydali jsme novou brožuru v návaznosti na 120. výročí 

provozu vagónky ve Studénce a 65 let od vzniku Vagonářského muzea. Jedná se o druhou publikaci, jež 

je v prodeji ve Vagonářském muzeu. V této publikační činnosti nadále pokračujeme. Ve spolupráci s TV 

Odra byl natáčen film k tomuto výročí, dokončení se posunulo na rok 2022. 

Nadále pokračuje poskytování materiálů o vagónce od místních občanů, ten je dokumentován 

a posléze prezentován. Pro zvýšení povědomí o muzeu byla navázána intenzivnější spolupráce s MŠ 

Komenského ve Studénce. Probíhaly prohlídky muzea a natočení reportáže k výročí trati Studénka – 

Štramberk. Velkým přínosem bylo získání daru od Ing. Miroslava Plonky, a to panelu modelové 

železnice (N) v M 1:160 s příslušenstvím o rozměrech 2 x 1 m. Panel je umístěn v sále s modelovou 

železnicí v (HO) a stane se tak součástí návštěvnického režimu. 

PROPAGACE 
Muzeum je propagováno na svých vlastních stránkách a webových stránkách SAK Studénka, 

příspěvkové organizace, jejíž je součástí. Jsou natáčeny příspěvky do TV Odra a TV Polar. Muzeum má 

i své facebookové stránky. Návštěvníkům jsou k dispozici propagační letáčky muzea a dalších subjektů. 

O činnosti muzea pravidelně informujeme občany Studénky také ve zpravodaji města. Spolupracujeme 

s Českým rozhlasem Ostrava a rádiem Orion, poskytujeme reportáže do novin MF Dnes. 

V roce 2021 byla uskutečněna zápůjčka modelů Vagonářského muzea na výstavu: Z Vídně na Sever. 

Přijeli jste do stanice Roztoky. Výstava proběhla v termínu 4. 6. 2021 – 10. 10. 2021 ve Středočeském 

muzeu v Roztokách u Prahy. Součástí této zápůjčky bylo i předání propagačních materiálů 

Vagonářského muzea a zapůjčení rollupu našeho muzea na celou dobu trvání výstavy. 

Facebooková stránka byla založena 17. 10. 2018. Během roku 2021 se počet sledujících zvýšil na 944 

osob. (Nárůst oproti roku 2020 o 220 osob).  

Na internetových stránkách pravidelné poskytujeme a doplňujeme informace ohledně činnosti muzea. 

NÁVŠTĚVY 
Muzeum navštívilo 5 770 osob z řad veřejnosti. V roce 2021 bylo uskutečněno 9 badatelských návštěv 

a poskytnuto okolo 100 odpovědí na dotazy týkající se Vagonářského muzea, ale i historie města 

Studénky. 

Otevírací doba upravená v roce 2019 byla ponechána i v roce 2021. 

DOTACE 
1. Z programu Podpora technických atraktivit v Moravskoslezském kraji v roce 2021. Dotace ve 

výši 140 000,- Kč byla použita na dovybavení diorámy „kancelář ředitele“, zhotovení nového 

informačního panelu s mapou vagonky, statické a funkční modely v měřítku HO (1:87). 
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PŘEHLED HLAVNÍCH AKTIVIT MUZEA 

AKTIVITY V ROCE 2021 

MĚSÍC AKTIVITY   

Leden 
• Práce v depozitáři, vyřizování badatelských dotazů, dokumentační činnost 
• Natáčení dokumentárních reportáží (ve spolupráci s TV Odra) ohledně 

zakladatelů vagonky ve Studénce 

  

Únor 
• Práce v depozitáři 
• Zpracování brožury k výročí 120 let provozu vagonky ve Studénce a 65 let 

vzniku Vagonářského muzea 

  

Březen 

• Práce v depozitáři 
• Zpracovávání brožury k výročí 120 let provozu vagonky ve Studénce a 65 let 

vzniku Vagonářského muzea 
• Úklid a příprava muzea na zahájení sezóny 
• Příprava materiálů a dokumentů pro výstavu „Stáli u zrodu“ 
• Zajištění modelů pro výstavu modelářského klubu APOLO 

  

Duben 

• Práce v depozitáři a zpracovávání brožury k výročí 120 let provozu vagonky 
ve Studénce a 65 let vzniku Vagonářského muzea 

• Instalace výstavy „Stáli u zrodu“ 
• Instalace výstavy modelů z modelářského klubu APOLO 
• Instalace výstavy obrazů dětí z mateřských škol „Na plotě“ 
• Zpracování a tisk nových propagačních letáků Vagonářského muzea 

  

Květen 

• 11.05.2021 – zahájení sezóny 
• Natáčení reportáže do TV Prima 
• Úklid nové kanceláře v přízemních prostorách zámku 
• Zapojení do celorepublikové akce „Den muzeí“ 

  

Červen • Instalace edukativních prvků v expozici druhého patra 
• Hlavní sezóna 

  

Červenec • Instalace nové expozice ve druhém patře muzea 
• Hlavní sezóna 

  

Srpen 

• Odpovědi na badatelské dotazy 
• Akce „Fajne léto“  
• Oprava a rekonstrukce balkonu v muzeu 
• Hlavní sezóna 

  

Září 
• Natáčení reportáže s TV Odra – zámecká brána 
• Instalace výstavy „Vápenec“ 
• Hlavní sezóna 

  

Říjen 

• Oslava 140. výročí založení trati Studénka – Štramberk 
• Výstava „Vápenec“ 
• Pracovní výjezdní cesta v rámci projektu Technotrasa 
• Hlavní sezóna 

  

Listopad 

• Odpovědi na badatelské dotazy, příprava materiálů pro badatele, práce 
v depozitáři 

• Pracovní seminář Technotrasy v Ostravě 
• Natáčení Českého rozhlasu Ostrava 
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Prosinec 
• Zahájení přípravných prací pro vypracování brožury na rok 2022 
• Dokumentace kolekce mincí a plaket v MSV Metal Studénka, vyhotovení 

podkladů pro výstavu v roce 2022 

  

 

ZAPŮJČKY 
1. Pokračuje smluvní pronájem originálních exponátů společnosti MSV Metal ve Studénce dle 

nájemní smlouvy: S-NZ/007/2014/SAK a dodatku č. 1 ze dne 01. 02. 2017. 

2. Pokračuje výpůjčka mezi MSV Metal Studénka, a.s. a SAK Studénka, příspěvková organizace ze 

dne 24. 7. 2018, obraz Kovárna – Veselý, Inventární číslo 08-5428000/18 

3. Zápůjčka od společnosti Škoda Vagonka, a.s., jedná se o modely kolejových vozidel velikosti 

HO (1:87) 
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TV ODRA 
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Počet sledujících diváků na internetu

Televizní studio Odra 

ZÁKLADNÍ INFORMACE 
Název:   Televizní studio Odra, SAK Studénka, příspěvková organizace 

Vedoucí:  Jakub Švarc 

Specialista videozáznamu: Tereza Rusková 

Externisté:  Sabina Hromková 

VYSÍLÁNÍ A JEHO OBSAH 
V roce 2021 jsme nadále spolupracovali s kopřivnickou KTK a televizí Mikroregiony. Vysílání jsme 

souběžně šířili i na youtube TV Odra v síti MIRAMO a v síti M-NET Studénka a také na internetu pomocí 

webu www.tvodra.cz. V roce 2021 nás sledovalo přes internet 60 tisíc diváků, celkem strávili u našich 

videí přes 3100 hodin. Naše televize pravidelně dodávala reportáže pro televizi Polar, s kterou úzce 

spolupracujeme na vytváření pořadu Express Studénky.  

Obsahem zpráv byly hlavní události 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 letos diváci týdně vidět průměrně 45 repríz magazínu TV Odra. 

Vzhledem k letošní pandemii jsme jako televize museli omezit vysílaný obsah, diváci proto přišli o 

některé pořady, které se snažíme pravidelně vytvářet. V roce 2021 se nám povedlo udělat alespoň pár 

dílů pořadu „Pohled do knihovny a natočit nespočet událostí „Bez komentáře“. Ve spolupráci 

s Vagonářským muzeem jsme pokračovali v natáčení dokumentu u příležitosti 65. výročí od založení 

muzea a 120. výročí založení vagonky ve Studénce. 

Vzhledem ke zrušení řady společenských akcí a nejistotě jejich pořádání jsme byli nuceni prozatím 

stopnout pravidelný pořad Kulturart. I přes všechna omezení, která po minulý rok panovala jsme dále 

pokračovali na tvorbě pravidelného zpravodajského týdeníku a Expressu Studénky.  

V roce 2021 jsme společně s kameramanem Michalem Weislecherem začali natáčet dokument o 

Tamburašském souboru Brač ze Studénky. Vysílali jsme opět celé léto, kdy TV Odra mívala letní 

vysílací pauzu. V roce 2021 jsme divákům nabídli přes 200 reportáží. 
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Rodinné centrum 

ZÁKLADNÍ INFORMACE 
Název:   Rodinné centrum, SAK Studénka, příspěvková organizace 

Vedoucí:  Lucie Zajícová 

 

I když začátek roku pro nás znamenal omezení našich aktivit, určitě nebyl náročným jen pro nás, ale 

také pro klienty našeho centra, nemohli jsme se scházet a radovat se společně na lekcích. Jsme rádi, že 

jsme se scházeli alespoň on-line formou. V únoru jsme měli on-line webinář Virtuální svět aneb 

bezpečnější internet. O jarních prázdninách jsme připravili zábavu pro větší děti a měli jsme on-line 

tvoření. Každý den se děti přihlašovaly a společně s námi tvořily zajímavé věci jako třeba slepičky, 

zápichy nebo lapače snů. Duben byl opět ve znamení omezování kontaktů, a tak se naše rodinné 

centrum připojilo k celorepublikové Velikonoční výzvě, při které se zdobila okna domů a bytů 

velikonočními vajíčky a dohromady se jich ve Studénce našlo hned 249. To zajistilo Studénce 114. 

místo v celé ČR. Také jsme si zasoutěžili o knihu Ivy Hoňkové. Díky této knize mohly děti poznávat jarní 

kytičky. Pak to konečně přišlo a my mohli v druhé polovině května konečně otevřít. Ani jsme se 

nenadáli a už jsme tady měli léto v duchu příměstských táborů. V roce 2021 jsme otevřeli hned 3 

turnusy a nově byl jeden z nich pro větší holky, které rády tvořily. Všechny tábory dopadly skvěle, je 

nám jen líto, že jsme některé děti museli odmítat, protože nám to už nedovolila kapacita. Pro ten letošní 

rok 2022 plánujeme turnusy rozšířit a nabídnout více zábavy pro více dětí.  

Podzim a zima byly, jako každý rok, nejnáročnějším obdobím. Započali jsme nové kurzy a kroužky. K 

našim stálicím (Cvičení rodičů s dětmi, Aerobiku s Juli a Tancuj) přibyly i Muzikohrátky s batolátky a 

Zumba Gold. Nechyběly také kurzy cvičení pro těhotné, cvičení na pánevní dno nebo třeba pilates. 

Mimo kurzy jsme dělali také různé akce a k těm nejvýznamnějším patřila první swapová akce s názvem 

DONES, VYMĚŇ, ODNES. K dalším akcím podzimu také patřil Svatomartinský lampionový průvod, nově 

předvánoční jarmark a Mikulášská nadílka. V neposlední řadě jsme se věnovali charitativním 

projektům. Měli jsme opět sbírku Krabice od bot, ve které jsme letos vybrali 145 krabic s vánočními 

dárky, které dále putovaly do Armády spásy v Čermné ve Slezsku a také pro děti, které jsou v evidenci 

OSPOD ORP Bílovec. Další naší dobročinnou akcí byla výzva Pečeme pro dobrou věc. Vybírali jsme 

upečené dobroty od místních pekařů, pekařek, cukrářek a ty jsme odváželi do dobrovolnického centra 

ADRA, se kterým jsme navázali spolupráci, a pak jsme je společně darovali zdravotníkům z FNO, kteří 

v tu dobu měli opravdu těžkou práci a potřebovali se nabít trochou té sladké energie. Činnosti 

rodinného centra si také všimla Česká televize. 

KURZY 

Dopolední kurzy 

Kurz Cvičení rodičů s dětmi je zaměřen na celkový psychomotorický vývoj dítěte. Kurz je určen pro 

děti od 6 měsíců do 3 let věku.  
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CVIČENÍ RODIČŮ S DĚTMI – KURZ PSYCHOMOTORIKY 

ZIMNÍ BLOK POČET POČET NÁVŠTĚVNÍKŮ  

Počet kurzů 6   

Počet lekcí 73   

Celkem 79 7 884  

 

KURZ PIDILIDI 

MĚSÍCE A POČET DĚTÍ 

květen červen listopad prosinec Celkem 

21  94 22 10 147   

 

Kurz „Pidilidi“ je velmi oblíbený jednorázový kurz pro děti. Rodiče využívají možnost dát děti k hlídání, 

vždy s omezenou kapacitou. Hlídání probíhá 1x v měsíci v rozsahu čtyř hodin. 

Odpolední kurzy 

Odpolední kurzy jsou kroužky pro děti od 3 let, které již navštěvují mateřskou školku. Celkem Rodinné 

centrum nabízelo v jarním bloku 4 kurzy: 

• TANCUJ!  
• AEROBIK S JULI PRO DĚTI OD 3-6 LET,  
• AEROBIK S JULI OD 7-10 LET, 
• MUZIKOHRÁTKY S BATOLÁTKY 

 
Pokračovali jsme v nabídce kurzů pro dospělé: PILATES I. a II., CVIČENÍ PRO TĚHOTNÉ, CVIČENÍ NA 

PÁNEVNÍ DNO A ZUMBA GOLD.  

 

ODPOLEDNÍ KURZY PRO DĚTI 

NÁZEV KURZU POČET LEKCÍ CELKEM NAVŠTÍVENO 

Muzikohrátky s batolátky 10  70  

Aerobik s Juli (3-6 let) 10  100  

Aerobik s Juli (7-10 let) 10  130  

Tancuj! 10  90  

Celkem   390  
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ODPOLEDNÍ KURZY PRO DOSPĚLÉ 

NÁZEV KURZU POČET LEKCÍ CELKEM NAVŠTÍVENO 

Cvičení pro těhotné    10 4 50  

Zumba gold 8 3 72  

Cvičení na pánevní dno 10  60  

Pilates I. 10  110  

Pilates II. 10  140  

Celkem   432  

 

Příměstský sportovní tábor 

V roce 2021 jsme na základě velkého zájmu v minulém roce otevřeli 3 turnusy příměstského táboru. 

Nově byl jeden turnus věnován starším děvčatům. Bohužel jsme z důvodu omezené kapacity museli 

některé děti odmítat. Velmi nás to mrzí a věříme, že v roce 2022 už budou náš příměstský tábor moci 

absolvovat všechny děti, které se přihlásí.  

 

 

Další aktivity 

Na podzim opět pokračoval pronájem prostor Rodinného centra pro projekt „Rozvojové centrum pro 

nezaměstnané rodiče“, pod záštitou MPSV. Rodič pečující o dítě se tak může vzdělávat, získat 

rekvalifikaci a lépe se tak uplatnit na trhu práce. V rámci tohoto projektu zařizovalo Rodinné centrum 

také hlídání dětí. 
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PŘEHLED AKCÍ 

DATUM NÁZEV AKCE                        POČET NÁVŠTĚVNÍKŮ 

09.02.2021 Virtuální svět aneb bezpečnější internet 160   

08.03.-11.03.2021 On-line jarní prázdniny 23   

05.04.2021 Ukončení velikonoční výzvy 249   

30.04.2021 Poznávej jarní kytičky 17   

28.05.2021 Minifocení 35   

19.07.-23.07.2021 Příměstský tábor 13   

26.07.-30.07.2021 Příměstský tábor 16   

16.08.-20.08.2021 Příměstský tábor 18   

08.10.2021 Vánoční minifocení 28   

23.10.2021 Akce Dones, vyměň, odnes 150   

08.11.2021 Přednáška – Zdraví, detox, imunita, zdravé hubnutí 4   

11.11.2021 Svatomartinský lampionový průvod 400   

11.11.2021 Setkání SEDUKON 11   

12.11.2021 Vánoční minifocení II. 29   

22.11.2021 Předvánoční jarmark 80   

Prosinec 2021 Sbírka „Krabice od bot“ 128   

03.12.2021 Mikulášská nadílka 100   

08.12.2021 Pečeme pro dobrou věc 20   

Celkem  1 481   

 

Rodinné centrum za rok 2021 navštívilo 10 481 návštěvníků. Na toto číslo měla hlavní dopad 

epidemická situace v ČR, kdy se bohužel musel chod Rodinného centra výrazně omezit. I přes tuto 

skutečnost jsme našli nějaké možnosti, jak s našimi návštěvníky a rodiči být, ač virtuálně. 
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Sportovní centrum 

ZÁKLADNÍ INFORMACE 
Součásti Sportovního centra: 

• Zimní stadion (víceúčelová sportovní hala) 
• Fitcentrum 
• Vnitřní bazén 
• Sauny 
• Solárium 
• Vířivka 
• Bar s bowlingem 
• Ubytování 
• Sportovně-rekreační areál 

 
Vedoucí:  Ondřej Stanek 
  Lucie Skýpalová 
 

ZIMNÍ STADION (VÍCEÚČELOVÁ SPORTOVNÍ HALA) 
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 pod názvem AHL (amatérská 

hokejová liga), pro pronájmy jednotlivým amatérským týmům a pro bruslení veřejnosti. V dopoledních 

hodinách využívají ledovou plochu i školy ze Studénky a okolních obcí. 

Jarní část sezóny se kvůli epidemiologické situaci a s tím souvisejících opatření vlády ČR vůbec 

neuskutečnila a provoz ledové plochy byl zahájen až o letních prázdninách. Opět jsme začali dříve, než 

bylo v minulosti zvykem a už 2.8.2021 vyjeli první bruslaři na připravenou ledovou plochu. Pro celou 

sezónu se nám podařilo získat několik dalších pravidelných nájemců, kteří v zatím nevyužívaných 

časech před tréninky HC Studénka pořádají individuální tréninky pro mladé a nadějné hokejisty 

z celého kraje. 

VYUŽITÍ LEDOVÉ PLOCHY (V HODINÁCH) 

MĚSÍC PRONÁJEM 
VEŘEJNOST 

PRONÁJEM 
HC 

STUDÉNKA 

BRUSLENÍ 
ŠKOL A 
ŠKOLEK 

VEŘEJNÉ 
BRUSLENÍ 

CELKEM 
  

Srpen 62,25 98,50 - 13,75 174,50   

Září 85,00 83,00 - 10,00 178,00   

Říjen 117,75 100,00 - 15,00 232,75   

Listopad 127,50 95,00 26,00 8,75 257,25   

Prosinec 144,00 48,50 16,25 12,50 221,25   

CELKEM 536,50 425,00 42,25 60,00 1 063,75   
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BRUSLENÍ VEŘEJNOSTI - NÁVŠTĚVNOST 

MĚSÍC POČET BRUSLENÍ POČET NÁVŠTĚVNÍKŮ PRŮMĚR 

Srpen 11 304 28   

Září 8 226 28   

Říjen 12 458 38   

Listopad 7 583 83   

Prosinec 10 986 99   

CELKEM 48 2 557 53   

 

FITCENTRUM 
Fitcentrum je navštěvováno nejen širokou veřejností, ale také místními školami v rámci hodin tělesné 

výchovy nebo volnočasových aktivit. Každoročně je fitcentrum dovybavováno a prostory 

modernizovány. Fitcentrum muselo být kvůli vládním epidemiologickým opatřením v roce 2021 

uzavřeno celkem 136 dní, ale přesto ho ve zbývajících dnech roku navštívilo celkem 2 511 návštěvníků. 

Nižší návštěvnost, než v letech minulých je také způsobena opatřeními, které neumožnovaly vstup 

lidem nesplňujícím aktuálně platné podmínky pro vstup na sportoviště (očkování, test, prodělaná 

nemoc). 
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VNITŘNÍ BAZÉN 
Bazén je součástí sportovně ubytovacího komplexu, který je spojen s budovou zimního stadionu. Bazén 

byl v roce 2021 po celý rok mimo provoz z důvodu nutné rekonstrukce bazénové vany. V průběhu roku 

byl vybrán dodavatel projektové dokumentace, která byla v druhé polovině roku předána městu 

Studénka. Po schválení navrhované rekonstrukce bazénu ze strany zastupitelstva města Studénky byl 

vysoutěžen budoucí zhotovitel. Práce na rekonstrukci vnitřního bazénu započnou v roce 2022, a bazén 

by měl být znovu otevřen pro veřejnost v druhé polovině roku.  

SAUNA 
Součástí bazénového komplexu jsou také dvě sauny – pánská a dámská. K sauně náleží sprchy, 

odpočívárna s lavicemi a malý ochlazovací bazének. Průměrná teplota v sauně je 90°C. Ty byly 

vzhledem k omezením z důvodu šíření nemoci Covid-19 prvních pět měsíců uzavřeny, nebo byl jejich 

provoz omezen. Během uzavření obou saun z důvodu vládních nařízení byly sauny nově obloženy 

dřevěnými palubkami. 

Provoz v roce 2021: 

• 01.01.2021 – 31.05.2021 sauna uzavřena 

• 01.06.2021 – 12.06.2021 v provozu pondělí, úterý, středa, čtvrtek, pátek, sobota 

• 14.06. 2021 – 26.06.2021 v provozu pondělí, středa, čtvrtek, pátek, sobota 

• 28.06.2021 – 03.07.2021 v provozu pondělí, středa, pátek, sobota 

• 04.07.2021 – 10.07.2021 v provozu středa, pátek, sobota 

• 11.07.2021 – 04.09.2021 v provozu středa, sobota 

• 05.09.2021 – 31.12.2021 v provozu pondělí, středa, pátek, sobota 

 

SAUNA - NÁVŠTĚVNOST 

MĚSÍC POČET NÁVŠTĚVNÍKŮ   

Leden -   

Únor -   

Březen -   

Duben -   

Květen 53   

Červen 106   

Červenec 68 

Srpen 207 

Září 342 

Říjen 618 

Listopad 526 

Prosinec 485 

CELKEM 2 405 
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SOLÁRIUM 
Solárium bylo z důvodu koronavirové pandemie z počátku roku taktéž uzavřeno. Jeho provoz byl 

omezen přibližně stejně jako u sauny, z tohoto důvodu je patrný také pokles v návštěvnosti oproti 

předešlým rokům. V říjnu 2021 proběhla výměna solárních trubic.  

SOLÁRIUM – NÁVŠTĚVNOST (V MINUTÁCH) 

MĚSÍC POČET MINUT   

Leden -   

Únor -   

Březen -   

Duben -   

Květen 2 065   

Červen 1 975   

Červenec 1 217 

Srpen 1 158 

Září 1 199 

Říjen 1 110 

Listopad 1 028 

Prosinec 1 078 

CELKEM 10 830 
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INFRASAUNA 
Po odstranění nefunkční vířivky byla místnost v areálu vnitřního bazénu nově vybavena infrasaunou 

pro 3-4 osoby. Infrasauna zahájila provoz 08.11.2021. V provozu je denně vždy na základě rezervací 

na určitou hodinu.  

INFRASAUNA – NÁVŠTĚVNOST (V HODINÁCH) 

MĚSÍC POČET HODIN   

Listopad 5   

Prosinec 2   

CELKEM 7 

BOWLING 
Provoz dvou bowlingových drah, které jsou součástí baru ve sportovně ubytovacím komplexu byl 

omezen z důvodu uzavření baru při vládních omezeních. I zde jsme zaznamenali pokles v počtu hodin, 

kdy byl bowling využíván veřejností. 

BOWLING – NÁVŠTĚVNOST (V HODINÁCH) 

MĚSÍC POČET HODIN MĚSÍC POČET HODIN 

Leden - Červenec 111 

Únor - Srpen 145 

Březen - Září 94 

Duben - Říjen 177 

Květen 24 Listopad 118 

Červen 92 Prosinec 147 

CELKEM  908 
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Součástí akcí sportovně-ubytovacího komplexu se staly pravidelné diskotéky s DJ Paulem Doktorem. 

Bohužel se v roce 2021 z důvodu vládních opatření konala opět pouze jediná diskotéka. 

DISKOTÉKY - NÁVŠTĚVNOST 

 

 
UBYTOVÁNÍ 
Ubytovna v areálu sportovního centra byla uzavřena z důvodu vládních opatření zkraje roku 2021. 

Vzhledem k omezenému provozu návštěvnost ubytovny opět klesla. Během uzavření ubytovny 

proběhla nová výmalba všech pokojů.  

UBYTOVÁNÍ – NÁVŠTĚVNOST (POČET NOCÍ) 

MĚSÍC POČET NOCÍ MĚSÍC POČET NOCÍ 

Leden - Červenec 58 

Únor - Srpen 27 

Březen - Září 42 

Duben 42 Říjen 159 

Květen 55 Listopad 51 

Červen 20 Prosinec 23 

CELKEM 485 
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DATUM POČET NÁVŠTĚVNÍKŮ TRŽBA ZA VSTUPNÉ 

17.09.2021 80 4 800,- Kč 
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SPORTOVNĚ-REKREAČNÍ AREÁL 
Sportovně-rekreační areál se nachází vedle sportovně-ubytovacího komplexu a najdeme zde hřiště 

minigolfu, dětské brouzdaliště a herní prvky s pískovištěm. 

Zahájení provozu sportovně-rekreačního areálu: 07.06.2021 

Ukončení provozu sportovně-rekreačního areálu: 12.09.2021 

 

Vzhledem k neuspokojivému stavu minigolfových drah byl minigolf po celou sezónu mimo provoz. 
Bude nutné provést opravu jednotlivých drah. Zvažován je i přesun minigolfu do areálu přírodního 
koupaliště. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

1800

2016 2017 2018 2019 2020 2021

Ubytování 2016 - 2021

Počet nocí



SAK STUDÉNKA 
 

Stránka 50 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KOUPALIŠTĚ 
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Přírodní koupaliště - biotop 

V roce 2021 byl začátek sezóny na koupališti opět poměrně pomalý a po chladnějším začátku června 

jsme poprvé koupaliště otevřeli pro návštěvníky v pátek 11.6.2021. Následující týdny už počasí přálo 

a denní návštěvnost se často pohybovala mezi 600 a 700 návštěvníky. Nejvyšší denní návštěva v letošní 

sezóně činila 764 lidí. Provoz koupaliště byl kvůli nepříznivému a chladnému počasí ukončen již 

začátkem září. 

 

STATISTIKA NÁVŠTĚVNOSTI KOUPALIŠTĚ 

 ČERVEN ČERVENEC SRPEN ZÁŘÍ CELKEM 

Počet návštěvníků 3 572 3 773 2 968 0 10 313   

Průměr návštěvníků na koupací den 238   151 198 0 188 

 

STATISTIKA KOUPACÍCH A NEKOUPACÍCH DNŮ 

 ČERVEN ČERVENEC SRPEN ZÁŘÍ CELKEM 

Koupací dny 15 25 15 0 55   

Nekoupací dny 15   6 16 30 67 
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HOSPODAŘENÍ 
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Hospodaření 

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

výnosů z hlavní a doplňkové činnosti, případně z darů. 

Příspěvková organizace vykázala za rok 2021 zlepšený hospodářský výsledek v hlavní činnosti ve výši 

890 367,18 Kč. V roce 2021 provozovala příspěvková organizace rovněž doplňkovou činnost. Zisk 

z této činnosti činil 74 543,08 Kč. Organizace tak dosáhla celkového zlepšeného hospodářského 

výsledku ve výši 964 910,26 Kč. 

SAK Studénka, příspěvková organizace vykázala k 31. 12. 2021 v porovnání s rokem 2020 tyto náklady 

a výnosy: 

HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK – POROVNÁNÍ S ROKEM 2020 

ÚČET DRUH NÁKLADU 2020 2021 

501 Spotřeba materiálu 1 138,34 789,94 

502 Spotřeba energie 3 475,16 2 658,72 

504 Prodané zboží 3,40 3,05 

511 Opravy a udržování 730,17 361,67 

512 Cestovné 2,12 4,69 

513 Náklady na reprezentaci 1,50 0,36 

518 Ostatní služby 2 892,82 3 982,02 

52x Osobní náklady 11 649,16 11 795,61 

531 Daň silniční 1,25 1,39 

538 Jiné daně a poplatky 0,10 0,00 

542 Jiné pokuty a penále 1,96 0,00 

551 Odpisy dlouhodobého majetku 2 884,72 2 891,41 

552 Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek 0,00 62,44 

556 Tvorba a zúčtování opravných položek 19,74 0,00 

557 Náklady z vyřazených pohledávek 0,00 0,00 

558 Náklady z drobného dlouhodobého majetku 146,68 65,56 

549 Ostatní náklady z činnosti 613,70 496,50 

569 Ostatní finanční náklady 0,02 0,00 

0591 Daň z příjmu 0,00 0,00 

5xx Doplňková činnost 3 186,07 2 956,17 

5xx Náklady celkem 26 746,89 26 069,52 

(v tis. Kč) 
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ÚČET DRUH VÝNOSU 2020 2021 

602 Výnosy z prodeje služeb 2 397,96 1 844,93 

603 Výnosy z pronájmu 1 280,05 1 653,15 

604 Výnosy z prodaného zboží 4,24 3,95 

641 Smluvní pokuty a úroky z prodlení 41,60 0,00 

648 Zúčtování fondů 52,00 4,50 

649 Ostatní provozní výnosy 146,45 103,28 

663 Kurzové zisky 0,04 0,00 

67x Příspěvky a dotace 19 636,47 20 393,92 

6xx Výnosy z doplňkové činnosti 3 238,92 3 030,71 

6xx Výnosy celkem 26 797,71 27 034,43 

 Hospodářský výsledek 50,82 964,91 

(v tis. Kč) 

Celkové náklady v hlavní činnosti bez osobních nákladů dosáhly v roce 2020 částky 11 911,66 tis. Kč a 

v roce 2021 pak 11 317,75 tis. Kč, což představuje pokles nákladů oproti roku 2020 o 4,99 %. 

Nejvýznamnější pokles byl zaznamenán u nákladů na pořízení drobného dlouhodobého majetku a u 

nákladů na opravy a udržování. Rovněž došlo k poklesu nákladů na spotřebu materiálu a energií. 

Naopak oproti předcházejícímu období vykazuje příspěvková organizace nárůst nákladů v oblasti 

služeb – především náklady na honoráře, rovněž mírně vzrostly náklady na odpisy dlouhodobého 

majetku. Toto souvisí s pořízením samostatných movitých věcí (zahradní traktor, bazénový vysavač 

pro přírodní koupaliště a infrasauna) a s předáním dlouhodobého majetku zřizovatelem (workoutové 

hřiště u ZŠ Butovice ve výši 180 290,-Kč) v roce 2021.  

Příspěvková organizace vykázala za rok 2021 nižší výnosy z doplňkové činnosti než v předchozím roce 

z důvodu epidemické situace spojené s koronavirem, což se projevilo i v nižší spotřebě nákladů v rámci 

doplňkové činnosti. Ve výnosech v hlavní činnosti jsou vykazovány příjmy ze sauny, solária, bazénu, 

fitcentra, čtenářské poplatky, výnosy ze vstupného, kurzovného, permanentek a další. Nově má SAK 

Studénka s účinností od 1. 10. 2021 povoleno dodatkem č. 1 ke ZL v rámci hlavní činnosti „Provozování 

činnosti Rodinného centra Studénka“ zahrnující pořádání vzdělávacích, kulturních a společenských 

akcí, konzultační, poradenskou a lektorskou činnost, workshopy a psychomotorická cvičení. V 

doplňkové činnosti pak příspěvková organizace vykazuje výnosy z ubytování, prodeje občerstvení a 

výnosy z pronájmu, reklamy. Organizace je plátcem DPH. 

V roce 2021 čerpala příspěvková organizace dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje na realizaci 

projektu „Fajné léto“ (Technotrasa – surová krása). V rámci projektu byl financován nový informační 

panel s mapou vagonky, dioráma, figurína, modely vláčků a zajištění akce „Fajné léto“. Dotace z MSK 

byla ve výši 165 500,-Kč (75,4 %) a vlastní spoluúčast činila 54 135,-Kč (24,6 %).  

Hospodaření organizace se řídí rozpočtem plánovaným na daný rok, který je schvalován zřizovatelem. 

Celkový příspěvek na provoz SAK Studénka v roce 2021 činil 19 600 674,-Kč (v průběhu roku došlo k 

úpravám rozpočtu).  
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Příspěvkové organizaci byl schválen rovněž investiční příspěvek ve výši 310 000,-Kč na pořízení 

dlouhodobého majetku pro provoz přírodního koupaliště (traktor - 60 tis. Kč, bazénový vysavač – 250 

tis. Kč). V rámci příspěvku na provoz byly schváleny závazné ukazatele – tzv. limity (limit mzdových 

prostředků byl stanoven na 12 543 335,-Kč, výdaje na odpisy činily 2 266 945,-Kč, limit na činnost 

souboru mažoretek stanoven na 90 000,-Kč a na činnosti Tamburašského souboru ve výši 73 000,-Kč). 

Spolu se schváleným příspěvkem byl zároveň uložen odvod odpisů do rozpočtu zřizovatele ve 

stanovených termínech a odvod předfinancování projektu revitalizace expozice muzea.  

HLAVNÍ ČINNOST 
 HLAVNÍ ČINNOST 

A. NÁKLADY CELKEM 23 113 358,76 B.  VÝNOSY CELKEM 24 003 725,94 
I. Náklady z provozní činnosti 23 113 358,76 I. Výnosy z provozní činnosti 3 609 809,87 
501 Spotřeba materiálu 789 940,41 602 Výnosy z prodeje služeb 1 844 932,61 
502 Spotřeba energie 2 658 722,58 603 Výnosy z pronájmu 1 653 150,00 
504 Prodané zboží 3 050,50 604 Výnosy z prodaného zboží 3 947,10 

506 Aktivace dlouhodobého majetku  641 
Smluvní pokuty a úroky z 
prodlení 

 

511 Opravy a udržování 361 672,40 644 Výnosy z prodeje materiálu  
512 Cestovné 4 694,00 648 Čerpání fondů 4 500,00 
513 Náklady na reprezentaci 357,00 649 Ostatní výnosy z činnosti 103 280,16 

518 Ostatní služby 3 982 017,70 II. Finanční výnosy  

521 Mzdové náklady 8 921 656,65 663 Kurzové zisky  

524 Zákonné sociální pojištění 2 687 621,95 669 Ostatní finanční výnosy  

525 Jiné sociální pojištění 22 296,00 IV. Výnosy z transferů 20 393 916,07 

527 Zákonné sociální náklady 164 034,44 672 
Výnosy vybraných místních 
vládních institucí z transferů 

20 393 916,07 

531 Daň silniční 1 392,00    

538 Jiné daně a poplatky     

541 Smluvní pokuty a úroky z prodlení     

542 Jiné pokuty a penále     

547 Manka a škody     

551 Odpisy dlouhodobého majetku 2 891 406,30    

552 
Prodaný dlouhodobý nehmotný 
majetek 

62 439,60    

557 Náklady z vyřazených pohledávek     

558 
Náklady z drobného dlouhodobého 
majetku 

65 555,82    

549 Ostatní náklady z činnosti 496 501,41    
II. Finanční náklady     
569 Ostatní finanční náklady     
V. Daň z příjmů     
591 Daň z příjmů     
C. VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ     

 
Výsledek hospodaření před 
zdaněním 

890 367,18 

 
Výsledek hospodaření běžného 
účetního období 

890 367,18 

Příspěvek města na hlavní činnost 19 600 674,00 

Hospodářský výsledek – hlavní činnost 890 367,18 
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DOPLŇKOVÁ ČINNOST 
DOPLŇKOVÁ ČINNOST 

A. NÁKLADY CELKEM 2 956 168,90 B.  VÝNOSY CELKEM 3 030 711,98 
I. Náklady z provozní činnosti 2 954 078,90 I. Výnosy z provozní činnosti 3 030 711,98 
501 Spotřeba materiálu 1 097 802,03 602 Výnosy z prodeje služeb 2 221 013,67 
502 Spotřeba energie 569 134,59 603 Výnosy z pronájmu 719 084,10 
504 Prodané zboží 24 382,85 604 Výnosy z prodaného zboží 40 774,10 
506 Aktivace dlouhodobého majetku  648 Výnosy z prodeje materiálu 49 840,11 
511 Opravy a udržování 1 636,81 649 Čerpání fondů  
512 Cestovné  II. Finanční výnosy  
513 Náklady na reprezentaci  662 Úroky  

518 Ostatní služby 100 343,66 669 Ostatní finanční výnosy  

521 Mzdové náklady 803 999,35 IV. Výnosy z transferů  

 Zákonné sociální pojištění 233 775,05 672 Výnosy vybraných místních 
vládních institucí z transferů 

 

 Jiné sociální pojištění 1 028,00    

 Zákonné sociální náklady 8 109,06    

531 Daň silniční     

538 Jiné daně a poplatky     

541 Smluvní pokuty a úroky z prodlení     

542 Jiné pokuty a penále     

547 Manka a škody     

551 Odpisy dlouhodobého majetku 20 182,00    

556 Tvorba a zúčtování opravných 
položek 

80 017,00    

549 Ostatní náklady z činnosti 13 038,50    

II. Finanční náklady     

 Ostatní finanční náklady     

V. Daň z příjmů 2 090,00    

591 Daň z příjmů 2 090,00    

C. VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ     

 
Výsledek hospodaření před 
zdaněním 

76 633,08 

 
Výsledek hospodaření běžného 
účetního období 

74 543,08 

Hospodářský výsledek – doplňková činnost 74 543,08 
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SROVNÁNÍ HOSPODAŘENÍ  

 

 

 

  
rozpočet 2021 hlavní činnost 

doplňková 
činnost 

celkem % 

A. NÁKLADY CELKEM 31 102 658,00 23 113 358,76 2 956 168,90 26 069 527,66 83,82 
I. Náklady z provozní činnosti 31 032 658,00 23 113 358,76 2 954 078,90 26 067 437,66 84,00 
501 Spotřeba materiálu 3 366 591,00 789 940,41 1 097 802,03 1 887 742,44 56,07 
502 Spotřeba energie 5 392 000,00 2 658 722,58 569 134,59 3 227 857,17  59,86 
504 Prodané zboží 11 000,00 3 050,50 24 382,85 27 433,35  249,39 
511 Opravy a udržování 32 000,00 361 672,40 1 636,81 363 309,21  1135,34 
512 Cestovné  21 000,00 4 694,00  4 694,00  22,35 
513 Náklady na reprezentaci 11 500,00 357,00  357,00  3,10 
518 Ostatní služby 6 091 463,00 3 982 017,70 100 343,66 4 082 361,36  67,02 
521 Mzdové náklady 12 543 335,00 11 795 609,04 1 046 911,46 12 842 520,50  102,39 
531 Daň silniční 1 560,00 1 392,00  1 392,00 89,23 
538 Jiné daně a poplatky 2 080,00   0,00  
542 Jiné pokuty a penále 0,00   0,00  
547 Manka a škody 0,00   0,00  
551 Odpisy dlouhodobého majetku 2 927 929,00 2 891 406,30 20 182,00 2 911 588,30 99,44 
552 Prodaný dlouhodobý 

nehmotný majetek 
0,00 62 439,60  62 439,60  

556 Tvorba a zúčtování opravných 
položek 

0,00  80 017,00 80 017,00  

558 Náklady z drobného 
dlouhodobého majetku 

425 000,00 65 555,82  65 555,82 15,43 

549 Ostatní náklady z činnosti 207 200,00 496 501,41 13 038,50 509 539,91 245,92 
II. Finanční náklady 0,00 0,00  0,00  
 Ostatní finanční náklady 0,00 0,00  0,00  
V. Daň z příjmů 70 000,00  2 090,00 2 090,00 2,99 
591 Daň z příjmů 70 000,00  2 090,00 2 090,00  
B. VÝNOSY CELKEM 31 102 658,00 24 003 725,94 3 030 711,98 27 034 437,92 86,92 
I. Výnosy z činnosti 11 485 858,00 3 609 809,87 3 030 711,98 6 640 521,85 57,82 
602 Výnosy z prodeje služeb 7 361 000,00 1 844 932,61 2 221 013,67 4 065 946,28 55,24 
603 Výnosy z pronájmu 3 314 000,00 1 653 150,00 719 084,10 2 372 234,10 71,58 
604 Výnosy z prodaného zboží 50 000,00 3 947,10 40 774,10 44 721,20 89,44 
641 Smluvní pokuty a úroky z 

prodlení 
0,00   0,00  

644 Výnosy z prodeje materiálu 75 000,00   49 840,11 49 840,11 66,45 
648 Čerpání fondů 45 000,00 4 500,00  4 500,00 10,00 
649 Ostatní výnosy z činnosti 60 000,00 103 280,16  103 280,16 172,13 
II. Finanční výnosy 0,00 0,00  0,00  
663 Kurzové zisky 0,00 0,00  0,00  
669 Ostatní finanční výnosy 0,00 0,00  0,00  
IV. Výnosy z transferů 19 616 800,00 20 393 916,07  20 393 916,07 103,96 
672 Výnosy z vybraných místních 

vládních institucí z transferů 
19 616 800,00 20 393 916,07 

 
20 393 916,07 

 

C. VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ      
 Výsledek hospodaření před zdaněním 890 367,18 76 633,08 967 000,26  
 Výsledek hospodaření běžného účetního 

období 
890 367,18 74 543,08 964 910,26 
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Ve srovnání je patrné, že v nákladech se podařilo dodržet rozpočet ve většině položek. Nárůst nákladů 

oproti rozpočtu byl zaznamenám zejména u oprav a udržování, díky realizaci některých 

neplánovaných oprav v době uzavření provozu z důvodu pandemie (např. nový dřevěný obklad 

pánské a dámské sauny). Nárůst byl také u výše odpisů vzhledem pořízení dlouhodobého majetku a 

převodu workoutového hřiště u ZŠ Butovická. Významně se podařilo ušetřit díky čtyřměsíční uzavírce 

provozů v oblasti výdajů za dodávky energií. Ve výnosech je patrný pokles oproti rozpočtu ve výnosech 

z prodeje služeb a výnosech z pronájmu, což bylo zapříčiněno uzavřením provozů z důvodu pandemie 

(zejména baru a zimního stadionu a bazénového komplexu). 

Organizace měla v roce 2021 stanovené závazných ukazatelích výdaje na odpisy ve výši 2.347.071,00 

Kč. Po požadované úpravě se změnila výše těchto výdajů na 2.284.476,23 Kč. 

NAKLÁDÁNÍ S FINANČNÍMI PROSTŘEDKY DLE ZÁVAZNÝCH UKAZATELŮ 

DRUH PŘÍSPĚVKU VÝŠE PŘÍSPĚVKU ČERPÁNO VRÁCENO 

Příspěvek na hlavní činnost 19 600 674,00 19 600 674,00 0,00 

z toho: limit osobních nákladů 12 543 335,00 12 543 335,00 0,00 

výdaje na odpisy 2 284 476,23   2 284 476,23 0,00 

 

PENĚŽNÍ FONDY 

SAK Studénka, příspěvková organizace, dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 

územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, vytváří své peněžité fondy: 

• Rezervní fond 

• Investiční fond 

• Fond odměn 

• Fond kulturních a sociálních potřeb 

 

Fond odměn 

Je tvořen ze zlepšeného hospodářského výsledku hospodaření příspěvkové organizace. V roce 2021 

nebyl fond odměn tvořen, ani z něj nebylo čerpáno. 

FOND ODMĚN 

POČÁTEČNÍ ZŮSTATEK 22,51 

Příděl ze zlepšeného HV - 

Použití fondu na výplatu odměn - 

KONEČNÝ STAV 22,51 
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Rezervní fond 

Je tvořen ze zlepšeného hospodářského výsledku příspěvkové organizace. PO dosáhla za rok 2020 

zlepšeného hospodářského výsledku v celkové výši 50 824,86 Kč. Na základě schválení jeho výše 

zřizovatelem byl celý hospodářský výsledek převeden do rezervního fondu. 

REZERVNÍ FOND 

POČÁTEČNÍ ZŮSTATEK 366 232,25  

Příděl ze zlepšeného HV rok 2020 50 824,86 

Peněžní dary - neúčelové 4 500,00 

Posílení fondu investic se souhlasem 
zřizovatele 

50 824,86 

Ostatní čerpání - dary 4 500,00 

KONEČNÝ STAV 366 232,25 

 

Investiční fond 

Do čerpání fondu byl promítnut příspěvek na odvod odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého 

majetku ve výši 2 284 476,23 Kč. Investiční fond organizace byl v průběhu roku navýšen vzhledem 

k pořízení dlouhodobého majetku (zahradní traktor a bazénový vysavač) na přírodní koupaliště a 

infrasauny do sportovního centra o částku 310 tis. Kč.  Na základě zjištění minulé kontroly byl fond 

investic dále korigován o opravu zapojení fondu investic na pokrytí výdajů souvisejících s pořízením 

výsuvné markýzy v roce 2020 ve výši 94 252,-Kč. V rámci reklamace a následného vrácení nefunkčního 

rezervačního systému byla proúčtována tvorba fondu investic ve výši účetní pořizovací ceny majetku 

(103 278,- Kč). Konečný stav investičního fondu byl v roce 2021 ve výši 170 101,55 Kč. 

INVESTIČNÍ FOND 

POČÁTEČNÍ STAV  132 297,05 

Příděl z odpisů za rok 2021  2 284 476,23 

Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele 310 000,00 

Reklamace rezervačního systému pořízeného v roce 2019 103 278,00 

Převod z rezervního fondu  50 824,86 

Pořízení a technické zhodnocení dlouhodobého majetku v roce 2021 332 046,36 

Pořízení dlouhodobého majetku (markýza) – oprava roku 2020 94 252,00 

Odvod do rozpočtu zřizovatele 2 284 476,23 

KONEČNÝ STAV 170 101,55 
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Fond kulturních a sociálních potřeb (FKSP) 

Organizace tvořila v roce 2021 FKSP základním přídělem z mezd. Fond kulturních a sociálních potřeb 

byl čerpán na příspěvek na stravné, dále na peněžní dar k výročí/odchodu do důchodu ve výši 2 000,-

Kč, dále jako příspěvek na rekreaci v celkové výši 44 015,- Kč a na ostatní výdaje ve výši 31 438,-Kč. 

Čerpání fondu se řídilo rozpočtem FKSP. Jeho výše k 31.12.2021 činila 217 927,12 Kč. 

FOND KULTURNÍCH A SOCIÁLNÍCH POTŘEB 

POČÁTEČNÍ STAV  178 200,62 

Základní příděl z nákladů na platy 172 143,50 

Stravování 54 964,00 

Rekreace 44 015,00 

Poskytnuté peněžní dary 2 000,00 

Ostatní použití 31 438,00 

KONEČNÝ STAV 217 927,12 

 

KONTROLY 

V roce 2021 proběhly v SAK Studénka, příspěvkové organizaci, tyto veřejnosprávní kontroly ze strany 

zřizovatele a vedení PO. 

1. Následná veřejnosprávní kontrola týkající se hospodaření a použití veřejné finanční 

podpory z rozpočtu města Studénky v roce 2020 

- zahájení: 04.02.2021 

- Předmět kontroly a závěry:  

A. Kontrola zřizovací listiny a vnitřních předpisů 

- Při kontrole předložených vnitřních předpisů nebyly zjištěny nedostatky. 

B. Následná veřejnosprávní kontrola za rok 2020 

1. Dosažené hospodářské výsledky za rok 2020 a zhodnocení majetkové a 

finanční situace PO 

2. Hospodaření s peněžními fondy v roce 2020 

- Při kontrole nebylo zjištěno, že by v roce 2020 PO postupovala při tvorbě 

a čerpání fondů v rozporu se zákonem. Zůstatky fondů jsou správně 

zachyceny v hlavní knize a rozvaze. 

3. Ověření spolehlivosti kontrol v rámci PO na vybraném vzorku bankovních a 

pokladních dokladů 

- Kontrolou nebylo zjištěno, že by PO postupovala při provádění operací 

v rozporu se zákonem a že by realizované nákupy prováděla neúčelně, 

nehospodárně a neefektivně. 

4. Úplnost a průkaznost vedení účetnictví 

- Nebyly zjištěny významné nedostatky v zajištění průkaznosti a úplnosti 

účetnictví. 
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5. Dodržování pravidel transparentnosti 

- Nebyly zjištěny nedostatky v dodržování pravidel transparentnosti 

s výjimkou sestavení neplných návrhů dokumentů k rozpočtovému 

opatření PO. 

6. Kontrola čerpání rozpočtu a plnění závazných ukazatelů stanovených 

zřizovatelem 

- V uvedených oblastech nebyly zjištěny chyby a nedostatky. 

2. Kontrola pokladen SAK Studénka, příspěvkové organizace 

- kontrola pokladní hotovosti se zůstatkem v pokladní knize 

- kontrola dodržování pokladního limitu 

- kontrola provedena dne: 18.06. a 22.06.2021 

- závěr kontroly: 

Pokladní kniha je řádně vedena, limit je dodržován. Nebyl zjištěn pokladní rozdíl. 

 

3. Kontrola pokladen SAK Studénka, příspěvkové organizace 

- kontrola pokladní hotovosti se zůstatkem v pokladní knize 

- kontrola dodržování pokladního limitu 

- kontrola provedena dne: 24.09.2021 

- závěr kontroly: 

Pokladní kniha je řádně vedena, limit je dodržován. Nebyl zjištěn pokladní rozdíl. 

 

Ostatní kontroly: 

1. Kontrola Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě 

- předmět kontroly: Přírodní koupací biotop 

- termín kontroly: 20.07.2021 – 22.07.2021 

- závěr kontroly: 

Provedenou kontrolou nebylo zjištěno porušení plnění povinností provozovatele vyplývající 

ze zákona č. 258/2000 Sb., a vyhlášky č. 238/2011 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Provoz 

odpovídá schválenému provoznímu řádu. 

 

2. Kontrola Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě 

- předmět kontroly: Venkovní brouzdaliště ve sportovně rekreačním areálu 

- termín kontroly: 20.07.2021 – 28.07.2021 

- závěr kontroly: 

Provedenou kontrolou v zařízení „Venkovní brouzdaliště“ nebylo zjištěno porušení plnění 

povinností provozovatele vyplývající ze zákona č. 258/2000 Sb., a vyhlášky č. 238/2011 Sb. ve 

znění pozdějších předpisů, včetně plnění povinností stanovených v Mimořádném opatření 

MZDR č. 14601/2021 ze dne 25.06.2021. 
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ZÁMĚRY 
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Záměry v roce 2022 

V roce 2022 se chce naše organizace ve spolupráci se zřizovatelem a ostatními partnery zaměřit na 

realizaci těchto záměrů:  

- větší propagace akcí pořádaných SAK Studénka a městem Studénka (využívání všech 
dostupných forem propagace), 

- nastavit bezproblémovou spolupráci s TV Polar, která bude zajišťovat natáčení reportáží a 
propagaci akcí místo zrušené TV Odra, 

- realizovat tradiční, ale především také nové akce pro veřejnost, 
- zlepšovat pověst organizace, 
- reagovat na přání občanů Studénky formou průzkumu veřejného mínění 

Stabilizovat personální zabezpečení chodu organizace a dbát na dobré kolegiální vztahy uvnitř 
organizace.  

Kultura 
• dokončit realizaci nutných oprav Dělnického domu 
• pořádat některé z kulturních akcí také v areálu koupaliště v rámci letní sezóny 
• realizovat akce k významným výročím a tradiční akce v rámci jednotlivých ročních období 
• připravit pro veřejnost nové netradiční akce (soutěže, výlety, food festival) 

 
Knihovna 

• modernizace vybavení knihovny spolu s přesunutím místa pro přednášky do spodní části 
knihovny z důvodu bezbariérového přístupu 

• realizace nových programů pro školy a akcí pro veřejnost 
• vybavit knihovnu moderní výpočetní technikou, která by sloužila veřejnosti 

 
Muzeum 

• realizace výstavy historických mincí a medailí ve spolupráci s MSV Metal Studénka 
• vybudování nové expozice v prostorách po bývalém fotografovi 
• modernizace vybavení muzea (rekonstrukce sociálních zařízení) 

 
TV Odra 

• od 01.01.2022 dochází ke zrušení televizního vysílání TV Odra 
• činnosti TV Odra bude nadále zajišťovat TV Polar 

 
Rodinné centrum 

• rozšíření příměstského tábora 
• úprava zahrady, která byla RC dána městem Studénka do výpůjčky 

 
Sportovní centrum 

• dokončení rekonstrukce vnitřního bazénu 
• úprava vnitřních prostor zimního stadionu 
• nová plocha pro trénování střelby 

 
Koupaliště 

• nabídnout nové atrakce v rámci letní sezony 
• realizace některých akcí v rámci Fajneho léta v areálu koupaliště 
• realizace nových sociálních zařízení a instalace pítek  

 
Hospodaření 

• zvýšené sledování výdajů a monitorování odběrů elektrické energie z důvodu zvýšené ceny 
 


