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SLOVO STAROSTY
Vážení a milí spoluobčané,

jaro nám při pohledu na kalendář pomalu otevírá svou 
náruč a díky přibývajícím slunečným dnům snad brzy za-
čneme ukládat zimní oděvy do svých šatníků.

Protipovodňová opatření
Počátkem března obvykle postupně startují významnější 
opravy či investice na území našeho města. I v letošním 
rozpočtu je několik akcí, které budou postupně realizo-
vány. Mezi nejvýznamnější bude patřit realizace proti-
povodňových opatření formou dodávky nového varov-
ného a informačního systému včetně jeho napojení do 
Jednotného systému varování a informování. Realizací 
předmětu této akce dojde ke zlepšení systému povodňo-
vé služby a preventivní protipovodňové ochrany našeho 
města a díky rozšíření počtu bezdrátových vysílačů dojde 
k výraznému pokrytí a zkvalitnění městského rozhlasu.

Dělnický dům
Další významnou akcí, která měla být v těchto dnech za-
hájena, je rekonstrukce budovy Dělnický dům. Bohužel 
s ohledem na obrovské množství dotazů ze strany po-
tenciálních zhotovitelů k projektové dokumentaci, týkající 
se zejména střechy, a také s ohledem na únorové roz-
hodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, bude 
nutné celé výběrové řízení opakovat znovu. Tím pádem 
je jasné, že pokud na základě došlých nabídek padne 
rozhodnutí vůbec do této akce jít, pak to bude až v polo-
vině letošního roku. A bohužel čekání na rozhodnutí o pří-
padné realizaci této velké akce nám brzdí rozhodování 
o tom, kdy bude možné spustit jiné připravené projekty 
k realizaci.

Točna v Butovicích
V rámci únorového zastupitelstva jsem občany informo-
val o tom, že během jara dojde znovu k určitému omezení 
na autobusové točně v Butovicích. V průběhu většiny loň-
ského roku probíhala novostavba poslední etapy chod-
níku a také autobusové točny v Butovicích. V polovině 
ledna letošního roku pak byla stavba zkolaudována a byl 
také vyhotoven předávací protokol, do kterého jsme mu-
seli uvést mnoho vad a nedodělků, na jejichž odstranění 
byla zhotoviteli díla dána lhůta do konce května letošního 
roku. Nejzávažnějším nedostatkem je špatný spád kana-

lizace pod autobu-
sovou točnou, kte-
rý tak bude muset 
být opraven a s tím 
bude spojeno nej-
větší omezení po-
hybu v této lokalitě 
během jara. Krom 
povinnosti zhotovi-
tele odstranit vady 
a nedodělky na své 
náklady v uvede-
ném termínu jsme 
přesně dle uzavře-
né smlouvy uplatnili 
vůči zhotoviteli také 
smluvní pokutu ve 
výši téměř dva mi-
liony korun za ne-
splnění smluvního 
termínu realizace.

Na závěr tohoto příspěvku si bohužel neodpustím po-
známku, která se týká přístupu našich občanů k partici-
pativnímu rozpočtu. Každým rokem mají možnost naši 
občané předkládat své návrhy k realizaci veřejnosti pro-
spěšných projektů, ale pro rok 2023 byly podány jen tři 
návrhy a z toho se dá pouze jeden realizovat v rámci par-
ticipativního rozpočtu. To pravděpodobně svědčí o ne-
zájmu ze strany našich občanů zapojit se do dění v na-
šem městě nebo o tom, že víc „odvahy“ někteří občané 
projevují z krytu svých počítačů či telefonů na různých 
sociálních sítích... O to smutnější je pak jejich většinou 
nemístná kritika ať už realizovaných, nebo teprve připra-
vovaných projektů. Moc bych si přál, aby lidé byli opět 
k sobě slušnější, a pokud už kritizovat chtějí, aby součas-
ně přišli i s návrhem řešení a aby tak činili nejlépe osob-
ně, nikoli pod zdánlivou anonymitou ve světě internetu. 
Každopádně poděkování patří všem třem předkladate-
lům návrhů pro letošní participativní rozpočet.

Libor Slavík
starosta

starosta Libor Slavík

Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA STUDÉNKY
Schůze rady města se konala 
26.01.2023 v zasedací místnosti 
Městského úřadu Studénka. Na 
programu byly mimo jiné tyto 
záležitosti:

Rada rozhodla:
– zrušit platnost usnesení ve 
věci uzavření nájemní smlouvy 
k bytu 1+1 standardní kvality na 
ul. Budovatelské ve Studénce, části 
Butovice,
– uzavřít nájemní smlouvy k bytům 

standardní kvality v domě na 
ul. Budovatelské ve Studénce, části 
Butovice, za stanovených podmínek,
– uzavřít nájemní smlouvu k bytu 
1+0 standardní kvality v domě s byty 
zvláštního určení na ul. Budovatelské 
ve Studénce, části Butovice: nájem 
se sjednává na dobu určitou od 
01.03.2023 do 29.02.2024, výše 
nájemného včetně zálohy na služby 
činí 2.749 Kč měsíčně,
– uzavřít písemnou dohodu o zániku 
nájmu bytu 1+1 standardní kvality 

v domě na ul. Budovatelské 
ve Studénce, části Butovice, 
mezi městem Studénka jako 
pronajímatelem a nájemcem, a to 
k 28.02.2023,
– podat žalobu na vyklizení bytu 
k Okresnímu soudu v Novém 
Jičíně v případě, že byt v domě 
na ul. Budovatelské ve Studénce, 
části Butovice, nebude do 28.02.2023 
vyklizen a vrácen městu,
– vyhovět žádosti a v souladu 
s § 2 208 zákona č. 89/2012 Sb., 
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občanský zákoník, ve znění 
pozdějších předpisů, prominout 
100 % výše nájemného za 
podlahovou plochu bytu za období 
12/2022,
– zveřejnit záměr pronájmu části 
plochy oplocení na pozemku 
parc. č. 970 – ostatní plocha, 
manipulační plocha v obci Studénka, 
k. ú. Butovice, o celkové výměře 
1,5 m2 za účelem umístění reklamní 
plachty a informační tabule (směrová 
šipka), a to na dobu neurčitou při 
ceně nájmu min. 1.200 Kč/m2/rok + 
DPH v zákonné výši,
– zveřejnit záměr pronájmu části 
pozemku parc. č. 923 – ostatní plocha, 
sportoviště a rekreační plocha v obci 
Studénka, k. ú. Studénka nad Odrou, 
o celkové výměře 14 m2 za účelem 
využití jako plochu pro umístění 
dočasné mobilní dřevěné chatky 
k uskladnění fotbalového sportovního 
náčiní amatérského fotbalového 
klubu, a to na dobu neurčitou při ceně 
nájmu min. 9 Kč/m2/rok,
– uzavřít smlouvu o výpůjčce 
pozemku parc. č. 305/1 – zahrada 
o výměře 3 737 m2 a pozemku 
parc. č. 305/3 – zahrada o výměře 
249 m2, vše v obci Studénka, 
k. ú. Butovice, o celkové ploše 
3 986 m2 mezi městem Studénka 
jako půjčitelem a vypůjčitelem, za 
účelem provádění sečí pro získání 
sena a pasení hospodářských zvířat, 
a to na dobu neurčitou,
– uzavřít smlouvu o výpůjčce pozemku 
parc. č. 307/2 – ostatní plocha, jiná 
plocha o výměře 254 m2 a části 
pozemku parc. č. 306/1 – trvalý travní 
porost o výměře 350 m2, vše v obci 
Studénka, k. ú. Butovice, o celkové 
ploše 604 m2 mezi městem Studénka 
jako půjčitelem a vypůjčitelem, za 
účelem provádění sečí pro získání 
sena a pasení hospodářských zvířat, 
a to na dobu neurčitou,
– zveřejnit záměr výpůjčky pozemků 
ve vlastnictví města Studénky, a to: 
části pozemku parc. č. 306/1 – trvalý 
travní porost o výměře 1 492 m2 
a pozemek parc. č. 306/3 – trvalý 
travní porost o výměře 98 m2, vše 
v obci Studénka, k. ú. Butovice, za 
účelem provádění sečí pro získání 
sena a pasení hospodářských zvířat, 
na dobu neurčitou,
– souhlasit s výstavbou nové 
základnové stanice společnosti 
Vantage Towers, s. r. o., na pozemku 
parc. č. 2 129/7 – trvalý travní porost 
v obci Studénka, k. ú. Studénka nad 
Odrou, ve vlastnictví XXX, bytem 
XXX, a při splnění podmínek,
– uzavřít smlouvu o smlouvě budoucí 
o zřízení služebnosti inženýrské sítě 
spočívající v právu zřízení a umístění 
kanalizační přípojky v pozemku 

parc. č. 1 662 – ostatní plocha v obci 
Studénka, k. ú. Studénka nad Odrou, 
ve vlastnictví města Studénky jako 
budoucího povinného ze služebnosti, 
za jednorázovou úplatu za zřízení 
služebnosti ve výši 1.000 Kč + DPH, 
ve prospěch XXX a XXX, oba bytem 
XXX, jako spoluvlastníků budoucího 
panujícího pozemku parc. č. 1 711/7 
v obci Studénka, k. ú. Studénka 
nad Odrou, a jako budoucích 
oprávněných ze služebnosti,
– zřídit služebnost inženýrské sítě 
spočívající v právu zřízení a uložení 
zařízení distribuční soustavy 
v pozemku parc. č. 2 324/1 – ostatní 
plocha v obci Studénka, k. ú. Studénka 
nad Odrou, ve vlastnictví města 
Studénky, ve prospěch společnosti 
ČEZ Distribuce, a. s., za jednorázovou 
úplatu za zřízení služebnosti ve výši 
1.000 Kč + DPH,
– zřídit služebnost inženýrské 
sítě spočívající v právu zřízení 
a uložení zařízení distribuční 
soustavy v pozemku parc. č. 134 
– ostatní plocha v obci Studénka, 
k. ú. Butovice, ve vlastnictví města 
Studénky, ve prospěch společnosti 
ČEZ Distribuce, a. s., za jednorázovou 
úplatu za zřízení služebnosti ve výši 
2.000 Kč + DPH,
– zřídit služebnost inženýrské sítě 
spočívající v právu zřízení a uložení 
zařízení distribuční soustavy 
v pozemku parc. č. 1 860/1 – 
ostatní plocha v obci Studénka, 
k. ú. Butovice, ve vlastnictví města 
Studénky, ve prospěch společnosti 
ČEZ Distribuce, a. s., za jednorázovou 
úplatu za zřízení služebnosti ve výši 
1.000 Kč + DPH,
– na základě zprávy o hodnocení 
nabídek, že nejvýhodnější nabídku 
na podlimitní veřejnou zakázku na 
dodávku Protipovodňová opatření 
města Studénka podala společnost 
EMPEMONT, s. r. o., s nabídkovou 
cenou ve výši 3.922.245 Kč bez DPH 
a 4.745.917,00 Kč s DPH,
– uzavřít dodatek ke smlouvě 
o dílo mezi městem Studénka jako 
objednatelem a zhotovitelem, jehož 
předmětem je navýšení hodinové 
sazby o míru inflace za rok 2022,
– uzavřít dodatek ke smlouvě 
o poskytování služeb Sběr, svoz, 
využívání a zneškodňování 
komunálních odpadů ve městě 
Studénka mezi městem Studénka 
jako objednatelem a společností 
OZO Ostrava, s. r. o., jako 
dodavatelem,
– o změně tarifních podmínek 
v provozu městské hromadné 
dopravy ve Studénce s účinností od 
01.03.2023,
– schválit změnu projektové 
dokumentace pro vybudování 

nového chodníku na ul. L. Janáčka, 
a to z důvodu přeložky vodovodního 
potrubí,
– uzavřít dodatek ke smlouvě o dílo 
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,
– zadat nadlimitní veřejnou zakázku 
na službu v rámci jednacího řízení 
s uveřejněním s názvem Poskytování 
energetických služeb metodou EPC 
v objektech města Studénka,
– zadat veřejnou zakázku malého 
rozsahu na službu PD – vybudování 
kruhového objezdu Nová Horka – 
Bartošovice,
– zadat veřejnou zakázku malého 
rozsahu na stavební práce 
Infrastruktura Nová Horka – větev A,
– uzavřít dodatek k příkazní 
smlouvě o zajištění výkonu činnosti 
technického dozoru stavebníka na 
akci Novostavba chodníkového 
tělesa na ul. Butovická III. etapa 
vč. vybudování místa pro 
přecházení, točny a kanalizace 
mezi městem Studénka jako 
příkazcem a společností NEO 
INŽENÝRING, s. r. o., jako 
příkazníkem.

Rada schválila:
– udělení souhlasu se zatížením 
pozemků parc. č. 1 924 – zastavěná 
plocha a nádvoří, parc. č. 1 926/4 – 
ostatní plocha, manipulační plocha, 
parc. č. 1 932 – zastavěná plocha 
a nádvoří a parc. č. 1 937/6 – ostatní 
plocha, manipulační plocha, vše 
v obci Studénka, k. ú. Studénka nad 
Odrou, zástavním právem a zákazem 
zcizení a dalším zatížením pro 
zajištění dluhů v souvislosti s EUR 
a CZK seniorní smlouvou o úvěrech 
(Úvěrová smlouva), uzavřenou dne 
08.12.2022,
– řídící výbor Programu rozvoje 
města Studénka pro období 2023–
2026,
– změnu rozpočtu rozpočtovým 
opatřením v kompetenci Rady města 
Studénky č. RO/RMS/2023/01.

Rada stanovila:
– podle § 102 odst. 2 písm. j) zákona 
č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, 
celkový počet zaměstnanců města 
Studénky zařazených do Městského 
úřadu Studénka 66 osob (z toho 
12 osob pracujících v rámci veřejně 
prospěšných prací) s účinností od 
01.03.2023.
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MÍSTNÍ POPLATEK ZE PSŮ NA ROK 2023
Splatnost

•	 u částky do 500 Kč/rok nejpozději do 31.03.2023,
•	 u částky nad 500 Kč/rok ve čtyřech stejných splátkách, nejpozději do 31.03., 30.06., 30.09. a 30.11.2023.

Platbu místního poplatku za psy je možné provést bankovním převodem z účtu, osobně na pokladně MěÚ Studénka 
(v hotovosti a také platební kartou) a dále je možnost úhrady přes webové rozhraní Portál občana.

SLOŽENKY SE OD LETOŠNÍHO ROKU DO POŠTOVNÍCH SCHRÁNEK ROZNÁŠET NEBUDOU.

Variabilní symbol (VS) lidé naleznou na dokladech o zaplacení nebo složenkách z předchozích let. Pokud si tento do-
klad neuschovali, variabilní symbol a všechny potřebné informace pro příslušný poplatek mohou zjistit na MěÚ Stu-
dénka u pracovnic odboru financí a rozpočtu paní Ing. Markéty Bőhmové, e-mail: bohmova@mesto-studenka.cz 
nebo u paní Markéty Holaňové, e-mail: holanova@mesto-studenka.cz, telefon 556 414 305 nebo 773 795 619.

Ing. Vlasta Kovačičová
vedoucí odboru financí a rozpočtu

Rada vydala:
– vnitroorganizační směrnici 
Organizační řád Městského úřadu 
Studénka,
– dodatky závazných ukazatelů 
pro rok 2023 příspěvkových 
organizací: Základní škola Studénka, 
Butovická 346, příspěvková 
organizace, Základní škola Studénka, 
Sjednocení 650, příspěvková 
organizace, Základní škola Františka 
kardinála Tomáška Studénka, 
příspěvková organizace.

Rada souhlasila:
– s provozováním farmářských trhů 
spolkem Moravské trhy, z. s., na 
náměstí Republiky ve Studénce,
– s přerušením provozu Mateřské 
školy Studénka, Komenského 700, 
příspěvkové organizace, ve dnech 
od 24.07.2023 do 11.08.2023 a dále 
od 27.12.2023 do 29.12.2023,
– s otevřením přípravné třídy 
v Základní škole Studénka, 
Butovická 346, příspěvkové 
organizaci, s účinností od 01.09.2023,
– se spoluprací s RBP, zdravotní 
pojišťovnou, zastoupenou XXX, 
výkonným ředitelem,
– s uzavřením příkazní smlouvy 
PARTNER MY213 a Smlouvy 
o zpracování osobních údajů 
mezi RBP, zdravotní pojišťovnou 
a městem Studénka.

Rada vzala na vědomí:
– kontrolu plnění usnesení a úkolů 
předešlých schůzí Rady města 
Studénky,
– kontrolu plnění usnesení a úkolů 
předešlých zasedání Zastupitelstva 
města Studénky,
– Výroční zprávu za rok 2022 

o činnosti Městského úřadu Studénka 
v oblasti poskytování informací podle 
§ 18 odst. (1) zákona č. 106/1999 Sb., 
o svobodném přístupu k informacím, 
ve znění pozdějších předpisů,
– stížnost nájemců bytů v domě 
na ul. Budovatelské ve Studénce, 
části Butovice, na nájemce bytu na 
ul. Budovatelské ve Studénce, části 
Butovice,
– žádost nájemce bytu na 
ul. Budovatelské ve Studénce, 
části Butovice, o uzavření nájemní 
smlouvy k bytu,
– žádost o slevu na nájemném za 
byt v domě na ul. Budovatelské ve 
Studénce, části Butovice, jehož jsou 
nájemci,
– zvýšení nájemného o průměrný 
přírůstek ročního indexu 15,1 %.

Rada doporučila zastupitelstvu:
– uzavřít smlouvu o budoucí kupní 
smlouvě s obsahem prodeje části 
pozemků parc. č. 2 996 – orná 
půda o výměře 7 247 m2 za cenu 
10,84 Kč/m2, parc. č. 2 989 – ostatní 
plocha o výměře cca 684 m2 za cenu 
3,46 Kč/m2 a parc. č. 2 886 – ostatní 
plocha o výměře cca 8 983 m2 
za cenu 26,08 Kč/m2, vše v obci 
Studénka, k. ú. Butovice, mezi 
městem Studénka jako budoucím 
prodávajícím a Povodím Odry, 
státním podnikem, jako budoucím 
kupujícím, a to v souvislosti 
s revitalizací Pustějovského potoka,
– zveřejnit záměr prodeje 
pozemku parc. č. 1 688 – zahrada 
o výměře 100 m2, v obci Studénka, 
k. ú. Butovice, za minimální cenu 
67.000 Kč bez DPH, tj. 670 Kč/m2 

bez DPH,
– prodat pozemek parc. č. 1 860/8 – 

ostatní plocha o výměře 21 m2 v obci 
Studénka, k. ú. Butovice, XXX, bytem 
XXX, za cenu 22.050 Kč, tj. 1.050 Kč/
m2,
– uzavřít kupní smlouvu mezi městem 
Studénka jako prodávajícím a XXX, 
bytem XXX, jako kupujícím,
– schválit aktualizaci plánu 
společných zařízení komplexních 
pozemkových úprav v k. ú. Studénka 
nad Odrou,
– poskytnout peněžní dar z rozpočtu 
města Studénky pro rok 2023 ve výši 
40.000 Kč,
– přijmout dotaci z rozpočtu 
Moravskoslezského kraje ve výši 
372.500 Kč na realizaci projektu PD – 
Cyklostezka Studénka – Albrechtičky,
– poskytnout veřejnou finanční 
podporu z rozpočtu města Studénky 
pro rok 2023 Charitě Studénka, 
se sídlem Studénka, ve výši 
600.000 Kč na částečnou úhradu 
osobních nákladů včetně zákonných 
odvodů zaměstnanců poskytujících 
pečovatelskou službu občanům 
města Studénky, ve výši 600.000 Kč 
na částečnou úhradu osobních 
nákladů včetně zákonných odvodů 
zaměstnanců Domova sv. Anny 
ve Studénce, ve výši 50.000 Kč 
na částečnou úhradu provozních 
nákladů v azylovém domě.

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

Libor Slavík
starosta
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VOLBA  PREZIDENTA  ČESKÉ  REPUBLIKY  KONANÁ  VE  DNECH  13. A 14.01.2023  (I. KOLO) 
A 27. A 28. 01.2023 (II. KOLO)
Volební výsledky ve Studénce – účast 66,6 %

1. Andrej Babiš 52,57 %
2. Petr Pavel 47,43 %

Výsledky voleb 1. kolo

•	 účast v okrscích
•	 kandidáti

Výsledky voleb 2. kolo

•	 účast v okrscích
•	 kandidáti

Bc. Dagmar Auxtová
vedoucí odboru vnitřních věcíMěstský úřad Studénka 

VÝSLEDKY HLASOVÁNÍ ve volebních okrscích ve Studénce – volba prezidenta republiky, 1. kolo13.–14.01.2023

              Volební stranaKandidát                            Čísla volebních okrsků Studénka Pořadí Získané 
1
ZŠ 
TGM

2
hasič.

3
TJ

4
hasičárna 
Butovická

5
ZŠ 
Sjedn.

6
DZÚ

7
MěÚ

8
N.Hork
a celkem umístění hlasy v %

1 Pavel Fischer 61 52 34 30 22 16 22 7 244 5 5,09

2 Jaroslav Bašta 36 60 37 25 30 36 42 3 269 4 5,61

4 Ing. Petr Pavel, M.A. 322 260 154 190 121 109 183 29 1368 2 28,51

5 prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc. 4 3 2 5 3 1 5 0 23 8 0,48

6 prof. Ing. Danuše Nerudová, Ph.D. 123 100 72 106 58 67 92 7 625 3 13,03

7 Ing. Andrej Babiš 355 323 222 257 262 288 335 67 2109 1 43,96

8 PhDr. Karel Diviš 12 10 8 5 10 3 9 1 58 7 1,21

9 MUDr. Bc. Marek Hilšer, Ph.D. 22 17 12 12 15 11 12 1 102 6 2,13
Počet platných hlasů ve volebním 
okrsku celkem 935 825 541 630 521 531 700 115 4798 x

Počet platných hlasů ve městě  v % celkem 19,49% 17,19% 11,28% 13,13% 10,86% 11,07% 14,59% 2,40% 100% 100,00

Studénka, 14. 01. 2023

Za správnost vyhotovení: Bc. Dagmar Auxtová
vedoucí odboru vnitřních věcí

Městský úřad Studénka

VOLEBNÍ ÚČAST ve volebních okrscích ve Studénce – volba prezidenta republiky 
13.–14.01.2023

Okrsek č. – budova: Počet voličů, kterým byly  Počet odevzdaných úředních Počet platných hlasů ve 
Počet voličů celkem vydány úřední obálky obálek volebním okrsku

celkem
1.  Základní škola FKT 1270 943 941 935

% v okrsku 100% 74,25% 74,09% 73,62%
2. Klubovna hasičů 1150 833 833 825

% v okrsku 100% 72,43% 72,43% 71,74%
3. Budova TJ (u tenisových kurtů) 876 542 542 541

% v okrsku 100% 61,87% 61,87% 61,76%
4. Hasičská zbrojnice, ul. Butovická 908 636 636 630

% v okrsku 100% 70,04% 70,04% 69,38%
5. Základní škola Sjednocení 916 530 529 521

% v okrsku 100% 57,86% 57,75% 56,88%
6. Budovatelská 779 831 535 534 531

% v okrsku 100% 64,38% 64,26% 63,90%
7. Městský úřad 1403 704 703 700

% v okrsku 100% 50,18% 50,11% 49,89%
8. Klubovna SK Nová Horka 171 115 115 115

% v okrsku 100% 67,25% 67,25% 67,25%

Celkem 7525 4838 4833 4798

Za město v % celkem 100% 64,29% 64,23% 63,76%

Studénka, 14. 01. 2023

Za správnost vyhotovení: Bc. Dagmar Auxtová
vedoucí odboru vnitřních věcí

VOLEBNÍ ÚČAST ve volebních okrscích ve Studénce – volba prezidenta republiky 13.–14.01.2023

VÝSLEDKY HLASOVÁNÍ ve volebních okrscích ve Studénce – volba prezidenta republiky 13.–14.01.2023
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Městský úřad Studénka 

VÝSLEDKY HLASOVÁNÍ ve volebních okrscích ve Studénce – volba prezidenta republiky, 2. kolo27.–28.01.2023

              Volební stranaKandidát                            Čísla volebních okrsků Studénka Pořadí Získané 

1
ZŠ FKT

2
hasič.

3
TJ

4
hasičárna 
Butovická

5
ZŠ Sjedn.

6
DZÚ

7
MěÚ

8
N.Horka celkem umístění hlasy v %

4 Ing. Petr Pavel, M.A. 537 437 268 323 240 197 304 38 2344 2 47,43

7 Ing. Andrej Babiš 417 377 306 321 332 344 424 77 2598 1 52,57

Počet platných 
hlasů ve volebním 

okrsku celkem 954 814 574 644 572 541 728 115 4942 x
Počet platných hlasů ve 
městě  v % celkem 19,30% 16,47% 11,61% 13,03% 11,57% 10,95% 14,73% 2,33% 100% 100,00

Studénka, 28. 01. 2023

Za správnost vyhotovení: Bc. Dagmar Auxtová
vedoucí odboru vnitřních věcí

Městský úřad Studénka

VOLEBNÍ ÚČAST ve volebních okrscích ve Studénce – volba prezidenta republiky 2. kolo
27.–28.01.2023

Okrsek č. – budova: Počet voličů, kterým byly  
Počet odevzdaných 

úředních Počet platných hlasů ve 
Počet voličů celkem vydány úřední obálky obálek volebním okrsku

celkem
1. Základní škola FKT 1266 960 959 954

% v okrsku 100% 75,83% 75,75% 75,36%
2. Klubovna hasičů 1136 822 822 814

% v okrsku 100% 72,36% 72,36% 71,65%
3. Budova TJ (u tenisových kurtů) 867 574 574 574

% v okrsku 100% 66,21% 66,21% 66,21%
4. Hasičská zbrojnice, ul. Butovická 894 648 648 644

% v okrsku 100% 72,48% 72,48% 72,04%
5. Základní škola Sjednocení 913 574 574 572

% v okrsku 100% 62,87% 62,87% 62,65%
6. Budovatelská 779 (DZÚ) 828 542 542 541

% v okrsku 100% 65,46% 65,46% 65,34%
7. Městský úřad 1384 731 731 728

% v okrsku 100% 52,82% 52,82% 52,60%
8. Klubovna SK Nová Horka 171 115 115 115

% v okrsku 100% 67,25% 67,25% 67,25%

Celkem 7459 4966 4965 4942

Za město v % celkem 100% 66,58% 66,56% 66,26%

Studénka, 28.01.2023

Za správnost vyhotovení: Bc. Dagmar Auxtová
vedoucí odboru vnitřních věcí

VÝSLEDKY HLASOVÁNÍ ve volebních okrscích ve Studénce - volba prezidenta 27.–28.01.2023

VOLEBNÍ ÚČAST ve volebních okrscích ve Studénce – volba prezidenta republiky 2. kolo 27.–28.01.2023

Z EVIDENCE ODPADŮ MĚSTA STUDÉNKY ZA ROK 2022
Vážení spoluobčané, dovolujeme si vám přiblížit 
odpadové hospodářství za rok 2022 v číslech. U každého 
z uvedeného druhu odpadu je uvedeno katalogové číslo.

V roce 2022 prováděla svoz a likvidaci odpadů ve měs-
tě společnost OZO Ostrava, s. r. o., a bylo vyvezeno: 
z popelových nádob a kontejnerů přistavených občanům 
1 444,598 tun směsného komunálního odpadu 200301 
(SKO), ve srovnání s rokem 2021 je pokles produkce 
SKO o 56 tun.

Odloženo do kontejnerů na tříděný sběr odpadů bylo:
200102  117,98 tun skla,
200139  140,14 tun plastů,
200101  107,94 tun papíru.

Z oplocených stanovišť velkoobjemových kontejnerů 
(oplocených stanovišť VOK – sběrných dvorků) bylo od-
vezeno na Komunitní kompostárnu Studénka:
127 ks velkoobjemových kontejnerů odpadů ze zahrad 
a zahrádek,
200201  dále pak bylo odloženo 225,86 tun biolo-

gicky rozložitelného odpadu do hnědých 
770litrových kontejnerů umístěných v zá-
stavbě a do velkoobjemových kontejne-
rů,

200203  ze hřbitovů bylo svezeno 17,53 tun jiné 
 ho biologicky nerozložitelného odpadu.

Ze sběrného dvora města Studénky na ulici Poštovní bylo 
vyvezeno celkem:
200307  228,36 tun objemného odpadu,

VÝBĚR DAŇOVÝCH PŘIZNÁNÍ
Na základě předchozích dobrých zkušeností, v rámci aktivního přístupu daňové správy k veřejnosti, bude Finanční 
úřad pro Moravskoslezský kraj, Územní pracoviště v Novém Jičíně zajišťovat výběr daňových přiznání k dani z příjmů 
fyzických osob v sále Městského úřadu Studénka, a to v pondělí 13.03.2023 v čase 8:00–12:00 a 13:00–16:00 
hod.
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200140  27,37 tun železa,
200127  7,63 tun nebezpečných látek,
200132  0,05 tun léčiv,
200138  194,22 tun dřeva,
170904  100,28 tun směsného stavebního odpa 
  du,
170102  202,10 tun cihel.
Z tohoto objemu odpadů bylo jen při sobotních svozech 
objemného a nebezpečného odpadu odvezeno celkem 
436 m3 odpadů:
200307  250 m3 objemných odpadů,
  45 m3 lednic, elektra,
200138  120 m3 dřeva, nábytku,
200137  8 m3 nebezpečných odpadů (barvy, ole 
  je),
200140  13 m3 železa.
Ze sběrného dvora v rámci systému zpětného odběru vý-
robků s ukončenou životností bylo odvezeno 21,54 tun 
pneumatik, což představuje cca 2 530 ks.

Za rok 2022 bylo občany odevzdáno do sběrných surovin 
nebo do kontejnerů rozmístěných na katastru města:
200140  164,93 tun železa,
200110  29,60 tun oděvů,
200125  1,69 tun jedlých olejů a tuků.

Výdaje – náklady na odpadové hospodářství v roce 
2022
Město Studénka vydalo z rozpočtu pro rok 2022 za likvi-
daci odpadů celkem 10.091.654 Kč, z toho:
5.815.691 Kč za likvidaci směsného komunálního odpa-
du,
172.753 Kč za likvidaci skla,
929.147 Kč za likvidaci plastů,
340.769 Kč za likvidaci papíru,
11.747 Kč za likvidaci kovů,
454.589 Kč za likvidaci dřeva,
382.398 Kč za likvidaci biologicky rozložitelného odpadu,
115.634 Kč za likvidaci nebezpečných odpadů,
1.260.932 Kč za likvidaci objemných odpadů,
602.992 Kč za likvidaci stavebního odpadu,
5.002 Kč za likvidaci jedlých olejů.

Další náklady spojené s odpadovým hospodářstvím:
1.241.930 Kč bylo čerpáno na úklid černých skládek, 
výsyp odpadkových košů, provoz sběrného dvora, stu-
die, likvidaci odpadu z veřejné zeleně, na informovanost 
občanů.
Celkové výdaje pro rok 2022 - 11.333.584 Kč

Příjmy – výnosy z odpadového hospodářství v roce 
2022
Výnosy z odpadového hospodářství do rozpočtu města 
za rok 2022:
4.981.988 Kč dosud uhrazené poplatky od občanů 
města Studénky (95 %),
1.501.423 Kč odměna ze systému EKO-KOM,
86.677 Kč odměna za zpětný odběr elektrozařízení.

Celkové příjmy pro rok 2022 - 6.570.088 Kč

Výdaje na odpadové hospodářství jsou kryty příjmy ve 
výši 58 %.

Produkce směsného komunálního odpadu (dále jen 
SKO), což je komunální odpad po vytřídění všech složek, 
jako je papír, sklo, plasty, bio odpad, nebezpečný odpad, 
kovy, oleje, je v současné době dle zákona o odpadech 
č. 541/2020 nejsledovanější složkou pro ukládání na 
skládky. Zákon stanovil pro rok 2022 maximální množ-
ství produkce SKO na 190 kg na občana, tato hrani-
ce se každým následujícím rokem snižuje o 10 kg na 
občana. To jsou tzv. zákonem stanovené cíle, které obce 
musí plnit tak, aby se v roce 2035 skládkovalo jen 10 % 
z celkové produkce komunálních odpadů města a od 
roku 2025 nejméně 55 % této produkce bylo poskytnuto 
k recyklaci, tedy k dalšímu využití. Při nesplnění těchto 
cílů bude město penalizováno vysokou sazbou z ulo-
žení SKO na skládku, což se může odrazit i na výši 
poplatků za odpady.

Zákon o odpadech nás učí chápat odpad jako zdroj. 
Proto je důležité zvýšit vytříděnost odpadů k jejich vyu-
žití. V roce 2022 činila produkce směsného komunální-
ho odpadu na občana s trvalým pobytem ve Studénce 
178,5852 kg odpadu ukládaného na skládky, což pro 
příští rok bude hraničit s limitem na občana v produkci 
skládkovaného odpadu 180 kg.

Pro zajištění cílů stanovených zákonem – zvyšování vy-
tříděnosti odpadů plánuje město Studénka přejít na nový 
systém svozu a likvidace odpadů – „door to door”. Tento 
systém je efektivní zatím hlavně v rodinné zástavbě, kde 
bude každý dům vybaven větším počtem nádob na různé 
druhy odpadů a třídění tak bude adresné, komfortnější 
a efektivnější než při současném systému likvidace a tří-
dění odpadu.

Informace k nakládání s jednotlivými druhy odpadů jsou 
zveřejněny v brožurce Kam s odpadem, která je vydá-
vána v každém kalendářním roce a je občanům v tištěné 
podobě doručována do schránek a také je zveřejněna 
v elektronické podobě na webových stránkách města: 
www.mesto-studenka.cz/prakticke-info/komunalni-sluz-
by/odpadove-hospodarstvi/kam-s-odpadem-2023.

Děkujeme všem občanům, kteří již nyní zodpovědně 
třídí a pomáhají tak plnit zákonem stanovené cíle ve-
doucí k lepšímu životnímu prostředí a v neposlední 
řadě k udržení nákladů na likvidaci odpadů na co nej-
nižší úrovni. Šetříme tak vlastní peněženku.

Ing. Milan Kyjovský
vedoucí odboru místního hospodářství a údržby majetku

Pozn. Částky jsou uvedeny vč. DPH
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ZMĚNA CENY JÍZDNÉHO U MHD STUDÉNKA OD 01.03.2023
Rada města Studénky na schůzi konané 26.01.2023 rozhodla o zvýšení cen jízdného v MHD Studénka, a to s účinností 
od 01.03.2023. Nově bude jízdné činit:

– plné jízdné 14 Kč
– zlevněné jízdné pro děti a studenty od 6 do 26 let, osoby starší 65 let, zavazadla, kočárky, psy atd. 7 Kč
– měsíční jízdné plné 240 Kč/zlevněné 120 Kč

Kompletní ceny jízdného, tarifní a přepravní podmínky i jízdní řád jsou zveřejněny na stránkách města Studénky: 
https://www.mesto-studenka.cz/aktualne/dopravni-situace/aktualni-dopravni-informace/.

Ing. Milan Kyjovský
vedoucí odboru MHÚM

STŘÍPKY Z ČINNOSTI MĚSTSKÉ POLICIE – LEDEN 2023
Dne 5. ledna v 6 hodin ráno oznámil 
občan města Studénky hlídce MěP, že 
vidí z ulice Sjednocení, jak od areálu 
bývalé vagonky (panelová cesta okolo 
fabrického plotu) vychází hustý kouř, 
a má obavy, zda tam není nějaký ne-
kontrolovaný požár. Strážníci ihned 

vyjeli na místo, kde spatřili, jak v křoví u „panelky“ stojí 
muž, který opaluje elektrické kabely. Hlídka vzápětí zjisti-
la, že se jedná o známou osobu, která odcizuje elektrické 
kabely, které později „již řádně očištěné“ zpeněží. Výše 
uvedený měl u sebe větší množství různých elektrických 
i datových kabelů, o kterých sdělil, že je našel. Strážníci 
oheň uhasili a výše uvedený byl i s doličnými předmě-
ty předán Policii ČR. Zde bylo zjištěno, že je tento muž 
v podmínce za stejné jednání. Později bylo zjištěno, že 
kabely byly odcizeny a bezohledně odstřiženy z areálu 
soukromé firmy, čímž vznikla vysoká škoda na majetku. 
Tento recidivista byl ještě téhož dne převezen do vazební 
věznice.

V noci 6. ledna přijala hlídka MěP oznámení o tom, že se 
v jednom z bytů v centru města nachází posádka rychlé 
záchranné služby a mají problém s ošetřením pacienta, 
který nespolupracuje. Na místo vyjeli strážníci, kde zjis-
tili, že se jedná o mladíka, který sám vypil 1,5 litru vodky 
a poté na chvíli upadnul do bezvědomí. Strážníci decho-
vou zkouškou u výše uvedeného naměřili 3,16 ‰ alkoho-
lu v dechu. Následně byl za pomoci zdravotníků dopra-
ven do sanitního vozu a převezen do nemocnice.

V podvečer 13. ledna přijal dispečink MěP oznámení 
z prodejny TESCO, že zde mají osobu přistiženou při krá-
deži zboží. Strážníci na místě zjistili, že muž si měl pod 
bundou uschovat láhev vodky, kterou při průchodu po-
kladnou nepřiznal k zaplacení. Muž se přiznal, že jednal 
v úmyslu láhev odcizit, a dále sdělil, že byl již v minulosti 
za toto jednání řešen. Dále uvedl, že žádnou případnou 
pokutu platit nebude. Když se následně prokázal znehod-
noceným občanským průkazem, byl hlídkou předveden 
ke zjištění totožnosti. Po dokončení všech potřebných 
úkonů byl výše uvedený propuštěn s tím, že se bude celá 
událost oznamovat příslušnému správnímu orgánu. Ne-
porušená láhev s alkoholem byla následně vrácena zpět 
do prodeje.

Na kamerovém systému, který snímá prostory čekárny 
na nádraží ČD, strážník spatřil 16. ledna ve 4 hodiny 
ráno muže, který zde 2x po sobě vykonal „velkou po-
třebu“ a svými výkaly znečistil podlahu a zeď v čekárně 

a v klidu se zase posadil a četl si knížku. Strážníci, kteří 
ihned na místo přijeli, zjistili, že se jedná o občana polské 
národnosti, který zde čeká na vlak do Těšína. Muž sám 
nedokázal hlídce vysvětlit, proč nepoužil dostupné WC, 
a jeho jednání jemu samotnému nepřipadalo nijak zvlášt-
ní. Částečně po sobě nadílku uklidil a byl obeznámen 
s tím, že se bude událost řešit jako znečištění veřejně 
přístupného objektu. Následně strážníci kontaktovali 
zaměstnance ČD, který sdělil, že nechá prostory řádně 
vyčistit a vydezinfikovat. Náklady na vyčištění budou vy-
máhány po „autorovi“.

Večer 24. ledna přijal dispečink MěP oznámení od obča-
na, který sdělil, že se nachází na ulici Mírové společně se 
starší zmatenou ženou, která je značně dezorientovaná. 
Strážníci na místě zjistili totožnost ženy a přes lustrační 
systémy také získali adresu jejího bydliště, kam ji služeb-
ním vozem dopravili. Zde byla žena předána svému sy-
novi, který sdělil, že jeho matka trpí Alzheimerovou cho-
robou a po setmění se nedokáže orientovat.

Dne 28. ledna v 8 hodin ráno kontaktovala hlídku MěP 
zaměstnankyně bufetu, že před její provozovnou stojí 
2 silně podnapilí muži, kteří se velice vulgárně dožadují 
vstupu do provozovny, a ona má strach, aby jí něco ne-
udělali. Na místo vyjel strážník, který oba opilce vykázal 
s tím, že pokud neuposlechnou, budou řešeni za vzbuzo-
vání veřejného pohoršení a neuposlechnutí výzvy úřední 
osoby. Oba muži strážníka uposlechli a z místa odešli.

V poledne 28. ledna přijal dispečink MěP oznámení od 
rozrušené ženy, která sdělila, že chtěla navštívit svou 
90letou babičku bydlící v bytě v centru města, ale ta neo-
tevírá a nereaguje ani na bouchání a zvonění, navíc má 
zevnitř v zámku zastrčené klíče. Strážník má zákonnou 
povinnost u podobných případů informovat Policii ČR, 
a tak také učinil. Na místo byli přivoláni také hasiči 
s žádostí o otevření bytu. Po otevření bylo zjištěno, že se 
v bytě nachází zemřelá osoba.

Před půlnocí 29. ledna prováděli strážníci dohled na ná-
draží ČD z důvodu příjezdu vlaku s fanoušky fotbalového 
klubu Baník Ostrava. Vše proběhlo bez závad.

Jakub Urbánek
zástupce velitele Městské policie Studénka
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MEZIŠKOLNÍ SOUTĚŽ VE SKOKU VYSOKÉM – STUDÉNECKÁ LAŤKA

Ve čtvrtek 8. prosince 2022 se v horní tělocvičně naší 
školy uskutečnila meziškolní sportovní soutěž ve skoku 
vysokém Studénecká laťka, které se zúčastnili žáci ze 
škol z Bílovce a Studénky. Bylo poznat, že mezi sebou 
soutěží nejlepší z nejlepších, jelikož výkony všech žáků 
byly velmi vyrovnané. Nejvíce medailí si ovšem letos od-
nesli žáci ZŠ Butovická.

Výsledky:

Dívky mladší (6.–7. třída)
1. místo Aneta Krejčířová 125 cm – ZŠ Butovická
2. místo Berenika Bohdalová 120 cm – ZŠ Butovická
3. místo Ema Richterová 120 cm – ZŠ Butovická

Chlapci mladší (6.–7. třída)
1. místo Sebastián Paruza 130 cm – 
ZŠ Butovická
2. místo Nikolas Káňa 130 cm – 
ZŠ Butovická
3. místo Lukáš Jurek 125 cm – 
ZŠ Butovická

Dívky starší (8.–9. třída)
1. místo Mell Perretté 135 cm – 
ZŠ Františka kardinála Tomáška
2. místo Magdaléna Glogarová 130 cm  

  – ZŠ Sjednocení
3. místo Eva Schillerová 125 cm – ZŠ Františka kardinála 
Tomáška

Chlapci starší (8.–9. třída)
1. místo Jan Mlýnský 155 cm – ZŠ Butovická
2. místo Ivan Pekař 145 cm – ZŠ Butovická
3. místo Nikolas Timur 145 cm – ZŠ Sjednocení

Všem zúčastněným sportovcům gratulujeme a děkujeme 
za vzornou reprezentaci.

Bc. Veronika Gilgová
Mgr. Jan Neubauer

ZÁKLADNÍ ŠKOLA STUDÉNKA, BUTOVICKÁ 346,
PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

ZVE VŠECHNY PŘEDŠKOLÁKY A JEJICH RODIČE  

k ZÁPISU DO 1. TŘÍDY 

V ÚTERÝ 4. DUBNA 
OD 13:00 - 17:00 HODIN 

PŘI ZAPSÁNÍ  VÍCE NEŽ 30 DĚTÍ  
S RADOSTÍ OTEVŘEME DVĚ PRVNÍ TŘÍDY 

ELEKTRONICKOU PŘIHLÁŠKU A INFORMACE O ZÁPISU
NAJDETE NA STRÁNKÁCH WWW.BUTOVICE.CZ

BLIŽŠÍ INFORMACE VÁM PODÁ VEDENÍ ŠKOLY 
Mgr. ARANKA HORVÁTHOVÁ 

TEL. 556 400 364

Individuální přístup s ohledem na potřeby dítěte. 
Mezistupeň mezi předškolním a základním vzděláním. 
Bezplatná docházka.
Malý počet dětí ve třídě (10 - 15 dětí).
Adaptace na školní prostředí. 
Stravování ve školní jídelně. 
Pobyt ve školní družině a nabídka kroužků.

 

ZÁKLADNÍ ŠKOLA STUDÉNKA, BUTOVICKÁ 346
 

Otevírá od školního roku 2023/2024
 

PŘÍPRAVNOU TŘÍDU
 Je Vaše dítě předškolák

 nebo má odklad povinné školní docházky? 
 

Proč dát dítě do přípravné třídy? 
 

Po telefonické domluvě nás můžete navštívit i se svým dítětem.

Elektronickou přihlášku a informace o zápisu najdete na stránkách
www.butovice.cz  

BLIŽŠÍ INFORMACE
 VÁM PODÁ VEDENÍ ŠKOLY 

 
Mgr. ARANKA HORVÁTHOVÁ 

TEL. 556 400 364, skola@butovice.cz

Těším seTěším seTěším se
na tebe.na tebe.na tebe.
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ZÁPIS K POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZCE 

  

 

 

 

 

 

Kde?   ZŠ Františka kardinála Tomáška Studénka, 2. května 500 

Kdy?   v úterý 4. dubna a ve středu 5. dubna 2023 

S sebou  rodný list dítěte, občanský průkaz rodiče, přezůvky pro dítě 

Rezervaci termínu zápisu proveďte přes odkaz na internetových stránkách školy www.zsstudenka.cz.  

Rezervační systém pro zápis bude zpřístupněn od pondělí 20. března do pátku 31. března 2023. 

 

OCHUTNÁVKA 1 . TŘÍDY 
PRO PŘEDŠKOLNÍ DĚTI A JEJICH RODIČE

JAKÉ TO JE BÝT ŠKOLÁKEM A BÝT VE TŘÍDĚ 
S OSTATNÍMI DĚTMI A PANÍ UČITELKOU?  

JAKÉ TO JE SE OPRAVDU UČIT? 

PŘIJĎTE SE PODÍVAT I VY, KTEŘÍ
NEPŮJDETE NA NAŠI ŠKOLU

ODPOVĚDI NA TYTO OTÁZKY VÁM
ODPOVÍ A UKÁŽE PANÍ UČITELKA 
Mgr. Alena Myšková

BUDEME SE NA VÁS TĚŠIT

V ÚTERÝ 14.3.2023 V 16 HODIN
NA 1. STUPNI V 1. A TŘÍDĚ -

PŘÍZEMÍ

VAŠE ZŠ BUTOVICKÁ 
www.butovice.cz
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NABITÝ LEDEN V ZŠ SJEDNOCENÍ
Začátek nového roku odstartovala školním projektem Cukrárna. 
Ráno se děti sešly v naší cvičné kuchyňce, kde se proměnily 
v kuchaře a kuchařky. Každý se hlásil o svůj úkol, jeden míchal 
těsto na muffiny, druhý krém na zdobení. Vše fungovalo jako 
namazaný stroj. Připravená byla také dílnička pro naše nejmen-
ší hosty. Po nachystání posezení mohlo vše začít. V 15:00 hod. 
se otevřely dveře a žáci tentokrát v roli prodejců nejen prodá-
vali, ale také připravovali horké párky v rohlíku, punče, čaje, 
kávy. Ještě po 17. hodině, kdy akce obvykle končí, si lidé vesele 
povídali nad šálkem voňavého nápoje. Tato akce má velikou 
oblibu nejen u rodičů žáků, ale také u široké veřejnosti. Myslím, 
že můžeme být na naše žáky právem pyšní. Děkujeme za vaši 
účast.

Mgr. Denisa Gebauerová, Bc. Ivana Bobáková
za 6. A
Mgr. Dana Dvořáčková, Iva Medvecká
za 7. A

Ve čtvrtek 26. ledna nás navštívila pracovnice Policie ČR s preventivním programem určeným pro žáky 9. ročníku. 
Přednáška zaměřená na téma trestně právní odpovědnosti nezletilých a mladistvých se brzy proměnila v otevřenou 
diskusi plnou otázek a překvapivých odpovědí. Popovídali si o tématech, jako jsou legální a nelegální návykové látky, 
zneužití a nástrahy sociálních sítí, kyberšikana a jiné. Dle slov paní policistky jsou naši deváťáci dobře informováni, 
vědí toho více než na jiných školách, které navštívila, a chválila je za aktivní přístup.

Mgr. David Bobák

Poslední lednový pátek žáci 8. A navštívili místní hasičskou zbrojnici 
na ulici Butovické. Čekala je tam nejenom praktická ukázka užití ha-
sicího přístroje. Kdo chtěl, mohl si pod dohledem zkušených hasičů 
vyzkoušet, jaké to je, uhasit hořící olej. Po příchodu zpět do školy se 
však neučili, protože se zúčastnili environmentálního programu pod 
taktovkou Hnutí Brontosaurus. Proto v týmech kreslili ideální město, 
vyzkoušeli si několik kvízů, učili se argumentovat a obhajovat vlastní 
názor a také pochopili důležitost biodiverzity. Tento ekologicky za-
měřený projekt byl součástí výzvy MŠMT – Šablony III.

Mgr. Sylva Weislechnerová

V úterý 31. ledna nás navštívil dobrodruh a cestovatel Tomáš Kubeš. Navštívil už 150 zemí, kde strávil tolik času, že 
jeho povídání strhne téměř každého. Nejprve nás zavedl do Afriky, ukázal místní zvyky jako plnění zkoušky dospělos-
ti, zpívání školáků, či co je to obřízka. Také jsme pocítili, že voda je zde velmi vzácnou tekutinou. V druhé části jsme 
se ocitli ve střední Americe. Mayská kultura byla jedinečná! Také fauna jako tukan nebo ary stojí za to. Všudypřítomné 
nebezpečí v ulicích a městech ve večerních hodinách, které číhá nejen na místní obyvatele, by bylo pro nás zkrátka 
nepřijatelné. Teď tedy víme, jak krásně je v naší zemi. Ale kdo chce, ať si zkusí cestovat na vlastní kůži…

Mgr. Denisa Gebauerová

Úterní dopoledne naši žáci 9. A třídy strávili jinak než ve školních lavicích. Vydali se do Městské knihovny Bílovec, kde 
je čekala netradiční výuka dějepisu. Z pěti „muzejních kufříků“, z nichž každý se věnuje jedné ze zlomových epoch 
českých a československých dějin 20. století, vybrala paní učitelka rok 1938 – rozpad Československa a období pro-
tektorátu. V pěti skupinách si rozdělili celkem 10 různých předmětů, které s touto etapou souvisely, a o každém z nich 
diskutovali a odkrývali, s jakými událostmi byly artefakty spojovány.

Mgr. David Bobák
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JAK NÁM MŮŽE POMOCI HOMEOPATIE
Homeopatie je léčebná metoda, která se řadí mezi alternativní 
přírodní postupy, a vedle akupunktury je nerozšířenějším oborem 
v oblasti alternativní medicíny. 

Nespornou výhodou homeopatické léčby je, že nemá žádné známé 
negativní vedlejší účinky, je netoxická a bez lékových interakcí nebo 
kontraindikací. Homeopatii je možné použít při jakýchkoliv zdra-
votních fyzických či duševních potížích. Lze ji použít při akutních 
úrazech, akutních onemocněních, při zvládání obtížných situací, 
při různých chronických problémech, při duševních onemocněních, 
při problémech s chováním u dětí, při porodech i při umírání. Není 
vlastně zdravotní, ať už fyzický, či duševní problém, při kterém by 
homeopatie nemohla pomoci.

Pokud vás toto téma zaujalo a chtěli byste se dozvědět více, ne-
nechte si ujít přednášku Mgr. Jiřího Moskaly, který se již více jak 
dvacet let tomuto tématu věnuje. Přednáška se uskuteční v přísálí 
Dělnického domu ve středu 15. března od 17:00 hod. Vstupné 
je 60 Kč.

Ing. Radka Tomášková
vedoucí programu a propagace

MUSIC NIGHT
V pátek 17. března od 20:00 hod. vás zveme na koncert 
skupiny Kámo a Neminem, který se uskuteční v Dělnic-
kém domě. Bude to mejdan, na podiu to rozjedou skvělé 
kapely a po nich super DJ.

NEMINEM je mladá kapela z Ostravska typická pro své 
hravé poetické texty a funky kytarové doprovody. Ve své 
tvorbě mísí vlivy popu, rocku, folku i jazzu. Za první rok 
své existence odehrála desítky koncertů a v nadcháze-
jících měsících chystá vydání nového singlu s videokli-
pem.

Pop-rocková kapela KÁMO byla založena koncem roku 
2014. Mezi její úspěchy se řadí např. vystoupení na fes-
tivalu Sázava fest 2022, Přeštěnice fest 2022, Rock for 
People 2016, slavnosti města Ostrava nebo slavnosti 
města Kopřivnice, které navštívilo 2 500 lidí. Každý rok 
také pořádají již známý koncert v Bílovci s názvem Po-
vánoční párty s pravidelnou účastí známých hudebních 
jmen. Nedávno vydali nový singl s názvem Přísahám, 
který sklidil úspěch nejen na internetu, ale i v některých 

rádiích. Stejně jako u kapely Neminem jsou i členové 
Kámo z Ostravska.

O následnou after party se postará DJ LÁSKA známý 
např. z B4L.

Vstupné v předprodeji je 100 Kč, na místě 150 Kč. Vstu-
penky zakoupíte on-line nebo na obvyklých prodejních 
místech.

Ing. Radka Tomášková
vedoucí programu a propagace
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VELIKONOČNÍ JARMARK
Přinášíme vám novinku letošního roku, a to Velikonoč-
ní jarmark, který se uskuteční na náměstí Republiky 
1. dubna od 14:00 do 18:00 hod. Těšit se můžete na 
tradiční pochutiny a tekutiny, prodejce s jarní a tradiční 
velikonoční tematikou, pletení tatarů, zdobení kraslic, 
kreativní dílny, historický kolotoč pro malé a nejmenší. 
Celým programem vás bude provázet cimbálová muzika, 
vystoupí dětský folklórní soubor. Děti se mohou těšit na 
legrační divadélko myšky Klárky a veverky Terky, tvořivé 
dílny.

Na náměstí bude při této akci instalována výstava VELI-
KONOČNÍ VÝZVY. Na této tvorbě velikonočních kraslic 
se podílejí děti základních škol ve Studénce.

Srdečně vás zveme oslavit společně svátky jara.

Bc. Kristýna Marková
koordinační, projektový a programový pracovník

TANEČNÍ WORKSHOP PRO ŽENY  
BRAZILSKÁ SAMBA
Zveme všechny dámy na dámskou jízdu 26. března od 15:00 do 
18:00 hod. Tentokrát ve stylu brazilské samby, která je považována 
za božský tanec. Temperamentní a energickou hudbu si dozajista 
zamilujete. Zakoupení tanečního workshopu přes Webooker nebo 
na markova@sak-studenka.cz.

Energickým tanečním odpolednem vás provede zkušená lektorka 
Lucie Vališová, kterou si můžete pamatovat z kurzů latino dance, 
které pravidelně probíhaly v Dělnickém domě. 

V ceně welcome drink a občerstvení. Kapacita omezena na 15 osob.

Bc. Kristýna Marková
koordinační, projektový a programový pracovník
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BŘEZEN – MĚSÍC ČTENÁŘŮ
Březen – měsíc čtenářů je celostátní akce podporující a propagující četbu, pořádaná každoročně v měsíci březnu. 
Vznikla v roce 2009 a jejím organizátorem je Svaz knihovníků a informačních pracovníků České republiky (SKIP). 
Každý rok se k této akci svými aktivitami hlásí více než 400 veřejných knihoven z celé České republiky a Městská 
knihovna Studénka není výjimkou. Jako každý rok je zdarma registrace nových dětských čtenářů a prominutí 
upomínek v knihovně.

V rámci této celostátní akce se také můžete zúčastnit dvou soutěží:

Lovci perel
Jedná se soutěž pro děti, která odstartuje 1. března a bude ukončená 31. října, 
vyhodnocení proběhne koncem listopadu na Den pro dětskou knihu. Účastník 
mladší kategorie musí za toto období přečíst minimálně 10 knih, účastník starší 
kategorie minimálně 15 knih. Po přečtení každé knihy je třeba písemně odpo-
vědět na několik otázek, které obdrží v knihovně. Za každou přečtenou knihu 
získá čtenář „perlu” a podle jejich počtu pak závěrečnou odměnu.

Čtenářská výzva 2023 pro dospělé čtenáře
Výzva trvá od 1. března do 31. října a během těchto 8 měsíců přečtěte 15 knih 
podle předem daných kritérií. Formulář si můžete vyzvednout v knihovně.

Mgr. Dagmar Válková
vedoucí knihovny

KURZ ANGLIČTINY PRO MÍRNĚ POKROČILÉ
Kurz angličtiny pre-intermediate (mírně pokročilí) bude probíhat s certifikovaným lektorem 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

ÍRÁN: OPRAVDU NEBEZPEČNÝ?
Jak se žije a cestuje v zemi, která má u nás tak neblahou pověst? Je opravdu tak nebezpečná? Jací jsou místní lidé? 
Na tyto otázky si odpovíme při cestě za unikátními památkami staré Persie. Přednáška o Íránu se koná v knihovně 
na sídlišti v úterý 7. března v 17:00 hod. Přednáší Mgr. Jan Husák, vstupné je 60/40 Kč.

Mgr. Dagmar Válková
vedoucí knihovny

MARS – RUDÁ PLANETA
Nápadně červené barvy planety Mars si všimli již starověcí pozorovatelé oblohy. Po vynalezení dalekohledu byl Mars 
velmi intenzivně pozorován. Postupně na něm byly nalézány různé útvary, které se astronomové snažili různě vysvět-
lit. Měsíce Marsu byly známy dříve, než byly skutečně objeveny. Jaké pro to máme vysvětlení? V dnešní době patří 
Mars k nejvíce prozkoumané planetě, hned po naší Zemi. Kosmické sondy a průzkumní roboti pracující na povrchu 
Marsu nám přinášejí stále nové informace.

Kdy poletí první lidé na rudou planetu? Jak je to na Marsu s vodou? Dojde v budoucnu ke kolonizaci Marsu? Byla na 
Marsu v minulosti nějaká forma života? Odpovědi na tyto otázky a spoustu dalších zajímavostí se dovíte na přednášce 
v úterý 14. března v 17:00 hod. v knihovně na sídlišti. Přednáší Bohuslav Pelc, vstupné je 30 Kč.

Mgr. Dagmar Válková
vedoucí knihovny
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SENIORSKÝ KLUB
Už si netroufáte na výlety po okolí a jiné cestovatelské 
a pohybové aktivity? Chybí vám kontakt s vrstevníky? 
Přijďte mezi nás do knihovny. Od března otevíráme 
v knihovně na sídlišti zatím jedenkrát měsíčně Seniorský 
klub pro dříve narozené. Během setkávání se můžete tě-
šit na trénování hlavy i rukou, na vzpomínkové odpoled-
ne, na soutěže a kvízy, deskové hry, přednášky.

První setkání proběhne v knihovně na sídlišti v úterý 

21. března od 15:00 do 17:00 hod. s možností účasti na 
následující zdravotnické přednášce Molekulární vodík. 
Vstup na tuto přednášku je v rámci klubu zdarma.

Do klubu jsou zváni všichni, nejen registrovaní čtenáři 
knihovny.

Mgr. Dagmar Válková
vedoucí knihovny

MOLEKULÁRNÍ VODÍK PRO ZDRAVÍ, KRÁSU A DLOUHOVĚKOST
Molekulární vodík je nejmenší molekulou v celém vesmíru. Vědci v mnoha zemích, zejména Japonsku, Koreji 
a Číně, přinášejí nové důkazy o jeho pozitivním působení na celkový stav tělesných či rostlinných buněk – základním 
stavebním prvku lidského, zvířecího či rostlinného těla. Jeho blahodárné a všestranné působení na stav tělesných 
buněk přináší nové světlo do oblasti zkoumání faktorů, přímo ovlivňujících fyzické a duševní zdraví lidi, zvířat i rostlin. 
Ukážeme vám různé způsoby a možnosti, jakými lze vodík dostat do těla, a co se poté v těle děje. O vodíku toho už 
víme poměrně hodně, a přesto je stále co objevovat.
Přednáška o molekulárním vodíku a jeho působení na organismus se uskuteční v knihovně na sídlišti v úterý 
21. března v 17:00 hod. Vstupné je 20 Kč. Přednáší produktový specialista H2 GLOBAL GROUP Miroslav Řehulka.

Ing. Jiří Snášel

muzeum

VAGONÁŘSKÉ MUZEUM INFORMUJE – OTEVÍRÁME 4. BŘEZNA
Zpráva nejdůležitější a velká novinka Vagonářského mu-
zea. Psali jsme, ale opakování k životu patří. Přiložený 
plakát vypovídá o všem důležitém, co u nás návštěvník 
uvidí, na co se může těšit.

Jedna paní se mě ptala, co bude s těmi malbami, co byly 
objeveny v rámci restaurátorského průzkumu. Co jsem jí 
řekl? Že nevím. Na dobré cestě jsou malby v místnosti 
s nápisem Nazdar, tam by to snad mohlo být zrestauro-
váno. Čas ukáže. Z čeho měla radost, bylo sdělení, že 
ve vestibulu budou vystaveny obrazy M. Fabiána Rus-
ka, zdobit je budou živé květiny a celkově chceme, aby 
se vestibul stal přívětivější. Jisté je taky osazení velkých 
květináčů letničkami a před průčelím zámku vznik dvou 
zámeckých krupen (záhonů), do kterých budou vysazeny 
také letničky.

Pro nás je tento rok v mnoha ohledech taky výjimečný:
V roce 1983 se dostal do majetku muzea poslední vy-
robený motorový vůz M131.1549. (Dnes v majetku firmy 
Junior market, s. r. o.)
V roce 2003 bylo podnikové Vagonářské muzeum prodá-
no městu Studénka za symbolickou 1 korunu. (Dnes je 
součástí SAK Studénka, příspěvkové organizace.)
V roce 1903 se 24. dubna narodil Vojtěch Matěna, šéfpilot 
zdejšího leteckého oddělení.

Je to jen na nás, jaké si to uděláme, je to na vás, zdali nás 
přijdete navštívit.

Těšíme se na vás.

Vagonářské muzeum – pohodové muzeum

Bronislav Novosad
Iva Hoňková
Iva Dobiášová
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JARO V RODINNÉM CENTRU
Březen měsíc jara, vítání sluníčka a protahování denní-
ho světla, a to je vždy dobrá zpráva. Jako všichni i my 
plánujeme akce na tento měsíc, avšak některé nebudou 
pro veřejnost, ale pro naše centrum budou velmi důležité.

Od března se všechny cvičenky můžou těšit na znovu 
obnovený kurz Cvičení pánevního dna s Valerií Vol-
nou. Nejčastější problém v pokročilém věku, po porodu, 
ale i u mužů je nedostatečně posílené pánevní dno. To 
pak vede k inkontinenci a dalším obtížím. Pánevní dno 
ochabuje také přirozeně s věkem, jeho posilováním se 
také vyhnete nebo pomůžete při bolestech zad a páte-
ře. Příčinou ochablého svalstva pánevního dna je porod, 
sedavé zaměstnání, těhotenství, nošení těžkých břemen 
atd. Pozor! Netýká se pouze žen! U mužů je pánevní dno 
také velmi často oslabeno a vede k mnoha obtížím, pře-
devším s přibývajícím věkem.

Na kurzu se naučíme, jak posilovat pánevní dno doma 
u televize, přirozeně, při běžných denních činnostech, ale 
i na gymnastických míčích, karimatkách s overbally a při 
poklidné hudbě. Cvičíme v tělocvičně od 14. března, 
celkem nás čeká 10 lekcí a cena za celý kurz je 700 Kč. 
Kurzovné si můžete také uplatnit u vaší zdravotní pojiš-
ťovny.

Předposlední březnový týden bude patřit síťování. 
Ano, nespletla jsem se a název je správně. Rodinné cen-
trum patří do Sítě pro rodinu, což je zastřešující orga-
nizace pro rodinná a mateřská centra. Letošní setkání 

proběhne u nás v rodinném centru, kde se setkají ve-
doucí a ředitelky rodinných a mateřských center z Mo-
ravskoslezského, Olomouckého a Jihomoravského kraje. 
Společně budeme probírat možnosti jednotlivých center, 
tipy a novinky v legislativě, podporu krajů, měst a obcí. 
Jako ženy z center si něco vyrobíme a společně si čas 
užijeme.

Poslední březnový den, tedy 31. března, proběhne v cen-
tru Velikonoční tvoření. Tentokrát pod vedením Kristýny 
Markové, která se zájemci vytvoří krásnou velikonoční 
dekoraci, a to stylového zajíčka. Tento zajíc nebude chy-
bět i v naši zaječí domácnosti a vřele vám tvoření dopo-
ručujeme. Rezervace na toto tvoření bude spuštěna od 
1. března přes webooker, cena za tvoření je 100 Kč.

A protože jsme u těch Velikonoc, tak pozveme vaše děti 
na další jednodenní příměstský tábor na velikonoční 
prázdniny, které budou 6. dubna. V rodinném centru ne-
bude chybět tvoření krásných velikonočních dekorací, 
hledání velikonočního pokladu na zahradě (nebo v tělo-
cvičně) a užijeme si kopec legrace. Cena tohoto jedno-
denního táboru činí 320 Kč. Rezervace již probíhají.

A pozvánka na květen – měsíc rodin proběhne v dalším 
vydání zpravodaje a už teď vám slibujeme, že se máte 
na co těšit.

Lucie Zajícová
vedoucí Rodinného centra

LETNÍ PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY V CENTRU
Sice nám ještě ani jaro nezačalo, ale my vám již nabízíme příměstské tábory na léto. Celkem se s vámi uvidíme na 
čtyřech turnusech.

První turnus 10.–14. července připravujeme pro děti od 4 do 7 let v pohádkovém duchu, kde se děti seznámí s po-
hádkovými bytostmi a kde je každý den bude provázet jiná pohádka. Tábor je vhodný pro děti, které ještě na táboře 
nebyly, ale i pro ty, které jsou již táborovými přeborníky.

Další turnus 24.–28. července je pokračováním letní pohodové jízdy, která byla loni úspěšná, a Mimoň, který tábo-
rem děti provázel, nesmí ani letos chybět. Na děti bude čekat hodně zábavy, her a tematických dobrůtek. Přijímáme 
děti od 6 do10 let.

Třetím turnusem 31. července–4. srpna je novinka v tanečním a dance duchu. Holky, ale i kluci od 6 do10 let jsou 
u nás vítáni. Zažijí týden plný rytmu a každodenní změnu tanečního stylu. Můžou se těšit na disco dance, aerobik, 
zumbu aj.

Posledním táborem 7.–11. srpna našeho léta bude tábor holčičí. Kdo by nechtěl zažít holčičí týden se vším všudy, 
od lakování nehtů, vytváření účesů, batikování, malování, kreslení a plno jiné ryze holčičí zábavy. Holky od 7 do12 let 
tento tábor milují a určitě si ho ani letos nenechají ujít.

Na všechny tyto tábory můžete přihlašovat své děti na SAK Studénka – Kurzy (webooker.eu).

Těší se na vás

Lucie Zajícová
Bc. Kristýna Marková

RC
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TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA HLÁSÍ REKORD
V neděli 15. ledna skončil další z ročníků Tříkrálové sbír-
ky. Výtěžek činí neuvěřitelných 1.155.710 Kč. Radost 
z tak skvělého výsledku s vámi chceme samozřejmě sdí-
let, protože vy jste byli těmi, kdo jste koledníky přivítali 
u svých dveří a přispěli finančním darem. Moc vám dě-
kujeme.

Ve Studénce a v okolních obcích, které pro naši charitu 
koledují, vyšlo do ulic 156 skupinek velkých i malých ko-
ledníků. Ačkoliv byly některé z pokladniček umístěny také 
v obchodech nebo v kostelích, neobešli bychom se bez 
tříkrálových skupinek, které neúnavně koledovaly u va-
šich dveří. Všem koledníkům patří velké poděkování.

Za skvělým výsledkem se skrývá také práce koordiná-
torů sbírky v jednotlivých obcích, kdy je potřeba nejprve 
pokladničky zapečetit, rozvézt, vypravit koledníky do ulic, 
pokladničky následně rozpečetit, spočítat a odevzdat. 
Uvědomuji si, že bez těchto dobrovolníků bychom sbírku 
v takovém rozsahu uspořádat nemohli. Všem jim velice 
děkuji.

Výtěžek ze sbírky je velký, a navíc ještě o 125.978 Kč 
vyšší, než byl v minulém roce. Je to pro mě jasný sig-
nál, že naši charitu vnímáte, znáte a rádi podporujete. 
Zároveň nás vaše přízeň motivuje a zavazuje k tomu, 
abychom naše služby poskytovali stále ve vysoké kvalitě 
a podíleli se na jejich neustálém rozšiřování.

Díky vám můžeme pomáhat tam, kde je potřeba, protože 
každý člověk je pro nás důležitý.

Bc. Jarmila Pomikálková, DiS.
ředitelka Charity Studénka

           VÝSLEDKY TŘÍKRÁLOVÉ SBÍRKY 2023

obec     rok 2022   rok 2023
      počet    
pokladniček

Studénka 254 619 246 843 36
Bartošovice 51 680 52 286 8
Bravantice 33 353 34 829 8
Slatina 27 151 31 700 8
Tísek 48 340 45 579 5
Bílov 3 640 6 997 1
Bílovec 183 240 261 309 31
Albrechtičky 38 689 40 659 6
Stará Ves n. O. 132 842 137 716 13
Pustějov 50 356 49 570 6
Mošnov 25 973 31 113 6
Kateřinice 28 859 32 911 2
Petřvald 75 320 74 444 9
Trnávka 9 790 25 226 3
Velké Albrechtice 26 207 35 751 4
Bítov 24 046 25 911 4
Jistebník 15 627 22 866 6
celkem 1 029 732 1 155 710 156

    Do online kasičky můžete přispívat po celý rok na adrese www.trikralovasbirka.cz

Výnos sbírky je rozdělen podle předem daného klíče:  65 % vybraných prostředků připadně Charitě 
Studénka, 15 % je určeno na velké diecézní projekty, 10 % putuje do krizového fondu, odkud jsou 

uvolněny při mimořádných událostech, a na pomoc v zahraničí, 5 % využije na své projekty Charita 
Česká republika, 5 % tvoří zákonné režie sbírky.

EMA VOLÁ DO BOJE – AKCE ZÁLESÁCKÉHO ODDÍLU CH.A.O.S. STUDÉNKA
Konečně nastala poslední lednová sobota! V 8:30 hod. nás 12 zálesáků 
nasedlo do aut a vyrazili jsme do Ostravy. Čekala nás halda Ema a jedno 
adrenalinové překvapení.

Z centra města se vine žlutá turistická značka, aby nám cesta na Emu rych-
leji utekla, byla zpestřena několika zálesáckými úkoly. Určovali jsme na kar-
tičkách rostliny, vázali jsme uzly, přiřazovali jsme listy ke správným stromům, 
stopy ke správným zvířátkům, nechyběla ani zdravověda a vrcholový kvíz 
o samotné Emě. Žlutá značka nás pak oklikou zavedla zpět na náměstí.

Energie nám zbyla ještě spousta, a tak jsme už nedočkavě vstoupili do zá-
bavního centra Horník, abychom si společně zaběhali a zastříleli – čekaly 
nás totiž 2 akční laser gamy v podobě temného bludiště plného rozmanitých 
překážek a úkrytů.

V 15:30 hod. jsme nakonec zaparkovali zpět ve Studénce a spokojeně se 
rozešli domů.

Kvítko
členka oddílu CH.A.O.S. Studénka
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CHARITA STUDÉNKA PEČUJE O SENIORY V JEJICH DOMÁCÍM PROSTŘEDÍ
Charitní pečovatelská služba poskytuje služby seniorům v jejich domácím prostředí, 
a to ve Studénce, Nové Horce, Albrechtičkách, Pustějově, Bartošovicích, Velkých Al-
brechticích, Bílově a Jistebníku denně od 7:00 do 21:00 hod. Nabízíme seniorům se 
sníženou soběstačností pomoc při péči o vlastní osobu (hygiena, strava apod.) a o jejich 
domácnost (úklid, nákup, zajištění léků apod.). Pomoc nastavujeme společně s rodinou 
každému seniorovi „na míru“.

V případě potřeby nás kontaktujte zde:

•	 osobně v budově Charity Studénka, Malá strana 460, 742 13 Studénka
•	 na telefonním čísle: 603 870 612
•	 e-mailem: pecovatelska.sluzba@studenka.charita.cz

INFORMACE Z MYSLIVECKÉHO SPOLKU POODŘÍ STUDÉNKA
Myslivecký spolek Poodří Studénka je dobrovolnou 
organizací, která má v současné době 15 členů 
a hospodaří v pronajaté honitbě o výměře přesahující 
1 500 ha. Úkolem myslivců je trvalá celoroční péče 
o divokou zvěř ve volné přírodě, udržovaní normovaných 
stavů zvěře, tlumení škodné (predátorů) v souladu 
s legislativou a provádění regulačních lovů zvěře dle 
schváleného plánu lovu.

Důležitou povinností každého člena spolku je přikrmování 
zvěře v zimním období (tzn. období strádání zvěře), 
k čemuž jsou využívána myslivecká zařízení, ve kterých 
je potrava zvěři předkládána – krmelce, zásypy, slaniska. 
Pro mysliveckou činnost jsou však důležitá i další 
myslivecká zařízení, jako jsou posedy, kazatelny nebo 
napajedla. Všechna tato zařízení, která jsou rozmístěna 
po celé honitbě, musí být udržována v provozuschopném 
stavu. Mimo tuto běžnou činnost náš spolek usiluje 
o posílení stávající populace volně žijící zvěře, především 
se jedná o kachnu březňačku, bažanta obecného a zajíce 
polního.

Je nutno podotknout, že veškeré náklady na krmivo 
a spolkovou činnost zajišťují členové vlastními silami. 

Mimo prodeje odchovaných káčat okolním mysliveckým 
spolkům je důležitým zdrojem příjmů roční členský 
příspěvek a taky výtěžek z pravidelně pořádané akce 
– Mysliveckého odpoledne. Toto odpoledne je hojně 
navštěvováno nejen přáteli myslivosti, ale zejména 
občany města Studénky s jejich rodinami. Akce slouží 
k seznámení s mysliveckými tradicemi, je doplněna 
vědomostními testy a soutěžemi v dovednosti pro děti 
a všichni návštěvníci mohou ochutnat mysliveckou 
kuchyni.

V posledních čtyřech letech nám s financováním 
myslivecké činnosti pomáhá i město Studénka, a to 
poskytnutím dotace na nákup krmiva, živé zvěře k posílení 
přírodní kvality genofondu zvěře v honitbě a příspěvku na 
údržbu našich zařízení. Za tuto pomoc městu Studénka 
patří poděkování nejen od všech členů našeho spolku, 
ale zejména naší přírody.

Milan Orkáč
finanční hospodář spolku

HASIČI DĚKUJÍ ZA PODPORU 
Sbor dobrovolných hasičů Studénka-nádraží děkuje městu Studénce za poskytnutí veřejné finanční podpory na zá-
jmovou činnost našeho sboru a volnočasové aktivity jeho členů v roce 2022.

Poskytnutou podporu jsme použili na výdaje související s údržbou 
pozemků a zeleně, které jsou majetkem města a náš sbor je udržu-
je. Jedná se převážně o sečení a obnovu trávníků (cca 7 500 m2) 
a údržbu keřů a stromů v areálu Mlýnská a u klubovny SDH.

Veřejná finanční podpora poskytnutá městem Studénkou byla pro 
činnost našeho sboru podstatnou podporou.

Ivo Hotárek
starosta SDH Studénka-nádraží
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ČESKO MÁ MEDAILI Z MISTROVSTVÍ SVĚTA 2023 V CYKLOKROSU
Kristýna Zemanová získala na mistrovství světa v nizozemském Hoogerheide v závodě žen do 23 let bronz a ukonči-
la po pěti letech čekání Čechů na medaili. Pro fanoušky cyklistiky v přímém televizním přenosu předvedla dvacetiletá 
cyklokrosařka Zemanová mistrovský výkon. Po závodě uvedla, tohle byl vždycky můj sen, jsem strašně šťastná, je 
to pro mě velká odměna za roky dřiny. Pro neznalé čtenáře je nutné uvést, že cyklokros je okružní jízda v terénu na 
silničním sportovním kole (s berany), jen se používají pneumatiky s hrubým vzorkem. Proč tuto zprávu do zpravodaje 
města? Snad pro motivaci a propagaci tohoto krásného sportu. Tento úspěch nabízí dětem, dívkám možnosti, o kte-
rých se jim jen sní, za pomoci rodičů to nemusí být jenom sen. Víme, že Sabina Košárková, bikrosařka ze Studénky, 
měla podobné sny, které v loňském roce proměnila v bikrosovém MS na bronzovou medaili, na MS v pumptracku ve 
stříbro.

Ženy to neměly v cyklistickém sportu nikdy snadné. 
V historických časopisech Cyklistika z roku 1884 se 
uvádí: „Dáma osvojivši sobě mužský způsob držení 
těla (sehnuté vpřed) a hodlajíce dosíci stejné rych-
losti s mužem, pracující plnou silou v potu tváře, jest 
zjevem odpuzujícím.“ „Necháme-li se svésti novinkou 
dámských závodů, pak uznati musí každý nepředpo-
jatý člověk, byť by i sebe více ‚emancipaci‘ holdoval, 
že naše dámy na závodní dráhy cyklistů se nehodí 
a také nepatří.“ To byla úvaha některého tábora mužů 
té doby. Druhá úvaha v jiném čísle Cyklisty: „Ano, 
emancipace žen se vzmáhá, uznává se i v cyklismu 
a vzmáhá se mohutně, již je zde a nebrání se jí, je-
jím vrcholem jsou dámské závody. Když tudíž dámy 
vůbec počaly na kolech jezditi, nelze v závodě jich 
ničeho viděti než důslednost, či jinými slovy, vrchol 
jejich emancipace, které snad brániti se vám nezdá. 
Je tedy nutno provolat švarným cyklistkám srdečně na zdar.“ To bylo zatoulání do minulosti. Ženy od těch časů doká-
zaly, že se mužům vyrovnají, že sny se uvádějí do života. Důkazem je anketa Král cyklistiky 2022. Královnou se stala 
freestylová bikrosařka Miculyčová, nejlepší cyklokrosař roku byla Zemanová. Sabina Košárková byla v nominaci jako 
nejlepší juniorka klasického bikrosu.

Ano, každý může následovat, BMX Studénka uvítá každé dítě, dívky, chlapce, kteří se svými rodiči přijdou hledat svůj 
sportovní talent, který obohatí jejich cestu životem.

Všem sportovcům děkujeme, přejeme úspěchy pro radost vlastní a nás všech.

Rudolf Svoboda
za BMX

PODĚKOVÁNÍ TAMBURAŠŮM
Přestože nebydlím ve Studénce již mnoho let, vždy se snažím přijet na koncert Tamburašského souboru Brač Stu-
dénka. Navštívily jsme s kamarádkou i zatím poslední koncert, který proběhl 28. ledna. Soubor se sice během 
let početně zmenšil, ale repertoár je pestrý a každý z hrá-
čů se snaží podat co nejlepší výkon. My posluchači máme 
možnost slyšet různorodé skladby a písně v úpravách pro 
soubor, mnoho skladeb zpívají výborní zpěváci.

Také na tomto koncertě byla příjemná a přátelská atmosféra 
a bylo znát, že lidé chodí na tamburaše rádi a dobře se baví. 
Dojem byl umocněný i skvělou moderací dr. Hanzelky, kterou 
doprovodil projekcí a několika malými soutěžemi o CD sou-
boru.

Obdivuji nasazení a obětavost hráčů, kteří se scházejí na 
zkouškách a věnují svůj čas a schopnosti, abychom si pak 
my posluchači mohli odnést dobrou náladu a pohlazení po 
duši. A to není málo.

Hanka Pavlíková
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         Základní škola Studénka, Sjednocení 650, p.o. 
zve rodiče, děti, veřejnost 

na celoškolní projekt 
 
 

BAREVNÉ VELIKONOCE 
 

kdy: 30.3. 2023 

čas: 15:00 – 17:00 hod. 
 

Přijďte si prohlédnout jarní výzdobu školy. 
Zhotovit velikonoční dekorace. 

Tradičně Vás zveme do školní cukrárny na domácí zákusky. 
 

 
 
 

TEXT INZERÁTU 
 

Tajemník Městského úřadu Studénka 
vyhlašuje v souladu se zákonem č. 312/2002 Sb., 

o úřednících územních samosprávných celků a o změně 
některých zákonů, 

výběrové řízení č. 2/2023 pro obsazení pracovního místa 
 

REFERENT/REFERENTKA 
ODBORU STAVEBNÍHO ŘÁDU, 

ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ 
A ROZVOJE 

 
Úplné znění vyhlášení výběrového řízení č. 2/2023 
je zveřejněno na www stránkách města Studénky: 

https://www.mesto-studenka.cz/aktualne/volna-pracovni-mista-1/ 
https://www.mesto-studenka.cz/urad/uredni-deska-2/ 

 

Kontaktní osoba: 
Ing. Radmila Nováková, vedoucí odboru SŘÚPaR 

telefon: 556 414 330 
e-mail: novakova@mesto-studenka.cz 

Písemnou přihlášku dle vyhlášení výběrového řízení 
č. 2/2023 lze podat do 8. března 2023 

Mgr. Jiří Moskala, MPA, v. r. 
tajemník městského úřadu 
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až

až

až

Kč

Kč

Kč

na specifické diety
(pro všechny bez omezení)

pro těhotné 
a maminky

na péči 
o duševní zdraví

a mnoho dalších

Kč

až

pro zdraví vaší rodiny

BONUSY

Pošta partner
Studénka
2. května 504

Nejste ještě u nás?
Přihlaste se k nám do 
31. 3. 2023

MSV Metal Studénka získala 
důležitý certifikát 
Mezinárodně uznávanou normou vypovídající o ekologických postupech 
ve výrobě získala v těchto dnech dceřiná společnost Třineckých železáren 
MSV Metal Studénka. Od letošního roku se může pyšnit certifikátem pro 
Systém environmentálního managementu dle ISO 14001.

Mezinárodní norma jí zvýší možnosti uplatnění výrobků na světových trzích. „Ochrana 

životního prostředí a udržitelné podnikání jsou dnes nezbytné faktory nejen pro plnění 

ekologické odpovědnosti, ale také pro uplatnění na trzích,“ potvrzuje generální ředitel 

společnosti Pavel Krajča.

Dodává, že MSV Metal Studénka pracuje na dodržování ekologických postupů ve 

výrobních procesech dlouhodobě díky koncepční práci a investicím do modernizace 

výrobních zařízení. Nedílnou součástí je trvalá snaha o úsporu energií. 



Od 01.03. do 31.10.2023
Městská knihovna Studénka
LOVCI PEREL
Čtenářská výzva pro děti

Od 01.03. do 31.10.2023
Městská knihovna Studénka
ČTENÁŘSKÁ VÝZVA PRO 
DOSPĚLÉ 
Výzva pro dospělé, za 8 měsíců pře-
číst 15 daných knih

04.03.2023 
Vagonářské muzeum
ZAHÁJENÍ NÁVŠTĚVNIC-
KÉ SEZÓNY
Vstupné dle ceníku

05.03.2023 od 09:00 hod.
Dělnický dům
TANEČNÍ WORKSHOP - 
ORIENTÁLNÍ TANCE
Dopolední program povede taneč-
nice LATIFAH, v ceně je welcome 
drink a občerstvení
Vstupné 390 Kč

06.03.2023 od 17:00 hod.
Městská knihovna Studénka-sídliště
ANGLIČTINA PRO MÍRNĚ 
POKROČILÉ
Jazykový kurz, 1. lekce
Vstupné 1.200 Kč /10 lekcí

07.03.2023 od 17:00 hod.
Městská knihovna Studénka-sídliště
ÍRÁN: OPRAVDU 
NEBEZPEČNÝ?
Přednáší Mgr. Jan Husák
Vstupné 60/40 Kč

14.03.2023 od 17:00 hod.
Městská knihovna Studénka-sídliště
MARS – RUDÁ PLANETA
Přednáška Buhuslava Pelce.
Vstupné 30 Kč

14.03.2023 od 18:00 hod.
Dělnický dům
LIGA PROTI NEVĚŘE
Divadelní představení 
Vstupné 350 Kč

15.03.2023 od 17:00 hod.
Dělnický dům
JAK NÁM MŮŽE POMOCI 
HOMEOPATIE
Přednáší Mgr. Jiří Moskala
Vstupné 60 Kč

17.03.2023 od 20:00 hod.
Dělnický dům
MUSIC NIGHT
Koncert mladých kapel Kámo a 
NEMINEM, after párty rozjede DJ 
Láska
Vstupné v předprodeji 100 Kč, na 
místě 150 Kč

19.03.2023 od 16:00 hod.
Dělnický dům
SNĚHURKA A SEDM 
TRPASLÍKŮ
Dětské divadelní představení
Vstupné 70 Kč

21.03.2023 od 15:00 hod.
Městská knihovna Studénka-sídliště
SENIORSKÝ KLUB
Setkávání dříve narozených,tréno-
vání hlavy i rukou, soutěže, kvízy, 
deskové hry
Vstupné zdarma

21.03.2023 od 17:00 hod.
Městská knihovna Studénka-sídliště
MOLEKULÁRNÍ VODÍK 
PRO ZDRAVÍ, KRÁSU A 
DLOUHOVĚKOST
Přednáší produktový specialista H2 
GLOBAL GROUP Miroslav Řehullka.
Vstupné 20 Kč

24.03.2023 od 09:00 hod.
náměstí Republiky
FARMÁŘSKÉ 
A ŘEMESLNÉ TRHY

24.03.2023 od 21:00 hod.
Sportovní centrum-zimák
TEQUILA PARTY
Vstupné 60 Kč

26.03.2023 od 14:30 hod.
Sportovní centrum-zimák
ZÁBAVNÉ BRUSLENÍ
Bruslení tentokrát s maskoty
Vstupné dle platného ceníku

26.03.2023 od 15:00 hod.
Dělnický dům
TANEČNÍ WORKSHOP - 
BRAZILSKÁ SAMBA
Odpolední program povede tanečni-
ce Lucie Vališová, v ceně je welco-
me drink a občerstvení
Vstupné 300 Kč

31.03.2023 od 16:00 hod.
Rodinné centrum Studénka
VELIKONOČNÍ TVOŘENÍ - 
ZAJÍČEK
Velikonoční tvoření pro děti i dospělé
Vstupné 100 Kč

Připravujeme:
01.04. Velikonoční trh s workshopy
06.04. Velikonoční tábor
11.04. Seniorský klub v knihovně
11.04. Muzikoterapie (relaxační koncert v knihovně)

18.04. Gruzie (cestovatelská přednáška v knihovně)
23.04. Koncert v Dělnickém domě
28.04. Kouzelnická HalaBala show s Hopsíkem
28.04. Zájezd na  FLORIA JARO 2023 Kroměříž

Kalendář akcí
březen 2023
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