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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. Libor Helis, starosta města Odry
tel.: 556 768 100, helis@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. Ludmila Sucháčková, starostka městyse Spálov
tel.: 702 120 206, obec@spalov.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, Dis. starostka obce Kunín
tel.: 556 749 950, starosta@kunin.cz
Bc. Nikola Staffová Sigmundová, starostka obce
Mankovice
tel.: 732 862 339, starosta@mankovice.cz
p. Antonie Pecníková, starostka obce Jakubčovice n/O
tel.: 725 141 420, ou@jakubcovice.cz
Ing. Gabriela Grzegorzová, starostka obce Vražné
tel.: 724 185 454, obec@vrazne.cz

Orgány Mikroregionu Odersko

předseda
místopředseda
5 členné pracovní předsednictvo
3 členný kontrolní výbor
10 členná valná hromada
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Milí čtenáři,
díky podzimním komunálním volbám došlo i
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Turistická oblast Poodří
Moravské Kravařsko

obce Jeseník n/O. Nově zvolená starostka obce
Jakubčovice n/O, paní Antonie Pecníková, byla zvolena členkou
kontrolního výboru a poslední změna v obsazení nastala v obci
Vražné, kde byla zvolena starostkou Ing. Gabriela Grzegorzová.
Moravskoslezským krajem rezonuje 3. kotlíková dotace. Jde o
významnou záležitost hodnou pozornosti všech domácností, kde
topí staršími kotli. Od 1. 9. 2022 totiž zákon o ochraně ovzduší
zakazuje používání kotlů 1. a 2. emisní třídy. Většina obcí

Skřítkové z Pohádkového Poodří
12

Mikroregionu Odersko svým občanům nabídla bezúročnou půjčku

Připravujeme na rok 2019

Iniciativou Mikroregionu Odersko pak bylo zajistit společného

Podané žádosti o dotaci
13

tak, aby si výměnu kotle mohla dovolit opravdu každá domácnost.
specialistu, který občanům pomůže jak s technologickým řešením
přímo v jejich domácnosti, tak i s vyplněním potřebných dokumentů.
Občané se již nemusejí bát, že by administrativu s tímto spojenou

Kalendář akcí
16

nezvládli.
Přeji Vám krásné jaro a aktivní léto. A jako tip na výlety
v mikroregionu najdete na stránkách tohoto zpravodaje i mapku se
zajímavými místy, které stojí za vidění. Mapku v celé její velikosti si
můžete vyzvednout na vašich obecních úřadech.
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. Foto na titulní straně: Petr Orság
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Rozhovor
Mikroregion Odersko očima Mgr.
Venduly Jarošové, mladé svérázné a akční
starostky obce Heřmanice u Oder, která
je v této funkci již druhé volební období
Mikroregion Odersko vznikl na základě Smlouvy
o vytvoření dobrovolného svazku obcí ze dne
19. 12. 2001, kterou za obec Heřmanice u Oder
podepisoval tehdejší starosta Antonín Zimmer.
Heřmanice u Oder je obec s 332 obyvateli. Je tedy
hned po Heřmánkách druhou nejmenší obcí našeho
mikroregionu.

zastupiteli v čele s panem místostarostou Pavlem
Křenkem se nám podařilo udělat a zorganizovat mnoho
věcí. Úspěšně jsme čerpali dotace na obecní komunitní
pergolu a opěrnou zeď či na opravu komunikací a
kanalizace po živelných pohromách, zúčastnili jsme se
soutěže Vesnice roku 2018. Ale vypíchnout skutečně
musím hlavně spolupráci zdejších spolků a občanů
v rámci společenských a kulturních akcí. Nejdůležitější
jsou vztahy. Starosta může sám rozhodnout, může
leccos vyřídit či napsat, ale sám nezorganizuje žádnou
akci.

Současnou starostou je Mgr. Vendula Jarošová, akční
žena s velkým srdcem. Co ji vedlo do komunální
politiky? Jak hodnotí svou práci v obci? Jak se dívá na
meziobecní spolupráci v rámci Mikroregionu Odersko?
Jaká očekávání od našeho dobrovolného svazku měla,
když nastupovala do funkce? A byla naplněna? Jak
hodnotí minulost, současnost a má i vizi do budoucna?
Na tyto otázky odpovídá Mgr. Vendula Jarošová.
Do starostovského křesla jste usedla v roce 2014. Co
Vás vedlo ke vstupu do komunální politiky? Můžete
přiblížit toto období? Jaký byl Váš starostovský start?
S otázkou, zda bych nechtěla kandidovat do obecního
zastupitelstva, se na mne obrátila tehdejší starostka obce
paní Irena Šímová. V Heřmanicích u Oder jsme
s manželem a dětmi bydleli teprve krátce, konkrétně od
roku 2012. Byli jsme nadšeni okolní přírodou, zdejší
malotřídní školou a místní lidé nás velmi hezky přijali
mezi sebe. Moc dlouho jsem se nerozmýšlela, chtěla
jsem se podílet na chodu a rozvoji obce, lákaly mne
nové věci, proto jsem souhlasila. Vyšlo to, měla jsem
radost. Období to bylo těžké, nemohu tvrdit, že ne.
Musela jsem se hodně věcí naučit a to nejen z hlediska
odbornosti, ale i v rámci komunikace a spolupráce s
lidmi. Je třeba ostatní vnímat jako své zrcadlo. Neurážet
se, jít dál, pochopit a porozumět… Od začátku až po
současnost mi mnoho hodných lidí pomáhalo, bez nich
bych na tomto starostovském křesle nebyla.
Jak hodnotíte práci pro obec a její občany nyní, po více
než 4 letech zkušeností?

Vaším zvolením do funkce starostky jste se stala také
zástupkyní obce Heřmanice u Oder v dobrovolném
svazku obcí Mikroregion Odersko. V té době měl
Svazek za sebou již více než desetiletou existenci. Jaké
představy či očekávání jste od členství v Mikroregionu
Odersko měla vy osobně?
Na začátku minulého volebního období tedy v roce
2014 jsem potřebovala mnoho věcí konzultovat a sdílet
své nové dojmy se zkušenějšími kolegy. Mikroregion
Odersko byl v tomto směru pro mě ideálním prostředím.
Starostky a starostové ostatních členských obcí byli
srdeční a vstřícní. Seznámila jsem se s mnoha
inspirativními osobnostmi. Členství v mikroregionech
obecně je pro malé obce našeho typu důležité, jedná se
především o možnost zadávání společných zakázek
apod.

Pokud bych zkušenosti z minulých čtyř let měla shrnout
jedním slovem, bylo by to slovo - spolupráce. Se
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Mohla byste zhodnotit, zda se naplnila Vaše původní
očekávání, se kterými jste do Svazku vstupovala? Kam
se za dobu Vašeho působení Svazek posunul?
Výrazným posunem byl vznik Centra společných služeb
(CSS), což inicioval tehdejší starosta obce Vražné, Ing.
Vladimír Nippert. Práce, která spočívala na bedrech
předsedy a místopředsedy Mikroregionu Odersko, se
přesunula na zaměstnance CSS. Díky CSS se nám
podařilo získat výše zmíněné dotace. Spolupráce je ale
širšího spektra, zmíním nejvýraznější pomoc v minulém
roce, a to zajištění služeb a poradenství v rámci GDPR.
Co pro Vás osobně znamená členství v Mikroregionu
Odersko?
Členství v Mikroregionu Odersko mi osobně umožňuje
spolupracovat s jinými starosty, získávat informace a
nové zkušenosti. Mám na mysli nejen starosty a
starostky jiných mikroregionů v České republice, ale i
v sousedních státech. Velmi inspirativní pro mne bylo
setkání se starosty od slovensko-maďarských hranic.

Mikroregion Odersko spojuje 10 obcí, které se, dle své
vůle, zapojují jak do společných meziobecních
projektů, tak i do společných řešení podobných potřeb.
Mohla 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 přináší naši obci především
finanční úspory. Mikroregion nabízí členským obcím
zdarma dotační servis, který bychom si museli zajišťovat
prostřednictvím specializovaných firem. Mikroregion

zajistil pro členské obce služby v rámci GDPR. Máme
k dispozici vzory smluv a směrnic, které můžeme bez
poplatku použít. Rovněž probíhají kontroly úředních
desek na webových stránkách obce, dostáváme např.
upozornění na blížící se data vyvěšení Výročních zpráv
apod. Nelze opomenout vyjednávání např. s firmou AVE
o pytlových svozech, kdy díky zapojení více obcí došlo
ke snížení ceny. Prostřednictvím webových a
facebookových stránek Mikroregionu Odersko můžeme
šířit do světa i pozvánky na různé akce – např. zápisy do
škol a školek, pozvánky na plesy, hasičské soutěže apod.

Každý starosta by měl být tak trochu vizionářem, kam
by podle Vás měl Svazek dále směřovat? Jak si
představujete jeho budoucnost?
Pro mne je velmi důležité, aby široká veřejnost,
potažmo také nově příchozí zastupitelé členských obcí
vnímali potřebu spolupráce. Holý fakt je ten, že vždy
budou menší obce potřebovat pomoc měst větších.
Pravděpodobně to nikdy nebude naopak. Důležité je ale
vnímat území celistvě. Máme společnou historii, všem
starostům nám jde o zvelebování a rozvoj. Nesmí se
zapomínat na důvod a původní myšlenku, kvůli které
Mikroregion Odersko vznikl. Je třeba s lidmi mluvit,
diskutovat a vysvětlovat tak, aby byl Svazek skutečně
vnímán jako pomocník společného rozvoje celého
území Oderska. Pokud Mikroregion Odersko takto
vnímán nebude, efektivní budoucnost nemá.
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

Víte že?
CSS v roce 2018 zpracovalo:
 17 veřejných zakázek
 16 dotačních projektů,
 70 různých smluv a
objednávek,
 8 směrnic a obecně
závazných vyhlášek,
 16 analýz nakládání s
osobními údaji na obcích
a školách.
 CSS tak ušetřilo obcím
více než 1.600.000 Kč.

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.
Mezi nejčastěji využívané služby patří dotační poradenství včetně
vypracování žádostí o dotace či administrace projektů a veřejných
zakázek, zpracování smluv či obecně závazných vyhlášek a od minulého
roku také problematika ochrany osobních údajů, v rámci které
Mikroregion Odersko členským obcím zajišťuje pověřence pro ochranu
osobních údajů, poskytuje rady, vypracovává dokumenty, vzory či
analýzy tak, aby obce vyhověly zákonným požadavkům dle EU nařízení GDPR.
CSS pro obce Mikroregionu Odersko

Centrum společných služeb pro obce Mikroregionu Odersko
Adresa: Masarykovo nám. 25, 742 35 Odry (vchod ze zadní části budovy,
směrem od pošty)
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. Pavel Matůšů
specialista na veřejné zakázky
Tel.: +420 603 491 393
e-mail: matusu.pavel@seznam.cz

 Tomáš Bíbrlík
pověřenec pro ochranu osobních údajů
Tel.: +420 777 698 876
e-mail: poverenec.gdpr@odersko.cz

Seznam veřejných služeb v Mikroregionu Odersko naleznete na webových stránkách www.odersko.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

Výměna kotlů potřetí
Pořízení nového ekologického
zdroje vytápění bude pro majitele
rodinných domů
v Moravskoslezském kraji
jednodušší. Domácnosti, které
nemají našetřeny prostředky na
výměnu starého kotle, si budou
moci dopředu požádat u své obce o
tzv. kotlíkovou půjčku, z níž
výměnu zaplatí. Půjčka bude
bezúročná, takže nezaplatí ani
korunu navíc. Moderní ekologicky
šetrné zdroje se tak stanou
dostupné i pro domácnosti, pro
které byly dosud vstupní náklady na
nákup nového zdroje překážkou.
„Klasický model kotlíkových dotací
počítá se vstupní spoluúčastí
žadatele, který nejprve kotel zaplatí,
vymění a následně obdrží dotaci.
Pro některé domácnosti je ale
prakticky nemožné našetřit peníze
na nový kotel dopředu, a tím pádem
se pro ně kotlíkové dotace stávají
nedostupné. Právě s tím by měl
pomoci náš nový program

kotlíkových půjček, který jim
umožní výměnu předem
zafinancovat.“ vysvětluje ministr ŽP
Richard Brabec.
Část této půjčky následně obci
majitelé domů splatí pomocí
kotlíkové dotace, o kterou si
zažádají klasicky na kraji. Zbytek
půjčky, tedy rozdíl mezi pořizovací
cenou nového kotle a dotací, budou
obci splácet postupně. Peníze lidem
obce půjčí bezúročně a bez
jakýchkoli dalších poplatků. Na
obecních úřadech navíc budou
fungovat specialisté, kteří lidem se
vším poradí a pomohou jim získat
jak zálohu na pořízení kotle, tak
dotaci. Pořízení nového zdroje se
tak domácnostem maximálně
zjednoduší.
Podle ministra Richarda Brabce je
program výzvou zejména pro
všechny domácnosti, které v
současné době stále topí v kotlích 1.
a 2. emisní třídy a dosud se z
důvodu nedostatku peněz o
kotlíkové dotace nezajímaly. Zákaz
provozu těchto kotlů v září roku
2022 se totiž rychle blíží a

výhodnější podmínky pro jejich
výměnu už nebudou.
Zdroj: www.mzp.cz
V rámci Mikroregionu Odersko
bude občanům radit v oblasti
výměny kotlů společný specialista,
který pomůže jak v technické oblasti
přímo v konkrétní kotelně, tak i
s přípravou žádosti o dotaci či
půjčky.
Mikroregion Odersko a obce zajistili
svým občanům opravdu významnou
pomoc, která je provede celým
procesem výměny kotle. Kotlíková
dotace bude dostupná pro všechny
domácnosti.

Zájemci o výměnu
kotle, hlaste se na
svém obecním úřadě
co nejdříve!
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Mikroregion pro své obce
Co se v roce 2018 povedlo?
Mikroregion Odersko v minulém roce realizoval několik projektů meziobecní spolupráce, které byly podpořeny
finanční dotací. Do každého z nich se zapojovaly obce podle svého uvážení a potřeb.
Přehled realizovaných meziobecních projektů:
č.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Název projektu/stručný popis
Posilování administrativní kapacity obcí na bázi meziobecní spolupráce –
CSS
Zajištění sdílené administrativní kapacity v rámci Centra společných služeb.
Na Odersku nebloudíme
Předmětem projektu je pořízení 4 digitálních 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.
Projekt bude dokončen v roce 2019.
Management v Mikroregionu Odersko 2018
Financování účetní a finančního manažera Svazku.
Mikroregion Odersko kompostuje
Pořízení 560 ks domácích kompostérů. Vyřízení dotace na dofinancování
části vlastního spolupodílu.
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
Efektivní veřejná správa Mikroregionu Odersko
Pořízení vybraných pasportů pro obce, zpracování auditů GDPR a
strategických dokumentů. Realizace projektu proběhne v r. 2020 a 2021.

Počet zapojených obcí
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10
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Výměna zkušeností zástupců obcí Mikroregionu Odersko se zástupci dobrovolného svazku obcí Ždánický les a Politaví,
Slavkov u Brna, 2018
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Výstavba chodníkového tělesa, Luboměř 2018

Mikroregion Odersko v rámci Centra společných služeb taky pomáhal obcím s přípravou, administrací, případně i
realizací veřejné zakázky těchto individuálních projektů:

č.

Název projektu/stručný popis

Obec

1.

Oprava propustků a komunikací po bleskových povodních

Heřmanice u Oder

2.

Památná lípa ve Vésce (ošetření památného stromu)

Heřmanice u Oder

3.

Víceúčelové hřiště, Spálov

4.

Víceúčelové hřiště, Mankovice

Mankovice

5.

Elektroinstalace v ZŠ Mankovice

Mankovice

6.

Výstavba chodníkových těles

Luboměř

7.

Veřejná zakázka na svoz a likvidaci komunálního odpadu

Luboměř

8.

Oprava komunikace ve Spálově

Spálov

9.

Oprava střech bytových domů

Spálov

10.

Oprava parkoviště před zdravotním střediskem

Spálov

Spálov
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Víceúčelové hřiště, Mankovice 2018

Oprava komunikace, Spálov 2018

Oprava střechy bytovky, Spálov 2018
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Víceúčelové hřiště, Spálov 2018

Oprava parkoviště před zdravotním střediskem, Spálov 2018
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Turistická oblast Poodří – Moravské Kravařsko
Skřítkové z Pohádkového Poodří uvítali
pedagogy i dětské návštěvníky z Polska
Destinační management turistické oblasti Poodří –
Moravské Kravařsko, o.p.s., jehož členy jsou
Mikroregion Odersko, Region Poodří, město Bílovec,
Fulnek a Studénka, 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 byl zaměřen
na přenos úspěšného turistického produktu Pohádkové
Poodří na polskou stranu hranice.

Více o projektu Pohádkové Poodří na FB Pohádkové
Poodří, FB Bajkowa Odra a www.PohadkovePoodri.cz,
www.Bajkowa-Odra.pl,.
Bc. Pavlína Ambrosch
ředitelka Destinační management turistické oblasti
Poodří – Moravské Kravařsko, o.p.s

V rámci projektu vznikl dabing všech již vytvořených
animovaných pohádek, vznikly webové stránky
www.bajkowa-odra.pl i FB Bajkowa Odra. Dále byly
přeloženy do polského jazyka informační letáky a
především u dětí oblíbené pohádkové pracovní listy
k jednotlivým objektům a postavičkám.
Došlo
k představení pohádkových objektů v Poodří polským a
českým pedagogům, rodinám s dětmi i školním
kolektivům, aby se i oni stali návštěvníky těchto
turistických atraktivit, ve kterých je budou provázet
pohádkové postavičky.
Celý projekt je velmi pozitivně hodnocen nejen laickou,
ale i odbornou veřejností na české i polské straně.
Věříme, že tento projekt zvýší zájem polských turistů o
turistickou oblast Poodří.
Partnery projektu jsou polská a česká strana Euroregionu
Silesia (www.euroregion-silesia.cz a www.euroregionsilesia.pl).
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Připravujeme na rok 2019
V lednu a únoru 2019 byly Mikroregionem Odersko podány žádosti o dotace na projekty v celkové výši
nákladů 680.000 Kč, z toho požadovaná dotace činí 425.000 Kč.
V roce 2019 nás čeká dokončení projektu Na Odersku nebloudíme, budeme se připravovat na realizaci
dvouletého projektu Efektivní veřejná správa v Mikroregionu Odersko, jehož žádost o dotaci v celkové
výši téměř 5 mil. Kč byla v minulém roce úspěšně schválena a také budeme plánovat další společné
meziobecní projekty.

Management v Mikroregionu Odersko v roce 2019
Jako každý rok Mikroregion Odersko ke své
činnosti potřebuje i zajištění služeb v oblasti
účetnictví a ekonomické a finanční agendy.

Právě na tyto činnosti a také činnosti specialistů
požádal Svazek o dotaci z rozpočtu
Moravskoslezského kraje ve výši 125.000 Kč.
Celkové náklady na rok 2019 činí 250.000 Kč.

Mikroregion Odersko spolu za poznáním v roce 2019
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
430.000 Kč. Žádost o dotaci ve výši 300.000 Kč
byla podána na Ministerstvo pro místní rozvoj
v rámci programu Podpora rozvoje regionů.

Na Odersku nebloudíme
Mikroregion Odersko získal dotaci na zakoupení
čtyř informačních digitálních totemů z Národního
programu podpory cestovního ruchu v regionech
Ministerstva pro místní rozvoj ČR, podprogramu
Rozvoj základní a doprovodné infrastruktury
cestovního ruchu ve výši 448.052 Kč.
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, kde mohou informovat návštěvníky
mikroregionu např. o možnostech rodinných
výletů v území, o historii či aktuálním dění.
Celkové předpokládané náklady projektu činí
896.105 Kč.
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Dluhová poradna v Odrách
Dluhová poradna Charity Odry poskytuje pomoc lidem, kteří se ocitli v tíživé
sociální situaci, kterou způsobily dluhy nebo jim zadlužení hrozí. Většinou se na
nás obracejí klienti, na které je vyvíjen nátlak ze strany věřitelů, vymahačů,
exekutorů, nezvládají splácet požadované splátky, případně se nemůžou dostat z
dluhové pasti.
Poradna vznikla jako reakce na rostoucí zadluženost obyvatel města Oder včetně
okolních obcí. Na Odersku je exekučně vymáhána jistina 371 260 648 Kč podíl
zadluženosti obyvatel je 17,48 %, což je nad celorepublikovým průměrem (viz. mapaexekuci.cz). Důvodem je
nízká finanční gramotnost obyvatel, reklamní praktiky některých úvěrových společností a legislativa v oblasti práv
exekutorů, kteří mají větší pravomoci než soudy.
Řešení se odvíjí od konkrétního případu klientů, kde je třeba zvážit a zjistit aktuální stav, ve kterém se klient
nachází. Například zpracováváme splátkové kalendáře, insolvenční návrhy, zastavení exekuce, zneplatňujeme
rozhodčí nálezy, odvolání proti usnesení soudu atd. Ale je pravdou, že dluhy vstupují do mnoha oblastí práva, ke
kterým je nutno vždy přihlédnout, abychom klientovi poskytli efektivní a odbornou pomoc s ohledem na
zákony. Nezbytná je spolupráce poradny s místními a okolními institucemi, abychom problém zadluženosti
uchopili komplexně a účelně.
Klienti, kteří nás navštěvují, jsou ve věkovém rozmezí od 18 do 86 let. Mladí lidé, lidé ve středním věku, kteří
chtějí změnit svůj život nebo i senioři, kteří se nemají na koho obrátit.
Setkáváme se s případy, kdy si exekutor účtuje náklady, které nejsou vynaloženy, nemorální výši úroků, klient si
půjčil např. 10 tis., ale musí vrátit 25 tis., také je exekuce uvalena na osobu z důvodu dluhu manželky, ale daná
osoba nikdy nebyla manželkou dané osoby, dluh je vymáhán opětovně i když byl zaplacen, úvěrové smlouvy byly
mnohdy nastaveny za účelem poškození klienta v případě opoždění i jedné splátky. Důležité je, aby klienti
přebírali poštu a ihned vyhledali pomoc, která je ve všech městech a bezplatně např. Poradny Charity, poradna
při finanční tísni ad.
Poradna může poskytovat služby díky finanční podpoře města Oder, podpoře ze strany Moravskoslezského kraje,
který věnuje této oblasti velkou pozornost i podporu a také z projektů evropských fondů, ze kterých jsme nyní
převážně financováni. Každému klientovi je věnována 1 hodina, a pokud se během této doby nepodaří připravit
podklady či najít vhodné řešení pro klienta, pak se domlouváme na dalším termínu, který vyhovuje, jak klientovi,
tak nám.
Služba je pro všechny klienty poskytována komplexně zdarma. Klienti s poradnou spolupracují i v průběhu řešení
svých problémů od počátku, až do jejich vyřešení dle potřeby. Klienti se mohou na poradnu obracet kdykoliv
potřebují, ať už osobně, telefonicky, e-mailem, Facebookem, jakákoliv pomoc či rada je samozřejmě zdarma.

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

CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_026/0003559
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Kalendář akcí
DUBEN 2019
5. 4., Kunín
Koštování pálenky

21. 4., sokolovna Spálov,
Velikonoční zábava

5. 4., 19:00, sál KD, Jeseník nad Odrou
Francie od A do Z – zábavný pořad

21. – 22. 4., Klášter Blahutovice
Velikonoční výstava

6. 4., zasedací místnost MěÚ Luboměř
Přednáška Jaroslava Pavlíčka o přežití v přírodě a
dobrodružství v Amtarktidě

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

7. 4., 14:00 Heltinov a 14:30 Luboměř
Průvod s Mařenama - vynášení smrti ze vsi
11. 4., Odry
Velikonoce v parku
13. 4., Odry
Den Země, úklid přírody (pořádá ČSOP)
13. 4., Jakubčovice nad Odrou
Vítání Velikonoc
16. 4., sál ZUŠ Odry
I. Absolventský koncert žáků ZUŠ
21. 4., Jeseník nad Odrou a okolní obce
Jízda osením
21. 4., Heřmanice u Oder
Pletení tatarů, pořádá SDH Véska

23. 4., sál ZUŠ Odry
II. Absolventský koncert žáků ZUŠ
25. 4., sál ZUŠ Odry
III. Absolventský koncert žáků ZUŠ
27. 4., Hůrka – areál bývalé školy
Táborák s pálením čarodějnic
27. 4., Blahutovice – fotbalové hřiště
Stavění máje
27. 4., Heřmanice u Oder
Stavění máje, pořádá SDH Véska
27. 4., Jeseník nad Odrou – areál TJ Slavoj
Stavění májky
30. 4., Kunín
Pálení čarodějnice Máni Kulhavé
30. 4., Sportovní areál Vražné
Pálení čarodějnic

KVĚTEN 2019
5. 5., Heřmanice u Oder
Mše sv. Floriana, pořádá SDH Véska

11. 5., Mankovice
Den matek

5. 5., sportovní areál na Drahách, Luboměř
Mše sv. Floriana

12. 5., Hůrka – sál KD
Den matek

7. 5., sál ZUŠ Odry
Koncert ZUŠ ke Dni matek

12. 5., Jakubčovice nad Odrou
Den matek
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12. 5., sokolovna Spálov
Školní akademie

25.5. Heřmanice u Oder
Kácení Máje a vaječina, pořádá SDH Véska

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

25. 5., Kunín
Historická bitva v zámeckém parku

15. 5., sál Dělnického domu v Odrách
Zdeněk Izer

25. 5., Jakubčovice nad Odrou
Den dětí

18. 5., Luboměř
Luboměřský festival jídla v rámci celosvětového
Restaurant Day

25. 5., Blahutovice – fotbalové hřiště
Kácení májky, dětský den

18. 6., Hůrka – areál bažantnice
Májové poznávání přírody pro děti
19. 5., Hůrka – areál koupaliště
Hasičská soutěž – žáci

27. 5., sál Dělnického domu v Odrách
Carmen Y Carmen, divadlo
31. 5., Zámecký park Odry
ZUŠfest, pořádá ZUŠ

Kvetoucí česnek medvědí v Zámeckém parku v Kuníně.
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ČERVEN 2019
1. 6., víceúčelové hřiště, Mankovice
Dětský sportovní den

8. 6., Blahutovice – rybník
Rybářské závody pro děti a ženy

1. 6., areál TJ Spálov
Dětský den

8. 6., Zámecký park Odry
Víkend otevřených zahrad – komentované
prohlídky Zámeckého parku

1. 6., Jeseník nad Odrou – areál TJ Slavoj
Dětský den, Kácení májky s májovou zábavou
3. 6., zahrada ZŠ Komenského
Oslava Dne dětí, pořádá SVČ Odry
1. 6., Heřmanice u Oder
Dětský den, pořádá Spolek žen
1. 6., sportovní areál na Drahách, Luboměř
Kácení máje
1. 6., Vražné
Kácení máje a Dětský den
5. 6., Muzeum Oderska
Poodří - vernisáž
8. 6., Heřmanice u Oder
Heřmacup

8. 6., Katovna Odry
Připomínka valašského osídlení Oder
9. 6., Jakubčovice n/O
Hasičská soutěž o cenu obce u fotbalového hřiště
15. 6., okolí Dělnického domu v Odrách
Oderský den 2019
22. 6., Heřmanice u Oder
Vésčanská lávka, pořádá Spolek žen
22. 6., Hůrka – areál bývalé školy, sál KD
Myslivecké odpoledne
23. 6., od 14:00, Jeseník nad Odrou – u Adamců
Primátorky – soutěž netradičních plavidel na
Odře
29. 6., Kunín
XXI. zámecká slavnost

Rodný dům J. G. Mendela, Vražné – Hynčice
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ČERVENEC 2019
13. 7., Hřiště TJ Slavoj Jeseník nad Odrou
Hasičská soutěž – muži a ženy

20. 7., Sportovní areál Vražné
Slavnosti obce Vražné 2019

13. 7., areál na Drahách, Luboměř
Myslivecké posezení

27. 7., Heřmanice u Oder
Soutěž o pohár starostky obce, pořádá SDH Véska

13. 7., Dobešov
Fotbalový turnaj a taneční zábava

27. 7., Hůrka – koupaliště
Králíkárna – nohejbalový turnaj

13. 7., Zámecká jízdárna, Jeseník nad Odrou
Plážový volejbal

27. 7., areál na Drahách, Luboměř
Fotbalový turnaj

13. – 14. 7. Jakubčovice n/O
Jakubčovické hody, program na fotbalovém hřišti

27. - 28. 7., areál TJ Spálov
Spálovské hody

19. 7., Kunín
Diskotéka

SRPEN 2019
3. 8., Vražné
Babetatlon

16. – 18. 8., Jeseník nad Odrou – areál TJ Slavoj
Slavnost obce

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

17. 8., Hůrka u památníku
Uctění památky leteckého neštěstí – 55. výročí

9. 8., Kunín
Diskotéka

24./31. 8., Luboměř
Ukončení prázdnin

10. 8., Mankovice
Den obce Mankovice 2019

31. 8., Vražné
Ukončení prázdnin

10. 8., areál na Drahách Luboměř
Hodová zábava v Luboměři

31. 8., železniční zastávka Klokočov
Kutilský den a Patem a Matem, ČSOP

11. 8., areál na Drahách Luboměř
Hodové nedělní odpoledne

31. 8., areál bývalé školy, sál KD, Hůrka
Oslava 110 let SDH Hůrka

15. - 17. 8., Kunín
Zámecký kinematograf
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ZÁŘÍ 2019
7. 9., areál na Drahách, Luboměř
Hubertova jízda
7. 9., Hůrka – areál koupaliště
Horecká traktoriáda
7. 9., Odry
Hornický den
7. 9., Farma Blahutovice
Blahutovické derby
13. 9., Kunín
Hodová zábava

13. 9., Zámecký park v Odrách
Pohádková cesta Zámeckým parkem, pořádá
město Odry
14. 9., železniční zastávka Klokočov
Mykologická exkurze, pořádá ČSOP
15. 9., Kunín
Kunínská pouť
28. 9., Hrabětice, kaple sv. Václava
Svatováclavská mše
28. 9., Hůrka – střelnice, bažantnice,
Svatováclavské brokové střelby

„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
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