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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.: 603 243 840, 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,
třetí kotlíková dotace je stále aktuálním
tématem v domácnostech našeho
mikroregionu. Podávání žádostí o dotaci na
výměnu nevyhovujícího kotle na tuhá paliva
bylo již dávno ukončeno a mnozí jste
obdrželi informaci, že jste byli podpořeni
a chystáte se výměnu realizovat. Obecní
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finančních výpomocí (kotlíkových půjček), v rámci kterých můžete
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Informujte se o možnostech na vašich obecních úřadech.
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Ve zpravodaji se také dočtete, kolik žádostí o dotaci bylo na
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Odersko postupně vyhlašují Programy pro poskytování návratných
žádat až o 200.000 Kč na předfinancování nového zdroje vytápění.

Moravskoslezský kraj – poskytovatele 3. kotlíkové dotace,
z jednotlivých obcí mikroregionu doručeno.
V kanceláři Mikroregionu Odersko proběhly v uplynulém období
personální změny. Zatímco naši specialistku Pavlu již brzy čekají
krásné mateřské povinnosti, byli jsme posilněni specialistkou novou,
taky velmi šikovnou Pavlou, na kterou se zástupci obcí mohou
obracet se svými požadavky a plány.

Tiskové zprávy
14

Domov Odry
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Kalendář akcí
17

Mikroregion Odersko pomáhá svým členským obcím v rozvoji jak
společnými meziobecními projekty, tak i projekty individuálními pro
konkrétní obec.
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: Josef Wagner – Flascharův důl,
Odry.
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Rozhovor
Mikroregion Odersko očima Ludmily
Sucháčkové, starostky městyse Spálov,
která je v této funkci již druhé volební
období
Již podruhé byla do funkce starostky zvolena p. Ludmila
Sucháčková, žena, jíž humor a dobrá nálada provází na
každém kroku. Co ji vedlo do komunální politiky? Jak
hodnotí svou práci v obci? Jak se dívá na meziobecní
spolupráci v rámci Mikroregionu Odersko? Na tyto
a další otázky nám dnes odpoví.
Mikroregion Odersko vznikl podpisem smlouvy
o vytvoření dobrovolného svazku obcí dne
19. 12. 2001, za městys Spálov ji podepisoval tehdejší
starosta Jan Klevar. Spálov je jediným městysem našeho
mikroregionu. Má téměř 900 obyvatel, čímž se řadí na 4.
místo v počtu obyvatel (hned po Odrách, Jeseníku n/O
a Kunínu).

nechtěla kandidovat do zastupitelstva městyse, dala
jsem si čas na rozmyšlenou. Po pár dnech a další
nabídce jsem si řekla, že v tak malé obci přece nejsou
volby o politice, ale o chuti a času pro obec něco udělat
a podílet se na jejím chodu, a proto jsem nabídku
KDU-ČSL přijala. Po volbách následoval rychlý sled
událostí – opustit práci, která mě těšila a pustit se do
něčeho nového, pro mě nepoznaného. Nebylo to vůbec
jednoduché, ale díky dlouholetým zastupitelům,
zkušeným starostům (především z Mikroregionu
Odersko), znalostem a praxi paní účetní se mi snad
nějakým způsobem podařilo „naskočit do rozjetého
vlaku“.
Jak hodnotíte práci pro obec a její občany nyní, po více
než 5 letech zkušeností?
Na tuto otázku by měli spíše odpovídat občané, ale
z mého pohledu bych práci pro obec a občany
hodnotila jako náročnou, zodpovědnou, různorodou,
ale i velmi inspirující, hezkou a radostnou.
Vaším zvolením do funkce starostky jste se stala také
zástupkyní městyse Spálov 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?
Představy a očekávání ohledně fungování dobrovolného
svazku obcí jsem před pěti lety neměla žádné. Postupem
času se pro mě Mikroregion Odersko stal velmi
důležitou a nedílnou součástí práce starostky. Jednak,
jak už jsem zmiňovala, byla pro mě možnost konzultace
a spolupráce zkušených starostů členských obcí velmi
důležitá v začátcích, ale nejinak je tomu i nyní.
Fungující mikroregion je zvláště pro nás, menší obce,
velikou výhodou.
Mohla byste zhodnotit, zda se naplnila Vaše původní
očekávání, se kterými jste do Svazku vstupovala? Kam
se za dobu Vašeho působení Svazek posunul?

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?
Když mě zhruba před pěti lety oslovila paní Balážová,
předsedkyně místní organizace KDU-ČSL, zda bych

Mikroregion Odersko se od roku 2014 posunul výrazně
dopředu, především díky projektu Centra společných
služeb. Samozřejmě, že mikroregion byl aktivní i před
tím, ale veškerá administrativa ležela především na
bedrech předsedy a místopředsedy, kteří měli omezené
časové možnosti. Nyní je část jejich práce vykonávaná
zaměstnanci Centra společných služeb, kteří se práci
mohou věnovat naplno.
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Co pro Vás jako starostku a pro městys Spálov znamená
členství v Mikroregionu Odersko?
Vzájemná pomoc a spolupráce, společná řešení
problémů a různých projektů, setkávání, výměna
zkušeností, a to nejen v rámci členských obcí “našeno”
mikroregionu, ale i jiných mikroregionů. Je dobré být
součástí něčeho, někam patřit, a to nejen v oblasti
meziobecní.
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?
Společných akcí bylo realizováno již hodně. Velký
finanční přínos mělo společné výběrové řízení na výběr
dodavatele opravy místních komunikací, administrace
a realizace výběrových řízení, žádosti o dotace –
Víceúčelové hřiště ve Spálově, Kotlíkové půjčky,
Rekonstrukce vodních nádrží ve Spálově, pomoc obcím
při uplatňování Zákona o ochraně osobních údajů GDPR.
Každý starosta by měl být tak trochu vizionářem, kam
by podle Vás měl Svazek dále směřovat? Jak si
představujete jeho budoucnost?
Zda-li bude úroveň fungování Svazku v budoucnosti na
stejné či ještě vyšší úrovni, bude dle mého názoru
záležet na určité míře státní podpory svazků obcí. Ale
byla by škoda, kdyby i v opačném případě, nedošlo
k dohodě spolupracujících obcí na zajištění fungování
našeho Svazku a také Centra společných služeb, který je
nám nápomocen při rozvoji obcí a dobrého života
obyvatel mikroregionu a v neposlední řadě také
v propagaci území.

Paní starostko, děkuji Vám velmi za rozhovor.
Mgr. Elena Vahalíková
manažerka CSS pro obce Mikroregionu Odersko

Údolí řeky Odry, Spálov/Spálovský mlýn
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Mikroregion pro své obce
Centrum společných služeb Mikroregionu Odersko

Víte že?
 CSS v roce 2019 podalo
na individuální projekty
obcí a společné projekty
Mikroregionu Odersko
14 žádostí o dotaci
v celkové výši

36.303.603 Kč
Jedním z probíhajících projektů
Mikroregionu Odersko, jehož
realizace potrvá až do roku 2020,
je tzv. Centrum společných služeb.

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 a od minulého roku také problematika
ochrany osobních údajů. CSS zajišťuje členským obcím pověřence pro
ochranu osobních údajů tak, aby obce vyhověly zákonným požadavkům
dle EU nařízení - GDPR.
Od července 2019 se CSS zapojuje do aktivit týkajících se lokální
ekonomiky v členských obcích. CSS mapuje situaci v oblasti malých
a středních podnikatelů a zpracovává databázi „brownfields“
a nebytových prostor v Mikroregionu Odersko pro možné komerční
i neziskové využití.

V srpnu 2016 otevřel Mikroregion
Odersko pro své členské obce
a jejich občany Centrum společných

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, specialista na VZ
Tel.: +420 775 859 248
e-mail: vahalikova@odersko.cz

 Ing. Pavla Bíbrlíková
specialista pro rozvoj mikroregionu
Tel.: +420 778 888 424
e-mail: bibrlikova@odersko.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
Obyvatelé Moravskoslezského kraje podávali žádosti
o dotace na výměnu neekologických zdrojů vytápění
v domácnostech za nové v květnu 2019.

Moravskoslezský kraj řádně zaevidoval a přijal 284
žádostí o dotaci z území obce s rozšířenou působností
(ORP) Odry.
Přehled přijatých žádostí v rozdělení „na které má MSK
finanční prostředky“ a „na žádosti v zásobníku“ dle
jednotlivých obcí Mikroregionu Odersko:

Aktuální alokace 500 mil. Kč

obec

přesunuté
žádosti
z 2. kola

žádosti
s pořadovým
číslem 1-3350

Avizovaná
alokace 500 mil.
Kč

Zásobník

žádosti
s pořadovým
číslem 33517499

žádosti
s pořadovým
číslem 750010000

Heřmanice u Oder

8

7

2

Heřmánky

1

6

3

Jakubčovice nad Odrou

2

1

Jeseník nad Odrou

6

4

8

4

Kunín

2

4

9

9

Luboměř

1

7

7

3

Mankovice

1

1

2

13

35

35

22

Spálov

2

13

10

4

Vražné

2

7

8

5

Odry
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Návrat tradic na Odersko –
Oderská Chasa
Krojovaní ogaři a cérky na Odersku? Před 10 lety by se tomu kdekdo
podivoval. Nyní realita. Že by návrat dávno zapomenutých tradic do
oblasti Oderska?
Před druhou světovou válkou se až 90 % obyvatelstva Oderska hlásilo
k německé národnosti. Prohraná válka a dohoda vítězných mocností
vedly k tomu, že se tato část obyvatelstva musela vystěhovat do západní
zóny. Proto se na Odersko již v roce 1946 začali stěhovat noví osídlenci.
Byli to většinou chudí lidé, konkrétně například z Lašska, Hané,
Slovácka, Zlínska, Kysuc, Oravy, ale nejvíce z blízkého Valašska.
Dosídlení bylo většinou organizováno tak, že skupina rodin z jednoho místa Valašska následně osídlila opět jednu
celou vesnici. Odry tak osídlili Valaši z povodí Rožnovské Bečvy (Horní Bečva, Prostřední Bečva, Dolní Bečva,
Rožnov, Zubří, Vidče a několik rodin z Velkých Karlovic). Loučky a Jakubčovice osídlili většinou Valaši z okolí
Ratiboře, Dobešov rodiny převážně z Prostřední Bečvy, Tošovice z oblastí Brumova-Bylnice a Nedašova, Klokočůvek
z Valašské Bystřice a z Růžďky, Heřmanice u Oder z Horní a Prostřední Bečvy, do Mankovic přišly rodiny z Veselé a
Nového Hrozenkova, do Vražného zase lidé z Dolní Bečvy, Velkých Karlovic a Nového Hrozenkova. Valaši
dosídlení
po válce a jejich potomstvo tvoří dnes na Odersku převládající etnikum.

Dožinky v Loučkách, 1956

Valaši se zprvu snažili svoji svébytnou kulturu připomínat tanečními zábavami, kácením máje, svatodušním
smažením vajec a zúčastňovali se i přehlídek valašských souborů v širokém okolí. Nejdéle působil „Valašský krůžek“
ve Vražném. Postupem doby a socializací společnosti však projevy valašské kultury začaly mizet. Napomohla tomu
i asimilace valašského etnika nově přistěhovalými obyvateli odjinud.
Obyvatelé Oderska si možná všimli, že se nyní něco mění. Cimbál a lidová hudba je slyšet čím dál častěji. Chlapci
a děvčata oblečení do krojů jsou považováni za raritu, kterou si na Odersku nikdo, zejména z mladší generace,
nepamatuje. Kdo jsou tito ogaři a cérky? O tom si povykládáme s Jeňou Skalkou, zakladatelem spolku Oderská chasa.
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se kterým jsme začali hrát v létě, jsou to moc šikovná
děvčata a jejich repertoár stojí za to. Mám také radost ze
spolupráce s tanečním souborem Lentilky z Mankovic,
pod vedením paní Ďuricové, a těším se na společná
vystoupení. V neposlední řadě musím zmínit také
nezařazené nadšence a muzikanty, kteří rovněž patří
k nám a moc nám pomáhají.

Jan Skalka ml.

Jeňo, jsi mozkem i srdcem celého spolku, jak to
všechno začalo? Co Tě vedlo k myšlence založit
Oderskou chasu a jak tento přerod z myšlenky v čin
probíhal?
Vše začalo asi před 15 lety, když babička vytáhla ze
skříně čtyři valašské košile a řekla, že by bylo krásné jít
v tom na šmigrust. Dobře si pamatuji, že ne všem
bratrům se tento nápad líbil, ale šli jsme.
Od té doby se mi folklor líbil čím dál víc a začal jsem se
o něj zajímat. Táhlo mě to na jižní Moravu a Slovácko,
kde to kulturně žije. Při jednom čundru právě na jihu
Moravy mě překvapilo, jak se lidová kultura vzmáhá
i v bývalých sudetských vesnicích, kde bylo původní
obyvatelstvo odsunuto. Napadla mě otázka: Když to jde
tam, proč by to nemohlo jít i v našem regionu, který má
podobnou minulost? Zkusili jsme to tedy a minulý rok
založili spolek Oderská chasa. Upřímně mě překvapilo,
kolika lidem se na Odersku lidová kultura líbí a kolik
jich je ochotných se přidat.
Kdo tvoří Oderskou chasu?
Chasu tvoří v současné době dvě cimbálové muziky –
Odera a Cerky, které je možné si poslechnout na
různých akcích nejen na Odersku. Oderští mužáci,
jakožto mužský pěvěcký sbor, začali nacvičovat
v květnu 2019 a pokud se vše stihne, měli by mít příští
rok první vystoupení. Je to poměrně velká parta
výborných chlapů a musím říct, že se na jejich zkoušky
vždy moc těším, protože je tam skvělá atmosféra. Dále
se k nám přidalo ženské pěvecké uskupení Mateřídúšky,

Co je náplní spolku? Čím dál častěji hrajete a zpíváte
v Odrách a jeho okolí. Lidé vás také mohli vidět na
Velikonoční pondělí chodit po šmigrustu. Můžeš
přiblížit vaši činnost?
Náplní spolku je sdružovat zájemce o lidovou kulturu
a zároveň obnovovat a rozvíjet tradice v našem regionu.
Myslím si, že lidová kultura je křehkým nehmotným
bohatstvím, které má cenu obnovovat a rozvíjet, i když
za minulého režimu z Oderska prakticky vymizela.
Pěkným příkladem, že to má smysl, je již zmíněný
šmigrust. Zkusili jsme trochu změnit strategii, oproti
ostatním nepoléváme, ale hrajeme, zpíváme
a naléváme. A tak místo toho, aby se ženy a dívky před
námi zamykaly, naopak najednou ogary zastavují už na
ulici, aby je náhodou neobešli. Mrzí nás však, že ani
přes všechnu snahu není šance všechny navštívit, ačkoli
nás bylo letos už kolem třiceti.
Ogaři a cérky bývají oblečení v krojích? Mohl bys nám
o vašich krojích povědět víc?
Po válce přišli lidé z různých koutů Valašska. I kroje,
které lidé občas ještě naleznou po svých předcích na
půdách, se od sebe navzájem liší. Moje rodina přišla
z Velkých Karlovic, proto jsem si nechal před deseti lety
ušít karlovický kroj. Stejně tak časem sourozenci,
bratranci a zbytek rodiny. Ve stejném vzoru také
pokračujeme i v případě nových seskupení, které se pod
chasou tvoří. Občas zde ještě můžete vidět kroje
z jiných regionů Valašska, ale ty postupně mizí, jak se
došívají nové. Naše kroje jsou tedy až na některé
originální prvky totožné s těmi z oblasti Velkých
Karlovic.

Cimbálová muzika Cerky

Takový kroj asi není jednoduché vyrobit a určitě to není
levná záležitost, že?
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Ano, levná záležitost to není. Každý kroj je originál,
nepotkáte dva zcela stejné kusy. Když už se rozhodnete,
že si necháte kroj ušít, je to sice vyšší investice
v porovnání s běžným oblečením, ale věřte, že když se
o něj budete dobře starat, tak vydrží i tři generace. Kroje
jsou vyšívané ručně a jeden kus zabere často i více než
100 hodin práce. Máme naštěstí výborný tým švadlenek,
které šijí jenom pro nás, takže nejsme nuceni čekat
kolikrát i více než rok na kroj odjinud.

Cimbálová muzika Odera

Jaké máte přání a plány do budoucna?
Všechny naše plány a přání směřují k tomu, aby lidová
kultura z Oderska nezmizela, jak tomu bylo v minulosti.
Doufám, že bude nadále přibývat nadšených lidí,
ochotných se zapojit nebo nějakým způsobem pomoci.
To je jediná cesta, jak z našeho regionu udělat kulturní

oblast, kde se bude lidem líbit a kam se budou případně
rádi vracet.

Jakým způsobem se k vám mohou lidé přidat nebo vám
případně pomoci?
Je mnoho způsobů pomoci. Jedním z nich je například
darování části krojů, které se nalézají v domech na
půdách po předcích, nebo nástrojů, které už lidé
nevyužijí. Někoho třeba baví šít, vyšívat, paličkovat a
podobně, takových lidí není nikdy dost a bez nich
bychom se rozhodně neobešli. Další umí zpívat, hrát,
tančit nebo se to chtějí naučit. Přidat se může úplně
kdokoli, není se čeho bát. Neděláme žádné talentové
zkoušky, stačí jen, když se vám líbí lidová kultura
a chcete se na ní nějak blíže podílet.
Před nedávnem jsem narazil na článek, kde se autoři
věnovali městům a vesnicím s největším procentem
starousedlíků, jinak řečeno regionům, odkud se lidé
prakticky nestěhují. Na všech předních pozicích se
umístily vesnice a města zlínského kraje v čele s obcí
Strání. Důvodem, proč odtud lidé neodcházejí, ačkoli
jezdí za prací poměrně daleko, je právě hluboce
zakořeněná lidová kultura a tradice. Proto přeji
Odersku, aby se i zde lidové kultuře dařilo a lidé tu
mohli být pyšní na svůj region.
Jeňo, děkuji Ti velmi za rozhovor.
Mgr. Elena Vahalíková
manažerka CSS pro obce Mikroregionu Odersko

www.oderskachasa.cz
https://www.facebook.com/OderskaChasa

Šmigrust Odry, 2019

10

Turistická oblast Poodří – Moravské Kravařsko
Poodří zaznamenalo rekordní nárůst
návštěvnosti
Turistická oblast Poodří (Moravské Kravařsko)
zaznamenala v loňském roce rekordní nárůst
návštěvnosti. Vyplývá to z údajů Českého statistického
úřadu. Znamená to, že do oblasti proudí více turistů,
což s sebou nese také pozitivní dopady na hotelnictví,
zaměstnanost i příjmy do veřejných rozpočtů.
Zájem o Poodří se neustále zvyšuje. Podle údajů ČSÚ se
zde v hotelích a penzionech ubytovalo 24 436 hostů,
což je o 4 650 více než v roce 2017. Návštěvníci zde
i více utrácejí a ubytovávají se na delší dobu. Z těchto
údajů se dá usoudit, že doba pobytu vzrostla
pravděpodobně díky růstu oblíbenosti naší destinace
a její rozšířené nabídce spojené i mimo jiné s
asociačním produktem Pohádkové Poodří.
„Je to samozřejmě zásluha všech, kteří se turistům a
jednodenním návštěvníkům v Poodří věnují. Ráda bych
tímto poděkovala naší správní radě a partnerům, kteří se
podíleli na podpoře prodejnosti nabídky Poodří na
cílových trzích cestovního ruchu,” dodala k pozitivním
výsledkům Pavlína Ambrosch, ředitelka destinační
společnosti DM TO Poodří - Moravské Kravařsko, o.p.s..
To ostatně potvrzuje i závěr statistiky ČSÚ: V případě
turistické oblasti Poodří je patrný výrazně rostoucí trend
v posledním sledovaném roce u všech vypočtených
ukazatelů. Vzhledem k pozitivním výsledkům v roce
2018 lze konstatovat, že práce destinační společnosti
v oblasti konkurenceschopné produktové nabídky ČR
začíná přinášet zřetelné a velmi pozitivní výsledky.

Vybíráme ze statistik turistické oblasti Poodří:





Počet příjezdů hostů v roce 2018 meziročně
vzrostl o 23,5 %.
Počet přenocování hostů v roce 2018 meziročně
vzrostl o 29,8 %.
Přibylo 29 pracovních míst v oblasti turistického
ruchu.
Do veřejného rozpočtu přiteklo o více než
3,5 mil. Kč více než v roce 2012 (rok 2018:
16,2 mil. Kč).

Základem je spokojenost turistů. Přestože se statistiky
vyvíjejí na výbornou, nelze usínat na vavřínech.
„Musíme tvrdě pracovat na zlepšování naší pozice
v Moravskoslezském kraji zejména každoročním
rozšiřováním a inovacemi oblastní nabídky cestovního
ruchu ve spolupráci s krajskou organizací MoravianSilesian Tourism. V neposlední řadě se zajímáme
o názory turistů, jak jsou v Poodří spokojeni. Činíme tak
ve spolupráci se Slezskou univerzitou v Opavě, Ústavem
lázeňství,
gastronomie a
turismu,” dodala
Ambrosch.
O turistické oblasti
Poodří - Moravské
Kravařsko
V roce 2013 vznikla
obecně prospěšná
společnost
Destinační
management
turistické oblasti
Poodří - Moravské
Kravařsko, jehož
zakladateli jsou
města Bílovec,
Fulnek a Studénka
společně
s Mikroregionem Odersko a Regionem Poodří. Během
let se podařilo realizovat mimo jiné projekt Pohádkové
Poodří, který je od roku 2019 připraven i pro polské
návštěvníky. Cílem Destinačního managementu
turistické oblasti Poodří - Moravské Kravařsko, o.p.s. je
identifikovat příležitosti v cestovním ruchu, síťovat
aktéry, vytvářet asociační produkty, propagovat a
prezentovat nabídku cestovního ruchu naší oblasti na
cílových trzích i přímo v oblasti, zlepšovat image
turistické oblasti, a tímto směřovat ke zvýšení její
návštěvnosti a ekonomické výkonnosti.
Finančně byly aktivity na podporu cestovního ruchu
v turistické oblasti Poodří podpořeny především
Moravskoslezským krajem, Fondem mikroprojektů
2014-2020 v Euroregionu Silesia, Regionálními
operačními programy a příspěvky našich členů.

(zdroj: ČSÚ, vlastní šetření DM TO Poodří a odborná
studie)
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Umírání je součástí života a nejlepší odchod je doma ve svém
se svými nejbližšími
Vážení čtenáři, vážení přátelé,
dnes bychom vám rádi představili Mobilní hospic Strom
života, který dojíždí za pacienty do domácností.
Mobilní hospic pracuje v našem Mikroregionu Odersko
i dalších regionech již pátým rokem. Doprovodil více jak 950
pacientů na své poslední cestě a poskytl péči jejich rodinám.
Zabezpečuje paliativní i sociální a odlehčovací služby.
Pomáhá rodinám, aby při odcházení svého blízkého na to
nebyly samy. Měly odbornou pomoc a umožnily svému
blízkému prožit poslední chvíle ve svém prostředí, mezi svými nejbližšími.
Abychom Vám lépe přiblížili činnost Stromu života, milý čtenáři, požádali jsme Karolínu Potěšilovou, sestřičku
z mobilního hospice o rozhovor.
Karolíno, mohla byste říci něco o sobě, představit
se naším čtenářům?
Narodila jsem se v Ostravě, kde jsem vyrůstala a žila
do dospělosti. Později jsem se přestěhovala. Mám
přítele a spolu máme 4,5letou dceru Terezku. Velice
ráda sportuji, běhám a chodím na hory. Nejlepší relax
je pro mě výšlap na Lysou horu, to mám velmi ráda.

Jak jste se ke své práci sestřičky dostala? Jaká to
byla cesta a co Vás předurčilo k této práci?
Už jako malá holka na základní škole jsem věděla, že
chci být zdravotní sestrou a pomáhat lidem. A asi jako
málo kdo jsem si svůj sen opravdu splnila, stala jsem
se sestřičkou. Po vystudování střední zdravotní školy
jsem nastoupila do LDN v Radvanicích, kde jsem
pracovala 6 let. A už tam jsem věděla, že práce se
starými lidmi není jednoduchá, ale velice náročná a je
jí třeba dělat s láskou a trpělivostí. Posupně jsem
pracovala i na ambulanci, na oddělení v nemocnici
a naposled v domově pro seniory se zvláštním

režimem, kde jsem se opravdu přesvědčila a
pochopila, že umírání je součástí života a nejlepší
odchod je doma ve svém se svými nejbližšími.
Jak jste se dostala k práci v mobilním hospici?
Moje poslední zaměstnání, jak už jsem se zmínila, bylo
v domově pro seniory a samozřejmě i tady jsme se
setkávali se smrtí. Ne vždy byla rodina přítomná
u odchodu své blízké osoby. Tam jsem pochopila, jak
je opravdu důležité, aby nemocný byl ve svém a se
svou nejbližší rodinou. Žádné zařízení, ani to
nejluxusnější, nemůže vynahradit vlastní domov, a ani
ta nejlepší ošetřovatelka či zdravotní sestra nikdy
adekvátně nenahradí péči milující blízké osoby. A
právě toto mě přesvědčilo, že mobilní hospic je to
místo, kde můžu pomoci a podpořit jak pacienta, tak i
jeho pečující rodinu.
Co to pro Vás znamená?
Ze začátku to pro mě byla veliká výzva, protože jsem
tuto práci nikdy nedělala a neměla jsem s tímto
povoláním žádné zkušenosti. Jezdit k lidem domů
a starat se o ně. Vždy jsem pracovala v kolektivu a na
oddělení, ale postupem času jsem se zapracovala
a určitě bych toto povolání neměnila.
Mohla byste čtenářům přiblížit, jak takový den
zdravotní terénní sestřičky vypadá?
Každý den je úplně jiný, nikdy se přesně nedá popsat,
co přesně v ten den uděláte. Samozřejmě máte
naplánované návštěvy a kontroly, ale stačí, aby vás
rodina potřebovala, a vy u jedné návštěvy v rodině
budete třeba půl dne. V tom se absolutně můžu
spolehnout na své kolegyně. Je nesmírně důležité
pracovat týmově, vzájemně se podporovat, sdílet svoje
zkušenosti. Prostě být si vzájemně oporou, protože
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situace je tak proměnlivá, jak proměnlivý a nečekaný
vývoj má zdravotní stav našich pacientů. Jejich
potřeby, se zvláště v posledních dnech jejich života
mohou měnit z hodiny na hodinu a často jsou plně
závislí na naší pomoci, radě a podpoře.
Mohla byste se podělit s příběhem ze své praxe?
Jenou jsem byla u pána, který byl už na sklonku svého
života, a rodina neměla tu sílu, aby byla přítomná až
do konce. Byli doma, starali se o něj, ale při umírání
neměli tu sílu sedět u něj a být u posledního
vydechnutí. V tomto jsem je plně zastoupila, pána jsem
držela za ruku, slovně ho uklidňovala a on tak mohl
v klidu odejít. Poslední okamžiky jeho odcházení byli
tak vědomé. Plně si uvědomoval, že umírá.
V okamžiku, kdy jsem vycítila, že je již čas, jsem mu
řekla, že už může odejít, že mu to dovoluji, že tady
budu, že se postarám o jeho rodinu, že se nemusí
ničeho bát… Podíval se na mě dlouhým upřeným
pohledem a posléze je navždy zavřel. Z koutku oka mu
ještě stekla kapka slzy. Prožila jsem si naplno, co to
znamená někoho doprovodit. A to doslova. Je to
naprosto nepřenosný prožitek, který Vás transformuje,
a vy víte, že to má smysl. Že to, co děláte, má smysl.
Kdo to neprožil, nepochopí, ale kdo si to jednou
prožije, pochopí úplně všechno.

a ochotu dělat víc, než se musí. Umět se samostatně
rozhodovat, zachovat klid ve vypjatých chvílích.
Jak vnímáte hospicovou službu v našem regionu.
Co se Vám líbí, co by se mohlo změnit k lepšímu?
V našem regionu je hospicová péče již dobře
zavedená a poměrně dobře známá. Jsme za to vděční
a snažíme se stále dělat co největší možnou osvětu
v tomto směru.
Chtěla byste vzkázat něco uživatelům a široké
veřejnosti?
Aby nezapomínali, že mají vždycky na výběr, že se
vždy najde cesta, jak je možné doprovodit své blízké
doma v laskavé náruči rodiny. Že pokud budou mít
otevřené srdce, zvládne to s naší pomocí téměř každý.
V případě potřeby se můžete na nás kdykoliv obrátit
o pomoc, Jsme tady pro Vás.
Vážení čtenáři, tento rozhovor vznikl také pro to, že
v případě potřeby jsme tady, abychom vám
pomohli v těžkých chvílích života. Poskytujeme
pomoc 24 hodin denně, o svátcích, sobotách i
nedělích.

Jaké vlastnosti by měl mít pracovník hospice? Na
co kladete důraz ve své práci?
Zaměstnanec hospice, by měl být hlavně hodně
empatický, měl by mít vyřešenou vlastní smrtelnost

Ladislav Blahuta
Strom života, Mobilní hospic
Kontakt: ul., Kostelní 71/37, Nový Jičín,
553 038 016, info@zivotastrom.cz

Podmínky pro přijetí do Mobilního hospice Strom života


Nemocný člověk se svobodně rozhodne prožít závěr svého života v domácím prostředí a ve společnosti
svých blízkých.



Nemocný člověk trpí nevyléčitelnou nemocí v pokročilém stádiu a byla ukončena léčba vedoucí k jeho
uzdravení.
Nemocný člověk zná svou diagnózu a on i jeho rodina souhlasí s paliativní péčí, tzn. péčí, která je zaměřena
na léčbu bolesti a zmírnění dalších obtížných projevů nemoci a zachování co nejvyšší možné kvality života.
Alespoň jeden blízký je připraven převzít zodpovědnost za celodenní péči o nemocného.





Mobilní hospic STROM ŽIVOTA je schopen odborně zajistit adekvátní péči 24 hodin denně, 7 dní v týdnu
pacientům přijatým do hospicové péče.
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Mikroregion sobě
V první polovině roku 2019 byly Mikroregionem Odersko podány žádosti o dotace na společné projekty
obcí v celkové výši 7.177.225 Kč, z toho požadovaná dotace činí 5.948.045 Kč. Jeden z těchto projektů
má název „Přívětivé úřady v Mikroregionu Odersko“a je zaměřen na zlepšení komunikace
a komunikačních nástrojů úřadů v našem mikroregionu.
V roce 2019 realizujeme projekty: CSS, Na Odersku nebloudíme, Management v Mikroregionu Odersko
2019, Mikroregion Odersko spolu za poznáním v roce 2019 a připravujeme se na realizaci dvouletého
projektu (2020 a 2021) Efektivní veřejná správa v Mikroregionu Odersko, jehož žádost o dotaci v celkové
výši téměř 5 mil. Kč byla v minulém roce úspěšně schválena.

Management v Mikroregionu Odersko v roce 2019
Tisková zpráva
Mikroregion Odersko získal na činnosti manažerů
a poradců dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje
v rámci programu „Podpora obnovy a rozvoje venkova
Moravskoslezského kraje 2019“ ve výši 125.000 Kč.

Cílem projektu je zabezpečit v roce 2019 činnosti
manažerů a poradců Svazku, kteří budou zajišťovat
finanční řízení, účtování, administrativu, marketing, IT
ochranu, řízení projektů apod.
Celkové náklady projektu činí 250.000 Kč.
Projekt je realizován od 1.1.2019 do 31.12.2019

Mikroregion Odersko spolu za poznáním v roce 2019
Tisková zpráva
Rozvinutí spolupráce členských obcí mikroregionu
na obnově a rozvoji venkova - to je předmětem
projektu Mikroregion Odersko spolu za poznáním v
roce 2019.

a výměna zkušeností při realizaci projektů s obcemi
z jiného regionu. Budou vydány kalendáře Mikroregionu
Odersko a propagační materiály zaměřené na
cykloturistiku.

Projekt získal finanční podporu Ministerstva pro místní
rozvoj ve výši 300 tis. Kč z programu Podpora rozvoje
regionů. Celkové náklady projektu činí 429.525 Kč.
V průběhu podzimu tak budou zástupci obcí absolvovat
dva odborné semináře, proběhne sdílení dobré praxe

Efektivní veřejná správa v Mikroregionu Odersko
Tisková zpráva
Mikroregion Odersko uspěl se svým projektem Efektivní
veřejná správa v Mikroregionu Odersko a získal na jeho
realizaci dotaci z Operačního programu zaměstnanost.

Projekt je zaměřený na posílení strategického řízení
a plánování v rámci území Mikroregionu Odersko
prostřednictvím zpracování strategických a analytických
dokumentů. Projekt bude realizován od ledna 2020 do
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prosince 2021. V průběhu dvou let bude odborný
pracovník a odborný garant pracovat na tvorbě
následujících dokumentů:

Strategie společných projektů Mikroregionu
Odersko na léta 2022 – 2027 + Akční plán
společných projektů

Strategický plán rozvoje obce Kunín na léta
2022 – 2027

Strategický plán rozvoje městyse Spálov na léta
2022 – 2027

Koncepce bezpečnosti v obci Kunín na léta
2022 – 2027

16 pasportů s různým tematickým zaměřením

Audity implementace GDPR – celkem 9
dokumentů
Veškeré dokumenty budou vznikat za podpory
relevantních aktérů (zástupců obcí, Mikroregionu


Odersko, veřejnosti, dotčených orgánů a institucí) pro
dosažení co nejširšího objektivního záběru. Současně
bude kladen důraz na aktuální potřeby efektivního řízení
veřejné správy. Pro správné používání dokumentů pro
rozvoj obcí a Mikroregionu Odersko, budou jejich
součástí i implementační pravidla a bude zpracován
akční plán realizace.
Celkové náklady projektu jsou plánovány ve výši
4.921.250 Kč, dotace dosahuje 95%, tedy
4.675.187,5 Kč (z toho 4.183.062,5 Kč je příspěvek
z Evropské unie a 492.125 Kč je příspěvek ze státního
rozpočtu).

Domov Odry
příspěvková organizace
Domov Odry poskytuje služby od roku 1956. Za tuto dobu prošel vekou proměnou, a to nejenom
vnějšího a vnitřního prostředí, ale i filozofií poskytování služeb a přístupu k uživatelům. Domov
poskytuje služby na velmi vysoké úrovni. Kvalitu dokládají získaná ocenění a certifikáty, spokojení
uživatelé a jejich rodinní příslušníci. Zájem o umístění v zařízení je velký.
Kapacita Domova Odry:
Ubytování:

66 uživatelů služby Domov pro seniory
11 uživatelů služby Domov se zvláštním režimem
15 jednolůžkových a 31 dvoulůžkových pokojů

Víte že Domov Odry?




obdržel certifikát „Vážka“, od
České alzheimerovské
společnosti, který dokládá
poskytování kvalitních služeb
uživatelům s demencí a
Alzheimerovou chorobou.
již 2x získal 1. místo
v celorepublikové soutěži
„Cena kvality“ za nejlepšího
poskytovatele pobytových
sociálních služeb pro seniory.
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Posláním Domova je poskytovat
celoroční pobytové služby sociální
péče seniorům ve věku 65 a více let,
kteří se v důsledku svého věku
a zdravotního stavu ocitli v nepříznivé
sociální situaci a potřebují
pravidelnou pomoc při zajišťování
svých životních potřeb, které jim
nemůže zajistit rodina či jiné sociální
služby. Domov se zvláštním režimem
pak poskytuje služby seniorům
s onemocněním demence
a Alzheimerovou chorobou.
Ošetřovatelský a zdravotní personál
je v Domově přítomen nepřetržitě.
Podpora a péče je poskytována individuálně dle potřeb, aktuálního stavu, požadavků uživatele a dle
možností zařízení. Personál Domova Odry dbá na zachování maximální míry soukromí, důstojnosti
a intimity uživatele a postupuje dohodnutým způsobem dle zvyklostí, rituálů a tempa uživatele, a to
vše s úctou, respektem, citlivostí a empatií.
„Zvyšování kvality služeb a spokojenost uživatelů je pro nás prioritou.“ Uvedla ředitelka Domova Odry,
Ing. Pavlína Koláčková a dodává, že „samozřejmostí je vytvářet vhodné podmínky pro pobyt uživatelů
a současně usnadnit náročnou práci personálu. Poskytování kvalitních služeb jde ruku v ruce
s kvalitou pracovníků, kteří se stále vzdělávají a společně pracují na uspokojování potřeb a přání
uživatelů. Máme však své limity, i přesto
se snažíme službu přizpůsobovat
běžnému životu uživatelů tak, jak byli
zvyklí žít doma. Do naší praxe a péče
o uživatele zavádíme novinky a nové
terapie a pružně reagujeme na změny
podmínek a potřeb uživatelů. Velmi
důležité je i prohlubování spolupráce a
komunikace s rodinami uživatelů
a dobrovolníky a jejich případné zapojení
do péče o uživatele. Chceme, aby to
v Domově prostě žilo. Nabídka různých
akcí a aktivit je rozmanitá, aby si každý
z uživatelů mohl vybrat dle svých
představ, zájmů a zálib. Snažíme se
uživatelům vytvořit útulné, domácí
prostředí s pozitivní atmosférou
a pohodou, aby se jim zde dobře a důstojně žilo, cítili se zde bezpečně a mohli se s důvěrou obracet
na usměvavý, spokojený a profesionální personál, který o ně pečuje s laskavostí a srdcem. Jsme
moderní organizace, která se nebojí změn ve prospěch seniorů.“
Více o činnosti Domova Odry se dozvíte v příštím čísle Zpravodaje Mikroregionu Odersko, nebo navštivte
webové stránky organizace, kde se dozvíte podrobnější informace či se ohlaste na osobní návštěvu.
Ing. Pavlína Koláčková, ředitelka Domova Odry, p.o.
Hranická 410/56, Odry
556 730 133, 723 049 017, kolackova@ddodry.cz, www.ddodry.cz
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Kalendář akcí
ŘÍJEN 2019
1. 10., Městská galerie Odry
Výstava Petr Eschler

6. 10., Blahutovice
Putování Františkovou cestou

5. 10., Jakubčovice n/O
Cipískova trasa

12. 10., sokolovna Spálov,
Vinobraní – posezení u cimbálovky

5. 10., u KD, Jeseník n/O
Podzimní jarmark s výstavou ovoce a zeleniny

19. 10., sál KD, Hůrka
Hodová zábava

5. 10., Zámecká jízdárna, Jeseník n/O
Závody družstev v parkurovém skákání

LISTOPAD 2019
1. 11., Jakubčovice n/O
Světluškový pochod

17. 11., Odry
Oslavy 30. výročí 17. listopadu

1. 11., Vražné
Lampionový průvod

23. 11., Sokolovna Spálov
Kateřinská zábava

2. 11., Hůrka
Lampiónový průvod

30. 11., Jakubčovice n/O
Rozsvěcování vánočního stromu a Mikuláš

4. 11., Městská galerie Odry
Výstava Bednář (malba)

30. 11., Vražné
Mikulášský jarmark

9. 11., Luboměř
Svatomartinské posezení se seniory
11. 11., zámecký park, Odry
Příjezd sv. Martina
12. 11., sokolovna Spálov
Koncert – Jarda Svoboda (Trabandit)
17. 11., Kunín
Den obce
17. 11., sokolovna Spálov
Skautský ples

Čertův kámen, Heřmanice u Oder

17. 11., Spálov
Oslava 30. výročí od Sametové revoluce
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PROSINEC 2019
1. 12., Jeseník n/O
Rozsvěcování vánočního stromu

24. 12., Luboměř
Zpívání koled v kapličce

1. 12., zámecký park, Spálov
Rozsvěcování vánočního stromu

25. 12., zámecký park Spálov
Živý betlém

1. 12., kaple Blahutovice
Rozsvěcování vánočního stromu

25. 12., Sokolovna Spálov
Štěpánská zábava

2. 12., Masarykovo náměstí Odry
Rozsvícení vánočního stromu

26. 12., Jeseník n/O – tělocvična TJ Slavoj
Štěpánský turnaj ve stolním tenise
neregistrovaných

7. 12., Hůrka
Myslivecký hon
14. 12., Masarykovo náměstí Odry
Vánoční trhy

26. 12., sál KD Hůrka
Štěpánská poslední leč v Hůrce
31. 12., restaurace na koupališti Hůrka
Silvestr v restauraci na koupališti

LEDEN 2020
10. 1., Heřmanice u Oder
Obecní ples

24. 1., sál KD Jeseník n/O
Sportovní ples TJ Slavoj

11. 1., sál KD Jeseník n/O
XXVIII. Obecní ples

24. 1., Kunín
Myslivecký ples

11. 1., Luboměř
Hasičský ples

28. 1., Sokolovna Spálov
Myslivecký ples

18. 1., Sokolovna Spálov
Sportovní ples

ÚNOR 2020
7. 2., Kunín
Sportovní ples

8. 2., sál KD Blahutovice
IX. Blahutovický ples

8. 2., sál KD Jeseník n/O
Dětský maškarní ples

8. 2., Sokolovna Spálov
Dětský maškarní ples

8. 2., Luboměř
Dětský maškarní ples

15. 2., sál KD Jeseník n/O
Školní ples
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15. 3., Luboměř
Včelařský ples

22. 2., Heřmanice u Oder
Masopust

21. 2., sál KD Jeseník n/O
Končinová zábava

22. 2., Luboměř
Vodění medvěda a pochovávání basy

21. 2., sál KD Mankovice
Obecní ples

22. 2., sál KD Polouvsí
Maškarní ples pro dospělé

BŘEZEN 2020
29. 3., Luboměř
Vynášení smrťochů

„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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