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Mikroregion Odersko – dobrovolný svazek obcí
…„protože podobné cíle a potřeby je výhodné řešit společně“

 Již od roku 2002
 10 členských obcí
 Společný rozvoj, růst a spojení

Předseda Mikroregionu Odersko

Ing. Pavel Matůšů, místostarosta města Odry
tel.: 556 768 101, matusu@odry.cz

Místopředseda Mikroregionu Odersko

Mgr. Tomáš Machýček, starosta obce Jeseník n/O
tel.: 724 180 667, starosta@jeseniknadodrou.cz

Členové předsednictva Mikroregionu Odersko

Mgr. Vendula Jarošová, starostka obce Heřmanice u
Oder
tel.: 724 189 245, obec@hermaniceuoder.cz
p. Zdeňka Ambrožová, starostka obce Jakubčovice n/O
tel.: 725 141 420, ou@jakubcovice.cz
Mgr. Jiří Vlček, starosta obce Luboměř
tel.: 723 725 724, starosta@lubomer.cz

Členové valné hromady Mikroregionu Odersko

Bc. Roman Münster, starosta obce Heřmánky
tel.: 556 748 046, ouhermanky@seznam.cz
p. Dagmar Novosadová, starostka obce Kunín
tel.: 556 749 950, starosta@kunin.cz
Bc. Nikola Sigmundová, starostka obce Mankovice
tel.: 732 862 339, starosta@mankovice.cz
p. Ludmila Sucháčková, starostka městyse Spálov
tel.: 702 120 206, obec@spalov.cz
Ing. Vladimír Nippert, starosta obce Vražné
tel.: 724 185 454, obec@vrazne.cz

Orgány Mikroregionu Odersko

předseda
místopředseda
5 členné předsednictvo
3 členný kontrolní výbor
10 členná valná hromada
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vlastních projektů nebo pro ně realizovali veřejné zakázky.
O tom, co se v Mikroregionu Odersko událo, co připravujeme, ale
i o tom, jak vidí náš dobrovolný svazek obcí jeden z jeho
zakladatelů, Ing. Vladimír Nippert, se dočtete na následujících
stránkách tohoto vydání zpravodaje.
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Mějte se opravdu hezky
Mgr. Elena Vahalíková
manažerka CSS pro obce Mikroregionu Odersko

Zpravodaj Mikroregionu Odersko. Informační pololetník pro občany a návštěvníky obcí Mikroregionu
Odersko. Vydává dobrovolný svazek obcí Mikroregion Odersko. Adresa: Masarykovo nám. 25, 742 35
Odry. Kontaktní tel.: 775 859 248, e-mail: vahalikova@odersko.cz, www.odersko.cz. Text: Mgr. Elena
Vahalíková. Foto: archiv Mikroregionu Odersko, Karolína Adamcová, Alena Zemanová, Vladimír Nippert.
Foto na titulní straně: Werony
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Rozhovor
O vzniku Svazku, jeho minulosti,
současnosti i budoucnosti
Mikroregion Odersko vznikl na základě Smlouvy
o vytvoření dobrovolného svazku obcí ze dne
19. 12. 2001, kterou podepisovali starostové obcí po
projednání ve svých zastupitelstvech. Dnes, v roce
2018, máme možnost prostřednictvím jednoho ze
zakládajících starostů Svazku, který působí ve vedení
obce do současnosti, porovnat představy, s nimiž do
Mikroregionu Odersko vstupoval s realitou dneška a
vizí do budoucna.
Tímto zákládajícím starostou je Ing. Vladimír Nippert,
starosta obce Vražné, který až do r. 2017 působil
v Mikroregionu Odersko jako místopředseda. Obec
Vražné spadá do správního obvodu ORP Odry a má 852
obyvatel.
Pane starosto, obec Vražné patří do Mikroregionu
Odersko od počátku, byl jste jedním ze zakládajících
starostů Svazku a působíte v něm dodnes. S jakými
představami či motivacemi jste na sklonku roku 2001
Svazek zakládal? Čeho jste chtěl založením Svazku
dosáhnout? Můžete přiblížit okolnosti jeho založení?
Obec Vražné se stala již před rokem 2001, přesně
27. 9. 1999, členskou obcí DSO Region Poodří. Vražné
nebylo v tomto případě obcí zakládající, ale přistupující.
DSO Region Poodří měl 21 obcí a nebylo v něm žádné
město. V té době bylo zakládání dobrovolných svazků
obcí metodicky doporučováno zejména Ministerstvem
zemědělství a Ministerstvem pro místní rozvoj. Důvod
byl prostý, růst podpory svazků obcí na úkor obcí
v dotační politice státu, v rozvoji venkova. Vlastním
zájmem obcí vstupujících do těchto svazků byla však i
potřebná výměna znalostí a zkušeností starostů a
starostek, i účelové spojení více obcí do společných
projektů rozvoje území. Byla to rovněž doba
předvstupních fondů - projektů z prostředků EU. Poloha
obcí Vražné a Jeseník nad Odrou a praktické zkušenosti
z výsledků jejich činnosti v Regionu Poodří nahrávaly
v průběhu roku 2001 k aktivizaci úsilí o založení DSO
Mikroregion Odersko. Byl to zejména tehdejší
místostarosta města Odry Mgr. Jiří Vlček, který
přesvědčil zastupitelstvo města o užitečnosti svazku pro
město a jeho okolí.

Mikroregion Odersko funguje už více než 16 let, mohl
byste zhodnotit, zda se naplnila Vaše původní
očekávání, se kterými jste do Svazku vstupoval? Kam se
za tu dobu Svazek posunul?
Protože vykonávám funkci starosty obce Vražné
nepřetržitě už 24. rok, asi mohu hodnotit. Smysl
dobrovolného svazku obcí – napomoci plošnému
rozvoji celého mikroregionu kolem dnešní obce
s rozšířenou působností III. typu, tedy města Odry, se
pomalu, ale jistě naplňuje. Co se nepodařilo ani za
téměř 17 let bylo přistoupení města Fulnek a obce Vrchy
do Mikroregionu Odersko. Je to škoda, protože obě tyto
obce spadají pod správní celek ORP Odry. Mikroregion
Odersko realizoval za dobu své existence mnoho
zajímavých společných projektů, do kterých by
jednotlivé obce Svazku samostatně ani nešly. Investiční
akce byly účelně doplňovány projekty vedoucími
k výměně zkušeností nejen uvnitř DSO, ale i s partnery z
mikroregionů z Čech, Moravy i Slezska. Dobré podněty
a nápady odjinud se staly živou vodou pro realizaci
dalších společných akcí. Mikroregion Odersko se nelekl
ani výzvy Svazu měst a obcí ČR (SMO) a v posledních 4
letech využívá pod záštitou SMO státní dotační podporu
pro tzv. Centrum společných služeb Mikroregionu
Odersko, které personálně zajišťuje činnosti DSO, dříve
vykonávané nad rámec běžných povinností
představitelů členských obcí dobrovolně.
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Co pro Vás osobně znamená členství v Mikroregionu
Odersko?
Členství obce Vražné v Mikroregionu Odersko svými
klady převýšilo naše členství v Regionu Poodří. Je to
zejména tím, že jsme si bližší polohou i společnou
historií a zájmy. Rozhodně se podle mého názoru
zvýšila váha Oderska v širším regionu (území okresu
Nový Jičín a Moravské brány v kontextu s plochou
Severní Moravy a Slezska). Osobně jsem se chtěl stát
jako představitel poměrně malé obce zastáncem a
propagátorem územního vyrovnávání rozdílů mezi
silnými a slabými stránkami takto pojatého území
s přirozenými přesahy hranic mikroregionu. Jsem rád,
že se mi to většinou dařilo.
Mikroregion Odersko spojuje 10 obcí, které se, dle své
vůle, zapojují jak do společných meziobecních
projektů, tak i do společných řešení podobných potřeb.
Mohl byste čtenářům přiblížit, jaké reálné dopady má
členství v mikroregionu konkrétně pro vaši obec a jaké
dopady pak pociťujete v širším území?
Členství v Mikroregionu Odersko je pro obec Vražné
přirozené a praktické spojení množiny rovnoprávných

subjektů pro hledání východisek řešení vlastních zájmů
obcí v kontextu meziobecní spolupráce a žádoucího
rozvoje regionu ve všech oblastech občanského života.
Každý starosta by měl být tak trochu vizionářem, kam
by podle Vás měl Svazek dále směřovat? Jak si
představujete jeho budoucnost?
Použiji citaci vize ze Strategického plánu rozvoje
Mikroregionu Odersko 2015 – 2022, jejímž jsem
spoluautorem:
Mikroregion Odersko + (zahrnuje i město Fulnek a obec
Vrchy), je svébytným územím, které čerpá to nejlepší ze
svých přírodních a kulturně-historických hodnot. Ty
kontinuálně uchovává a rozvíjí. Je přitažlivým územím s
prostředím kvalitní a stabilní základny pro
plnohodnotný život vlastních obyvatel všech generací,
lákavým a kreativním územím pro návštěvníky z ČR i ze
zahraničí.
Děkuji Vám velmi za rozhovor.
Mgr. Elena Vahalíková
manažerka CSS pro obce Mikroregionu Odersko
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Mikroregion pro své obce
Centrum společných služeb Mikroregionu Odersko
Nejvýznamnějším současným projektem Mikroregionu Odersko, jehož
realizace potrvá až do roku 2020, je tzv. Centrum společných služeb.
V srpnu 2016 otevřel Mikroregion Odersko pro své členské obce a jejich
občany Centrum společných služeb (CSS), které pomáhá obcím jak s
poskytováním služeb v oblasti veřejné správy, tak i s rozvojem v oblastech
školství, sociální péče, cestovního ruchu, bezpečnosti, projektového řízení a
poradenství či veřejných zakázek. CSS tedy slouží jako sdílená
administrativní kapacita, pro členské obce Mikroregionu Odersko a zároveň
jako pojící článek mezi obcemi v oblastech možných společných postupů.
Služby CSS v celé jejich šíři využívají obce s různou intenzitou a v oblastech
různých agend. Jednou z nejčastěji nabízených a členskými obcemi
využívaných služeb v rámci projektu CSS je agenda dotací. Podívejme se
tedy hlouběji na její fungování ve stávajícím volebním období, tj. od
podzimu 2014 do současnosti.
Před vznikem CSS si obce sdružené v Mikroregionu Odersko zajišťovaly
činnosti týkající se agendy dotací samostatně v závislosti na svých
administrativních a finančních možnostech. Mikroregion Odersko nabízel
své služby pouze v případech, kdy se jednalo o společné projekty obcí
v rámci mikroregionu. Jednalo se zejména o akce zabývající se vzděláváním,
výměnou zkušeností, rozvojem cestovního ruchu v mikroregionu či tvorbou
strategie. Ve zhruba 2letém období, od podzimu 2014 do července 2016,
Mikroregion Odersko realizoval 4 projekty meziobecní spolupráce.

Se zahájením činnosti CSS od
1. 8. 2016, kdy byli přijati dva
zaměstnanci, byla všem členským
obcím DSO Mikroregionu Odersko
nabídnuta komplexní podpora a
služby v agendě „dotace“. Obce tak
mají nově možnost využít služeb,
jako jsou: monitoring dotační
podpory pro záměry obcí včetně
konzultace k čerpání dotací,
konzultace obsahové správnosti
žádosti včetně úprav projektu a
jejich přizpůsobení danému
dotačnímu programu, zpracování
žádosti o dotaci včetně potřebných
příloh. Součástí nabízených služeb
je i komplexní dotační management
zahrnující například koordinaci
projektů, poradenství spojené s
řádným využitím dotace, zajištění
zadávacího řízení v souladu
s pravidly, zajištění administrace
daného projektu v průběhu čerpání
podpory i po něm, např. průběžné
vyhodnocovací zprávy, průběžné
vyúčtování, závěrečné vyúčtování
projektu včetně monitorovacích
hlášení.
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Víte že?
CSS pro obce v agendě
dotací realizovalo:
 18 přehledů aktuální
dotační podpory,
 7 individuálních žádostí o
dotaci,
 8 meziobecních žádostí o
dotaci,
 252 konzultací a jednání
v rámci podpory obcí
v oblasti dotací.
Od vzniku CSS výrazně narostl
počet podaných žádostí o dotaci v
rámci projektů meziobecní
spolupráce. Bylo podáno 8 žádostí o
dotaci na meziobecní akce, to je o
100 % více, než tomu bylo
v minulosti. Z toho bylo již 5
projektů podpořeno. Dané údaje jen
dokládají, že díky posílení
administrativní kapacity skrze CSS,
pečlivému zmapování požadavků
starostů na služby v agendě dotací a
seznámení se s plánovanými záměry
obcí napříč mikroregionem, došlo
v této agendě k výraznému zlepšení.

A jak je to v číslech?
Společné projekty Mikroregionu Odersko získaly před vznikem CSS dotace
ve výši 681 157 Kč. Od vzniku CSS se jedná o částku významně vyšší, a to
2 147 913,5 Kč.
Pracovníci CSS také nově zajišťují pro samotné obce službu zpracování
žádosti o podporu. Zatímco před vznikem CSS Mikroregion Odersko
nezpracovával ani neadministroval žádné z obcí žádost o dotaci, od jeho
vzniku, pracovníci CSS připravili pro obce žádost o podporu v sedmi
případech. Projekty byly vždy podpořeny alespoň jedním poskytovatelem
dotace.
Díky systematické práci CSS na jednotlivých projektech, získaly obce na své
akce podporu ve výši 4 849 161 Kč. Nutno však podotknout, že na míru
úspěchu těchto žádostí o dotaci nemá vliv pouze kvalita jejich zpracování,
ale také z naší strany neovlivnitelné faktory, jako jsou velikost finanční
alokace, počet podaných žádostí o podporu a další okolnosti. Žádná ze
zpracovaných žádostí o dotaci pro obce nebyla vyloučena z důvodu
formálních chyb.
Díky přípravě žádosti o dotaci či přímé poradenské činnosti ze strany CSS
mohly být podpořeny např. tyto obecní projekty:
Víceúčelové hřiště, Spálov
Záměr opravy Božích Muk v Heřmanicích u Oder
Komunitní obecní pergola v Heřmanicích u Oder
Modernizace hřiště v Jakubčovicích nad Odrou
Z dotazníkového šetření mezi představiteli obcí, které CSS realizovalo
v lednu 2018, vyplynulo, že představitelé obcí díky službám CSS přisuzují
ve většině případů i větší úspěšnost jejich žádostí o dotaci (ať už
zpracovávají žádost o dotaci skrze pracovníky CSS či samostatně), což
souvisí s dobrou informovaností ze strany CSS a také s kvalitou a rozsahem
poskytovaných služeb v této agendě.
CSS pro obce Mikroregionu Odersko

Centrum společných služeb pro obce Mikroregionu Odersko
Adresa: Masarykovo nám. 25, 742 35 Odry.
Úřední hodiny kanceláře: Pondělí a středa od 8:00 do 12:00
Občané se mohou na Centrum společných služeb obracet ve věcech
spojených s rozvojem mikroregionu.
Kontakty:
Mgr. Elena Vahalíková
manažerka CSS
Tel.: +420 775 859 248
e-mail: vahalikova@odersko.cz

Ing. Pavla Husárová
specialista pro rozvoj
mikroregionu
Tel.: +420 774 849 613
e-mail: husarova@odersko.cz

Ing. Kamila Ambrožová
specialista na veřejné zakázky
Tel.: +420 556 768 187
e-mail: ambrozova@odry.cz

Činnost CSS je spolufinancována z ESF v rámci OPZ, prostřednictvím projektu „Posilování
administrativní kapacity obcí na bázi meziobecní spolupráce“, který realizuje Svaz měst a obcí ČR.
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Mikroregion pro své obce
Mikroregion Odersko
kompostuje, aneb
Kompostér za stovku
Projekt na pořízení domácích
kompostérů pro obce Heřmanice u
Oder, Heřmánky, Mankovice,
Spálov a Vražné podpořil i
Moravskoslezský kraj. Společným
projektem tak obce ušetří téměř
1.890.000 Kč.
Jak už jsme vás v minulém vydání
zpravodaje informovali, pět obcí
Mikroregionu Odersko se zapojilo
do společného projektu na pořízení
560 ks domácích kompostérů pro
své občany.
Mikroregion Odersko podal na
podzim roku 2016 žádost o dotaci
na nákup kompostérů do
Operačního programu Životní
prostředí. Tato žádost byla
podpořena a Mikroregion Odersko
tak mohl pro zapojené obce

nakoupit 560 ks domácích
kompostérů.
Celkové náklady projektu:
1.949.310 Kč
Dotace EU: 1.656.914 Kč (85 %)
Vlastní spoluúčast Mikroregionu
Odersko: 292.396 Kč (15 %)
Na jaře roku 2017 Mikroregion
Odersko požádal i o dotaci
z rozpočtu Moravskoslezského kraje
v rámci programu "Program podpory
financování akcí s podporou EU
pro obce do 3 tis. obyvatel", která
byla na podzim minulého roku
taktéž podpořena.
Moravskoslezský kraj tento projekt
podpořil ve výši max. 79,85 %
vlastní spoluúčasti Mikroregionu
Odersko na projektu, tedy téměř
234.000 Kč.
Náklady obcí na pořízení 560
domácích kompostérů se tak snížily
na pouhých 60. 000 Kč.
1 kompostér tak obec přijde na
pouhých 107 Kč.

Celkové náklady projektu činí
1.949.310 Kč.
Výše podpory z fondů EU:
1.656.914 Kč.
Výše podpory z Moravskoslezského
kraje: 233.478 Kč.
Výše vlastních nákladů: 58.918 Kč.

Tento projekt je spolufinancován
Evropskou unií – Fondem
soudržnosti v rámci Operačního
programu Životní prostředí.

Tento projekt je spolufinancován
z rozpočtu Moravskoslezského
kraje.
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Charitní služby pro Odersko
Možnosti pro různé životní situace
Ošetřovatelská služba

tel.: 737 805 304

Možnost pro nemocné, kteří díky návštěvám zdravotních sester mohou zůstat během léčby ve
svém známém domácím prostředí.

Mobilní hospic

tel.: 737 805 304

Možnost zůstat až do posledních chvil života ve svém známém prostředí se svými blízkými při
zajištění kvalifikované zdravotní péče ve spolupráci s lékaři.

Pečovatelská služba

tel.: 731 075 802

Možnost využít pomoc při samostatném fungování domácnosti seniora nebo jako pomoc
rodinným příslušníkům s péčí o své blízké, která bývá často dlouhodobá a vyčerpávající.

Denní stacionář pro seniory

tel.: 732 472 855

Možnost strávit část dne s dalšími seniory, sdílet s nimi zkušenosti a pohledy na svět očima
své generace a načerpat inspiraci během zajímavého individuálně přizpůsobeného programu.

Půjčovna kompenzačních pomůcek

tel.: 733 308 562

Možnost zapůjčení pomůcek jako jsou polohovací postele, invalidní vozíky a další. Pro
zapůjčení není potřeba potvrzení lékaře ani pojišťovny.

Sociální poradna

tel.: 604 645 378

Možnost pro občany, kteří potřebují informace ze sociální oblasti a poradenství nebo pomoc
při řešení problémů zadluženosti, exekucí, insolvenčních návrhů a splátkových kalendářů.

NZDM Manhattan Odry

tel.: 775 886 946

Možnost pro děti a mládež trávit smysluplně a aktivně volný čas, poradit se o svých
problémech, nebo využít možnost doučování. Kromě běžné činnosti v odpoledních hodinách
pracovních dnů připravujeme také výlety a různé akce s pestrým programem i během
prázdnin.

Humanitární sklad

tel.: 733 308 562

Možnost zapůjčení vysoušečů a materiální pomoci v případě mimořádné události.
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Mikroregion pro své obce
Co se v roce 2017 povedlo?
Mikroregion Odersko v minulém roce realizoval několik projektů meziobecní spolupráce. Některé byly podpořeny
finanční dotací, jiné byly realizovány z vlastních zdrojů. Do každého z nich se zapojovaly obce podle svého
uvážení a potřeb.
Přehled realizovaných meziobecních projektů:
č.

1.

2.

Název projektu/stručný popis
Elektronická evidence vysypaných sběrných nádob
Zavedení čárových kódů na popelnice - obce mají přesná čísla o počtu
popelnic, které svozová společnost vyvezla, a tedy i transparentní systém pro
vyúčtování za svoz komunálního odpadu.
Jednotný vizuální styl
Původní grafické ztvárnění z roku 2002 vystřídal logotyp symbolizující
spojení území a obcí v něm.

Počet zapojených obcí

4

10

3.

Management v Mikroregionu Odersko 2017
Financování účetní a finančního manažera Svazku.

10

4.

Mikroregion Odersko kompostuje
Pořízení 560 ks domácích kompostérů.

5

5.

Odchyt psů v MO
Zajištění odchytu toulavých psů v obcích Mikroregionu Odersko.

9

6.

7.

8.

9.

Opravy komunikací v obcích MO
Společné zadání veřejné zakázky na opravu komunikací v obcích
Mikroregionu Odersko s cílem získání výhodnější cenové nabídky v případě
zadání zakázky jako celku.
Posilování administrativní kapacity obcí na bázi meziobecní spolupráce –
CSS
Zajištění sdílené administrativní kapacity v rámci Centra společných služeb.
Společný nákup energie v MO
Společná aukce elektrické energie v obcích Mikroregionu Odersko s cílem
získání výhodnější cenové nabídky.
Zkušenější mikroregion
Cílem projektu je rozvinutí spolupráce členských obcí mikroregionu
na obnově a rozvoji venkova – výměna zkušeností při realizaci projektů,
odborné vzdělávání a vytvoření propagačních materiálů mikroregionu
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3

10
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Mikroregion Odersko v rámci Centra společných služeb pomáhal obcím s přípravou, administrací, případně i
realizací těchto individuálních projektů:
č.

1.

Název projektu/stručný popis

Obec

Komunitní obecní pergola v Heřmanicích u Oder
Výstavba obecní pergoly pro setkávání občanů, návštěvníků obce, ale i pro
venkovní výuku žáků místní základní školy (realizace v r. 2017).

Heřmanice u Oder

2.

Záměr opravy Božích Muk
Oprava Božích muk v Heřmanicích u Oder (realizace v r. 2017).

3.

Víceúčelové hřiště, Spálov
Výstavba víceúčelového hřiště ve Spálově (realizace v r. 2017/2018).

4.

Modernizace hřiště Jakubčovice nad Odrou
Modernizace hřiště (realizace v r. 2017/2018).

Jakubčovice nad Odrou

5.

Demolice části budovy v Jakubčovicích nad Odrou
Příprava projektu v r. 2017/2018.

Jakubčovice nad Odrou

6.

Oprava hřbitovní zdi v Heřmánkách
Příprava projektu v r. 2017/2018.

7.

Odbahnění malé vodní nádrže
Příprava projektu v r. 2017/2018.

Heřmanice u Oder

Spálov

Heřmánky

Jakubčovice nad Odrou

Komunitní obecní pergola v Heřmanicích u Oder.
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Turistická oblast Poodří – Moravské Kravařsko
Pohádkové Poodří v roce 2018
Turistická oblast Poodří – Moravské Kravařsko se
nachází na území Mikroregionu Odersko, Regionu
Poodří, Bílovecka a města Fulnek, Studénka a
Klimkovice. Oblast, ve které působily mnohé významné
osobnosti, je bohatá na přírodní atraktivity i historické
objekty, je protkána bohatou sítí cyklotras a stezkami
pro turisty. Některá zajímavá místa tohoto regionu
navíc zabydlely pohádkové bytosti.
Naši skřítkové našli svůj domov ve dvanácti objektech
po celém Poodří – Moravském Kravařsku. Záchrannou
stanici v Bartošovicích osídlil skřítek, jenž bude léčit
zvířata a stromy, v tamním zámku bude na malé i velké
návštěvníky čekat víla, které se říká Bartošovická
Rusalka. Rodný dům Johanna Gregora Mendela ve
Vražném-Hynčicích obývá skřítek Kulihrášek, vodní
mlýn Wesselsky v Loučkách u Oder ohlídá Rarášek a
oderskou Katovnu, bývalé městské vězení, pro změnu,
skřítci Prutníčci.

Princeznu Terezku uvidíte v informačním centru ve
Fulneku a další skřítky, vodníka Puškvorečka a Plamínka
pak v Muzeu obce Albrechtičky a v Muzeu venkovského
života a zemědělství ve Skotnici. Svého skřítka
Větroplacha má i Balerův větrný mlýn ve Spálově.
Další kouzelní skřítci, Picmoši, se už zabydleli v
Pohádkovém sklepení muzea v Bílovci. Rodinku
roztomilých Picmochů tvoří Apolenka, Madlenka, malá
Dorotka či Jozífek. Skřítků je tam však mnohem více,
sklepení se jimi jen hemží a stačí se pozorně dívat.
U zámku ve Studénce hlídá questing trasu Bludička
Kotvička a v infocentru v Sedlnicích přebývá víla
Sněženka, která na jaře hlídá koberce sněženek v nivách
řeky Odry. Brzy se do Klimkovic bude stěhovat
za kamarádkou veverkou Augustinkou i náš „cestovatel“
Floriánek Všudybyl .

Pohádkové putování
Na začátku putování Pohádkovým Poodřím dostanou
děti takzvaný „Vandrbuch“ (pohádkový pas). Až navštíví
pět skřítků, splní jejich úkoly a budou mít „Vandrbuch“
vyplněný, mohou se těšit na divadýlko či jiné dárky.
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Začátkem roku 2019 pak proběhne ještě velké slosování
o zajímavé ceny.
Prvních tisíc malých návštěvníků získá na dvanácti
pohádkových místech již při návštěvě skřítka malého
prstového maňáska. Některé objekty si můžete
prohlédnout v kostýmech princezen, princů,
mlynářských chasníků apod.
A víte, že naši skřítkové mají už i své vlastní pohádky?
Najdete je na YouTube – Pohádkové Poodří.
V letošním roce se do pohádkového putování mohou
zapojit i děti z Polska.

Skřítkové z Pohádkového Poodří letos
uvítají dětské návštěvníky z Polska
Destinační management turistické oblasti Poodří –
Moravské Kravařsko, o.p.s., jehož je Mikroregion
Odersko aktivním členem, získal dotaci z Fondu
mikroprojektů 2014-2020 v Euroregionu Silesia v rámci
programu INTERREG V-A ČR-Polsko na realizaci
přeshraničního projektu "Pohádková Odra".
Tento projekt je zaměřen na přenos úspěšného
turistického produktu Pohádkové Poodří na polskou

Bližší informace, soutěže a zajímavosti ze života skřítků
můžete sledovat na Facebooku (FB Pohádkové Poodří) a
webových stránkách Pohádkové Poodří
www.pohadkovepoodri.cz.
Bc. Pavlína Ambrosch
ředitelka Destinačního managementu turistické oblasti
Poodří – Moravské Kravařsko, o.p.s.
Projekt Pohádkové Poodří byl finančně podpořen ROP
Moravskoslezsko, Moravskoslezským krajem a nově
z Fondu mikroprojektů 2014-2020 v Euroregionu Silesia
v rámci programu INTERREG V-A ČR-Polsko.

stranu hranice. V rámci projektu dojde k představení
pohádkových objektů v Poodří polským rodinám s dětmi
a školním kolektivům, aby se i oni stali návštěvníky
těchto turistických atraktivit, ve kterých je budou
provázet pohádkové postavičky.
Partnery projektu jsou polská a česká strana Euroregionu
Silesia (www.euroregion-silesia.cz a www.euroregionsilesia.pl).
Bc. Pavlína Ambrosch
ředitelka Destinační management turistické oblasti
Poodří – Moravské Kravařsko, o.p.s
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Připravujeme na rok 2018
V lednu 2018 byly Mikroregionem Odersko podány žádosti o dotace na projekty v celkové výši nákladů
1.540.000 Kč, z toho požadovaná dotace činí 820.000 Kč.

Management v Mikroregionu Odersko v roce 2018
Jako každý rok Mikroregion Odersko ke své
činnosti potřebuje i zajištění služeb v oblasti
účetnictví a ekonomické a finanční agendy.

Právě na tyto činnosti požádal Svazek o dotaci
z rozpočtu Moravskoslezského kraje ve výši
50.000 Kč. Celkové náklady na rok 2018 činí
100.000 Kč.

Mikroregion Odersko za poznáním v roce 2018
Cílem projektu je rozvinutí spolupráce členských
obcí mikroregionu na obnově a rozvoji venkova výměna zkušeností při realizaci projektů, odborné
vzdělávání a vytvoření propagačních materiálů

mikroregionu. Celkové náklady projektu činí
300.000 Kč. Žádost o dotaci ve výši 200.000 Kč
byla podána na Ministerstvo pro místní rozvoj
v rámci programu Podpora rozvoje regionů,
podprogramu Podpora obnovy a rozvoje venkova.

Na Odersku nebloudíme
Projekt „Na Odersku nebloudíme“ je zaměřen na
oblast cestovního ruchu v našem mikroregionu.
Předmětem projektu je pořízení 4 digitálních
„totemů“, tedy venkovních informačních kiosků,
které budou návštěvníky, ale i občany informovat
jak o místních atraktivitách v rámci celého
mikroregionu, tak i např. o aktualitách z úřadů či z
místních spolků, a to v audiovizuální podobě i
v žádoucích jazykových mutacích.

Digitální informační totemy budou umístěny ve
městě Odry a v obcích Jeseník nad Odrou, Kunín a
Vražné. Mohou tak informovat návštěvníky
mikroregionu např. o možnostech rodinných
výletů v území, o historii či aktuálním dění.
Celkové náklady projektu činí 940.000 Kč. Žádost
o dotaci ve výši 470.000 Kč byla podána na
Ministerstvo pro místní rozvoj v rámci
podprogramu Rozvoj základní a doprovodné
infrastruktury cestovního ruchu.
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Odborné sociální poradenství
zaměřené na dluhovou
problematiku
Co je posláním poradny?
Naším posláním je poskytovat informace, radu a pomoc všem těm, kteří se ocitli v nepříznivé sociální situaci nebo
jsou takovou situací ohroženi a nedokážou ji řešit vlastními silami. Snahou poradny je, aby klienti znali svá práva,
povinnosti a byli sami schopni chránit své oprávněné zájmy rozvíjením schopností, dovedností a kompetencí
k samostatnému řešení situace. Předejít sociálnímu vyloučení vyřešením nebo zmírněním své nepříznivé sociální
situace a zamezit dalšímu prohlubování nepříznivé sociální situace. Služba je poskytována bezplatně.

Komu poskytujeme naše služby?
Poradna poskytuje služby osobám od 18 let, které se dostaly do tíživé sociální situace způsobené dluhy nebo jim
taková situace hrozí a nemohou, či nezvládnou ji řešit vlastními silami.

Zásady poskytování služby
bezplatnost, diskrétnost, nestrannost, anonymita, individuální přístup, respekt k účasti klientů na řešení.
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V čem Vám poradíme a pomůžeme?


zjištění stavu zadluženosti včetně další pomoci a spolupráce při výběru řešení této nepříznivé sociální
situace



návrhem na povolení oddlužení (splnění podmínek, doložení podkladů, zpracování, podání na soud,
pomoc a spolupráce v průběhu řízení)



poradíme a pomůžeme s exekucí (odvolání, odpor proti platebnímu rozkazu, zastavení exekuce,
vyloučení věcí ze soupisu, splátkový kalendář)



poskytujeme potřebné informace klientům (např. číslo zákona nebo znění vybraných paragrafů dluhy
v manželství i mimo něj, sestavení rodinného rozpočtu, možnosti zvyšování příjmů)



zprostředkováváme kontakt na další pomáhající instituce, rady (hledáme společně různé způsoby řešení
situace, zvažujeme jejich klady a zápory)

Co neprovádíme?
Nejsme odborným pracovištěm sociální péče, nestanovujeme sociální dávky, neposkytujeme odborné služby
klinických psychologů a rodinných poradců, nenahrazujeme činnost právních kanceláří. Neposkytuje hmotnou a
finanční pomoc, ani ubytování.

Otevírací doba poradny Odry
Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek

00

00

7: -12.
00
00
7: -12.
00
00
7: -12.
00
00
7: -12.
00
00
7: -12.

30

00

12: -17.
30
30
12: -14.
30
00
12: -17.
30
30
12: -14.

Poradnu můžete kontaktovat osobně, telefonicky a e-mailem. Na poslední konzultaci je nutné se dostavit vždy
alespoň 30 minut před koncem konzultační doby. V případě, že se klient nemůže dostavit na objednanou
konzultaci, prosíme, aby se telefonicky či jinak omluvil.

KDE NÁS NAJDETE?
Charita Odry, Hranická 1110/32, Odry
vedoucí odborné sociální poradny
Ing. Michaela Dlabajová
E-mail:

sociální pracovnice
Aneta Davidová DiS.
E-mail:

sociální pracovnice
Bc. Kateřina Pešlová
E-mail:

michaela.dlabajova@odry.charita.cz

aneta.davidova@odry.charita.cz

katerina.peslova@odry.charita.cz

Telefon: 604 645 378

Telefon: 731 228 547

Telefon: 739 783 911

Charita Odry ve spolupráci s Agenturou pro sociální
začleňování a městem Odry získala finanční prostředky na
poskytování dluhového poradenství pro občany města Oder a
okolí z projektu Evropské unie – Evropského sociálního fondu
z operačního programu Zaměstnanost,
CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_026/0003559.

Charita Odry rovněž získala akreditaci od Ministerstva
spravedlnosti k poskytování služeb v oblasti oddlužení k
zpracovávání insolvenčních návrhů a jejich podání soud.
Nabízí zpracování insolvenčních návrhů, zastavení exekuce,
splátkové kalendáře, odklad splátek, odvolání k soudu,
žádosti o výplatu nezabavitelné částky, pomoc při zvyšování
příjmů ad.
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Kalendář akcí
DUBEN 2018
1. 4., sokolovna Spálov
Velikonoční zábava

24. 4., od 17:00, sál ZUŠ Odry
II. Absolventský koncert žáků ZUŠ

1. – 2. 4., Klášter Blahutovice
Velikonoční výstava

26. 4., od 19:00, Dělnický dům Odry
Caveman – divadlo

1. 4., Heřmanice u Oder
Pletení tatarů, pořádá SDH Véska

28. 4., Blahutovice – fotbalového hřiště
Stavění májky

1. 4., Jeseník nad Odrou a okolní obce
Jízda osením

28. 4., Hůrka – areál bývalé školy
Táborák s pálením čarodějnic

2. 4., Heřmanice u Oder
Velikonoční průvod, pořádá SDH Véska

28. 4., od 15:00, Dobešov
Pálení čarodějnic a stavění máje, pořádá OV
Dobešov

4. 4., Odry, kaple sv. Rodiny
Večer chval, koncert v kapli sv. Rodiny, pořádá
Střední škola Odry
7. 4., od 8:30, Odry
Den Země, úklid přírody (pořádá ČSOP)
7. 4., sokolovna Spálov,
Divadlo Ventyl ,,Dva nahatý chlapi"
15. 4., Luboměř
Vítání občánků
17. 4., od 17:00, sál ZUŠ Odry
I. Absolventský koncert žáků ZUŠ
19. 4., od 19:00, Dělnický dům Odry
Odhalená pravda – divadlo

29. 4., od 16:00, Polouvsí – u Hospůdky
v Polouvsí
Stavění máje, pálení čarodějnic
30. 4., Heřmánky
Pálení čarodejnic
30. 4., Heřmanice u Oder
Stavění máje, pořádá SDH Véska
30. 4., Jeseník nad Odrou – areál TJ Slavoj
Stavění májky
30. 4., Kunín
Pálení čarodějnice Máni Kulhavé
30. 4., 17:00 – 24:00, Sportovní areál Vražné
Pálení čarodějnic

KVĚTEN 2018
1. 5., Odry
Bílý kámen - cyklistická akce ve vojenském újezdu
Libavá

3. 5., sál Dělnického domu Odry
III. Absolventské vystoupení žáků ZUŠ – taneční
oddíl a bicí nástroje

2. 5., od 17:00, MIC – Galerie Odry
Vernisáž výstavy Lucie Čejkové

6. 5., Heřmanice u Oder
Mše sv. Floriana, pořádá SDH Véska

18

12. 5., Kunín
Rybářské závody

19. 5., Kunín
Myslivecká soutěž v Pelikánce

12. 5., Luboměř
Okrsková soutěž sboru dobrovolných hasičů

20. 5., Hůrka – areál koupaliště
Hasičská soutěž – žáci

13. 5., Polouvsí – sál KD
Den matek

25. 5., Zámecký park Odry
ZUŠ v parku, školní minifestival, pořádá ZUŠ

13. 5., Hůrka – sál KD
Den matek

25. 5., 17:00 - 24:00, Rodný dům J. G. Mendela
Muzejní noc

13. 5., Jeseník nad Odrou – sál KD
Den matek

26.5. Heřmanice u Oder
Kácení Máje, pořádá TJ Rozkvět

13. 5., sokolovna Spálov
Školní akademie

26. 5., Kunín
Historická bitva v zámeckém parku

15. 5., sál Dělnického domu v Odrách
Taneční revue

26. 6., Blahutovice – fotbalové hřiště
Kácení májky, dětský den

17. 5., od 17:00, sál ZUŠ Odry
Koncert ZUŠ ke Dni matek

26. 5., Heltinov
Hodová zábava na Heltinově

18. 5., od 21:30, cvičiště za Železářstvím Orava
Odry
Noční hasičská soutěž, pořádá SDH Odry

28. 5., Muzeum Oderska
Tošovický kostel, vernisáž výstavy v Muzeu
Oderska, která potrvá do konce roku 2018
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ČERVEN 2018
1. 6., Jeseník nad Odrou – areál TJ Slavoj
Kácení májky s májovou zábavou

10. 6., Jakubčovice n/O
Hasičská soutěž o cenu obce u fotbalového hřiště

1. 6., Zámecký park Odry
Oslava Dne dětí v Zámeckém parku, pořádá SVČ
Juventus Odry

12. 6., sokolovna Spálov
Žákovský koncert

2. 6., Heřmanice u Oder
Dětský den, pořádá Spolek žen
2. 6., Heřmánky
Den dětí a kácení
2. 6., Polouvsí – u Hospůdky v Polouvsí
Dětský den, Kácení máje

15. 6. – 16. 6., okolí Dělnického domu v Odrách
Oderský den 2018
16. 6., sokolovna Spálov
Závěrečný koncert ZUŠ
16. 6., areál TJ Spálov
Dětský den

2. 6., Kunín
Den dětí

17. 6., Polouvsí – prostranství fotbalového hřiště
Den otců a soutěž o nejlepší guláš na nějakém
ohni

2. 6., Kunín
Hudební přehlídka kapel

23. 6., Heřmanice u Oder
Vésčanská lávka, pořádá Spolek žen

2. 6., Luboměř
Kácení máje

23. 6., Hůrka – areál bývalé školy, sál KD
Myslivecké odpoledne

2. 6., 16:00 - 24:00, Hasičská zbrojnice Vražné
Kácení máje a Dětský den

24. 6., od 14:00, Jeseník nad Odrou – u Adamců
Primátorky – soutěž netradičních plavidel na
Odře

4. – 8. 6, od 18:00, Polouvsí – prostranství
fotbalového hřiště
Pohádky pod dubem
9. 6., Jeseník nad Odrou a okolní obce
Jesenická šlapačka
9. 6., Jeseník nad Odrou, Hrabětice
Pohádkový les pro děti
9. 6., Blahutovice – rybník
Rybářské závody pro děti a ženy
9. 6. – 10. 6., Zámecký park Odry
Víkend otevřených zahrad – komentované
prohlídky Zámeckého parku

24. 6., 13:00 - 19:00, Sportovní areál Vražné
Fotbalový turnaj žáků
30. 6., Jakubčovice n/O
Turnaj v malé kopané EuroviaCup na fotbalovém
hřišti
30. 6., Jeseník nad Odrou – areál TJ Slavoj
Turnaj v malé kopané – diskotéka, zahájení
prázdnin
30. 6., Kunín
XIX. zámecká slavnost
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ČERVENEC 2018
5. 7., 10:00 – 24:00, Sportovní areál Vražné
Volejbal - turnaj smíšených družstev, večerní
zábava
7. 7., Heřmanice u Oder
Turnaj TJ, pořádá TJ Rozkvět
14. 7. Jakubčovice n/O
Jakubčovické hody, program na fotbalovém hřišti
14. 7., Hřiště TJ Slavoj Jeseník nad Odrou
Hasičská soutěž – muži a ženy
14. 7., Dobešov
44. ročník tradičního fotbalového turnaje a
taneční zábava, pořádá OV Dobešov

21. 7., Luboměř
Myslivecké posezení
21. 7., 09:00 - 02:00, Sportovní areál Vražné
Slavnosti obce Vražné 2018
21. - 22. 7., areál TJ Spálov
Spálovské hody
28. 7., Heřmanice u Oder
Soutěž o pohár starostky obce, pořádá SDH Véska
28. 7., Hůrka – koupaliště
Králíkárna – nohejbalový turnaj
28. 7., Luboměř
Fotbalový turnaj

SRPEN 2018
4. 8., Heřmanice u Oder
Letní srpnové odpoledne, pořádá SDH Heřmanice

4. 8., Hůrka – střelnice, bažantnice
O putovní pohár MS Hůrka

4. 8., Heřmánky
Letní kino (dle počasí)

4. 8., Polouvsí – prostranství fotbalového hřiště
Den obce Polouvsí
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11. 8., Luboměř
Hodová zábava v Luboměři

18. 8., od 14:00, Dobešov
Nohejbalový turnaj, pořádá OV Dobešov

12. 8., Luboměř
Hodové nedělní odpoledne

25. 8. Heřmanice u Oder, Véska výletiště
Stanování, pořádá Spolek žen

17. – 19. 8., Jeseník nad Odrou – areál TJ Slavoj
Slavnost obce (634 let od vzniku obce)

25. 8., Luboměř
Ukončení prázdnin

17. - 19. 8., Kunín
Zámecký kinematograf

25. 8., Mankovice
Den obce Mankovice 2018

18. 8., Heřmánky
Letní kino (dle počasí)

25. 8., od 19:00, kostel sv. Bartolomějě v Odrách
„Slavnostní zahájení“ 10. jubilejního varhanního
festivalu (účinkuje Karel Martínek - Olomouc)

18. 8., Heřmanice u Oder
Srpnová noc, pořádá TJ Rozkvět

26. 8., od 9:30, kostel sv. Bartolomějě v Odrách
Oderská poutní mše svatá (účinkuje Chorus
Collegium Odry)
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ZÁŘÍ 2018
1. 9., Heřmánky
Sportovní odpoledne - ukončení prázdnin

16. 9., Kunín
Kunínská pouť

1. 9., Luboměř
Hubertova jízda

21. 9., od 16:30, náves Hynčice a Rodný dům J.
G. Mendela
100 let české státnosti – regionální oslava 100.
výročí vzniku Československa

1. 9., železniční zastávka Klokočov
Den s ČSOP na železniční zastávce Klokočov
(pořádá ČSOP)
8. 9., Heřmánky
Gulášobraní

28. 9., Hrabětice, kaple sv. Václava
Svatováclavská mše

8. 9., Hůrka – areál koupaliště
Horecká traktoriáda
14. 9., Zámecký park v Odrách
Pohádková cesta Zámeckým parkem, pořádá
město Odry
15. 9., Farma Blahutovice
III. Blahutovické derby

22. 9., od 19:00, kostel sv. Bartolomějě v Odrách
II. Koncert – „Kouzlo varhanní improvizace“
(účinkuje David Postránecký – Brno)

28. 9., Hůrka – střelnice, bažantnice,
Svatováclavské brokové střelby
29. 9., Heřmanice u Oder
Podzimní zábava, pořádá SDH Heřmanice

„ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA“, sledujte webové stránky obcí

www.hermaniceuoder.cz
www.obec-hermanky.cz
www.jakubcovice.cz
www.jeseniknadodrou.cz
www.kunin.cz
www.lubomer.cz
www.mankovice.cz
www.odry.cz
www.spalov.cz
www.vrazne.cz

23

24

