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CENOVÉ OZNÁMENÍ  
O ZMĚNĚ CENY VODNÉHO A STOČNÉHO  

pro odběratele připojené na vodovodní a kanalizační řad na území města Studénky a 
části Nová Horka, provozovaný společností Zásobování teplem Vsetín a.s. 

 
Vážení odběratelé,  
 
oznamujeme Vám, že s účinností od 1. ledna 2023 vstupuje v platnost nová cena za 
vodné, stočné a odvádění srážkových vod  pro odběratele připojené na vodovodní a 
kanalizační řad na území  města Studénky a části Nová Horka, provozovaný společností 
Zásobování teplem Vsetín a.s. 
Cena se upravuje následovně:  

Cena v Kč/m3 (1000 l) 
Cena 

bez DPH 
Cena 

včetně 10% DPH 

Vodné v Kč za 1m3 46,54 51,19 

Stočné v Kč za 1 m3  * 47,39 52,13 

Celkem vodné + stočné 93,93 103,32 

*Stočné a odvádění srážkových vod 
 

Ceny jsou stanoveny v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, a příslušným 
výměrem Ministerstva financí ČR. 
 

Za představenstvo společnosti: 

 

 

             Ing. Michal Chmela                 Ing. Kamil Ondra 
                                                  předseda představenstva      místopředseda představenstva 
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SLOVO STAROSTY
Vážení a milí spoluobčané,

stojíme na prahu nového roku 2023 a rád bych vám všem touto cestou popřál 
hlavně pevné zdraví, hodně štěstí, pohody, lásky a mnoho osobních i pracovních 
úspěchů. Je zcela nezpochybnitelné, že letošní rok nebude pro každého z nás 
vůbec jednoduchý, nicméně věřím, že se nám ho s úsměvem či optimismem 
podaří zvládnout. Na počátku každého roku bilancujeme a hodnotíme rok uply-
nulý, zároveň ale máme mírné napětí z toho, co nás čeká a jak se nám to vše 
podaří zvládnout.

V prosincovém čísle zpravodaje uvedl místostarosta souhrn projektů, které se 
nám podařilo v roce 2022 zvládnout prostřednictvím odboru místního hospodář-
ství a údržby majetku (MHÚM). Já nyní doplním informaci o realizovaných in-
vestičních akcích, které zabezpečil odbor stavebního řádu, územního plánování 
a rozvoje (SŘÚPaR). V průběhu loňského roku se nám podařilo dokončit projekty 
v celkové hodnotě více než 75 mil. Kč, které sice v průběhu realizace omezovaly 
našim občanům částečně pohodlí, nicméně výsledek určitě směřuje ke zvýšení 
komfortu bydlení nebo trávení volného času.

•	 Energetická opatření budovy bývalé ZŠ Tovární (náklady 10,6 mil. Kč, 
z toho dotace 2,9 mil. Kč)

•	 Kompletní rekonstrukce krytého bazénu vč. přístavby pro technologii a vířivku (náklady 30,4 mil. Kč)
•	 Novostavba III. etapy chodníku a autobusové točny v Butovicích (náklady 18,2 mil. Kč, z toho dotace 

4,5 mil. Kč)
•	 Vybudování vodovodního řadu v ulici Na Trávníkách (náklady 4,5 mil. Kč)
•	 Kompletní rekonstrukce povrchu komunikace ulice Na Trávníkách (náklady 5,1 mil. Kč)
•	 Výstavba nové komunikace k zámku v Nové Horce (náklady 5,2 mil. Kč, z toho dotace 2,6 mil. Kč)

V rámci prosincového jednání zastupitelstva města došlo ke schválení základního dokumentu, a to rozpočtu města 
na rok 2023. Základními parametry rozpočtu jsou plánované příjmy ve výši 227 mil. Kč a plánované výdaje ve výši 
201 mil. Kč. Jsem moc rád, že se nám i pro letošní rok podařilo naplánovat alespoň srovnatelné výdaje pro veřej-
nou finanční podporu na volnočasové, kulturní, sportovní nebo sociální služby a také drobně navýšit výdaje našich 
příspěvkových organizací. Bohužel největším „žroutem“ části rozpočtu budou náklady za energie, jelikož doslova 
vyhodíme z okna oproti loňskému roku o téměř 10 mil. Kč více, avšak na rozvoj našeho města to nebude mít vůbec 
žádný vliv.

I v letošním roce bychom chtěli pokračovat ve zlepšování podmínek života v našem městě i přesto, že většinu in-
vestičních akcí nebo větších oprav máme v příloze rozpočtu a budeme je moci zapojit jen v případě volných zdrojů. 
Hlavní letošní investice budou směřovat do podtlakové čerpací stanice, do realizace protipovodňového výstražného 
systému vč. rozšíření rozhlasu, zasíťování pozemků v Nové Horce či do poslední etapy výměny oken a dveří na ZUŠ 
v Butovicích.

Největší připravovanou investicí pro rok 2023 je kompletní rekonstrukce střechy, sálu, jevištní techniky a vnitřních 
prostor jediného kulturního stánku na území našeho města, a to do budovy Dělnický dům. Bohužel stav této budovy je 
již za hranicí své životnosti a naší snahou je realizovat kompletní opravy majetku města, nikoli jen zalepovat havárie. 
Rozpočet na tuto investici je v souhrnné výši 88,5 mil. Kč, a pokud se nám podaří vysoutěžit akceptovatelnou cenu, 
zabezpečit externí financování a získáme přislíbenou dotaci z MMR ve výši 20 mil. Kč, tak se bude pravděpodobně 
jednat o jediný investiční projekt realizovaný v průběhu letošního roku. O tom, zdali nakonec do této akce půjdeme 
nebo ne, bude jasno na únorovém zasedání zastupitelstva města.

Libor Slavík
starosta

starosta Libor Slavík
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Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA STUDÉNKY
Další schůze rady města se konaly 10.11., 16.11. 
a 30.11.2022 v zasedací místnosti Městského úřadu Stu-
dénka. Na programu byly mimo jiné tyto záležitosti:

Rada rozhodla:
– změnu rozpočtu rozpočtovým opatřením v kompetenci 
Rady města Studénky č. RO/RMS/2022/14,
– pověřit vedoucí odboru financí a rozpočtu k jednání 
s Komerční bankou, a. s., jako úvěrujícím a městem Stu-
dénka jako úvěrovaným o smlouvě o poskytnutí provoz-
ního revolvingu se základním a aktuálním limitem,
– v souladu se zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce, 
ve znění pozdějších předpisů, a s článkem 5 oddílu VII 
Zásad vztahů mezi orgány města Studénky a SAK Stu-
dénka, příspěvkovou organizací, o výši odměny řediteli 
SAK Studénka, příspěvkové organizace, p. Mgr. Kamilu 
Krahulovi,
– v souladu se zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce, 
ve znění pozdějších předpisů, a s článkem 7 oddílu VII 
Zásad vztahů mezi orgány města Studénky a školami, 
jejichž zřizovatelem je město Studénka o výši odměn ře-
ditelům škol zřízených městem Studénkou,
– vyhovět žádosti XXX, bytem XXX, dle přílohy č. 1 před-
loženého materiálu a souhlasit s prodloužením nájemní 
smlouvy k bytu č. XXX, 1 + 1 standardní kvality, v domě 
čp. XXX na ul. Budovatelské ve Studénce, části Butovice, 
v souladu se Zásadami o pronájmu bytů ve vlastnictví 
města Studénky a při splnění podmínky řádného plně-
ní nájemní smlouvy (včetně dodatku č. 1) uzavřené do 
31.12.2022,
– uzavřít nájemní smlouvu k bytu č. XXX, 3 + 1 standardní 
kvality, v domě čp. XXX na ul. Budovatelské ve Studén-
ce, části Butovice, s XXX, bytem XXX, takto: nájem se 
sjednává na dobu určitou od 01.12.2022 do 31.05.2023, 
výše nájemného včetně zálohy na služby činí 5.950 Kč 
měsíčně,
– zveřejnit záměr o postoupení nájemní smlouvy 
č. MHÚM/2016/0355/SO o pronájmu části pozemku 
parc. č. 1 640/1 – ostatní plocha v obci Studénka, k. ú. Bu-
tovice, o celkové výměře 18,75 m2 (2,5 m x 7,5 m), kte-
rá byla vybudována jako odstavná plocha pro parkování 
osobního automobilu, a to na dobu neurčitou, při ceně 
nájmu min. 9 Kč/m2/rok,
– uzavřít smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení služeb-
nosti inženýrské sítě spočívající v právu zřízení a umís-
tění vodovodní a kanalizační přípojky v pozemcích 
parc. č. 1 852 – ostatní plocha a parc. č. 2 161 – ostatní 
plocha, vše v obci Studénka, k. ú. Butovice, ve vlastnictví 
města Studénky jako budoucího povinného ze služeb-
nosti, za jednorázovou úplatu za zřízení služebnosti ve 
výši 4.000 Kč + DPH, ve prospěch XXX, bytem XXX jako 
vlastníka budoucího panujícího pozemku parc. č. 1 853 
v obci Studénka, k. ú. Butovice, a jako budoucího opráv-
něného ze služebnosti,
– zadat podlimitní veřejnou zakázku na výběr dodavatele 
pro akci Protipovodňová opatření města Studénka, kdy 
zadání a výběr dodavatele provede na základě smlouvy 
o dílo společnost ENVIPARTNER, s. r. o.,
– schválit jízdní řád městské hromadné dopravy ve Stu-
dénce s účinností od 11.12.2022,
– na základě zprávy o hodnocení nabídek, že nejvýhod-
nější nabídku na veřejnou zakázku malého rozsahu na 
službu v rámci otevřeného řízení PD – výstavba BD za 
stadionem na ul. Sjednocení – opakované zadání podala 

společnost STAV MORAVIA, spol. s r. o., s nabídkovou 
cenou 745.000 Kč bez DPH a 901.450 Kč s DPH,
– uzavřít dodatek ke smlouvě o dílo Novostavba chodní-
kového tělesa na ul. Butovická III. etapa vč. vybudování 
nového místa pro přecházení, točny a kanalizace mezi 
městem Studénka jako objednatelem a společností CO-
LAS CZ, a. s., jako zhotovitelem,
– uzavřít dodatek ke smlouvě o dílo Stavební úpravy 
a přístavba krytého bazénu ve Studénce mezi městem 
Studénka jako objednatelem a společností BERNDORF 
BÄDERBAU, s. r. o., jako zhotovitelem.

Rada vydala:
– dodatky závazných ukazatelů pro rok 2022 příspěv-
kových organizací: Základní škola Františka kardinála 
Tomáška Studénka, příspěvková organizace, Mateřská 
škola Studénka, Komenského 700, příspěvková organi-
zace.

Rada stanovila:
– upravené závazné ukazatele hospodaření pro rok 2022.

Rada zřídila:
– na volební období let 2022–2026 dotační komisi. 

Rada souhlasila:
– s přijetím účelově určených darů v celkové výši 
45.000 Kč do fondu investic pro Základní školu Studénka, 
Butovická 346, příspěvkovou organizaci, od sponzorů,
– s převodem finančních prostředků z vlastních výnosů 
(sběr papíru) do fondu investic Základní školy Studénka, 
Butovická 346, příspěvkové organizace, v celkové výši 
12.960 Kč,
– s převodem finančních prostředků Mateřské školy Stu-
dénka, Komenského 700, příspěvkové organizace, z re-
zervního fondu do fondu investic, ve výši 992,23 Kč.

Rada schválila:
– plán činnosti SAK Studénka, příspěvkové organizace, 
na rok 2023,
– termínový plán konání schůzí Rady města Studénky 
pro rok 2023,
– obsahový plán jednání schůzí Rady města Studénky 
pro rok 2023,
– použití finančních prostředků z fondu investic Základní 
školy Studénka, Butovická 346, příspěvkové organizace, 
na nákup keramické pece v celkové výši 57.960 Kč,
– použití finančních prostředků z fondu investic Mateř-
ské školy Studénka, Komenského 700, příspěvkové or-
ganizace, ve výši 992,23 Kč na dofinancování vybavení 
zahrad.

Rada vzala na vědomí:
– kontrolu plnění usnesení a úkolů předešlých schůzí 
Rady města Studénky,
– kontrolu plnění usnesení a úkolů předešlých zasedání 
Zastupitelstva města Studénky.
– informaci o plnění rozpočtu města Studénky 
k 30.09.2022,
– předložené indikativní cenové nabídky,
– výroční zprávy o činnosti za školní rok 2021/2022 
příspěvkových organizací: Základní škola Studénka, 
Butovická 346, příspěvková organizace, Základní ško-
la Studénka, Sjednocení 650, příspěvková organizace, 
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Základní škola Františka kardinála Tomáška Studénka, 
příspěvková organizace, Mateřská škola Studénka, Ko-
menského 700, příspěvková organizace,

– změnu ceníku za ukládání odpadů na skládce společ-
nosti ASOMPO, a. s.

Rada doporučila ZMS:
– schválit rozpočet města Studénky pro rok 2023, dle 
přílohy č. 1 předloženého materiálu, a pověřit v souladu 
s § 102 odst. 2 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, Radu 
města Studénky ke schvalování rozpočtových opatření 
v plném rozsahu pro rok 2023,
– zařadit do rozpočtu pro rok 2023 výdaje, které byly sou-
částí rozpočtu pro rok 2022 a jejichž realizace, vyúčtová-
ní a úhrada přechází do roku 2023,
– vzít na vědomí akce plánované na rok 2023,
– vydat obecně závaznou vyhlášku, o místním poplatku 
za obecní systém odpadového hospodářství,
– stanovit s účinností od 08.12.2022 v souladu s § 72 
odst. 2 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona č. 128/2000 Sb., 
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, 
za výkon funkce neuvolněného člena Zastupitelstva měs-
ta Studénky odměnu za měsíc,
– přehled smluv o objemu 200.000–600.000 Kč podepsa-
ných uvolněnými členy Zastupitelstva města Studénky za 
období 07–09/2022,
– udělit výjimku z pravidel pro čerpání revolvingové-
ho úvěru na financování investičních projektů přijatých 
usnesením Zastupitelstva města Studénky č. 134/08/20 
ze dne 06.02.2020 a pověřit Radu města Studénky k za-
pojení čerpání revolvingového úvěru do celkové výše 
75.000.000 Kč,
– schválit změnu rozpočtu rozpočtovým opatřením č. RO/
RMS-ZMS/2022/15, dle přílohy č. 2 předloženého mate-
riálu,
– stanovit upravené závazné ukazatele hospodaření pro 
rok 2022,
– svěřit v souladu s § 104 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., 
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, 
starostovi a místostarostovi řízení a koordinaci činnos-
tí v samostatné působnosti ve vztahu k odborům měst-
ského úřadu, příspěvkovým organizacím a organizačním 
složkám města takto: starostovi na úseku činností, které 
jsou zařazeny do náplně: odboru vnitřních věcí, odboru 
financí a rozpočtu, odboru stavebního řádu, územního 
plánování a rozvoje, odboru školství, kultury a sociálních 
věcí, organizační složky Jednotka sboru dobrovolných 
hasičů města Studénky, SAK Studénka, příspěvkové or-
ganizace; místostarostovi na úseku činností, které jsou 
zařazeny do náplně: odboru školství, kultury a sociálních 
věcí, odboru místního hospodářství a údržby majetku, 
odboru stavebního řádu, územního plánování a roz-
voje, organizační složky Středisko čistírny odpadních 
vod a kanalizace, školských příspěvkových organizací, 
jejichž zřizovatelem je město Studénka, a to ve stanove-
ném rozsahu,
– stanovit normativ pro tvorbu příspěvku základním ško-
lám zřízeným městem Studénkou ve výši 2.750 Kč na 
žáka,
– vzít na vědomí zprávu o plnění 4. střednědobého plánu 
rozvoje sociálních služeb města Studénky,
– vzít na vědomí žádost XXX, bytem XXX, o prodej po-

zemku parc. č. 1 860/8 – ostatní plocha v obci Studénka, 
k. ú. Butovice; nezveřejnit záměr prodeje pozemku,
– vykoupit od XXX, bytem XXX, část pozemku 
parc. č. 2 156/2 v obci Studénka, k. ú. Butovice, a to 
dle geometrického plánu č. 2852-55/2021 pozemek 
parc. č. 2 156/7 – ostatní plocha, ostatní komunikace 
o výměře 72 m2, v obci Studénka, k. ú. Butovice, za cenu 
20.000 Kč
– přijmout dotaci z Operačního programu Životní pro-
středí 2014–2020 dle rozhodnutí Ministerstva životního 
prostředí, registrační číslo projektu: CZ.05.1.24/0.0/0.0/2
0_149/0014164, ve výši 3.593.674,70 Kč na projekt Pro-
tipovodňová opatření města Studénka,
– schválit termínový plán konání zasedání Zastupitelstva 
města Studénky pro rok 2023,
– v souladu s ustanovením § 22 odst. 14 zákona 
č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních 
rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, částečně ne-
vyhovět žádosti spolku Fotbal Studénka, z. s., a ne-
prominout odvod ve výši 13.800 Kč na základě výzvy 
č. j. MS 8858/2022/FAR/Mal,
– v souladu s ustanovením § 22 odst. 14 zákona 
č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních 
rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, částečně vy-
hovět žádosti spolku Fotbal Studénka, z. s., se sídlem 
Studénka, Malá strana 295, IČO: 22872230, a prominout 
penále vzniklé z důvodu stanoveného odvodu ve výši 
13.800 Kč na základě výzvy č. j. MS 8858/2022/FAR/Mal 
v plné výši,
– poskytnout veřejnou finanční podporu z rozpočtu města 
Studénky pro rok 2022 žadateli: HC Studénka, z. s., ve 
výši 70.000 Kč na úhradu nákladů na pronájem ledové 
plochy v měsíci listopadu a prosinci 2022,
– schválit bezúplatné nabytí pozemku parc. č. 2 404/3 
– ostatní plocha, zeleň, vše v obci Studénka, k. ú. Buto-
vice, z vlastnictví České republiky – Úřadu pro zastupo-
vání státu ve věcech majetkových, do vlastnictví města 
Studénky s tím, že k pozemku bude zřízeno věcné právo 
– nezcizit a nezatížit předmětný pozemek po dobu 5 let 
ode dne provedení vkladu vlastnického práva do katastru 
nemovitostí.

Plné znění usnesení najdete na internetových stránkách 
města www.mesto-studenka.cz.

Libor Slavík
starosta
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VE STŘEDU 30.  LISTOPADU BYLY PO REKONSTRUKCI SLAVNOSTNĚ 
OTEVŘENY PROSTORY KRYTÉHO BAZÉNU
V rámci projektu proběhla celková rekonstrukce haly 
včetně nových obkladů stěn i podlah. Původní bazénová 

vana s degra-
dovanou fólií 
a netěsným po-
trubím byla na-
hrazena novým 
nerezovým pla-
veckým bazé-
nem. Navíc byla 
r e a l i z o v á n a 
přístavba nové 
o d p o č i n k o v é 
plochy s vířivým 

nerezovým bazénem. Bazény byly doplněny také novou 
technologií úpravny vody a novou vzduchotechnikou. 
Původní technologie, která pracovala s mírně slanou vo-
dou, byla demontována a byla instalována technologie 
nová, která je založena na bazénové chemii.

Bazén před rekonstrukcí
Krytý plavecký bazén o rozměrech 16,8 x 5,0 x 1,2 m 
a pro ty nejmenší také brouzdaliště o rozměrech 3,7 x 
2,5 x 0,4 m.

Bazén po rekonstrukci
Nový rozměr bazénu 16,4 x 4,8 m, s hloubkou vody 
1,2 m, o vodní ploše 81 m2 a objemu 99 m3. Nová vířivka 
3,25 x 1,8 m s hloubkou vody 1 m, vodní plochou 5,85 m2 

a objemem okolo 
3 m3.

Celá investice 
byla realizována 
z vlastních pro-
středků města 
bez dotační pod-
pory a dosáhla 
výše 31 mil. Kč. 
Původní náklady 
tak vzrostly 
o 5 mil. Kč z dů-

vodu doplnění a úprav projektové dokumentace, ale také 
z důvodu doplnění stavby o komfortnější prvky. Snahou 
bylo vybudovat příjemné, moderní a komfortní prostředí 
pro návštěvníky, tak i zlepšení podmínek pro provádění 
údržby. Právě z toho důvodu jsme přistoupili ke spoluprá-
ci s architektkou a na základě spolupráce jsme zaměnili 
původně navržené bílé obklady a dlažby za barevnou va-
riantu velkoplošných obkladů doplněných mozaikou, ne-
rezovými lištami a dalšími nerezovými doplňujícími prv-
ky. K zamezení přílišného odparu byla nově instalována 
hladinová plachta s automatickým navinováním. Tímto 
krokem je zabezpečena provozní úspora energie vynalo-
žené na provoz vzduchotechnické jednotky, která udržuje 
maximální vlhkost prostředí na hodnotě 65 %.

Stavba byla zahájena v dubnu roku 2022 a předáva-
cí protokol jsme podepsali 21. listopadu 2022. Prostory 
jsou uvedeny do zkušebního provozu, při kterém bude 
na základě podmínek Krajské hygienické stanice ově-

řena funkčnost technologie a vzduchotechniky. Jedná 
se o plavecký bazén, proto teplota vody může dosaho-
vat max. 28 °C, voda ve vířivce bude mít teplotu 36 °C. 
Teplota vnitřního prostředí by měla být ideálně o 3 °C 
vyšší, než je teplota vody v bazénu, aby nedocházelo 
k přílišnému odparu.

Nově přistavěná část má rozměry 30 x 4,5 m. V její od-
dělené zadní části jsou umístěny strojovny technologie 
a vzduchotechniky, v bazénové části je instalována vířiv-
ka a odpočinková plocha.

Nové bazény
Plavecký bazén
Půdorysný tvar bazénu byl zachován, nová nerezová 
konstrukce byla vestavěna do původní bazénové vany. 
U bazénu byly částečně ubourány stávající bazénové 
hlavice, které byly nad úrovní stávající podlahy. Nová ne-
rezová konstrukce byla osazena o cca 280 mm výše. Ba-
zénová vana byla doplněna o hladinové přelivné žlábky, 
vtokové trysky a dnové výpusti. Hladinové přelivné žlábky 
jsou řešeny po celém vnějším obvodu bazénu. Bazén je 
vybaven i přípravou na zvedák pro imobilní návštěvníky. 
Ve dnu nového nerezového bazénu jsou řešeny trysky, 
sací a vypouštěcí potrubí pomocí dnových žlábků. Pro 
nový nerezový bazén je využita stávající akumulační jím-
ka o objemu cca 24 m3. Filtry a čerpadla pro nový bazén 
jsou osazeny ve strojovně.

Vířivá vana
Nová nerezová vířivá vana je osazena v nové části pří-
stavby bazénové haly. Vana je částečně osazena pod 

úrovní podlahy. 
Po celém ob-
vodu je osazen 
přelivný žlábek. 
Pro vstup slou-
ží vnitřní nere-
zové schodiště 
a z vnější strany 
nové schodiš-
tě s nerezovým 
madlem.

Na místě je po-
chvala dodavatele společnosti Bernorf Baderbau a za 
stavební část společnosti Cieslar, s. r. o., která odvedla 
odbornou a poctivou práci.

Věříme, že se zrekonstruované prostory budou líbit všem 
návštěvníkům.

Ing. Radmila Nováková
vedoucí odboru stavebního řádu, územního plánování 
a rozvoje 

Aktuální informace k otevírací době a ceně vstupného na-
jdou zájemci na facebooku a webových stránkách města.

bazén po rekonstrukci

vířivá vana

původní bazén
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STŘÍPKY Z ČINNOSTI MĚSTSKÉ POLICIE – LISTOPAD 2022
V prvních týdnech měsíce listopadu strážníci opakovaně vyjížděli na oznámení, kdy měla starší pomatená žena na 
nám. Republiky a v okolí obtěžovat občany, loudit z nich cigarety a poté jim sprostě nadávat. Strážníci zjistili, že se 
jedná o ženu, která má pravděpodobně psychické problémy. Žena se opakovaně na náměstí vracela a po odjezdu 
hlídky vždy pokračovala s verbálními útoky na kolemjdoucí občany. Nakonec se podařilo ženě zajistit hospitalizaci 
v příslušném zdravotnickém zařízení.

V noci 6. listopadu vyjížděli strážníci na oznámení, kdy volala žena, že u jejich sousedů dochází pravděpodobně 
k domácímu násilí, protože slyší, jak se sousedé (manželé v rozvodovém řízení) hádají, sprostě si nadávají a také se 
ozývají hlučné rány. Hlídka na místě zjistila, že se jednalo o manželskou hádku, násilí nebylo prokázáno. Protože muž 
již neměl v daném místě trvalý pobyt, byl z bytu na žádost manželky vykázán.

Ve spolupráci s rodinným centrem zajišťovala hlídka MěP 11. listopadu bezpečnost dětí při přecházení místních ko-
munikací v průběhu lampionového průvodu pořádaného touto organizací.

Dne 12. listopadu přijal strážník nezvyklé oznámení od rodičů dvou dětí, kteří žádali příjezd hlídky do místa jejich 
trvalého bydliště, protože jejich děti doma moc zlobí a oni si s nimi nevědí rady. Dle sdělení otce by stačilo jen děti 
postrašit. Protože měl strážník v tuto dobu jiné, závažnější oznámení, vysvětlil rodičům, že se na místo nedostaví a že 
je neobvyklé, aby strážníci pomáhali s výchovou dětí, natož aby měli děti strašit.

Špatné parkování řeší strážníci většinou na udání, tentokrát se však rozhodl neznámý občan vyřešit špatně zaparkované 
vozidlo sám a bez přítomnosti hlídky MěP. Proto 13. listopadu oznámila žena, že má své vozidlo znečištěné výkaly. 
Strážník na místě zjistil, že vozidlo bylo zaparkováno v místě, kde je to zakázáno, a někdo jej skutečně celé pomazal 
pravděpodobně psími výkaly. Oznamovatelka netušila, kdo by mohl toto provést, a strážníkovi se to nepodařilo zjistit 
ani místním šetřením a dotazy u sousedů. Nakonec žena sdělila, že si zajede na myčku a bude si dávat pozor, kde 
parkuje.

V nočních hodinách 16. listopadu přijali strážníci oznámení od občana, který sdělil, že na ulici v centru města je 
u jednoho z panelových domů rozbitá skleněná výplň vchodových dveří a na zemi jsou kapky krve. Hlídka na místě 
kontaktovala domovníka, který sdělil, že zajistí opravu a na služebnu přinese fakturu vzniklé škody. Hlídce se ještě 
tentýž den za spolupráce hlídky Policie ČR podařilo zjistit totožnost osoby, která sklo rozbila. Jednalo se o muže, který 
hlídce sdělil, že sklo rozbil pěstí, protože byl rozzlobený a jednal tak v záchvatu vzteku. Vzniklá škoda se bude po výše 
uvedeném vymáhat. Dále se muž bude za své jednání zodpovídat příslušnému správnímu orgánu.

Odpoledne 21. listopadu přijala hlídka MěP oznámení od zaměstnance Českých drah, který sdělil, že byl požádán 
mladým hochem, aby přivolal policii, protože byl právě napaden dvěma muži, kteří mu odcizili mobilní telefon. Hlídka 
cestou na místo zjistila podrobnosti a ihned začala prohledávat okolí nádraží, kdy spatřila 2 muže odpovídající popisu, 
kteří něco zahodili a utekli. Muži s největší pravděpodobností naskočili do vlaku, který zrovna odjížděl. Předmět, který 
zahodili, byl onen odcizený mobilní telefon. Vzhledem k tomu, že zloděje nenapadlo nic lepšího, než si ukradeným 
telefonem udělat „vítězné“ selfie, měli strážníci krásnou fotografii obou násilníků. Telefon byl předán zpět napadené-

ZKROTÍME ENERGIE
Ministerstvo práce a sociálních věcí 
společně s Ministerstvem životního 
prostředí připravilo ucelený informač-
ní systém, který nabízí přehledné in-
formace o možnostech úspor energie 
či finančních příspěvků státu. Jde 
o pomoc domácnostem efektivně sni-
žovat náklady na energie. Kampaň 
s názvem Zkrotíme energie by měla 
veřejnosti pomoci překonat letošní 
strmý růst cen energií.

Od 1. listopadu 2022 Úřad práce 
České republiky také nabízí na všech 
svých kontaktních pobočkách v této 
oblasti poradenství, které má za úkol 
informovat občany o tom, jak šetřit 

energie jednoduše a hned, jak si co 
nejlépe zajistit energetické služby 
a o způsobu, kterým ušetřit na ener-
giích díky renovaci budov prostřed-
nictvím programu Nová zelená úspo-
rám Light.

Zmiňovaný program Nová zelená 
úsporám Light je určen pro jedno-
duchá aktuální opatření přinášející 
úspory energií nejvíce zranitelným 
skupinám obyvatel – seniorům, oso-
bám pobírajícím invalidní důchod 
3. stupně a domácnostem s náro-
kem na příspěvek na bydlení. V pro-
gramu je možno získat podporu až 
150.000 Kč na jeden rodinný dům. 

Příjem žádostí bude zahájen 9. ledna 
2023.

Na co lze například žádat?

•	 Zateplení fasády
•	 Zateplení stropu
•	 Zateplení střechy
•	 Zateplení podlahy 
•	 Výměna oken
•	 Výměna vchodových dveří

Bližší informace ohledně možných 
úspor nákladů v domácnosti nalezne-
te na www.zkrotimeenergie.cz, www.
novazelenausporam.cz, příp. vám 
je podají zaměstnanci Úřadu práce 
České republiky.
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mu muži a případ si společně s kamerovým záznamem a fotografií převzala hlídka obvodního oddělení Policie ČR 
Studénka.

V brzkých ranních hodinách 24. listopadu žádala příjezd hlídky zaměstnankyně Českých drah z nádraží ve Studénce, 
protože má v čekárně 2 nevzhledné bezdomovce, kteří zde spí a nikam necestují a ona má strach je vyhodit. Hlídka 
na místě výše uvedené probudila, vyžádala si průkazy totožnosti a po ověření, že nikdo z nich není v pátrání, tyto 
osoby z prostor nádraží vykázala.

Večer 28. listopadu přijali strážníci kuriózní oznámení od starší ženy, která poněkud zmateně hlídce sdělila, že se její 
kamarádka chystá vypustit rybník Kotvice a žádá hlídku, aby tomu zabránila. Nakonec bylo zjištěno, že žena byla pod 
vlivem silných léků a již je v péči lékařů.

Jakub Urbánek
zástupce velitele Městské policie Studénka

škola
3. VÝLET TURISTICKÉHO KROUŽKU
Konečně jsme se dočkali! Doprovází-li turisty na jejich trase sluníčko, 
šlape se vždy s větší chutí. A 12. listopad přesně takové počasí téměř 
čtyřicetičlenné skupině dopřál. A chválíme nejen počasí. Zúčastněným 
dětem třetí výlet nabídl také zajímavý program. Posuďte sami.

Z kopřivnického vlakového nádraží nás poměrně náročná trasa přived-
la k Rozcestí čarodějnic. Ty v danou chvíli naštěstí nebyly doma, což 
nám umožnilo snadno projít kolem romantického rybníčku ke zřícenině 
hradu Šostýn, jehož kouzelná zákoutí děti s chutí prozkoumaly.

Po zdolání dalšího výstupu jsme obdivovali 3 vzácné buky a postupně vystoupali na Raškovu vyhlídku. Ta umožnila 
dopřát si ve slunečném počasí opravdu překrásné výhledy do okolí.

Na Janíkově sedle si děti odpočinuly a posilnily se před trasou, která v letité historii našeho kroužku znamenala pre-
miéru. Turisticky značená cesta nás prudkým svahem dovedla do obce Lichnov, následný úsek byl pak opravdu za 
odměnu. Nádhernou trasu lesem proti toku Lubiny jsme zakončili ve Frenštátě pod Radhoštěm, kde na nás už čekala, 
jak jinak, osvěžující voda tamního krytého bazénu. Uznejte, že po zdolání 12 kilometrů jsme si ji všichni zasloužili.

Mgr. Alena Mičkalová
Daniel Janečka

BUTOVICKÝ BALVAN JE 5. NEJLEPŠÍ V ČR
V pátek 25. listopadu se naše početná redakční rada vydala do Brna na vyhlášení 
celostátního kola soutěže školních časopisů. Jako obvykle vyhlášení proběhlo na Fa-
kultě sociálních studií Masarykovy univerzity v rámci Mediálního dne. Během dne se 
žáci měli možnost zúčastnit workshopů na novinářská témata a prohlédnout si stánky 
některých deníků, které vychází v ČR. Vyvrcholením celé akce bylo vyhlášení těch 
nejlepších školních časopisů vydávaných v ČR, kde jsme získali krásné 5. místo. Ještě 
nám zbyla hodinka na prohlídku centra Brna, občerstvení a nasátí vánoční atmosféry 
na začínajících vánočních trzích a vydali jsme se na cestu domů.

Tímto děkuji celé současné redakční radě za příkladné chování a reprezentaci školy 
a té bývalé za celoroční práci, která byla porotou, složenou z novinářů a odborníků, 
takto krásně oceněna. Začíná nám docházet místo na nástěnce, a to svědčí především 
o tom, že jsou žáci schopni stále držet velmi vysokou úroveň našeho časopisu, což v celostátní konkurenci rozhodně 
není jednoduché :).

Více se jistě dozvíte od samotných účastníků v dalším vydání našeho skvělého Butovického balvanu, který je k dis-
pozici na stránkách naší školy: www.butovice.cz.

Mgr. Zuzana Starečková
za redakční radu
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PŘEDVÁNOČNÍ JARMARK
Advent, období klidu, rozjímání, odpočinku a příprav na vánoční svátky. I naše škola se v tomto období oblékla do 
zimního adventního kabátu. Ve čtvrtek 1. prosince jsme měli tu čest vás přivítat v budově školy na Předvánočním 
jarmarku. Návštěvníky u vchodu čekali andělé, kteří nám andělskými křídly vykouzlili úsměv na tváři a otevírali brány 
předvánoční atmosféře. Chodbami se pod zavěšeným jmelím rozléhaly vánoční koledy zpívané dětským sborem a li-
nuly se vůně čaje, perníčků, koblížků i nazdobených stromečků na chodbách. Ve škole jsme mohli nakoupit spoustu 
vánočních dárků nebo ozdob od prodejců, taktéž jsme si je mohli vyrobit na dílnách, ať už šlo třeba o nejrůznější 
ozdoby z šišek, nebo třpytící se andílky. Občerstvení bylo velmi pestré a našel v něm zalíbení jak milovník slaného, 
tak sladkého. V přízemí bylo možno navštívit výstavu retro hraček a zavzpomínat i na dětství některých z nás, rodičů 
či prarodičů. Nemohlo chybět ani vánoční focení.

Chtěli bychom touto cestou poděkovat za pomoc při přípravě i realizaci všem žákům, rodičům a prarodičům, sdružení 
Pastelka a zaměstnancům školy. Také děkujeme prodejcům a sponzorům Řeznictví H+H, s. r. o., Semper Corporati-
on, s. r. o., a Mary´s Cakes.

Všem přejeme příjemné prožití vánočních svátků a pohodovou atmosféru plnou klidu a radosti.

Bc. Veronika Gilgová

SOUTĚŽ MÁME RÁDI PŘÍRODU
Dne 29. listopadu proběhla na Základní 
škole Komenského v Bílovci přírodověd-
ná soutěž pro žáky pátých tříd s názvem 
Máme rádi přírodu. Celé soutěži před-
cházela přednáška a prezentace zvě-
ře z našich lesů prostřednictvím pana 
Zdeňka Pilicha. Soutěže se účastnilo cel-
kem šest týmů po třech žácích. Žáci měli 
rozmanité úkoly jako například skládat 
pexeso, poznávat stopy zvěře, poznat 
zvíře z obrázku či podle zvuku nebo po-
psat stavbu těla určitého zvířete. Za naši 

školu se soutěže účastnili Florián Dostál, Hynek Štika a Laura Jaroslava Nikelová, kte-
ří po pečlivé domácí i školní přípravě předvedli obdivuhodný výkon a nakonec obsadili 
skvělé 1. místo. Jako odměnu trojice dostala sladkosti a přírodovědné knihy. Po vyhlášení vítězů a přebrání cen byli 
naši vítězové pasováni panem Pilichem na přátele přírody a obdrželi diplom za vybojované první místo. Všem vítězům 
gratulujeme a těšíme se na další úspěchy!

Bc. Filip Havel
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ADVENTNÍ ČAS V JEDNIČCE
Na začátku listopadu se z hudebny začalo ozývat...

„Ó, vzhlížejme vzhůru k andělskému kůru,
co troubí, co zpívá své Gloria.
Pán kázal jíti za hvězdou, co svítí.“

Tuhle písničku jsem 
naposledy slyše-
la v pohádce Anděl 
Páně a najednou mi 
došlo, že je něco ji-
nak, že se něco vel-
kého chystá. Zpěv 
této písně nezapadal 
do normální průměr-
né rutiny, kterou zaží-
vám pět dní v týdnu, 

kdy se střídá zvonění se šumem desítek dětských hlasů 
a pak následuje chvilka klidu, než se mé chodby opět za-
plní žáky. V průběhu měsíce se objevovala další, velmi 
čitelná znamení: ve sklepě začalo vonět jehličí, keramic-
ká pec žhnula dnem i nocí, ve školní kuchyni zavoněly 
perníčky, ve třídách se rozsvítily stromečky, výtvarka se 
plnila ozdobami ze starých knih, kterým dětské prstíky 
znovu vdechly život. Cítila jsem, že se blíží událost, která 
před dvěma lety zmizela z mého života. Zhluboka jsem se 
nadechla a začala se těšit.

Ve čtvrtek 1. prosince všude panoval čilý ruch, a tak jsem 
se až po setmění odvážila nakouknout do tříd, kde se nor-
málně počítá násobilka nebo rovnice, hledá podmět nebo 
jižní pól. Teď to v nich vypadalo jinak. Vše bylo načančané 
a navoněné, cítila jsem ducha Vánoc. Zanedlouho jsem 
uslyšela tlumené zvuky, které se ozývaly ze školní zahra-
dy. Za mými okny jsem pozorovala, jak se stromeček ve-
dle skleníku rozsvítil, jak se kolem něj sešla spousta lidí, 
kteří se usmívali, když poslouchali naše prvňáčky, kteří 
jsou s námi jen tři měsíce, ale už zářili jako hvězdičky. 

Sbor žáků a po-
sléze i pedago-
gů zpíval koledy, 
které jen podpo-
řily atmosféru to-
hoto večera. Pak 
už jsem zkřehlým 
návš těvn í kům 
otevřela dveře 
a oni jako pří-
livová vlna zaplnili mé přízemí, první a posléze i druhé 
patro. Nechala jsem se jimi nést a pozorovala, jak si zdo-
bí perníčky, vyrábí ozdoby ze šišek, vánoční jmenovky, 
svíčky z vosku, svícny ze skleniček nebo vánoční stro-
mečky z papírových korpusů. Když zrovna někdo netvořil, 
vzájemně si povídali, prohlíželi si mé stěny, třídy, chodby. 
Viděla jsem mezi nimi tváře, které potkávám každý den, 
ale i ty, kteří už mě dávno opustili. Všichni vypadali spo-
kojeně.

Někteří účastníci si svou návštěvu zpříjemnili vánočním 
punčem, čokoládovou roládou, grilovanou klobáskou, 
párkem v rohlíku či hamburgerem. Odcházeli s mno-
ha zážitky, plnými bříšky, ale i prázdnější peněženkou, 
protože i tentokrát si mohli koupit vánoční věnce, svícny, 
skřítky nebo výrobky z keramiky, které vytvořily děti ve vý-
tvarce. Krásnou vzpomínkou pro ně mohla být i vánoční 
fotografie z mého fotokoutku.

Ještě dlouho poté, co odezněly kroky posledních návštěv-
níků, jsem cítila, že jsme byli tentokrát všichni (zaměst-
nanci, rodiče, žáci, absolventi, rodinní příslušníci) spolu, 
na jedné vlně a podařilo se nám zapomenout na vše, co 
se děje kolem nás. Těším se, až se zase příště uvidíme, 
u mě – v Základní škole Františka kardinála Tomáška.

Vaše Jednička

SKVĚLÝ ÚSPĚCH NAŠICH ŽÁKŮ 
V SOUTĚŽI MEMORIÁL ŠÁRKY PRAVDOVÉ A ČEPS CUP
V pátek 7. listopadu se žáci naší školy zúčastnili matema-
tické soutěže s názvem Memoriál Šárky Pravdové. Sou-
těž proběhla na gymnáziu Mikuláše Koperníka v Bílovci 
na počest paní profesorky Pravdové, která na gymnáziu 
dlouhá léta působila a prohrála boj se zákeřnou nemocí. 

Žáci soutěžili ve čtyřčlenných družstvech ve dvou katego-
riích. Za starší kategorii naši školu reprezentovali Sabina 
Tillová a Ema Hadová ze třídy 8. A a Markéta Mordačiko-
vá s Davidem Brovjakem ze třídy 9. A. Mladší kategorii 
zastupovali Jiří Cedidlo a Hana Mičunková ze 7. B a Ra-
dim Bartoš s Františkem Zbořilem ze třídy 7. A.

Každá skupina na začátku soutěže dostala 6 různých 
příkladů. Po správném vypočítání jednoho z nich obdr-
želi místo něho příklad 
další. Soutěž probíhala 
intenzivně po dobu dvou 
hodin a zvítězila družstva 
s nejvíce správně spočíta-
nými příklady. Naši žáci se 
umístili ve starší kategorii 
na úžasném 1. místě ze 
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všech základních škol. Všem žákům moc gratulujeme ke 
skvělému úspěchu.
Ve čtvrtek 24. listopadu se uskutečnil na naší škole flor-
balový turnaj ČEPs Cup. Tento florbalový projekt je určen 
pro žáky 1. – 5. tříd a pravidelně se ho zúčastňujeme. Vý-
hodou celé organizace soutěže je bezesporu to, že turna-
je pískají delegovaní rozhodčí florbalových soutěží. Letos 
jsme zažádali i o pořadatelství, a proto jsme mohli přivítat 
v naší tělocvičně hned další čtyři školy – ZŠ Butovická, 
ZŠ Františka kardinála Tomáška, obě ze Studénky, dále 
ZŠ Bílovec, Komenského a ZŠ Bartošovice.

Naši školu reprezentovali Timon Dragomir z 2. A, Matyáš 
Dragomir, Daniel Vašek, Richard Holas, Jan Glogar, Ma-

těj Tobola, všichni ze 4. A, Vojtěch Bogdan, Robin Kováč 
a Antonín Zajac, zástupci 5. A. Kluci bojovali jako lvi a na 
hřišti během zápasu nechali vše. Dvě remízy, jedna vý-
hra a jen jediná prohra s pozdějším vítězem turnaje nám 
zajistily krásné 2. místo. Vzhledem k tomu, že se do celé-
ho projektu přihlásilo více než 1 000 škol, postupoval do 
krajského finále jen vítěz našeho turnaje – ZŠ Bartošovi-
ce. My jsme však na naše kluky hrdí a stříbrné medaile 
už jim nikdo nevezme. Gratulujeme!

Mgr. Vendula Šoltésová
Mgr. David Bobák
ZŠ Sjednocení

VÁNOČNÍ POZDRAV TRALALÁČKU
Dne 2. prosince se uskutečnil Vánoční koncert zpěvačky Magdy Malé ve velkém sále Dělnického domu ve Studénce. 
Celá událost byla velmi příjemně obohacena o zpěv pěveckého sboru Tralaláček pod vedením paní učitelky Jarmily 
Nekolové a jejích spolupracovnic Dáši Binarové, Lenky Teichmannové a Jany Smutkové. Jako hrdý rodič jsem byl 
šťastný z atmosféry celého vystoupení a rád bych touto cestou vyjádřil obdiv a poděkoval za přípravu, ochotu a ener-
gii při krocení neposedných malých zpěváků jak při zkoušení, tak při vystoupení samotném. Měl-li by Vánoční koncert 
vykouzlit na tvářích diváků úsměv, navodit jim příjemný pocit a zanechat hřejivé vzpomínky, pak se to v tomto případě 
povedlo a věřím, že si všichni tento čas užili stejně hezky jako já. Jsem velice rád, že se takováto aktivita s dětmi 
realizovala a dala jim tak možnost stát se, alespoň na okamžik, hvězdami v záři reflektorů. Děkuji celému kolektivu 
mateřské školy na ulici R. Tomáška za nápad, snahu a krásné okamžiky.

Matěj Haluška
za rodiče MŠ R. Tomáška

TRALALÁČEK DĚKUJE
Kolektiv naší mateřské školy děkuje všem dětem pěveckého sboru Tralaláček, které se velmi zodpovědně připravo-
valy na vystoupení na Vánoční koncert Magdy Malé. Těšilo nás, že naši nabídku zazpívat si se sborem přijaly i děti, 
které v nedávné době naši mateřskou školu opustily.

Strávili jsme spolu krásné a nezapomenutelné dva pracovní měsíce, plné vánočních písní a koled. A bez koho by to 
nešlo? Přece bez ochotných rodičů a naší výborné spolupráce. Moc díky.

Samotný koncert jsme si užili, zpěvačka Magda Malá děti velmi pochválila a zmínila se, že s takovým sborem by si 
ráda zazpívala znovu.

Poděkování patří také SAK Studénka, a to paní Lucii Zajícové, za dobrou spolupráci a za nápad tento projekt usku-
tečnit. Potěšily nás pochvalné ohlasy od rodičů a veřejnosti.

Přejeme všem krásný a pohodový 
celý rok 2023, zpívejte si pro radost 
jako my.

Kolektiv MŠ R. Tomáška
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STŘEDOŠKOLSKÁ FUTSALOVÁ LIGA – POSTUPUJEME DO 2. KOLA
Dne 23. listopadu se tým složený z žáků Střední školy 
ekonomicko-podnikatelské ve Studénce zúčastnil v Městské 
hale v Odrách prvního kola středoškolské futsalové ligy. Ve 
čtyřčlenné skupině obsadil náš tým druhé místo a postupu-
jeme tedy do 2. kola. Věříme, že další kolo bude pro náš tým 
úspěšné a postoupí dále. Gratulujeme k postupu a přejeme 
hodně úspěchů.

Soupiska našeho týmu:
Brankáři – Patrik Malý, Petr Strof
Obránci – Marek Švagera, Viktor Sedlák, Josef Kovář, Jan 
Haša, Vít Kellner
Útočníci – Vojtěch Kött, Tadeáš Balhar, Daniel Závorka, Vác-
lav Kovář
Trenéři – učitelé Ondřej Skotnica a Pavel Vrabl

PaedDr. Katarína Vrablová
ředitelka školy

STŘEDNÍ ŠKOLA VE STUDÉNCE OTEVÍRÁ SVÉ DVEŘE NOVÝM STUDENTŮM
Jsi žákem devátého ročníku na základní škole? Rozhoduješ se, jakým směrem se 
bude ubírat tvé další vzdělávání? Určitě jste si tuto otázku v různých formách již 
začali klást nebo jste ji slyšeli od svých učitelů či rodičů.

Střední škola ekonomicko-podnikatelská ve Studénce ti může pomoci na tyto otázky 
odpovědět. Jsme škola rodinného typu, která se může pochlubit mnohaletou tradi-
cí. Letos si připomínáme již 28. výročí od svého založení. Budoucím i současným 
žákům nabízíme studium čtyř oborů: čtyřleté maturitní studium Obchodní akademie 
a Ekonomického lycea, tříletý učební obor Strojní mechanik či dvouleté nástavbové 
studium oboru Podnikání, které je ideálním řešením pro absolventy jakéhokoli učeb-
ního oboru, jež si své dosavadní vzdělání chtějí rozšířit o státní maturitní zkoušku.

V rámci studia Obchodní akademie či Ekonomického lycea si žáci mohou vybrat 
ze dvou atraktivních zaměření, v současné době velice perspektivních: cestovní 
ruch a výpočetní technika. Absolventi tohoto oboru pak mohou využít své vědomosti 
v širokém rejstříku zaměstnání – od práce v cestovní kanceláři, v pojišťovnictví přes 
nejrůznější ekonomické pozice v soukromém či státním sektoru až např. po zaměstnání v oblasti středního manage-
mentu či v personální agentuře.

Žáci učebního oboru Strojní mechanik se věnují přípravě na budoucí povolání dvoufázově: prostřednictvím školního 
studia a pomocí tolik důležité praxe. Ta probíhá během celého studia díky vstřícnosti odborných firem ze Studénky 
a širšího okolí. Jedná se o pracoviště Pars Komponenty, s. r. o., MSV Metal Studénka, a. s., Romotop, spol. s r. o., 
Massag, a. s., ISMM Production & Business Cooperation, s. r. o., a Tawesco, s. r. o. Žáci si tak mohou vyzkoušet řadu 
nejmodernějších technologických postupů na rozmanitých pracovištích a seznámit se tak s chodem různých firem.

Milý žáku, jestli jsme dokázali na tvé otázky alespoň 
částečně odpovědět, můžeš přijít klást své další dotazy 
17. ledna, kdy pro tebe a tvé kamarády chystáme Den 
otevřených dveří, během kterého si můžeš popovídat 
se studenty a pedagogy naší školy. A ještě něco. Jestli 
se rozhodneš u nás studovat, tak tě bude čekat kromě 
studia ve škole také řada exkurzí, výletů a mimoškolních 
aktivit, nejen v tuzemsku, ale i v zahraničí.

Na budoucí žáky se těší

kolektiv žáků a pedagogů SŠEP Studénka
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LEDNOVÝ KONCERT TAMBURAŠSKÉHO SOUBORU BRAČ
Jubilejní 110. sezona tamburašů vrcholí. Sotva dozněly zářijové zvuky Balkánu, na dveře klepe další koncert. Tento-
krát ne vánoční, dokonce ani novoroční, ale prostě lednový. Na konci prvního měsíce roku by už vánoční repertoár 
působil celkem nepatřičně – i když bychom zaručeně patřili k prvním, kdo by vám popřál veselé Vánoce 2023.

A co pro vás chystáme? Jako vždy 20 skladeb, z toho 13 úplně nových. Těšit se můžete například na další písničku 
z rudolfinských časů, které zařazujeme do repertoáru i z toho důvodu, že se ze středověkých louten zrodily i naše 
staré tambury. Pro nejmladší zpěvačku souboru jsme vybrali nové písničky jak z pohádky, tak z pestré palety folkové 
hudby. Lahůdkou bude zcela jistě skladba komika Ch. Chaplina nebo jeden z hitů filmového Trháku. Samozřejmě ne-
schází ani koncertní skladba – Bedřich Smetana představuje bezesporu vynikající značku a záruku kvality. Všechno 
pochopitelně neprozradíme, ale určitě se máte na co těšit.

Takže už jen vzít si diář, mobil, sdílený kalendář nebo si prostě zapamatovat datum 28. ledna v 18:00 hod. v 
Dělnickém domě.

Těší se na vás tamburaši i náš osvědčený moderátor DJ Paul Doctor.

Mgr. Jindřich Foltas
umělecký vedoucí souboru

XXV. MĚSTSKÝ PLES 
Konečně jsme se dočkali, po nucené dvouleté pauze pro vás na únor připravujeme tradiční městský ples, který bude 
letos v duchu tajemna, magie a kouzel. Tento v pořadí již 25. ročník se uskuteční 17. února od 19:30 hod. v Dělnic-
kém domě. Dress code není povinný, ale protože se jedná o tajemný a magický ples, zkuste být dámy také tajemné, 
taková škraboška vám k tomu jistě dopomůže.

A na co se můžete letos těšit? Do Studénky opět zavítá se svým pestrým repertoárem již známá kapela Rivieras 
Show Band. Jedná se o profesionální hudební kvartet, který vznikl v roce 1990. Do roku 1989 skupina působila 
převážně v zahraničí. Těží z dlouholetých profesionálních zkušeností a zakládá si na kvalitě hudebního provedení, 
vystupování a v neposlední řadě na show.

Hlavním hostem bude zpěvák Dalibor Janda, jeden z nejznámějších 
zpěváků české pop music. V letech 1986 až 1988 se stal Zlatým sla-
víkem třikrát v řadě. Dalibor Janda se proslavil slavnými hity Hurikán, 
Kde jsi?, Padá hvězda, Hráli jsme kličkovanou, Žít jako kaskadér aj. 
Na české hudební scéně se objevil až koncem 70. let a jeho popularita 
velmi rychle stoupala. Společně s ním vystoupí jeho dcera Jiřina Anna 
Jandová v doprovodu kytaristy kapely Prototyp.

Jak již název napovídá, nebudou chybět 
kouzla, které vyčaruje mistr mikromagie, dr-
žitel mnoha ocenění, finalista Českosloven-
sko má talent, kouzelník Tomasiano. Po jeho vystoupení budete mít možnost „prokouk-
nout“ jeho kouzla přímo u vašeho stolu.

Další vystoupení představí akrobat David Pargáč. Jeho handstand představení na artistic-
kých židlích je plné napětí a adrenalinu. Davida Pargáče jste také mohli vidět v talentových 
soutěžích Talentmania a Československo má talent. Zábava v prostorách kavárny bude v re-
žii DJ SRPa z rádia Helax a celým večerem vás bude provázet Jiří Kubza.

Na plese samozřejmě nebude chybět bohatá tombola, fotokoutek a magic-
ké zrcadlové živé sochy RAGtime.

Vstupenky jsou k zakoupení on-line nebo na prodejních místech (Infor-
mační centrum Studénka a kancelář kultury v Dělnickém domě), cena 
vstupenky je 280 Kč.

Těšíme se na vás!

Ing. Radka Tomášková
vedoucí programu a propagace
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ROK 2022 V RODINNÉM CENTRU
Je leden, nový začátek roku, pro mnohé začátek něčeho nového a neznámého. Mohla bych psát o vizích do budouc-
na, co nás čeká a nemine, ale já začnu vzpomínkou na rok minulý a rychle se ho pokusím zrekapitulovat. Bylo totiž co.

Nejvytíženější období roku je bezesporu jaro, a tak jsme u nás měli také velmi napilno. Připravili jsme pro vás před-
nášky S Val na skok v Mexiku, pro vaše děti jsme v období jarních prázdnin měli program na každý den. Nechyběl 
bazárek pro maminky, akce swapového typu (které jsou mimochodem u vás velmi oblíbené).

Před Velikonocemi jsme se připravovali na oblíbené dílničky, opět jsme se zapojili do celorepublikové velikonoční vý-
zvy. Ani jsme se nenadáli a byl tady měsíc rodin, v tomto měsíci jsme připravili několik akcí, tak aby si to naše rodiny 
náramně užily. Nechyběla taky velmi vydařená akce Den rodin, která proběhla před zimním stadionem.

Celý rok byl v duchu přednášek, akcí pro děti, příměstských táborů, hlídání dětí, swapů, jarmarků, dobročinných 
sbírek nebo jen komunitního setkávání. Všechny akce budou rozepsány ve výroční zprávě, a tak vás nebudu tímto 
zatěžovat. Jen pár čísel – měli jsme 36 akcí a při nich jsme se viděli s 2 089 lidmi (a to nepočítáme tábory).

Nesmím ale zapomenout na naši podstatu, a to je Cvičení rodičů s dětmi, které navštěvovalo v první polovině roku 
132 lidí a ve druhé polovině roku 146 lidí. Mezi odpolední kroužky patřily Aerobik s Juli, Tancuj!, Pastelka, Fit and 
disco dance, Pohybáček, Kreativní dílničky, Hrátky s angličtinou nebo taky minibalet. V první polovině roku 2022 na-
vštěvovalo odpolední kroužky celkem 42 dětí, druhé pololetí bylo díky uvolnění celé kovidové situace i pro odpolední 
kroužky lepší a přivítali jsme celkem 105 cvičenců. Také v pidiškolce jsme měli nával, v první polovině roku jsme měli 
pouze jeden den a nyní ukončujeme rok s plnými 3 dny hlídání, o tuto službu je opravdu velký zájem z řad rodičů 
a děti se u nás mají jako v bavlnce.

Na konci roku jsme od rady města dostali povolení pronajímat hernu i tělocvičnu na dětské oslavy, a tak nejedno 
děťátko už u nás na podzim oslavu mělo. Rodiče si to pochvalují, doma si neudělají binec a děti jsou nadšené z jiné-
ho, pro ně nového prostředí.

Chci poděkovat všem lektorům, pomocníkům, dobrovolníkům, pracovníkům MHÚM, a hlavně rodičům s dětmi za 
úspěšný rok 2022, bez vás by to opravdu nešlo. Je mi ctí být součástí tak úžasné komunity lidí, se kterými je jen 
radost pracovat.

Teď vám přeji krásný nový rok 2023, ať vás provází jen štěstí, radost, zdraví a rodinná pohoda. Nespěchejte a užívejte 
si krásy života.

Lucie Zajícová
vedoucí rodinného centra
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čtenáři

VERNISÁŽ V KNIHOVNĚ
Černobílé láskohrátky

Černá & bílá a v tomto světě je abeceda na planetě.

Lásko něžná jako dech
tíhu neseš na křídlech
zvonky tvojí němohry
dusot koní přemohly
po řece se hnuly kry
a za bolest v předjaří
vše se jednou podaří

Marie Farná, Milan Farný

Vernisáž výstavy manželů Farných se bude konat 
v knihovně na sídlišti ve středu 11. ledna v 17:00 hod. 
Vstup je zdarma. Výstava bude v knihovně na sídlišti do 
28. února.

Mgr. Ludmila Nováková
vedoucí knihovny

KURZ ANGLIČTINY PRO ZAČÍNAJÍCÍ NEBO VĚČNĚ ZAČÍNAJÍCÍ
Kurz bude probíhat s certifikovaným lektorem v knihovně na sídlišti od 5. ledna do 9. března každý čtvrtek od 17:00 
do 18:00 hod. Kapacita je omezena na 10 osob. Cena za 10 lekcí je 1.200 Kč, učební materiál je v ceně.

Mgr. Ludmila Nováková
vedoucí knihovny

STROM ŽIVOTA JE TU PRO VÁS
Již léta dojíždíme k vám do regionu. Nabízíme služby 
zdravotní pro těžce nemocné. To vše pod jednou stře-
chou u vás doma. Klademe důraz na komplexní přístup 
k našim pacientům i jejich rodinám. V těžkých životních 
situacích, kdy máte v rodině těžce nemocného člověka, 
jsme tu proto, abychom vám pomohli nést těžké břemeno 
života v nemoci. Byli vám oporou a pomocníkem v těž-
kých chvílích. Neváhejte se proto na nás obrátit.

„Jeden bratrův telefonát a ještě týž den na dědině zastavi-
lo auto s potiskem. Když jsem šla otevírat branku, trochu 
mě zaskočilo, že z auta vystoupila taková ‚mladá žabka‘. 
Po druhé větě, ta první byla: ‚Dobrý den‘, se mé obavy 
z prvního dojmu naprosto rozplynuly. Trpělivě nasloucha-
la tomu, co jsem mezi slzami vyprávěla, vysvětlovala mi 
podrobnosti z lékařské propouštěcí zprávy, představila 
vaši organizaci a vše, co nám můžete nabídnout. Když 
jsme se vydali za maminkou k lůžku, byla profesionální 
a tak milá, lidská, vstřícná a otevřená, že z ní maminka 
nemohla oči spustit. Úplně nám ji ‚proměnila‘, zářila, za-
jímala se o sestřičku. Vnášela do nás tolik potřebný klid 
a sílu. Cítili jsme, že maminčin stav je vážný, ale i to, že 
díky paní Klárce vše zvládneme, že se nemusíme bát, že 
je tu pro maminku i nás kdykoliv. A to důležité, že mamin-
ka nebude trpět bolestmi.

Celou dobu jsme si uvědomovali, že nebýt vaší pomoci, 
určitě bychom se museli obrátit na klasickou lékařskou 
pomoc, že by nám maminku určitě odvezli a my ji viděli 
naposledy při nakládání do sanitky.”

To jsou slova z dopisu paní Jarmily, kterou jsme měli 
možnost poznat v letošním roce. Přináší nám pohled 

do obav, které nejčastěji blízcí pečující pociťují – ŽE TO 
NEZVLÁDNOU – že jejich maminka bude trpět bolest-
mi, že pro ně bude péče příliš fyzicky i duševně náročná, 
že nemají dostatek informací o tom, jak podávat léky, 
a o spoustě dalších a dalších věcí…

Zároveň nám ukazuje, co KAŽDÝ pečující POTŘEBUJE 
– vysvětlení, co se děje a co se bude dít, představení 
možností dalšího postupu, lidský přístup a prostor pro 
sladění péče společně s dalšími životními rolemi (za-
městnanec, partner, rodič).

Aby bylo možné splnit našim rodičům a prarodičům jejich 
poslední přání – strávit poslední chvíle tam, kde se cítí 
nejlépe, dojíždějí k nim domů naši zdravotníci, lékaři, od-
lehčovací asistenti a poradenští pracovníci. Dohromady 
tvoří tým, který pomáhá těžkou situaci řešit.

Jak? Podporujte nás a informujte okolí, že jsme tu 
pro vás. Že se na nás můžete kdykoliv obrátit na 
tel. č. 553 038 016.

Využívám tuto příležitost, abych od srdce poděkoval 
městu Studénka za finanční podporu.

Když se uzavírá lidský život, je důležité, aby rodina 
držela pospolu.

Ladislav Blahuta
Strom života
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HOROLEZECKÝ ODDÍL STUDÉNKA
Koncem listopadu se instruktoři horolezeckého oddílu Studénka rozhodli změřit síly s horolezci z Moravskoslezského 
kraje a účastnili se závodů v krajském městě v Ostravě na Družbě. Závody dopadly na výbornou, a kromě skvělých 
zážitků jsme si odnesli druhé místo v ženské kategorii reprezentované Hankou Bíbovou. Neskutečné první místo 
v mužské kategorii přinesl v těžké konkurenci Rosťa Holík, který jako jediný zdolal všechny připravené bouldery 
závodů. Gratulujeme a všem děkujeme za reprezentaci!

Současně bychom rádi poděkovali městu Studénka za finanční podporu a ZŠ Sjednocení za záštitu prostor pro vede-
ní dětských kroužků Horolezeckého oddílu Studénka.

Hana Bíbová

PŘÁNÍ Z CHARITY
S koncem roku se obvykle zastavíme, otáčíme se zpět ke dnům uplynulým, hodnotíme je, vzpomínáme, co jsme 
prožili. U nás v Charitě jsme kromě obvyklých pracovních povinností zažívali mnoho krásných chvil s našimi uživateli, 
jejich rodinami, spolupracovníky. Celý rok jsme si s vděčností připomínali 30. výročí 
založení naší organizace. U vstupu do Domova sv. Anny máme ve výtahu obrázek 
s nápisem: „Dejme každému dni příležitost, aby se stal nejkrásnějším dnem naše-
ho života.“ A o to také v naší práci jde. Vždy přinášet lidem radost, pokoj, pohlazení, 
povzbuzení, požehnání.

Chtěla bych vám všem popřát, aby každý den nového roku byl pro vás dnem napl-
něným pokojem a požehnáním.

Bc. Jarmila Pomikálková, DiS.
ředitelka

MINISTR ZDRAVOTNICTVÍ PODPOŘIL MOBILNÍ HOSPIC STROM ŽIVOTA
Ladislav Blahuta: „Pane ministře, jsme rádi, že jste mezi nás přijel a podpořil hospicovou službu. Měl jste možnost 
se seznámit s komplexní službou Stromu života. Ať již se jedná o zdravotní péči dětem, i dospělým. Také navazující 
odlehčovací službou, ale i sociálně psychologickou poradnou pro pozůstalé. Můžete říci našim čtenářům, jaký dojem 
ze své návštěvy si odvážíte?“

Prof. Vlastimil Válek, ministr zdravotnictví: „Návštěva Stromu života byl pro mě skutečně velký zážitek! Jeho pracovní-
ci jsou neuvěřitelní srdcaři, kteří ročně vyjedou ke stovkám nevyléčitelně nemocných dětí i dospělých a pomáhají také 
jejich blízkým, stejně jako pozůstalým. Hluboce obdivuji jejich přístup, odhodlání a neuvěřitelnou empatii, se kterými 
se o všechny potřebné starají. Ze své pozice udělám vše pro to, abych jeho fungování maximálně pomohl. Rád bych 
všem ze Stromu života touto cestou poděkoval za to, co dělají. Je to skutečně obdivuhodné.“

Ladislav Balhuta
Strom života

PERLIČKY Z CELULOIDU
Galakoncert sestavený z nejznámějších melodií pamětnických filmů 30. a 40. let

Dne 29. ledna v 16:00 hod. jste všichni srdečně zváni do Dělnického domu ve Studénce. Ve spolupráci Plamene 
naděje, z. s., a SAK Studénka se uskuteční slavnostní koncert věnovaný těm nejkrásnějším a nejznámějším ever-
greenům z pamětnických filmů 30. a 40. let minulého století. V podání Tanečního a swingového orchestru Zdeňka 
Pukovce a jeho zpěváků Martina Frynty a Lenky Krompolcové společně zavzpomínáme na takové hvězdy prvorepub-
likového černobílého plátna, jakými byli Oldřich Nový, Vlasta Burian, Adina Mandlová, Hana Vítová, Zdena Sulanová, 
Jindřich Plachta a řada dalších. Velkým zpestřením pak bude jistě i vystoupení dvou chlapců Stanislava Kudličky 
a Ondřeje Škopka jako vzpomínka na přenádherný film Nebe a dudy. Koncert je spojený s filmovou projekcí, a tak 
každý pamětnický šlágr bude uveden příslušnou originální ukázkou. Melodiemi nádherných a laskavých filmů první 
republiky, kde se takřka nestřílí a nemluví sprostě, vás provede

MUDr. Pavel Hanzelka
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PODZIMNÍ VÍKENDOVKA NA SRUBU: 25. – 27. 11. 2022
I když jsme se v pátek odpoledne sešli na srubu v komornějším počtu, neboť nachlazení a horečky mají v listopadu 
žně, vůbec nám to nevadilo. Čekalo nás totiž spousta zážitků.

V sobotu ráno jsme vyrazili hledat snídani, protože nám ji v noci 
„někdo“ schoval. Poté jsme se rozdělili do týmů, ve kterých jsme 
podle mapy procházeli naše nejoblíbenější místa v lese, aby se 
i noví členové zorientovali v okolí. Při každé zastávce nás čekala 
nějaká zálesácká dovednost: vysílání morseovky, ošetření raně-
ného, kreslení mapových značek, pantomimické ztvárnění zví-
řátek podle jejich stop, přiřazování plodů ke správným stromům 
i chůze podle azimutů. Na závěr jsme si vyzkoušeli rozdělat oheň 
a na oběd jsme si společnými silami uvařili guláš.

Odpoledne jsme strávili hraním her ve srubu, protože se nám roz-
pršelo. Naštěstí k večeru déšť ustal a my jsme si mohli jít zastřílet 
z luku a vzduchovky. Po vyčerpávajícím vzduchovkovém biatlonu 
jsme si dobili energii večeří. A když za okny padla pořádná tma, 
šli jsme ven, abychom „ukradli“ poklad přísnému mnichovi, který 
ho bedlivě střežil a nám sfoukával životy.

Nedělní ráno se pak už neslo ve znamení úklidu a šťastného návratu domů.

Kačííí
členka zálesáckého střediska CH.A.O.S. Studénka

SABINA KOŠÁRKOVÁ VÍCEMISTRINÍ SVĚTA V PUMPTRACKU
Po vítězných kvalifikacích v Evropě získala bikrosařka Sabina ticket do Chile na mistrovství světa v kategorii elite jako 
jediná nejmladší. Tato velká akce byla pod patronací Red Bull, která tento sportovní podnik sponzorovala. Start Sabi 
jako bikrosařky na takovéto cyklistické akci byl první, zážitků na rozdávání.

V porovnání s atmosférou bikrosu byly prožitky velmi pozitivní, nikdo z účastníků nebyl tísněn závodem a myšlením, 
jak bude úspěšný. Každý den mimo trať byl připraven program, poznávání města a života v něm. Dva dny všichni 
účastníci trénovali společně na pumptrackové trati, páteční den byla kvalifikace, trvala 45 minut, každý závodník mohl 
projet počet kol libovolně. Projetí pumptrackové trati trvalo okolo 23 vteřin, kvalifikace určovala pořadí na sobotní 
závod. Sabi se nejlepším časem dostala do vedení, tímto si mohla vybrat startovní číslo 1.

Sobotní závod začal prvními jízdami, které vyřazovacím způsobem z 32 závodnic určily postup 16 závodnicím 
a následně posledním 2 závodnicím, tedy finále. Chybělo trochu štěstí, do poloviny trati Sabi vedla, malá chybička 
a o 0,2 vteřiny stříbrná medaile. První okamžik trochu zklamání, pak radost ze stříbrné medaile, ve skupině elite 
juniorce titul vicemistryně.

V žádném sportu nepřichází dobré výsledky samy. Silná vůle, odvaha, vytrvalost jsou základem úspěchů, ty posilují. 
Sabinko, příznivci sportu, bikrosu, cyklistiky 
a všichni občané města sportovně založení 
gratulují, přejí do dalších sportovních let mnoho 
úspěchů, především zdraví. Jsi vzorem pro 
všechny mladé sportovce, mládež a rodiče, kteří 
budou hledat pro své děti zdravý způsob života.

Bikrosový kolektiv děkuje městu Studénka za 
podporu v tomto sportu. Všem občanům města 
Studénky přejí příznivci bikrosu do nového roku 
pevné zdraví a hodně štěstí.

Rudolf Svoboda
za BMX
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Tel.: 608 220 227
hc-studenka.cz

HREJ HOKEJ
ZA STUDÉNKU!

NÁBOR DĚTÍ
DO HOKEJOVÉ

PŘÍPRAVKY

VÍCE INFORMACÍ:

OKRESNÍ VÝSTAVA KRÁLÍKŮ, DRŮBEŽE A HOLUBŮ
Český svaz chovatelů, základní organizace Studénka zorganizovala ve 
svém středisku ČSCH ve dnech 5. až 6. listopadu tradiční každoročně 
opakující se Okresní výstavu králíků, drůbeže a holubů. Ve dvou dnech 
v chovatelském středisku na ulici Veřovické ve Studénce nedaleko 
vlakového nádraží proběhla výstava králíků, drůbeže a holubů, která 
byla obohacena o výstavu zakrslé rousné a zdrobnělé drůbeže. 
Jednalo se o dvoudenní výstavu drobného zvířectva, která proběhla 
v sobotu od 7:30 do 16:00 hod. a v neděli od 7:30 do 14:00 hod.

Svá zvířata zde vystavilo 54 chovatelů z celého Moravskoslezského 
kraje. Z celkového počtu byli i 2 mladí chovatelé. Co se týká počtu 

vystavených zvířat bylo králíků přihlášeno 175 ks (38 druhů a barevných rázů), drůbeže 162 ks (38 druhů a barevných 
rázů) a holubů 75 ks (14 druhů a barevných rázů). Rozmanitost plemen a barevných rázů vystavených zvířat byla 
pestrá a bylo co obdivovat nejen z pohledu návštěvníka-laika, ale i z pohledu odborného chovatele. Organizátoři 
delegovali 6 odborných posuzovatelů, kteří profesně zhodnotili a posoudili kvality jednotlivých vystavených zvířat.

Vystavovatelé nejlepších zvířat byli na základě vyhodnocení odborných posuzovatelů odměněni čestnými cenami, 
které přichystali a předali organizátoři. Na výstavu během těchto dvou 
dnů zavítalo rekordních 500 návštěvníků jak z řad chovatelů, tak místních 
občanů, často celých rodin s dětmi.

V sobotu dopoledne výstavu navštívili hlavně chovatelé, kteří si na 
výstavě vybírali nová a zdravá zvířata pro zkvalitnění svých chovů. Na 
výstavu zavítali nejen chovatelé z družebních organizací, ale chovatelé 
jak z celého okresu Nový Jičín, tak i z jiných krajů včetně návštěvníků 
z Polska a ze Slovenska.

Následně v sobotu odpoledne a v neděli dopoledne byli návštěvníky 
hlavně děti v doprovodu svých rodičů, občané Studénky a okolí, kteří při 
svých vycházkách navštívili tuto výstavu.
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Jako zpestření výstavy byla ukázka nového zvířecího sportovního klání – ukázka králičího hopu. Králíci zde pod 
vedením svých chovatelů skákali přes překážky do dálky a do výšky.

Pro všechny návštěvníky bylo zajištěno občerstvení jako každoročně v podobě klasické domácí zabijačky. Součástí 
výstavy byla v sobotu pro všechny bohatá tombola.

Posezení chovatelů s přáteli v pohodovém prostředí je pro každého chovatele vrchol výstavy. A k tomuto je Studénka 
jako stvořená.

Na závěr jménem pořadatelů bych vás rád co nejsrdečněji pozval na únorovou jednodenní výstavu, která se 
bude konat 4. února a kde pro velký úspěch rovněž proběhne pro naše nejmenší králičí hop.

Petr Bartoník
jednatel ZO ČSCH Studénka
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ORGANIZACE DOMOV NANOVO, P.O.
STUDÉNKA

na pomoc pri malování

Pro bližší informace volej na tel.c.: 736 628 409
nebo napiš e-mail: marketa.mateju@dnanovo.cz

Hledá se dobrovolník

Malování miluji    

  Jsi aspon trochu kreativní?
  Chceš pomáhat?

Jmenuji se Verka, 
bydlím v domove NaNovo a maluji pouze 

svými ústy. Jde mi sice hure rozumet, ale 
mám vždy u sebe velmi ochotné pracovnice. 
Potrebuji dopomoci konkrétne s podáváním 
štetce, namácením do barev, natácením 

stojanu, predkreslováním a jinými drobnými 
nezbytnostmi.

Tak hledám práve tebe!

EL-BA Group
+420 775 126 591

 elbatzb@gmail.com
www.tepelnacerpadla-cz.eu

TEPELNÁ ČERPADLA
FOTOVOLTAIKA

ÚSPORNÉ VYTÁPĚNÍ A OHŘEV TEPLÉ VODY

PODLAHOVÉ TOPENÍ

FOTOVOLTAIKA

REKUPERACE 

OD NÁVRHU PO REALIZACISNIŽTE SVOU SPOTŘEBU ENERGIÍ 

TECHNIKA PRO VAŠE POHODLÍ 

Autorizovaný záruční a pozáruční servis tepelných čerpadel  STIEBEL ELTRON oblast  ,,MORAVA‘‘

DOTACE
SNIŽTE SVOU SPOTŘEBU ENERGIÍ 
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   SK Studénka, oddíl národní házené  
    Vás zve na tradiční 

  
 
     Sobota 21. ledna 2023 od 19:30 

   v Dělnickém domě 
 

Občerstvení fa POLI  
 

Hudba: kapela 4FOURBAND 
 
Slosovatelné vstupné 200 Kč  
 
Bohatá tombola    
 
Rezervace vstupenek:  
   p. Odchodnický tel.: 734 279 060 



inzerce

23

leden 2023

Půjčovna
nářadí
v Bílovci
Dukelská 240/16

Otevírací doba
Po - Pá  7:00 - 17:00

pujcovna.hobynaradi.cz
pujcovna@hobynaradi.cz
+420 555 441 445

v Bílovci
Dukelská 240/16Dukelská 240/16

Půjčujeme
• vrtací, sekací a bourací kladiva, lešení
• vibrační desky, vibrační pěch, ponorný vibrátor, bagr
• stavební vysavač, vysokotlaký čistič, čistič koberců
• drážkovací stroje, stolová pila na dlažbu
• křovinořez, motorová pila, štěpkovače, el. nůžky na živý plot
• půdní jamkovače, vertikutátor, rotavátor
• topidla, čerpadla, kompresor
• elektrocentrály, hořák na izolaci, 

 svářečky na plasty, invertory
• stavební vrátky, míchačka, míchadla
• přívěsné vozíky, střešní box, nosiče kol
• ostatní nářadí a příslušenství



Kalendář akcí
leden 2023

11.01.2023 od 17:00 hod.
Městská knihovna Studénka

VERNISÁŽ MANŽELŮ FARNÝCH 
Černobílé láskohrátky
Vstup zdarma

15.01.2023 od 15:00 hod.
Dělnický dům

MAŠKARNÍ KARNEVAL 
Bradavický karneval
Vstupné 70 Kč

21.01.2023 od 19:00 hod.
Dělnický dům

SPORTOVNÍ PLES
Zve SK Studénka
Vstupné 200 Kč

27.01.2023 od 21:00 hod.
Sportovní centrum - zimák

ENERGY PÁRTY 
Diskotéka na zimáku, vstup od 18 let
Vstupné 60 Kč

28.01.2023 od 18:00 hod.
Dělnický dům

LEDNOVÝ KONCERT 
Koncert Tamburašského souboru Brač
Vstupné 100 Kč

29.01.2023 od 16:00 hod.
Dělnický dům

PERLIČKY Z CELULOIDU 
Galakoncert pamětních hitů z 30. a 40. let
Vstupné 150 Kč

Připravujeme:
  Městský ples
  Zábavné bruslení
  Rockotéka na zimáku
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