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městský úřadúnor 2023

SLOVO MÍSTOSTAROSTY
Vážení spoluobčané,

dovolte, abych navázal na svůj první příspěvek v rámci 
tohoto bloku a sdělil vám základní informace ke Středisku 
čistírny odpadních vod a kanalizace (ČOVaK), které je 
nyní nově zařazeno do gesce místostarosty. Jak již napo-
vídá název střediska, tak hlavní část činnosti je spojena 
s provozem čistírny odpadní vod (ČOV).

Ve Studénce se v současné době nachází dvě ČOV, kte-
ré jsou umístěny vedle sebe v jednom uzavřeném areálu 
vedle nádraží. Obě mají různé vlastníky, obě čistí odpad-
ní vody z různých částí města. Systém odvádění a čištění 
odpadních vod na území města Studénky tedy vyžaduje 
spolupráci obou vlastníků kanalizační sítě a ČOV.

Starší z obou ČOV, vlastněná společností Zásobování 
teplem Vsetín, a. s., (ZTV) byla vybudována v 70. letech 
minulého století a její technologie již pomalu dosluhuje. 
Společnost ZTV se tedy rozhodla realizovat kompletní re-
konstrukci, která byla započata v roce 2022 a její dokon-
čení je plánováno v roce 2023.

Výstavba novější ČOV, ve vlastnictví města Studénky, 
byla zahájena v roce 2011, kdy byla vybudována jed-
nak samotná mechanicko-biologická ČOV s kapacitou 
9 500 EO, tak i navazující oddělená splašková kanalizace 
pro část Studénky I. Na této kanalizační síti se nachází 
pět čerpacích stanic, a to dvě centrální (na ulici Družstev-
ní a u stavebnin) a tři provozní čerpací stanice.

Další kanalizační síť ve vlastnictví města je v lokali-
tě Butovic. Je provedena jako podtlaková a součástí je 
i čerpací stanice, která zabezpečuje odsátí splaškových 
vod z podtlakové části kanalizačního řadu a zároveň pře-
čerpání těchto splašků do gravitační kanalizace v majet-
ku společnosti ZTV. Tato čerpací stanice byla uvedena do 
provozu před 26 lety a je již technicky zastaralá, samot-
ný provoz poruchový a ekonomicky ne plně vyhovující. 
Na základě těchto skutečností bylo rozhodnuto přistoupit 
k rekonstrukci technologie čerpací stanice, řídicího sys-
tému včetně kompletní výměny elektroinstalace. V roce 
2022 byla tedy zpracována projektová dokumentace na 
rekonstrukci a v průběhu letošního roku bude vyhlášeno 
výběrové řízení na samotnou realizaci. Projekční náklady 
na rekonstrukci jsou odhadovány kolem 2.800.000 Kč.

Jedním z největších problémů, které Středisko ČOVaK 
řeší, je vypouštění dešťových vod do splaškové kana-
lizace. Tím, že se do splaškové kanalizace dostávají 
dešťové vody, vznikají problémy hlavně na čerpacích 
stanicích a na ČOV, které jsou dimenzovány pouze na 
objem splaškových vod a určité objemy vod dešťových. 
Důsledkem jsou zvýšené náklady na energie, opotřebe-
ní, poškození částí infrastruktury nebo ohrožení životní-
ho prostředí. Tyto aspekty také ovlivňují cenu stočného 
a hospodaření města.

Z výše uvedených důvodů se město Studénka rozhod-
lo, že v průběhu letošního roku budou pomocí speciální 

technologie (vy-
dýmení) a kame-
rových prohlídek 
prováděny kont-
roly nelegálních 
nátoků dešťových 
vod do splaškové 
odpadní kanali-
zace. Při zjištění 
takto provedené-
ho napojení deš-
ťové kanalizace 
se vlastník vysta-
vuje možnosti, 
že mu může být 
ve správním ří-
zení uložena po-
kuta až do výše 
50.000 Kč.

V rámci zasíťování parcel pro výstavbu rodinných domů 
na ulici Ke Statku došlo k vybudování vodovodu, je-
hož správu a provozování dostalo na starost Středisko 
ČOVaK. V loňském roce byla tato oblast působnosti 
rozšířena o nově položený vodovod v délce 244 m pro 
lokalitu Na Trávníkách. Samotný vodovod byl postaven 
jako náhrada za nevyhovující studny a měl by zásobovat 
21 rodinných domů. K 01.01.2023 bylo ale napojeno pou-
ze 9 rodinných domů. Věřím, že se tento stav v letošním 
roce změní a všichni, kteří před realizací poukazovali na 
špatnou kvalitu studniční vody, budou odebírat hygienic-
ky nezávadnou vodu z veřejného vodovodu.

Výše popsané aspekty a nepříjemná situace v ekonomi-
ce z hlediska inflace a cen energií způsobily navýšení 
cen vodného a stočného pro rok 2023. Cena vodného 
pro rok 2023 je stanovena ve výši 51,19 Kč/m3 vč. DPH. 
U stočného je cena kalkulována ve výši 52,13 Kč/m3 
vč. DPH. Celková cena je tedy 103,32 Kč/m3 vč. DPH., 
tedy o 17,4 % nárůst proti roku 2022. Pro porovnání bych 
sdělil, že např. společnost SMVaK, která zásobuje zákaz-
níky v Moravskoslezském kraji, vyhlásila cenu za vodné 
a stočné ve výši 118,52 Kč/m3 vč. DPH, kdy tato předsta-
vuje nárůst o 24,27 %.

Přeji si a doufám, že nárůsty cen vodného, stočného 
a energií nebudou v následujících letech tak výrazné.

Jiří Švagera
místostarosta

místostarosta Jiří Švagera
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Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA STUDÉNKY
Poslední schůze rady v roce 2022 se konala 15. prosince. 
Projednány byly mimo jiné tyto záležitosti:

Rada vzala na vědomí
– zprávu o průběhu kontrol a obecných zjištěních při 
provádění veřejnosprávních kontrol u příspěvkových 
organizací města Studénky a žadatelů a příjemců veřejné 
finanční podpory v roce 2022,
– zprávu o činnosti insolvenčního správce úpadce 
Sportovní areály Studénka, s. r. o. „v likvidaci“.

Rada schválila
– plán kontrolní činnosti na rok 2023,
– změnu rozpočtu rozpočtovým opatřením v kompetenci 
Rady města Studénky č. RO/RMS/2022/16 a stanovila 
upravené závazné ukazatele hospodaření pro rok 2022,
– rozpočty pro rok 2023 a střednědobé výhledy rozpočtů 
na období let 2024 a 2025 příspěvkových organizací 
zřízených městem Studénkou,
– provozní řád místa ke shromažďování objemných 
a nebezpečných odpadů a výrobků s ukončenou 
životností od občanů města Studénky.

Rada rozhodla:
– uzavřít dodatky č. 1 k příkazním smlouvám 
o zajištění výkonu činnosti koordinátora BOZP 
č. SŘÚPaR/2022/0002/SD a TDS č. SŘÚPaR/2022/0003/
SD na akci Stavební úpravy krytého bazénu ve Studénce,
– uzavřít dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo 
č. SŘÚPaR/2022/0004/SD Stavební úpravy a přístavba 
krytého bazénu ve Studénce mezi městem Studénka 
jako objednatelem a společností BERNDORF 
BÄDERBAU, s. r. o., jako zhotovitelem,
– uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo PD – výstavba 
BD za stadionem na ul. Sjednocení – opakované zadání 
mezi městem Studénka jako objednatelem a společností 
STAV MORAVIA, spol. s r. o., jako zhotovitelem,
– uzavřít dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo 
č. SŘÚPaR/2022/0018/SD Novostavba chodníkového 
tělesa na ul. Butovická III. etapa vč. vybudování nového 
místa pro přecházení, točny a kanalizace mezi městem 
Studénka jako objednatelem a společností COLAS 
CZ, a. s., jako zhotovitelem,
– uzavřít dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo 
č. MHÚM/2022/0043/SD Rekonstrukce VO – ul. 2. května, 
sever mezi městem Studénka jako objednatelem 
a společností ELTOM, s. r. o., jako zhotovitelem,
– uzavřít dodatek č. 2 ke smlouvě o poskytnutí daňového 
poradenství s daňovým poradcem,
– uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o veřejných službách 
k zajištění dopravní obslužnosti města Studénka 
městskou autobusovou dopravou v letech 2022–2024 
mezi městem Studénka jako objednatelem a společností 
Transdev Morava, s. r. o., jako dopravcem,
– na základě zprávy o posouzení a hodnocení nabídek 
uzavřít smlouvu o dílo na stavební práce Opravy a údržba 
ZŠ a MŠ v majetku města Studénky mezi městem 
Studénka jako objednatelem a fyzickou osobou: XXX, se 
sídlem XXX, IČO: XXX, jako zhotovitelem,
– uzavřít smlouvu o úhradě nákladů souvisejících 
s umístěním stavby dešťové kanalizace v ochranném 
pásmu vodovodního řadu a smlouvu o přeložce 
vodovodního řadu mezi městem Studénka a společností 
Zásobování teplem Vsetín, a. s.,
– uzavřít nájemní smlouvy k bytům ve vlastnictví města 
Studénky,

– nevyhovět žádosti Základní umělecké školy 
J. A. Komenského, Studénka, příspěvkové organizace, 
o změnu termínu v platebním kalendáři,
– uzavřít dodatky ke smlouvám o výpůjčce nebytových 
prostor a ke smlouvám o nájmu nebytových prostor, 
kterými dojde ke změně termínu splatnosti měsíčních 
úhrad za užívání nebytových prostor s účinností od 
01.01.2024,
– zvýšit paušální úhradu za služby uživatelům nebytových 
prostor v budově čp. 386 na ulici Tovární ve Studénce, 
části Butovice, a to s účinností od 01.02.2023,
– zveřejnit záměr výpůjčky pozemků ve vlastnictví města 
Studénky, a to: parc. č. 305/1 – zahrada, parc. č. 305/3 – 
zahrada, parc. č. 306/1 – trvalý travní porost, parc. č. 306/3 
– trvalý travní porost, parc. č. 307/2 – ostatní plocha, jiná 
plocha, vše v obci Studénka, k. ú. Butovice, za účelem 
pasení hospodářských zvířat či provádění sečí pro 
získání sena, na dobu neurčitou,
– stanovit v souladu s kalkulací cenu pro vodné pro rok 
2023 pro lokality na ulicích Ke Statku a Na Trávníkách 
ve výši 51,19 Kč/m3 včetně DPH pro občany napojené na 
vodovodní řad lokalit na ulicích Ke Statku a Na Trávníkách 
provozovaný městem Studénka a vyhlásit stanovenou 
cenu pro vodné v souladu s obecně závaznými předpisy,
– stanovit cenu pro stočné za odvádění splaškových 
odpadních vod pro rok 2023 ve výši 52,13 Kč/m3 včetně 
DPH pro občany napojené na splaškovou kanalizaci 
provozovanou městem Studénka a vyhlásit stanovenou 
cenu pro stočné v souladu s obecně závaznými předpisy.

Rada jmenovala
– hodnotící pracovní skupinu pro vyhodnocení Úspěšných 
občanů města Studénky a Osobnosti města Studénky 
pro funkční období 2022–2026,
– odbornou pracovní skupinu pro posuzování návrhů 
participativního rozpočtu pro funkční období 2022–2026.

Rada souhlasila
– s komisním prodejem v Informačním centru Studénka 
a s uzavřením komisionářské smlouvy,
– s prezentací města Studénky v ilustrované vzdělávací 
knize pro děti Poznávací atlas v celkové částce 45.100 Kč 
za 150 ks a s návrhem textu pro prezentaci města v knize.

Rada vydala
– vnitroorganizační směrnici č. SM/.../2022/VV – Jednací 
řád komisí Rady města Studénky,
– dodatky závazných ukazatelů pro rok 2022 
příspěvkových organizací: Základní škola Františka 
kardinála Tomáška Studénka, příspěvková organizace, 
a SAK Studénka, příspěvková organizace,
– závazné ukazatele pro rok 2023 všech příspěvkových 
organizací města.

Rada doporučila zastupitelstvu
– delegovat p. Jiřího Švageru, místostarostu, do Místní 
akční skupiny Regionu Poodří, z. s., k zastupování města 
Studénky v rozsahu všech úkonů včetně hlasování 
spojených s jednáním valných hromad a výkonů člena 
voleného orgánu.

Libor Slavík
starosta
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Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA STUDÉNKY
Poslední zasedání zastupitelstva v roce 2022 proběhlo 
8. prosince. Na programu jednání byly tyto záležitosti:

Zastupitelstvo svěřilo
– 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.

Zastupitelstvo vydalo
– obecně závaznou vyhlášku města Studénky o místním 
poplatku za obecní systém odpadového hospodářství.

Zastupitelstvo vzalo na vědomí
– zprávu o plnění 4. střednědobého plánu rozvoje 
sociálních služeb města Studénky,
– výsledek Studie optimalizace systému nakládání s ko-
munálními odpady ve Studénce vypracované společností 
Arch consulting, s. r. o.,
– informaci o plnění rozpočtu města Studénky 
k 30.09.2022, dle příloh č. 1–4 předloženého materiálu,
– zápis finančního výboru Zastupitelstva města Studénky 
z 30.11.2022 včetně jeho doporučení schválit rozpo-
čet města Studénky pro rok 2023, rozpočtové opatře-
ní v kompetenci Zastupitelstva města Studénky č. RO/
RMSZMS/2022/15 a smlouvu Komerční banky, a. s., na 
poskytnutí provozního revolvingového úvěru,
– kontrolu plnění usnesení a úkolů předešlých zasedání 
Zastupitelstva města Studénky.

Zastupitelstvo rozhodlo 
– přijmout dotaci z programu 01426 – Dotace pro jednot-
ky SDH obcí, dle rozhodnutí Ministerstva vnitra, ve výši 
2.500.000 Kč na projekt FZŠ – Studénka – Cisternová 
automobilová stříkačka,
– poskytnout veřejnou finanční podporu z rozpočtu měs-
ta Studénky pro rok 2022 žadateli: HC Studénka, z. s., 
ve výši 70.000 Kč na úhradu nákladů na pronájem le-
dové plochy v měsíci listopadu a prosinci 2022 a uzavřít 
dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí veřejné finanční 
podpory,
– stanovit normativ pro tvorbu příspěvku základním ško-
lám zřízeným městem Studénkou ve výši 3.000 Kč na 
žáka,
– souhlasit s možností nabytí částí pozemků – ostatní 
plocha, silnice v obci Studénka z vlastnictví Moravsko-
slezského kraje do vlastnictví města Studénky, a to for-
mou daru a uzavřít smlouvu o uzavření budoucí smlouvy 
darovací s Moravskoslezským krajem,
– 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, a uzavřít smlouvu o bezúplatném převodu 
vlastnického práva k nemovité věci a o zřízení věcného 
práva,
– směnit pozemek parc. č. 758/5 – ostatní plocha v obci 
Studénka o výměře 120 m2 a parc. č. 758/16 – ostatní 
plocha o výměře 172 m2, vše v obci Studénka, k. ú. Stu-

dénka nad Odrou, ve spoluvlastnictví XXX a společnosti 
PROJECT WORK, s. r. o., za část pozemku parc. č. 2 – 
ostatní plocha, v obci Studénka, k. ú. Studénka nad Od-
rou, a to dle geometrického plánu č. 2 247-18/2016 nově 
označeného parc. č. 2/2 o výměře 226 m2, ve vlastnictví 
města Studénky, a uzavřít směnnou smlouvu,
– vykoupit od XXX část pozemku parc. č. 2 156/2 v obci 
Studénka, k. ú. Butovice, a to dle geometrického plánu 
č. 2 852-55/2021 pozemek parc. č. 2 156/7 – ostatní plo-
cha, ostatní komunikace o výměře 72 m2, v obci Studén-
ka, k. ú. Butovice, za cenu 20.000 Kč, a uzavřít kupní 
smlouvu,
– vzít na vědomí žádost XXX o prodej části pozemku 
parc. č. 2 274/15 – orná půda o výměře 2 072 m2 v obci 
Studénka, k. ú. Butovice, a nezveřejnit záměr prodeje to-
hoto pozemku,
– zveřejnit záměr prodeje pozemku parc. č. 1 860/8 – 
ostatní plocha o výměře 21 m2 v obci Studénka, k. ú. Buto-
vice, za minimální cenu 21.000 Kč bez DPH, tj. 1.000 Kč/
m2 bez DPH,
– zveřejnit záměr prodeje pozemku parc. č. 1688 – za-
hrada o výměře 100 m2 v obci Studénka, k. ú. Butovice, 
za minimální cenu 100.000 Kč bez DPH, tj. 1.000 Kč/m2 

bez DPH,
– zveřejnit záměr prodeje části pozemku parc. č. 1 686/1 
– ostatní plocha o výměře cca 34 m2 v obci Studénka, 
k. ú. Butovice, za minimální cenu 34.000 Kč bez DPH, 
tj. 1.000 Kč/m2 bez DPH, a to za podmínky úhrady geo-
metrického plánu pro rozdělení pozemku a vybudování 
zpevněné plochy pro kontejnery na náklady kupujícího,
– přijmout dotaci z Operačního programu Životní prostře-
dí 2014–2020 dle rozhodnutí Ministerstva životního pro-
středí ve výši 3.593.674,70 Kč na projekt Protipovodňová 
opatření města Studénka a schválit rozhodnutí o poskyt-
nutí dotace a jeho podmínky vydané Ministerstvem život-
ního prostředí,
– přijmout změnu rozhodnutí o poskytnutí dotace z Ope-
račního programu Životní prostředí 2014–2020 dle roz-
hodnutí Ministerstva životního prostředí na projekt Obno-
va zeleně ve městě Studénka III. etapa a schválit změnu 
rozhodnutí o poskytnutí dotace vydanou Ministerstvem 
životního prostředí,
– 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, 
výše odměn za výkon funkce neuvolněného člena Za-
stupitelstva města Studénky, za výkon funkce předse-
dy a člena výboru Zastupitelstva města Studénky nebo 
komise Rady města Studénky, za přijímání souhlasného 
prohlášení snoubenců o uzavření manželství,
– přijmout revolvingový úvěr a uzavřít smlouvu o revol-
vingovém úvěru mezi Komerční bankou, a. s., jako úvě-
rujícím a městem Studénka jako úvěrovaným.

Zastupitelstvo schválilo
– výjimku z pravidel pro čerpání revolvingového úvě-
ru na financování investičních projektů přijatých usne-
sením Zastupitelstva města Studénky č. 134/08/20 ze 
dne 06.02.2020 a pověřilo Radu města Studénky k za-
pojení čerpání revolvingového úvěru do celkové výše 
75.000.000 Kč do 31.12.2022,
– změnu rozpočtu rozpočtovým opatřením č. RO/RMS-
-ZMS/2022/15 a stanovilo upravené závazné ukazatele 
hospodaření pro rok 2022,
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– rozpočet města Studénky pro rok 2023 a pověřilo v sou-
ladu s § 102 odst. 2 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., 
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpi-
sů, Radu města Studénky ke schvalování rozpočtových 
opatření v plném rozsahu pro rok 2023,

– termínový plán konání zasedání Zastupitelstva města 
Studénky pro rok 2023.

Libor Slavík
starosta

SVATBA NA ZÁMKU A ZADARMO…
Plánujete svatbu? Líbila by se vám na zámku? Pak přijďte do Studénky…

Zde si snoubenci řeknou své „ano“ ve stylové obřadní síni umístěné v barokní budově nového zámku, a to každou 
první sobotu v měsíci zcela zdarma.

Zámek patří k chráněným kulturním památkám a nachází se v klidné okrajové části měs-
ta. Svatební obřady se snažíme připravovat s velkou pečlivostí a s individuálním přístu-
pem, dle přání snoubenců ve větším či menším rozsahu, s živou hudbou a poezií, to vše 
obohacené slavnostním přípitkem a věnováním upomínkového předmětu s kytičkou.

Bližší informace získáte na matrice zdejšího městského úřadu v kanceláři č. 18, případ-
ně na tel. č. 556 414 342.

Těšíme se na vás!

Svatava Moskalová
matrikářka

Ilustrační fotografie

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ VE STUDÉNCE
Rádi bychom připomněli rodičům čerstvě narozených 
dětí, nových občánků našeho města, že v případě jejich 
zájmu zúčastnit se akce Sboru pro občanské záležitosti 
města Studénky Vítání občánků, je potřeba se na tuto 
akci přihlásit, a to vyplněním krátké přihlášky, kterou zís-
kají v informačním centru nebo na matrice městského 
úřadu, event. je možné stáhnout přihlášku z webových 
stránek města a elektronicky zaslat na adresu 
moskalova@mesto-studenka.cz.

Podle počtu obdržených přihlášek je pak akce napláno-

vána a rodiče jsou v dostatečném časovém předstihu pí-
semně pozváni.
Akce se koná nepravidelně několikrát v roce, vždy v ne-
děli dopoledne. Má formu krátkého slavnostního obřadu, 
na kterém děti obdrží malý dárek.

Bližší informace získáte na matrice zdejšího městského 
úřadu v kanceláři č. 18, případně na tel. č. 556 414 342.

Svatava Moskalová
matrikářka

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Přihláška na akci Sboru pro občanské záležitosti města Studénky – Vítání občánků

Jméno a příjmení dítěte:  …………………………………………………………………………..

Datum narození dítěte:   ………………………………….……………………………………….

Trvalé bydliště dítěte:   …………………………………………………………………………..

Jméno a příjmení otce:   …………………………………………………………………………..

Jméno a příjmení matky:  …………………………………………………………………………..

Adresa pro doručení pozvánky:  …………………………………………………………………………..
(pokud je odlišná od adresy trvalého bydliště)

Máme zájem zúčastnit se slavnostního obřadu Vítání občánků a souhlasíme v souladu s platnými právními předpisy 
v oblasti ochrany osobních údajů s využitím výše uvedených osobních údajů pro organizační zajištění této akce.

Ve Studénce dne: …………………………     Podpis: ……………………………………………………
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STŘÍPKY Z ČINNOSTI MĚSTSKÉ POLICIE – PROSINEC 2022
Krátce před půlnocí 
3. prosince přijala hlíd-
ka MěP stížnost na 
rušení nočního klidu 
v jednom z bytů na síd-
lišti. Hlídka na místě 
zjistila, že zde probíhá 
oslava narozenin. Uži-
vatel tohoto bytu slíbil, 
že se postará o to, aby 
již k rušení nedochá-
zelo. Chvíli po půlnoci 
však přišla další stíž-
nost, že oslavy vesele 
pokračují a k hlasitým 
projevům se z bytu 
ozývá i reprodukovaná hudba. Hlíd-
ka opět na místě promluvila s uživa-
telem bytu s tím, že celou událost již 
bude oznamovat správnímu orgánu 
jako přestupek proti občanskému 
soužití. Přestupce se omluvil a sdělil, 
že již oslavu ukončí. V 5 hodin ráno 
přišla informace od oznamovatele, 
že oslavy stále probíhají v plném 
proudu. Celá událost byla zaprotoko-
lována a předána k dořešení přísluš-
nému odboru při MěÚ Studénka.

V brzkých ranních hodinách 6. pro-
since prováděla hlídka MěP asistenci 
s Policií ČR při pátrání po pachateli 
trestného činu, který měl odcizit 
osobní motorové vozidlo. Pátrání 
probíhalo na lukách mezi Studénkou 
a Albrechtičkami. Pachatele nakonec 
vystopoval policejní služební pes.

Bobříka dobrého skutku si může 
vystavit strážník, který 9. prosin-
ce pomohl pohybově postiženému 
muži, který měl problém s vystoupe-
ním z autobusu u zdravotního stře-
diska. Strážník tomuto muži pomohl 
vystoupit, a následně jej i doprovodil 
až k lékaři do čekárny v 1. patře, kde 
měl tento muž plánovanou návštěvu.

Ráno 16. prosince přijal dispečink 
MěP oznámení o tom, že na ulici 
Poštovní leží na zemi zraněný muž. 
Stály u něj 2 řidičky, které zastavily 
a pomohly mu na chodník, protože 
ležel v komunikaci. Strážník na mís-
to přivolal rychlou záchrannou služ-
bu a setrval na místě až do příjezdu 
zdravotníků.

Dne 17. prosince žádala příjezd hlídky 
pokladní z nádraží ČD ve Studénce, 
která sdělila, že mají ve vestibulu 
silně podnapilou ženu. Na místě 
strážníci potkali starou známou, která 

tentokrát v prostorech nádraží vypila 
jednu a půl láhve rumu. Žena sice 
byla orientována v místě i čase, ale 
nebyla schopna samostatné chůze. 
Dechovou zkouškou bylo u ženy 
zjištěno 3,15 promile. Strážníci na 
místo přivolali partnera výše uvede-
né ženy, který si pro svou milou přijel 
taxíkem. Celá událost je řešena jako 
přestupek podle zákona o ochraně 
zdraví před škodlivými účinky návy-
kových látek. Tento zákon výslovně 
zakazuje požívat na nádraží alko-
holické nápoje a zdržovat se zde ve 
zjevně podnapilém stavu.

Žena bydlící v centru města 18. pro-
since volala strážníkům, že slyší 
z vedlejšího bytu svou sousedku, 
jak volá o pomoc. Sousedka je star-
ší paní s omezenou pohyblivostí 
a v bytě bydlí sama. Strážníci ihned 
vyjeli na místo a cestou kontaktovali 
hasiče s žádostí o otevření bytu. Na 
místě hlídka zjistila, že žena stále 
volá o pomoc a bouchá berlí o zeď. 
Přivolaní hasiči otevřeli zabouchnuté 
dveře. Strážníci ihned poskytli ženě 
patřičnou pomoc a zamezili dalším 
škodám (provedli kontrolu, zda není 
zapnutý sporák, zastavili vodu, když 
zjistili, že se v koupelně napouští 
vana atd.) a byt uzavřeli (hasiči ote-
vřeli byt bez poškození a dveře šly 
bez problému zamknout).

Večer 23. prosince přijala hlídka 
oznámení o tom, že před hospodou 
ve Studénce 1 leží na zemi muž, kte-
rý uklouznul, když odcházel domů. 
Hlídka na místě zjistila, že tento muž 
má rozbitou hlavu a stěžuje si na bo-
lest v zádech, proto přivolala rychlou 
záchrannou službu a vyčkala, dokud 
zdravotníci nepřijeli. Po celou dobu 
byli strážníci proškolováni podnapi-
lými hosty, kteří strážníkům dávali 

edukaci o zdravovědě 
a trvali na tom, že musí 
hlídce radit, co má dělat.

Na první svátek vánoční 
ve večerních hodinách 
přišel na služebnu MěP 
podnapilý muž, který 
zvonil u dveří a poslé-
ze sdělil strážníkům, že 
si přeje, aby jej hlídka 
odvezla na protialko-
holní záchytnou stanici. 
Strážníci muži vysvětlili, 
že umístění na záchytce 
má své důvody a on je 

zatím nenaplňuje. Muž ale trval na 
svém, začal křičet a následně si jako 
rozmazlené dítě lehnul na zem před 
služebnu a začal se válet a stále kři-
čel, že potřebuje na záchytku. Hlídka 
muže uklidnila a nakonec zjistila, že 
se jedná o dělníka z jiného města, 
který bydlí ve Studénce na ubytovně, 
a na záchytku chce proto, že se opil 
a nyní na ubytovnu netrefí. Strážník 
muže otočil o 180° a ukázal mu bu-
dovu internátu, která byla přímo za 
ním. Výše uvedený se zaradoval, po-
děkoval, popřál hezké svátky a ode-
šel.

Silvestrovské oslavy ve Studénce 
z pohledu MěP proběhly v poklidu, 
strážníci nemuseli řešit žádné závaž-
né události, které jsou pro tuto dobu 
typické. Jen krátce po půlnoci stráž-
níci zahlídli na parkovišti mezi zapar-
kovanými vozidly hořící papírovou 
krabici z ohňostroje a ostatní zbytky 
ze zábavní pyrotechniky. Vše uhasili 
a odnesli do bezpečné vzdálenosti 
od vozidel. Ke škodě na majetku ne-
došlo.

V prosinci strážníci mimo jiné 8x 
prováděli spolupráci s Policií ČR, 
několikrát poskytovali první pomoc 
a často také museli vykazovat 
podnapilé bezdomovce, kteří se 
ohřívali v prostorách čekárny na ná-
draží ČD ve Studénce.

Jakub Urbánek
zástupce velitele Městské policie 
Studénka
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NEZAPOMÍNEJME NA POVINNOU KONTROLU KOMÍNŮ
V posledním čtvrtletí loňského roku a začátkem letošního 
roku stoupl u Jednotky sboru dobrovolných hasičů měs-
ta Studénky počet výjezdů k požárům komínů. Jelikož 
tento nárůst je oproti předcházejícím letům dosti výrazný 
a kontrola komínů je, dle nařízení vlády, povinná, chtěli 
bychom níže připomenout základní povinnosti a rizika při 
používání komínů.

Kontrolu komína je nutné provést jednou ročně, nejlépe 
po ukončení topné sezony. Kontrola nemusí zajímat ty, 
kteří k vytápění používají pouze elektřinu, solární nebo 
termální energii. Nevztahuje se ani na nepoužívané ko-
míny, ty však musí být zakryté proti dešti a označené tak, 
aby bylo jasné, že nejsou v provozu.

Kontrola je nutná
Kontrola komínu se týká všech spalinových cest, tedy 
spotřebičů, kouřovodů a komínů produkujících spaliny. 
To platí bez ohledu na typ spalovaného paliva nebo na 
to, zda se spaliny vypouštějí komínem či kouřovodem na 
fasádu.

Kontrole se nevyhnou majitelé nemovitostí s kamny, kr-
bovou vložkou, plynovým kotlem. Majitel rekreačního ob-
jektu musí čistit komín alespoň dvakrát do roka, vlastník 
rodinného domu minimálně třikrát. Topíme-li pevnými 
palivy a máme spotřebič s výkonem maximálně 50 kW, 
můžeme se do čištění s vhodným vybavením pustit sami.

Zprávu o kontrole a čištění spalinové cesty může 
vydat pouze odborně způsobilá osoba nebo firma 
s živnostenským oprávněním kominík.

Zpráva o kontrole je důležitý doklad
Pro provedení kontroly je nutné zajistit přístup ke všem 
částem spalinové cesty. Kominík musí zkontrolovat vše 
– od spotřebiče až po ústí komína. Také prověří těsnost 
všech spojů, napojení a dvířek.

Výsledkem každoroční kontroly komína musí být zpráva 
o kontrole. Obsahuje mimo jiné jméno a příjmení komi-
níka i majitele objektu, nedostatky zjištěné a odstraněné 
na místě a nedostatky, jejichž odstranění bylo třeba odlo-
ženo. Nesmí chybět ani popis specifik čištěné spalinové 
cesty.

Ztratíme-li doklad o kontrole nebo při požáru shoří, je 
možné ho vyhledat u kominíka, který má povinnost archi-
vovat kopii. Zjistí-li hasiči po požáru, že kominík přehlédl 
nějakou závadu, ponese odpovědnost za škody on.

Zpráva o kontrole platí pouze jeden rok ode dne, kdy kon-
trola proběhla.

Běžná cena za kontrolu a čištění celé spalinové cesty 
začíná zhruba na 600 Kč. Liší se přitom podle regio-
nu a záleží také na pracnosti. Kontrola i s čištěním trvá 
kolem 45 až 60 minut. Někdy však trvá i několik hodin, 
než se povede spalinovou cestu pořádně vyčistit nebo 
určit příčinu případné závady.

Co dělat, když hoří v komínu
Voláme tísňovou linku 150 nebo 112. Požár sazí v ko-
míně nikdy nehasíme vodou! Komín by popraskal, nebo 
by dokonce mohlo dojít k výbuchu. Plameny do příjezdu 
hasičů můžeme zkrotit vhazováním suchého písku vy-
metacími dvířky nebo ze střechy do komína. Nikdy však 
nejednáme riskantně!

Nebezpečí vzniku požárů sazí a dehtových usazenin ve 
špatně udržovaných komínech vzrůstá při zahájení topné 
sezony.

Zanedbaný komín může zabíjet
Komu se zdá nařízení povinné roční kontroly komínů zby-
tečné, měl by vědět, že při užívání zanedbaného komínu 
hrozí nebezpečí otravy oxidem uhelnatým, který se spolu 
se spalinami nedostane přes zanesený komín a vrací se 
zpět do prostoru. O riziku požáru ani nemluvě.

Kontrola komínů se týká i majitelů rekreačních objektů.

V čem se liší kontrola komína a spalinových cest od 
revize?
Kontrola se provádí pravidelně každý rok. Jejím cílem 
je zkontrolovat celou spalinovou cestu, kompletně vše 
prohlédnout, opravit drobné závady, upozornit na ty pod-
statnější a navrhnout jejich řešení. Oproti tomu je revi-
ze jednorázová záležitost, kterou řešíme, když jsou ko-
mín a celá spalinová cesta uvedeny do provozu. Doklad 
o provedení revize je podmínkou při kolaudaci domu. Re-
vizní zpráva říká, že spalinová cesta je schopná bezpeč-
ného užívání. Bez ní se komín se spotřebičem nesmějí 
používat.

Kdo může vydat doklady o kontrole a revizi?
Zprávu může vydat pouze odborně způsobilá osoba nebo 
firma s živnostenským oprávněním kominík. Revizní 
zprávu může vystavit výhradně jen revizní technik 
spalinových cest, případně revizní technik komínů atd. 
Seznam těchto osob je k dispozici na stránkách Spole-
čenstva kominíků České republiky.

Proč je dobré si dokumenty ke komínu pečlivě scho-
vat?
Je to dobré pro okamžik, kdy se na spalinové cestě něco 
zásadního mění, např. vyměňujeme spotřebič, provádí-
me na komínu či spalinové cestě stavební a jiné úpravy. 
Zprávu o kontrole oceníme v případě, kdy dojde k požáru. 
Při jeho vyšetřování bude pojišťovna vycházet z informa-
cí, které zjistili hasiči. Pokud požár vznikl kvůli zanedbání 
péče o komín, tedy ignorování kontroly, vyplatí pojišťov-
na buď méně, než bude vyčíslená škoda, nebo také nic. 
Navíc se vystavujeme pokutě až 25.000 Kč. To platí i pro 
případ, že potvrzení o kontrole je prošlé, to znamená, že 
k ní nedošlo do 12 měsíců od kontroly předchozí.

Petr Sič
za Jednotku sboru dobrovolných hasičů města Studénky
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EVIDENCE OBYVATEL – INFORMATIVNÍ PŘEHLED ZMĚN ZA ROK 2022
K 31.12. 2022 bylo v evidenci obyvatel Městského úřadu Studénka evidováno celkem 9 322 občanů, což bylo 
o 78 osob méně než v roce 2021.

V průběhu roku 2022 byly evidencí obyvatel Městského úřadu Studénka zaznamenány tyto změny:
– bylo přihlášeno 153 osob,
– odhlášeno 210 osob,
– zemřelo 113 osob,
– narodilo se 92 dětí.
V rámci města Studénky změnilo trvalý pobyt celkem 207 osob.

Z celkového počtu obyvatel bylo evidováno:
v místní části Butovice  6 037, z toho 2 948 mužů a 3 089 žen,
v místní části Studénka  3 069, z toho 1 507 mužů a 1 562 žen,
v místní části Nová Horka 216, z toho 103 mužů a 113 žen.

Aktuální věkový průměr obyvatel v místní části Studénka je 42,73 let, v místní části Butovice 43,24 let a v místní 
části Nová Horka 41,82. Celkový věkový průměr obyvatel Studénky je nyní 43,04 let.

Zajímavosti
Narozená miminka – 43 holčiček a 49 chlapečků. U chlapců bylo nejčastější jméno Dominik (čtyřikrát) a u holčiček 
to pak byly Natálie a Viktorie (obě třikrát).

Prvním občánkem Studénky narozeným v roce 2023 byl chlapeček narozený 08.01.2023.

Nejstaršími občany Studénky byli:
– muž, který v roce 2022 dosáhl věku 103 let, a
– žena, která v roce 2022 dosáhla věku 102 let.

Bc. Dagmar Auxtová
vedoucí odboru vnitřních věcí

Věkové složení – leden 2023 Z tohoto grafu je zřejmý stále přetrvávající dlouhodobý úbytek obyvatel města
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5. VÝLET TURISTICKÉHO KROUŽKU
Členové turistického kroužku vzali rok 2023 pěkně zhurta, 
neváhali a ihned první sobotu vyrazili na svůj další výlet. A že se 
7. leden dvacetičlenné skupině vydařil! Polojasné počasí, bezvětří, 
příjemné teploty. Kéž by nás doprovázela i sněhem pocukrovaná 
krajina, která tomuto ročnímu období sluší.

Zajímá vás, kam jsme tentokrát vyrazili? Zde je popis trasy, která 
vede nádhernou beskydskou přírodou, a všem, kteří mají rádi 
aktivní pobyt, ji vřele doporučujeme: Veřovice – pramen Jičínky – 
Dolní Paseky – Rožnov pod Radhoštěm.

Zde jsme, jak bývá naším častým zvykem, zakončili naše 
čtrnáctikilometrové putování relaxací v tamním úžasném krytém 
bazénu. Ten nám nabídl, kromě teploučké vody, i možnost jízdy 
na tobogánu a pobyt v bezvadné parní lázni s jejím ochlazovacím 
bazénkem. Brrr!

Mgr. Alena Mičkalová
Daniel Janečka

4. VÝLET TURISTICKÉHO KROUŽKU
Kam pojedeme v prosinci, je všem členům turistického kroužku naprosto jasné a děti se na prosincové výlety moc 
těší. Vždyť návštěva zoologické zahrady je vždy velkým zážitkem.

Tu letošní jsme nasměrovali opět do Olomouce a 
s napětím čekali, zda budeme, stejně jako loni, svědky 
úžasného hudebního představení tamních bílých vlků. 
Jejich táhlé vytí vždy ohromí. A dočkali jsme se, i když 
jsme už nedoufali.

Obdivovali jsme však pochopitelně všechna ostatní 
zvířata olomoucké ZOO. Někoho zaujaly opičky či 
žirafy, jiného šelmy, dalšího obyvatelé mořských hlubin. 
Velkým zážitkem byla i návštěva znovuotevřeného 
pavilónu netopýrů.

Prohlídkou zoologické zahrady však naše návštěva 
Svatého Kopečku neskončila. Neprohlédnout si tamní 
velkolepou baziliku, která byla v roce 2018 prohlášena 
národní kulturní památkou, by byla obrovská chyba.

11. prosinec znamenal pro velmi početnou skupinu turistů nadmíru příjemný den. Děti si užily hodně legrace, rozšířily 
si své znalosti a naladily se na blížící se nejkrásnější svátky v roce.

Mgr. Alena Mičkalová
Daniel Janečka

 

 

PŘEDVÁNOČNÍ AKCE NA 2. STUPNI ZŠ SJEDNOCENÍ
Poslední předvánoční týden roku 2022 byl u nás ve škole 
opravdu nabitý zajímavými událostmi. V pondělí žáci 6. B 
a 8. A společnými silami napekli, připravili a zorganizovali pro 
veřejnost odpolední Veselou cukrárnu. Ta se vydařila nejen 
díky chutným příspěvkům z řad některých rodičů, kuchařek, 
pedagogů a dalších, ale i díky příjemné atmosféře, prodeji 
drobných vánočních předmětů nebo tvořivým dílničkám pro 
ty nejmenší. Za odměnu pak žáky těchto dvou tříd čekalo 
spaní ve škole spojené s hraním noční schovávané v celém 
areálu 2. stupně a to jen tak nezažijete!
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VE ŠKOLE O ŠKOLE
Od října 2022 do května 2023 se pravidelně jednou měsíčně mají možnost setkávat společně budoucí prvňáčci v do-
provodu rodičů se svými nastávajícími spolužáky a učiteli v Základní škole Sjednocení. Na těchto setkáních, která již 
proběhla, si děti aktivně zatančily tanečky, pekly cukroví, tvořily v keramické dílně a poznaly tak prostředí, ve kterém 
se budou v novém školním roce potkávat.

V lednu se děti setkaly v prostředí chovatelského krouž-
ku, pomazlily se se zvířátky a plnily netradiční úkoly o pří-
rodě. V měsíci únoru si děti s rodiči společně zasportují 
ve školní tělocvičně, v březnu zažijí velikonoční zdobení 
perníčků a v dubnu si vyzkouší hry v českém i anglickém 
jazyce. Do posledního setkání v květnu uplyne ještě hod-
ně času, ale už nyní je čas myslet na to, jak připravit dítě 
na vstup do první třídy.

Rodičům se v čase, kdy běží dětské aktivity, dostávají od-
povědi na otázky, které se týkají kompetence a provozu 
školy, školního vzdělávacího programu, školní družiny, 
kroužků, nákupu školních pomůcek.

Na další schůzky, které proběhnou v únoru 2023 a v jar-
ních měsících, není třeba žádná rezervace místa. Rádi ve 
škole uvítáme další kamarády a jejich rodiče.

V naší škole jsme připraveni nejen aktivně zabavit děti, ale zodpovíme rodičům všechny dotazy ohledně zápisu, přijetí 
dítěte do školy, případného odkladu školní docházky.

Informace o těchto předškolních akcích získáte na webových stránkách školy a na letáčcích v mateřských školách 
ve Studénce.

Mgr. Milena Dvořáková a vyučující 1. stupně
ZŠ Sjednocení

Úterý se neslo ve znamení projektu školního parlamentu s názvem Škola naruby, což v praxi znamenalo, že si žáci 
jednotlivých tříd dopředu zvolili ze svých řad nové „učitele“, kteří si pak pro své spolužáky nachystali program jednot-
livých vyučovacích hodin. A že bylo na co se dívat!

Středa byla zasvěcena každoroční akci s názvem 
Sportování na zimáku. Tentokrát jsme v rámci orga-
nizace nechali maximální prostor pro individualizaci, 
a tak si mohli žáci sami zvolit, kdy, kde a co chtějí 
absolvovat. Na výběr měli tyto disciplíny – ledové 
bruslení, dovádění v nově zrekonstruovaném bazé-
ně, bowling, posilovnu, stolní tenis, basketball a pro 
odlehčení piškvorky.

Čtvrtek byl pro nás posledním dnem, kdy se ve škole 
potkáme ještě ve starém roce. Sportovní nadšenci, 
kterým středa nestačila, si sestavili smíšená družstva 
napříč pohlavími i ročníky a pustili se do florbalového 
turnaje. A ti ostatní? V rámci svých třídnických hodin 
si mohli předat navzájem dárečky, zahrát si různé 
deskové hry nebo fandit v tělocvičně svým favoritům. 
Zkrátka jsme si s našimi žáky tyto dny pořádně užili!

Mgr. Sylva Weislechnerová
ZŠ Sjednocení
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VIRTUÁLNÍ REALITA VE VÝUCE DĚJEPISU
Pokrok nezastavíte! To, co si naši rodiče ani neuměli představit, je v dnešní době celkem běžnou skutečností. Naše 
škola si udělala trochu předčasného ježíška a zakoupila začátkem prosince 11 kusů brýlí pro virtuální realitu. Aby-
chom je mohli v hodinách využívat, stačí, aby alespoň někteří 
žáci vlastnili chytrý telefon s operačním systémem Android 
a měli přístup na internet, což dnes není většinou problém. 
Výukových videí ve virtuální realitě je pak k dispozici zdarma 
celá řada.

Se třídou 9. A jsme tyto speciální brýle už dvakrát vyzkou-
šeli v hodinách dějepisu. Nejprve jsme se „prošli“ surreální 
krajinou španělského malíře Salvadora Dalího v rámci uči-
va o meziválečné kultuře. Následně jsme „zažili“ atmosféru 
bojů ve 2. světové válce, konkrétněji jsme se podívali do 
roku 1941. A byl to docela „hustý“ zážitek! V lednu máme 
v plánu „navštívit“ s žáky šestých tříd slavné pyramidy v Gíze 
a z blízka si prohlédnout i sfingu.

Díky virtuální realitě se i nudné učivo může stát zábavné!

Mgr. Sylva Weislechnerová
ZŠ Sjednocení

ZEMĚPISNÁ OLYMPIÁDA
Dne 6. ledna se na naší škole konala zeměpisná olympiáda. Žáci byli rozděleni do třech kategorií. Kategorie A 6. třída, 
kategorie B 7. třída a kategorie C 8. a 9. třída. V devadesáti minutách plnili různá zeměpisná zadání při práci s at-
lasem i bez něj. Zájem žáků byl dost velký a na startu olympiády se jich nakonec sešlo čtyřicet. Výsledky jsou tady.

KATEGORIE A KATEGORIE B KATEGORIE C

1. místo s postupem Pavlovič Nikolas Dragoun Daniel Svačinová Adéla

2. místo Matýsek Tomáš Holub Dominik Martinásková Adéla 
(postup také)

3. místo Böhmová Tamara Paruza Sebastian, 
Lanči Adam Neubauer Adam

Výhercům gratulujeme a postupujícím do okresního kola držíme palce! Kdo se neumístil letos, tak třeba příští rok.

Mgr. Michal Holub
za učitele zeměpisu
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DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ LIGA PROTI NEVĚŘE
Komedie s detektivní zápletkou, tak by se dala charakteri-
zovat tato divadelní inscenace – žena a její milenec, vra-
cející se manžel, další žena hledající svého manžela. Je to 
ten původní milenec nebo není? Manžel je prý v koupelně 
– mrtev! Dá se utéci z třetího patra? Dá se vraždit žehlicím 
prknem? Vejde se milenka do krbu? A nezbláznili se všich-
ni náhodou...

Slavná komedie Zdeňka Podskalského, ve které kdysi 
excelovali Vlastimil Brodský, Jana Brejchová a Jiřina Ji-
rásková, ožívá v nové verzi s Ivo Šmoldasem, Michaelou 
Kuklovou a Veronikou Arichteva v režii Bisera Arichteva.

Divadelní představení se uskuteční 14. března od 
18:00 hod. v Dělnickém domě. Vstupenky jsou k zakou-
pení na obvyklých prodejních místech nebo on-line na webových stránkách SAK Studénka. Cena vstupenky je 
350 Kč.

Ing. Radka Tomášková
vedoucí programu a propagace

O SNĚHURCE A SEDMI TRPASLÍCÍCH
Zveme všechny 26. března do Dělnického domu od 16:00 hod. na velmi krásnou činoherní a oblíbenou pohádku 
o princezně Sněhurce, sedmi trpaslících, zlé královně a krás-
ném princi. Pohádka od autora Vlastimila Pešky. Děti se aktivně 
účastní děje. Účinkuje Divadlo KK Praha. Vstupné 70 Kč, vstu-
penky v předprodeji od 23. ledna.

Těšíme se na vás.

Bc. Kristýna Marková
koordinační, projektový a programový pracovník

ZÁŽITKOVÝ TANEČNÍ WORKSHOP – ORIENTÁLNÍ BŘIŠNÍ TANCE
Zveme vás na jedinečnou příležitost okusit orientální 
tanec s opravdovou profesionálkou. Tančit orientální 
tanec může každá žena bez ohledu na věk či postavu. 
Přijďte se přesvědčit a vyzkoušet pozitivní účinky tohoto 
tanečního umění. Akce proběhne 5. března v Dělnickém 
domě od 9:00 do 12:00 hod., cena workshopu je 390 Kč 
včetně welcome drinku a občerstvení.

Provede Latifah – profesionální tanečnice, lektorka, cho-
reografka, zakladatelka úspěšné taneční školy v Ostra-
vě, držitelka mnoha tanečních ocenění po celém světě, 
mezinárodní porotkyně. Účinkovala v soutěži ČESKO 
SLOVENSKO MÁ TALENT.

Přihlásit na taneční workshop se můžete přes sak.
webooker.eu nebo přes e-mail markova@sak-studenka.
cz.

Bc. Kristýna Marková
koordinační, projektový a programový pracovník



muzeum

14

únor 2023

VAGONÁŘSKÉ MUZEUM INFORMUJE
Velká novinka

Loňský rok byl v mnoha ohledech mimořád-
ný, a to jak z hlediska návštěvnosti (do mu-
zea přišlo skoro 8 500 osob), tak i tržeb. Po-
vedlo se toho mnoho, ale i mnoho je toho, 
co chceme změnit.

„Máte otevřeno? To je škoda, že nemáte ote-
vřeno i v listopadu, to je škoda, rádi bychom 
přišli.“ Tato slova jsme slýchávali v listopadu 
a prosinci. A tak přichází novinka. Rozšířili 
jsme otevírací dobu, budeme mít v měsí-
cích březen, duben, září a listopad otevřeno 
ve víkendy a přes týden pro objednané sku-
piny. V měsících květen, červen, červenec, 
srpen a září bude kromě pondělí otevřeno 

každý den. Uzavřeni budeme tedy v prosinci, lednu a únoru. Čas ukáže, zdali bylo toto rozhodní přínosem. Faktorů, 
které ovlivňují návštěvnost, je mnoho.

Těšíme se a věříme.

Rok začal krásně, na Tři krále nám přišly popřát děti s paní-
mi učitelkami z MŠ Komenského, zazpívaly a darovaly nám 
krásný obrázek. Velká radost. Děkujeme za návštěvu a těší-
me se na další. Plánů máme hodně, patří k nim i poznávání 
historie místa, kde sídlí Vagonářské muzeum, tedy město 
Studénka.

Z farní kroniky Studénky vybíráme několik zajímavých zápi-
sů vztahujících se k rokům končícími trojkou:
1613 – kostel obnoven v tomto roce (pamětní spis z roku 
1863 uvádí 1630). Jeho dřevěný strop byl vymalován a pod-
laha byla vydlážděna cihlami. Snad v této době byla provede-
na zajímavá výměna mezi obcí a vrchností, protože o opra-
vě podlahy není dále v kronice zmínky. Obec dala vrchnosti 
louku, pastvinu za položení nové dlažky – podlahy ve starém 

kostele. Louka byla upravena na rybník se jménem Podlažka, který nese dodnes.
1623 – do tohoto roku byla Studénka evangelická, v tomto roce přichází na faru jezuité, kteří mimo horlivého obracení 
poddaných na víru katolickou zničili na faře všechny česky psané materiály.
1643 – řádili zde nejhůře Švédové. Z té doby je zachovaná pověst, že ve Studénce na kótě 273 (rektorův kříž) jsou 
prý pochováni Švédové.

Trojku na konci mají i další zajímavé letopočty:
1863 – byla dokončena přestavba nového zámku, majitelé Blücherové.
1923 – 28. října odhalen pomník legionářů u zámku, 15. listopadu zrušena škola legionářů a zámek byl předán majiteli 
zpět.

Určitě by se dalo najít více informací vztahujících se k letopočtům končícím trojkou.

Dovolili jsme si oproti zvyklostem napsat více slov, ale ta nejdůležitější jsou tato: Děkujeme vám všem, kteří nás pod-
porujete, děkujeme všem, které těší, že jsme. A my jsme moc rádi, že jsme tu pro vás. Vždyť Vagonářské muzeum je 
pohodové muzeum.

Přejeme vám jen to dobré v roce 2023 a moc se na vás všechny těšíme.

Bronislav Novosad
Iva Hoňková
Iva Dobiášová
za Vagonářské muzeum
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KAMČATKA: AŽ NA KONEC SVĚTA
Na odlehlém poloostrově Kamčatka se potulují ti-
síce medvědů, řeky jsou plné lososů a nad kraji-
nou se vypínají kužely 160 sopek. Jaké to je vyrazit 
s batohem do divočiny a týdny se toulat po této hro-
zivě krásné zemi plné nezkrotných živlů?

Cestovatelskou besedou vás provede Mgr. Jan 
Husák v úterý 7. února v 17:00 hod. v knihovně 
na sídlišti. Vstupné je 60/40 Kč.

Mgr. Dagmar Válková
vedoucí knihovny

INVESTIČNÍ ZLATO
V přednášce se budeme zabývat tématy, co je to zlato a kde se vzalo, zda 
se dá najít v ČR a proč je tak vzácné. Také nás bude zajímat jeho rozdělení 
a uskladnění, ale hlavně se dozvíme o jeho nákupu, o investování do zlata 
a o podvodech a falzifikátech.

Přednáška se uskuteční v knihovně na sídlišti v pondělí 27. února 
v 17:00 hod. Přednáší Ing. Libor Jedlička, vstupné je 60/40 Kč.

Mgr. Dagmar Válková
vedoucí knihovny

KURZ ANGLIČTINY PRO MÍRNĚ POKROČILÉ
Kurz angličtiny pre-intermediate (mírně pokročilí) bude probíhat s certifikovaným lek-
torem v knihovně na sídlišti od 6. března do 29. května (kromě 10. dubna, 1. května, 
8. května) každé pondělí od 17:00 do 18:00 hod. Kapacita je omezena na 10 osob. 
Cena za 10 lekcí je 1.200 Kč. Nutno zakoupit učebnici (informace na 1. lekci), ostatní 
učební materiál je v ceně.

Mgr. Dagmar Válková
vedoucí knihovny

JAROŠŮV STATEK
Milí přátelé a příznivci Jarošova statku,

v letošním roce to bude již 10 let, co jsme založili společ-
nost Příroda kolem nás, o. p. s., a v areálu starého statku 
vedle zámku začali budovat a provozovat středisko eko-
logické výchovy Jarošův statek.

Naším posláním vždy bylo a je pomáhat vytvářet pěkný 
vztah dětí k přírodě a zvířatům, vést děti k zodpovědnosti 
a lásce k prostředí, ve kterém žijeme, a k ohleduplnosti 
k slabším. Snažíme se přispívat k tomu, aby z dětí vyrost-
li zodpovědní a laskaví lidé.

Za dobu našeho působení na Jarošově statku využilo 

našich služeb několik desí-
tek tisíc návštěvníků. Tisíce 
dětí a žáků z mateřských 
a základních škol absolvova-
ly naše ekologické výukové 
programy, zájmové kroužky 
a příměstské tábory, stovky 
handicapovaných dětí i do-
spělých využily terapie se 
zvířaty.

Vybudovali jsme pěkné zá-
zemí pro děti a zvířata, pří-
rodní zahradu, stali se členy 
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národní Sítě středisek ekologické výchovy Pavučina, zís-
kali řadu ocenění a certifikátů v oblasti venkovské turisti-
ky a aktivit pro rodiny s dětmi.

Ušli jsme velký kus cesty. Byly to roky náročné, plné tvr-
dé práce, ale hlavně plné krásných okamžiků, kdy radost 
nejen v dětských očích vždy překryla všechny útrapy 
a dodala nám sílu pokračovat dále. Hřeje nás u srdce, 
že naše práce pomáhá lidem, na které svět mnohdy za-
pomněl – handicapované děti i dospělí, kterým se v kon-
taktu se zvířaty otevírá nový svět, senioři, kteří často 
znají jen zdi domovů důchodců, děti z dětských domovů 
a sociálních skupin a mnoho dalších. Ti všichni zažívají 
nepopsatelné emoce a odchází s úsměvem a krásným 
pocitem, který si ještě dlouho pamatují, stejně jako my. 
Těší nás, že můžeme být součástí jejich radosti a že se 

do aktivit zapojují i děti, kterým tyto zážitky pomáhají vní-
mat správné hodnoty.

Děkuji vám všem, kteří nám pomáháte naše poslání 
realizovat, všem, kteří nás rádi navštěvujete a využívá-
te našich aktivit, děkuji vám, dobrovolníkům, kteří nám 
ochotně pomáháte, všem zaměstnancům i externím spo-
lupracovníkům za jejich obrovské nasazení, děkuji zastu-
pitelům města Studénka i partnerům za jejich podporu. 
Bez vás všech by to nešlo. Děkuji, že společně s námi 
pomáháte dělat svět lepším místem pro všechny.

Sabina Poukarová,
zakladatelka a ředitelka

ÚSPĚŠNÝ BIKROSAŘ MATYÁŠ KAREL KLAPETEK
Zimní období je vždy časem pro cyklistické sporty, především bikros, jen zdánlivě odpočinkovým. 
Rozhodně je to doba, kdy po letní aktivitě je na co vzpomínat a taky příznivcům sportu dobré 
výsledky sdělit.

O mistrovství světa BMX ve francouzském Nantes, konaném ve dnech 26. až 31. července 2022, 
již bylo hodně napsáno, nikoli o úspěšném startu Matyáše. Byl to jeho první velký závod v kategorii 
osmiletých závodníků, kde startovalo 53 jezdců z celého světa. Jako pravidelně se startuje ve 
třech vyřazovacích rozjížďkách, kam se probojuje do dalších jízd 32 nejlepších závodníků. Tak se 
stalo, Matyáš si zajistil svými umístěními postup do semifinále, kde se umístil na 4. místě, a to mu 
zajistilo účast ve finále, kam postupuje vždy 8 nejlepších.

Jako ve všech rozjížďkách je finále vždy na krátké dráze cca 450 m záležitost nasazení sprintu po 
startu. Možná se až tak nevydařil, v cíli 6. místo na MS je velký úspěch.

Výsledek to rozhodně nebyl náhodný, je dobré uvést, že Matyáš jezdí bikros od svých pěti let, 
má za sebou několik úspěšných startů a umístění doma i v zahraničí. Připomenu jen jeden 
z významnějších, 3. místo v evropském poháru italské BMX Olympic Aréně, Verona 2022.

Matyáš nebydlí se svými rodiči ve Studénce, ale klub BMX Studénka reprezentuje, a to úspěšně. 
Fanoušci cyklistiky děkují za dobrou reprezentaci města, přejí dobré starty, úspěchy, zdraví Matyášovi i jeho rodičům 
a příznivcům tohoto sportu.

Rudolf Svoboda
za BMX

6. místo - MS - Francie 2022

MIKULÁŠSKÝ TURNAJ DĚTÍ 2022 V BADMINTONU
Dne 5. prosince se uskutečnil ve sportovní hale v Pus-
tějově tradiční singlový Mikulášský turnaj dětí, kterého 
se zúčastnilo celkem 19 dětí, které byly rozděleny podle 
výkonnosti do 3 skupin – pokročilí žáci, mladší žáci a za-
čátečníci.

Mikulášský turnaj děti odehrály ve skupinách systémem 
každý s každým, kde každý získaný set a míček rozho-
doval o celkovém umístění hráče v soutěži. Tímto způ-
sobem byly děti motivovány hrát skutečně aktivně samy 
za sebe. Děti opět prokázaly zápal pro hru, i když někte-
ré zápasy byly fyzicky a psychicky velmi náročné. V této 
souvislosti je třeba vyzdvihnout přítomné rodiče, dědečky 
a babičky kteří své děti povzbuzovali a byli jim skutečnou 
oporou ve chvílích, kdy se jim zrovna nedařilo.

Velmi příjemným zpestřením turnaje byla návštěva Miku-
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láše, andělů a obrovských čertů, kteří budili hrůzu i u do-
spělých. Nebeské bytosti však byly na děti hodné a roz-
daly jim dárky, za což jim děti hezky zazpívaly.

Z výsledků turnaje zcela jednoznačně vyplynulo, že děti 
mají badminton skutečně rády a že se na turnaj těšily. 
Turnaj měl charakter mezinárodního turnaje, neboť se 
jej zúčastnil i Jakub Barboriak ze Slovenska z Žiaru nad 
Hronom, který na turnaji dosáhl velmi pěkného výsledku.

V kategorii pokročilých starších žáků po velkém boji zví-
tězil Patrik Silber z Pustějova. Na druhém místě se umís-
til David Vlk ze Studénky a na třetím místě se umístil Jan 
Martinásek z Tísku.

V kategorii mladších žáků se na prvním místě umísti-
la Hana Tomášková ze Studénky. Na druhém místě se 
těsně umístil Jakub Barboriak ze Slovenska z Žiaru nad 
Hronom a na třetím místě se umístila Hana Názalaniková 
z Pustějova.

V kategorii začátečníků se na prvním místě umístila Bar-

bora Grosmanová ze Studénky. Na druhém místě se 
umístil Štěpán Rucki ze Studénky a na třetím místě se 
umístila Jana Jakabovičová z Pustějova.

Na závěr turnaje byly všechny děti za své sportovní výko-
ny po zásluze odměněny hezkými cenami.

Tímto bych chtěl poděkovat všem, kteří se na uspořádání 
této sportovní akce podíleli. Zejména bych poděkoval za 
spolupráci oddílu TJ Sport pro všechny obce Pustějova, 
který se na turnaji podílel zajištěním návštěvy nebeských 
bytostí a sladkostmi. Rovněž bych chtěl poděkovat rodi-
čům, kteří na turnaj přinesli produkty domácí kuchyně, 
a místostarostce Pustějova Ludmile Tisovské za její velmi 
vstřícný přístup k organizování tohoto turnaje. Stejně tak 
bych chtěl poděkovat městu Studénka, které tento turnaj 
již tradičně významně grantově podpořilo.

JUDr. Stanislav Vodný
předseda Raketových a míčových sportů, z. s.

ZPRÁVA O ČINNOSTI SPOLKU RAMS V ROCE 2022
Jako každý rok předkládáme zprávu o činnosti našeho 
oddílu Raketové a míčové sporty, z. s. (RAMS). Náš oddíl 
je sportovním spolkem, který na amatérské úrovni umož-
ňuje občanům sportovně se vyžít v badmintonu a dalších 
raketových sportech.

Každoročně pořádáme sportovní akce, které jsou mezi 
občany velmi oblíbené. V roce 2022 jsme uspořádali cel-
kem 7 turnajů. Mezi nejoblíbenější akce tradičně patřily 
turnaje 100letých, losované turnaje, turnaj Studeňáků 
a Mikulášský turnaj dětí.

Trenéři RAMS nadále pokračují v celoroční výchově dětí 
v badmintonové školičce, do které se pro tento rok při-
hlásilo 25 dětí. Oblíbenými nadále zůstaly pravidelné 
středeční badmintonové tréninky, které jsou celoročně 
přístupné i veřejnosti.

Z uvedených turnajů byly grantově podpořeny městem 
Studénka některé naše turnaje, jako byl turnaj Studeňá-
ků, rodinný turnaj a Mikulášský turnaj dětí, za což městu 
Studénka děkujeme.

Členové RAMSu se v rámci možností zúčastňují různých 

badmintonových turnajů pořádaných v Novém Jičíně 
a Ostravě a zúčastňují se tréninků v jiných oddílech.

Činnost RAMSu byla v roce 2022 opět zaměřena na 
pravidelnou pohybovou výchovu dospělých občanů a na 
výchovu dětí v tzv. badmintonové školičce v Pustějově. 
Členové RAMSu se ve spolupráci s TJ Pustějov, oddílem 
Sportu pro všechny v Pustějově, aktivně zapojili i do další 
sportovně-kulturní činnosti v Pustějově.

Současně bych chtěl vyjádřit hluboké poděkování vedení 
obce Pustějova za podporu myšlenky sportovní výchovy 
dětí v oblasti badmintonu. Zejména bych pak chtěl po-
děkovat vedoucí odboru Sportu pro všechny TJ Pustějov 
paní Ludmile Tisovské a firmě Pavel Pisch v Pustějově 
za jejich podporu.

Závěrem bych chtěl poděkovat všem občanům, kteří se 
zúčastnili našich sportovních akcí, a městu Studénka za 
veřejnou finanční podporu a přidělené granty.

JUDr. Stanislav Vodný
předseda za Raketové a míčové sporty, z. s.

BERUŠÁCI ZE STUDÉNKY
Zdravím přátele a příznivce našeho sportu. Je to něco 
málo přes rok, kdy začalo pravidelné setkávání u stolu 
s dětmi formou zájmového kroužku a jednodenních akcí 
(turnajů). Děti jednou týdně navštěvují klubovou hernu, 
kde se postupně učí základům biliárového sportu, což 
znamená držení tága, postoj při hraní nebo také znalosti 
fyzikálních zákonitostí až po etiku hraní a chování u sto-
lu. Během roku průběžně vzniká metodika vedení výuky 
dětí tak, aby formou zábavy si děti zvládly v krátkém čase 
osvojit jednotlivé návyky pro hru. Jednou z takových vý-
ukových metod je takzvané cvičení s beruškou, kdy děti 
trénují správné postavení ruky na stole. Děti si samy zvo-

lily podle této metody i maskota kroužku (berušku) a po-
jmenovaly se Berušáci.

Myšlenkou celého projektu je vést děti komplexně k biliá-
rovému sportu, který obsahuje nejenom snooker, ale také 
karambol, pool a další disciplíny, vyplývající z těchto her. 
Děti si pak osvojují jednotlivé techniky držení tága, posto-
je při hraní, způsoby ovládání bílé koule a pravidla jed-
notlivých her. Tímto způsobem děti trénují své dovednos-
ti, jako jsou logické uvažování, jemná motorika nebo také 
spojení obou hemisfér mozku. Své nabyté zkušenosti 
pak mohou zužitkovat v jednodenních turnajích pořáda-
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ných naším klubem. V roce 2022 
se konaly celkem 3 turnaje, z toho 
2 byly pod záštitou města Studénky 
v rámci VFP – grantu 2022. Cel-
kem se tohoto projektu zúčastnilo 
22 dětí, z toho 15 dětí ze Studénky 
a zbylých 7 z blízkého okolí, jako je 
Vratimov nebo Suchdol nad Odrou.

Bohužel Snooker Club Studén-
ka, z. s., je jedinou organizací v Moravskoslezském kraji, 
která se zabývá výukou dětí v biliárovém sportu a vede 
i pravidelný kroužek. To je i důvod, proč náš kroužek vy-
hledávají rodiče a děti mimo Studénku. Nicméně máme 
indicie, že by v několika letech mohl vzniknout nový 
snookerový klub v Ostravě, který by mohl mít i juniory. 
Se snookerovými nadšenci z Ostravy jsme v přátelském 
kontaktu a sdílíme zkušenosti jak s vedením klubu, tak 
i s prací s mládeží. S trochou štěstí by se pak podařilo 
vytvořit i Moravskoslezskou juniorskou soutěž. Nu ale to 
je hudba budoucnosti.

Závěrem bych rád poděkoval všem 
nadšencům, kteří nám pomáhají 
udržet a rozvíjet tento sport ve Stu-
dénce. V posledních letech se nám 
podařilo vylepšit zázemí klubu, jako 
jsou klubové prostory, stoly a příslu-
šenství pro hraní. To však by neby-
lo možné bez dobrovolnické práce, 
sponzorských darů, úsilí všech čle-
nů klubu a v neposlední řadě velké 

podpory města Studénky, které si vážíme a děláme čest 
v krajských a celostátních soutěžích. Jestli byste měli i vy 
chuť si zkusit náš sport, nebo se jenom podívat, budeme 
se těšit na vaši návštěvu.

Jan Marek
předseda

INFORMACE O ČINNOSTI TK STUDÉNKA, Z. S.
O klubu
Tenisový klub Studénka je neziskovou organizací se sídlem Budovatelská 858, Studénka-Butovice. V roce 2019 se 
registroval jako klub a snahou tohoto klubu je provozovat tenisovou činnost na všech úrovních, zejména však pro děti 
a mládež. Prioritou klubu je vést děti k závodnímu tenisu.

Pořádáme celostátní turnaje v jednotlivých kategoriích a také máme pro všechny kategorie družstva, kde děti 
reprezentují v mistrovských utkáních klub a potažmo i město Studénka.

V letní sezoně máme k dispozici 4 antukové dvorce. V zimní sezoně máme 3 dvorce, kde je povrch koberec sypaný 
pískem. Tyto 3 dvorce jsou k dispozici celoročně za každého počasí.

CO SE UDÁLO V ROCE 2022
Děti se zúčastnily několika desítek tenisových turnajů po celé ČR, některé dokonce s medailovým umístěním. Na jaře 
jsme pak sehráli soutěže družstev.

Jiří Krkoška
předseda klubu

VÝZVA PŘÍZNIVCŮM ZÁMKU NOVÁ HORKA
Zámek Nová Horka – kdysi významné šlechtické sídlo ovlivňující širé oko-
lí, dnes muzeum snažící se jeho zajímavou historii vylíčit. A v tom nám 
můžete pomoct i vy! Pracovali vaši předci na zámku? Dostaly se k vám 
jakékoliv vzpomínky, zážitky či historky, které by se vázaly k životu či práci 
na zámku? Máte v rodinném albu fotku zachycující zámek či jeho obyvate-
le? Případně jinou hmatatelnou připomínku? I zdánlivá drobnost, stručná 
vzpomínka, záblesk paměti může znamenat mnoho. Pokud nám můžete 
pomoci, kontaktujte prosím kurátorku novohoreckého zámku Mgr. Petru 
Konečnou na e-mail petra.konecna@muzeumnj.cz.

Budeme vděčni za cokoliv, co nám pomůže historii Zámku Nová Horka 
živě odvyprávět.

Mgr. Petra Konečná
kunsthistorička, kurátorka
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VZPOMÍNKA – PŘÁNÍ
Bengálské Berušky by se dožily 25 let. Dovolte mi zavzpomínat na ty nádherné chvíle z táborů Pionýrské skupiny Bu-
tovická a výletů B. B. po naší republice a her v klubovně Pionýra. B. B. vždy perfektně reprezentovaly město Studénku 
v Orlové a na krajských soutěžích všeho typu. B. B. vznikly v Uhřínově na táboře 1997 při povodních.

Nemohu také zapomenout na ledovou Prahu, už nevím kolikrát jsme tam byli. Prošli památky, ale to metro byl pro 
některé zážitek.

Mnozí už jsou babičky, dědové, maminky a tátové, myslím si, že také rádi zavzpomínají na tyto chvíle a svým dětem, 
vnoučatům o tom rádi vyprávějí.

Já Petr-Děda a Martin-Bobeš jim přejeme hodně životních zážitků a spokojeného života tak jako u Bengálských Be-
rušek.

Mějte se fajn.

Petr-Děda Schneider
41 let vedoucí oddílů a 25 let vedoucí B.B.
od 1989 vedoucí PS Butovická Studénka

TJ MSV STUDÉNKA DĚKUJE SVÝM PODPOROVATELŮM A SYMPATIZANTŮM 
V ROCE 2022
Vážení sportovní příznivci a přátelé, chtěl bych touto cestou poděkovat městu Studénka, Moravskoslezskému kraji, 
Národní sportovní agentuře a Okresnímu sdružení České unie sportu Nový Jičín za financování našeho spolku a za 
administraci poskytovaných dotací. Za proaktivní přístup v oblasti dlouhodobé sportovní spolupráce chci vyjádřit po-
vděk Základní škole Sjednocení.

Další poděkování patří také všem, kteří přispěli na sportovní činnost finančním darem či jinak vypomohli, zejména 
chci vyzdvihnout firmu Geodezie Studénka, s. r. o., a Autoškolu Chýlek.

Poděkování patří i členům vedení TJ Jaroslavu Rychtarovi a Davidu Pupákovi a také předsedům jednotlivých spor-
tovních oddílů, těm bych chtěl popřát mnoho sil v jejich další práci. Zvláštní poděkování náleží Vojtovi Nebelovi za 
vedení účetní agendy.

Děkujeme a sportu zdar!

Martin Vojtěšek
za TJ MSV Studénka 
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Rekordní loňské výsledky 
MSV METAL Studénka 
Tradiční výrobce a lídr železničního odvětví ve výrobě podsestav 
nákladních vagonů hlásí rekordní objem výroby za rok 2022.

Byl to pro nás velmi úspěšný rok. Meziročně se nám 
podařilo zvýšit objem výroby o 15 procent na celkových 
12 950 tun, což je nejlepší výsledek v naší historii. Velmi 
si toho ceníme zejména v dnešní nelehké době, kdy se 
celá řada firem potýká s klesající poptávkou. Zejména 
chceme poděkovat všem našim zaměstnancům, 
kterým jsme tak mohli vyplatit historicky největší roční 
odměny včetně plošného navýšení mezd, které bylo 
dvojnásobně vyšší než v  předchozích letech, a  to 
celkem o  5  procent. V  tomto trendu, kdy s  rostoucí 
produktivitou porostou i  mzdy našich zaměstnanců, 
hodláme pokračovat.

Vstup do roku 2022 pro nás však nebyl vůbec 
jednoduchý, protože jsme se museli vyrovnávat 
s rostoucími cenami materiálů, energií a služeb. Velká 

nejistota potom přišla po vypuknutí konfliktu na 
Ukrajině. Byli jsme nuceni promítat zvýšené náklady 
do cen našim zákazníkům a díky vysoké kvalitě našich 
výrobků a  spolehlivosti dodávek jsme si také udrželi 
velmi vysoký příjem nových objednávek a  dosáhli 
rekordních tržeb přesahujících 1,3 miliardy Kč.

Vstup do nového roku 2023 tak máme velmi slibný 
a  na první kvartál poptávka převyšuje naše výrobní 
kapacity. Stále tak pokračujeme v  náboru nových 
zaměstnanců na výrobní i technické pozice pro zajištění 
rostoucího objemu výroby. 

Generální ředitel a předseda představenstva
Pavel Krajča
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Od 01.02. do 28.02.2023
Městská knihovna Studénka-sídliště

VÝSTAVA ČERNOBÍLÉ LÁSKOHRÁTKY 
Výstava manželů Farných
Vstup zdarma

03.02.2023 od 8:00 do 16:00 hod.
Rodinné centrum Studénka
POLOLETNÍ PRÁZDNINY V CENTRU 
Jednodenní příměstský tábor pro školáky od 6 do 12 let, 
bohatý program (tvoření, bazén a turnaj v bowlingu).
V ceně zahrnuto i stravné.
Vstupné 320 Kč

07.02.2023 od 17:00 hod.
Městská knihovna Studénka-sídliště
KAMČATKA: AŽ NA KONEC SVĚTA
Cestovatelská beseda s Mgr. Janem Husákem
Vstupné 60/40 Kč

12.02.2023 od 14:30 hod.
Sportovní centrum-zimák
ZÁBAVNÉ BRUSLENÍ
Veřejné bruslení se zábavným programem, nebude 
chybět klaun a sladké odměny
Vstupné dle běžného ceníku

17.02.2023 od 19:30 hod.
Dělnický dům
XXV. MĚSTSKÝ PLES
Tradiční reprezentativní ples města Studénka, letos 
v duchu magie a kouzel s bohatým programem
Vstupné 280 Kč

24.02.2023 od 21:00 hod.
Sportovní centrum-zimák
ROCKOTÉKA NA ZIMÁKU 
ROCK&METAL s Davidem Zbavitelem a Markem 
Urbancem z rádia Čas Rock a TV Rebel
Vstupné 100 Kč

25.02.2023 od 10:00 hod.
Rodinné centrum Studénka
JARNÍ SWAP
Výměna domácích potřeb, sezóního oblečení, knih, 
obuvi a hraček.
Vstup zdarma

27.02.2023 od 17:00 hod.
Městská knihovna Studénka-sídliště
INVESTIČNÍ ZLATO
Přednáška na téma zlata, jeho nákup a investování. 
Přednáší Ing. Libor Jedlička
Vstupné 60/40 Kč

Připravujeme:

01.03. – 31.10.2023  Lovci perel (čtenářská výzva pro děti)
01.03. – 31.10.2023 Čtenářská výzva pro dospělé
05.03.2023  Zážitkový taneční workshop - Orientální břišní tance
06.03.2023   Angličtina pro mírně pokročilé, 1. lekce, 1.200 Kč za 10 lekcí
07.03.2023  Cestovatelská přednáška
14.03.2023  Seniorský klub
14.03.2023  Liga proti nevěře 
17.03.2023  Koncert v Dělnickém domě
19.03.2023  O Sněhurce a sedmi trpaslících 
23.03.2023  Zážitkový taneční workshop
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