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Informace z radnice

Ze zasedání zastupitelstva a rady

Dne 6. května 2019 se konala ve stejné výši z účetní evidence Měst‑ č. 1397 v k. ú. Odry zatížen úplatným
věcným břemenem odpovídajícímu
11. schůze Rady města Oder ské nemocnice v Odrách, p. o.
právu budoucího oprávněného umís‑
pro volební období 2018-2022 Rada schválila uzavření:

Rada schválila obecné pobídky pro
doktora zubního lékařství v Odrách dle
důvodové zprávy a pověřuje místosta‑
rostku Mgr. Libuši Královou jednáním
se zájemci o konkrétní podobě pobí‑
dek, kterou následně předloží k projed‑
nání v samosprávných orgánech města
Oder.
Rada schválila poskytnutí účelové ne‑
investiční dotace na úhradu nákladů
spojených se zajištěním provozu zá‑
chranné stanice volně žijících poraně‑
ných či jinak hendikepovaných živoči‑
chů ve výši 14 500 Kč příjemci ZO ČSOP
Nový Jičín 70/02.
Rada schválila poskytnutí mimořád‑
ného příspěvku ve výši 50 % nákladů
na pronájem tělovýchovných zařízení
(nájemného) za období září–prosi‑
nec 2018 organizacím a spolkům, které
reprezentují město v oficiálních soutě‑
žích a současně mají v soutěžích zapo‑
jenu mládež:
• Středisku volného času Odry, pří‑
spěvkové organizaci, se sídlem Komen‑
ského 517/2, Odry, mimořádný příspě‑
vek ve výši 11 340 Kč,
• Karate klubu Odry, z. s. se sídlem
Odry, Pramenní 76/17, dotaci ve výši
1 560 Kč a uzavření příslušné veřejno‑
právní smlouvy o poskytnutí dotace,
• TJ Odry, z. s. se sídlem Odry, Kopeč‑
ná 185, dotaci ve výši 39 267 Kč a uza‑
vření příslušné veřejnoprávní smlouvy
o poskytnutí dotace.
Rada schválila vybavení dětského hřiš‑
tě na sídlišti Pod lesem novými herními
prvky v max. výši 300 000 Kč bez DPH
a ukládá zahájit výběrové řízení.
Uložila zahájit výběrové řízení i na ve‑
řejné zakázky:
• „Vybavení ZŠ Pohořská – pořízení
nábytku a IC techniky“
• „Revitalizace doprovodné zeleně
kolem Mlýnské strouhy v Odrách – ex‑
travilán a intravilán“.
Městské nemocnici v Odrách, p. o.
schválila bezúplatný převod technické‑
ho zhodnocení hlavní budovy nemoc‑
nice, č. p. 375 v Odrách „Komunikační
zařízení sestra – pacient“, pořízeného
na základě Smlouvy o dílo č. 3-01-19
ze dne 7. 7. 2019 ve znění dodatku
č. 1 ze dne 31. 1. 2019 v celkové ceně
1 027 616,82 Kč vč. DPH do majetku
zřizovatele a vyřazení tohoto majetku

• smlouvy o dílo na realizaci zakázky
malého rozsahu s názvem „Nemoc‑
nice Odry – rekonstrukce skladu pro
oddělení trafostanice“ s dodavatelem
Michalem Králem, místem podnikání
Loučky, za celkovou cenu 297 716,06 Kč
bez DPH,
• smlouvy o dílo na realizaci zakázky
malého rozsahu s názvem „Prodlou‑
žení vodovodních řadů Pohoř – horní
konec“ s dodavatelem Martinem Urba‑
nem, místem podnikání Lhota u Vsetí‑
na, za celkovou cenu 370 128,00 Kč
bez DPH,
• smlouvy o dílo na realizaci zakáz‑
ky malého rozsahu s názvem „Výměna
elektroinstalace a stavební úpravy MŠ
Sokolovská, Odry“ s dodavatelem Dob‑
ré stavby, s. r. o. sídlem v Ostravě za cel‑
kovou cenu 3 567 250,57 Kč bez DPH,
• smlouvy o užití Databáze geogra‑
fických jmen ČR, datových sad INSPIRE
a Ortofota ČR se Zeměměřickým úřa‑
dem, organizační složka státu Praha,
• hromadné licenční smlouvy o ve‑
řejném provozování s kolektivním
správcem OSA – Ochranný svaz autor‑
ský pro práva k dílům hudebním, z. s.,
z Prahy,
• smlouvy o budoucí smlouvě o zříze‑
ní věcného břemene a dohody o umís‑
tění stavby č. IV-12-8015919/VB/3 s bu‑
doucím oprávněným ČEZ Distribu‑
ce, a. s., Děčín, na jejímž základě budou
v budoucnu pozemky parc. č. 1065/2
a parc. č. 1065/57 v k. ú. Odry zatíženy
úplatným věcným břemenem odpo‑
vídajícímu právu budoucího oprávně‑
ného umístit a provozovat kabelové
vedení NN,
• smlouvy o budoucí smlouvě o zříze‑
ní věcného břemene a dohody o umís‑
tění stavby č. IV-12-8016301/VB/3 s bu‑
doucím oprávněným ČEZ Distribu‑
ce, a. s., Děčín, na jejímž základě bude
v budoucnu pozemek parc. č. 1065/57
v k. ú. Odry zatížen úplatným věcným
břemenem odpovídajícímu právu bu‑
doucího oprávněného umístit a provo‑
zovat kabelové vedení NN,
• smlouvy o budoucí smlouvě o zříze‑
ní věcného břemene a dohody o umís‑
tění stavby č. IP-12-8023412/VB/001/
Odry s budoucím oprávněným ČEZ
Distribuce, a. s. Děčín, na jejímž zákla‑
dě bude v budoucnu pozemek parc.

tit a provozovat kabelové vedení NN
a přetínat pozemek vodiči a umisťovat
v něm vedení,
• smlouvy
o
zřízení
věcného
břemene – služebnosti č. IP-128019996/002 s oprávněným ČEZ Distri‑
buce, a. s., Děčín, na jejímž základě bude
pozemek parc. č. 176/7 v k. ú. Pohoř za‑
tížen úplatným věcným břemenem od‑
povídajícímu právu oprávněného umís‑
tit a provozovat zemní vedení NN,
• smlouvy o smlouvě budoucí o zříze‑
ní služebnosti inženýrské sítě s budou‑
cím oprávněným RP Odry, na jejímž zá‑
kladě bude v budoucnu pozemek parc.
č. 51/1 v k. ú. Loučky nad Odrou zatížen
úplatnou služebností inženýrské sítě
odpovídající právu budoucího opráv‑
něného umístit a provozovat v po‑
zemku vodovodní přípojku napojující
pozemek parc. č. 354/6 v k. ú. Loučky
nad Odrou na veřejný vodovod.
• smlouvy o uzavření budoucí smlou‑
vy o zřízení věcného břemene po‑
zemkové služebnosti inženýrské sítě
č. 1015C19/56 s budoucím povinným
Česká republika - Státní pozemkový
úřad na jejímž základě bude v budouc‑
nu pozemek parc. č. 1671/1 v k. ú. Odry
zatížen služebností inženýrské sítě,
zakládající právo budoucího oprávně‑
ného Město Odry zřídit a provozovat
rozvody dešťové kanalizace DN 500,
vodovodu DN 50, plynovodu DN 50,
splaškové kanalizace DN 250 a veřejné‑
ho osvětlení v rámci stavby „Zasíťování
lokality Nábřežní v Odrách“,
• dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo
na realizaci služby s názvem „Revi‑
talizace zeleně na sídlišti Pod lesem
v Odrách“, se zhotovitelem firmou
ZÁBOJNÍK‑contractors, s. r. o., Bystřice
pod Hostýnem, kterým se na základě
skutečností zjištěných v průběhu reali‑
zace služby upravuje rozsah díla o mé‑
něpráce a současně se snižuje cena za
dílo o částku 299 300 Kč bez DPH z pů‑
vodní částky 985 961,90 Kč bez DPH na
částku 686 661,90 Kč bez DPH a mění se
termín ukončení a předání první etapy
díla z 31. 12. 2019 na 17. 5. 2019, zaháje‑
ní provádění následné péče z 1. 1. 2020
na 18. 5. 2019 a ukončení a předání
díla po následné péči (2. etapa díla)
z 31. 12. 2022 na 17. 5. 2022,
• dohody o převodu některých práv

Oderský zpravodaj
a povinností z rozhodnutí o umístění
stavby „Stavební úpravy a přístavba
tenisového a volejbalového zázemí“,
SO 04 – Přeložka zemního vedení sítě
elektronických komunikací (CETIN)
s nabyvatelem Česká telekomunikační
infrastruktura, a. s., se sídlem Olšanská
268/6, 13000 Praha 3 - Žižkov.
Dále rada schválila uzavření nájemní
smlouvy o nájmu:
• části (18 m2) pozemku parc. č. 199
v k. ú. Odry o celkové výměře 3 664 m2,
s nájemcem RH za účelem provozo‑
vání letní restaurační předzahrádky
před domem č. p. 22 v Odrách, Masa‑
rykovo náměstí 19, na dobu určitou
od 23. 5. 2019 do 30. 9. 2019 a za ná‑
jemné ve výši 4 716,00 Kč,
• části (25 m2) pozemku parc. č. 200
v k.ú. Odry o celkové výměře 2.722 m2,
s nájemcem RL za účelem provozování
letní restaurační předzahrádky před do‑
mem č. p. 49 v Odrách, Masarykovo ná‑
městí 8, na dobu určitou od 31. 5. 2019
do 30. 9. 2019 a za nájemné ve výši
6 150,00 Kč.
• Rada souhlasí se zveřejněním zámě‑
ru propachtovat pozemek parc. č. 16/1
(zahrada) o evidované výměře 1027 m2
v k. ú. Veselí u Oder.
Rada schválila zveřejnění záměru:
• pachtu
dvou
částí
(celkem
cca 140 m2) pozemku parc. č. 1621
(ostatní plocha, ostatní komunikace)
o evidované výměře 1569 m2 v k. ú.
Odry,
• prodat pozemek parc. č. 261/2 (za‑
stavěná plocha a nádvoří) o evidované
výměře 19 m2 v k. ú. Odry.
Rada schválila přímé zadání veřejné
zakázky malého rozsahu na realizaci
stavby „Rekonstrukce místností zubní
laboratoře Zdravotního střediska Odry
po škodní události“ včetně položko‑
vého rozpočtu a uzavření smlouvy
o dílo se zhotovitelem Montcolor Za‑
vadil, s. r. o., Skřivánčí 777/24, 742 35
Odry, za cenu 249 026,00 Kč bez DPH
na stavební část a zhotovitelem Stani‑
slav Pařenica, Potoční 60, 742 36 Jakub‑
čovice na Odrou za cenu 64.102,00 Kč
bez DPH na elektroinstalační část.
Rada pověřila v souladu s článkem
V. 2.1 Organizačního řádu MěÚ Odry
Ing. PL dočasným vedením odbo‑

ru životního prostředí do doby ná‑
stupu vedoucí odboru, nejdéle však
do 1. 10. 2019.
Rada dále bere na vědomí záznam
z monitorovací návštěvy, která proběh‑
la v rámci kontroly realizace projektu
„Stezka rozhleden a vyhlídkových míst
Euroregionu Silesia – II. etapa“ a dopis
městyse Suchdol nad Odrou Krajskému
úřadu Moravskoslezského kraje ve věci
„Náhrada úrovňového křížení železnič‑
ního koridoru s komunikací č. 04734
nadjezdem“.

Dne 22. května 2019 se konalo 6. zasedání Zastupitelstva
města Oder pro volební období 2018-2022

Zastupitelstvo v úvodu schválilo změ‑
nu programu jednání a vyřadilo bod
číslo 10 s názvem „Plán rozvoje sportu
pro město Odry 2019–2025“.
Zastupitelstvo schválilo podání žá‑
dosti o dotaci:
• ze státního rozpočtu v rámci progra‑
mu „Účelové investiční dotace pro jed‑
notky sboru dobrovolných hasičů obcí
pro rok 2020“, výzvy „JSDH_V1_2020
Pořízení nebo rekonstrukce cisterno‑
vé automobilové stříkačky“ na poříze‑
ní cisternové automobilové stříkačky
pro JSDH Odry,
• dle výzvy vyhlášené Místní akční
skupinou MAS Regionu Poodří z Ope‑
račního programu Životní prostředí
2014–2020, prioritní osy 4, specifický cíl
4.4: Zlepšit kvalitu prostředí v sídlech,
a to na projekt s názvem „Revitalizace
lokality pod Skalními sklepy – intravi‑
lán“.
• Zastupitelstvo schválilo přijetí dota‑
ce z Operačního programu Životní pro‑
středí 2014–2020:
• dle podmínek 108. výzvy na pro‑
jekt „Revitalizace doprovodné zeleně
kolem Mlýnské strouhy v Odrách – ex‑
travilán“, ve výši max. 600 238,61 Kč
a zařazení rozpočtové položky pro rok
2019 ve výši 196 000 Kč; pro rok 2020
ve výši 457 000 Kč, pro rok 2021 ve výši
19 000 Kč, pro rok 2021 ve výši 14 000 Kč;
pro rok 2022 ve výši 20 000 Kč, pro rok
2023 ve výši 20 000 Kč,
• dle podmínek 109. výzvy na pro‑
jekt „Revitalizace doprovodné zeleně
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kolem Mlýnské strouhy v Odrách – in‑
travilán“, ve výši max. 367 087,09 Kč
a zařazení rozpočtové položky pro rok
2019 ve výši 205 000 Kč; pro rok 2020
ve výši 479 000 Kč, pro rok 2021 ve výši
8 000 Kč, pro rok 2022 ve výši 9 000 Kč,
pro rok 2023 ve výši 9 000 Kč.
Zastupitelstvo schválilo realizaci
II. etapy projektu „Revitalizace sídliště
Míru“ z rozpočtu města, a to i v případě,
že nebude získána dotace na tuto eta‑
pu z programu Státního fondu rozvoje
bydlení ČR. Současně schválilo pový‑
šení výdajové položky v rozpisu roz‑
počtu města Oder na rok 2019 o 22 mil.
Kč na celkovou výši 41 mil. Kč.
Zastupitelstvo dále schválilo přijetí
úvěru od České spořitelny, a. s. ve výši
15 mil. Kč se splatností 5 let na dofinan‑
cování investiční akce „Revitalizace síd‑
liště Míru – II. etapa“.
Zastupitelstvo vzalo na vědomí Závě‑
rečný účet za rok 2018 Dobrovolného
svazku obcí SOMPO 2016, vč. Zprávy
o výsledku přezkoumání hospodaře‑
ní Dobrovolného svazku obcí SOMPO
2016 za rok 2018.
Zastupitelstvo pověřilo starostu měs‑
ta Ing. Libora Helise jako zástupce obce
pro výkon všech práv akcionáře společ‑
nosti ASOMPO, a. s.
Zastupitelstvo vzalo na vědomí usne‑
sení Valné hromady Euroregionu Sile‑
sia – CZ.
Zastupitelstvo vzalo na vědomí dopis
paní LF a neschválilo koupi pozemku
parc. č. 667 (zastavěná plocha a nádvo‑
ří) o evidované výměře 254 m2 v kata‑
strálním území Odry, jehož součástí
je stavba rodinného domu v Odrách
č. p. 762 na ulici Křížová č. o. 4 a pozem‑
ku parc. č. 668 (zahrada) o evidované
výměře 236 m2 v katastrálním území
Odry za požadovanou celkovou kupní
cenu 1 700 000 Kč.
Text jednotlivých usnesení byl upraven
v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb.,
o ochraně osobních údajů a o změně ně‑
kterých zákonů, ve znění pozdějších před‑
pisů. Úplná znění usnesení ze schůzí rady
města a zasedání zastupitelstva města
jsou k nahlédnutí v městském informač‑
ním centru v budově radnice nebo na in‑
ternetu na adrese www.odry.cz.
Dita Holenková

Úřední dny senátorky Jitky Seitlové
Senátorka Jitka Seitlová má své úřední
dny také v Odrách, vždy druhé pondělí
v měsíci mezi 9.–11. hodinou. Adresa:

Radniční 93/12, 1. patro (budova České
pošty, v prostorách bývalé ZUŠ).
Nejbližší termíny: 10. 6. a 8. 7.

Schůzku
si
prosím
domluvte
na tel. 736 491 225 nebo e
‑mailu
asistentka@seitlova.cz.
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Květen je i časem osvobození
Květen vnímáme především jako čas
lásky, kvetoucí probouzející se přírody,
ale je to i čas připomínky míru a osvo‑
bození. Zatímco na přírodě a mladší
generaci je láska viditelná na každém
kroku, je vzpomínka na osvobození
a májové mírové oslavy spíše komorní
záležitostí. Setkání k oslavám 74. výročí
konce II. světové války se účastnilo kro‑
mě vedení města i několik našich spo‑

luobčanů. Společně jsme si připomněli
události května roku 1945 a zároveň
byla zmíněna dnešní situace v zahra‑
ničí. Ani dnes, v 21. století, nežije celá
společnost v lásce a míru. Nevnímejme
mír jako samozřejmost a předávejme
poselství míru i našim dětem a dětem
našich dětí.
Libor Helis, starosta města

Projekty podpořené Evropskou unií
Rekonstrukce dvou odborných učeben a zajištění úplné
bezbariérovosti ZŠ Odry, Pohořská

Město Odry získalo v roce 2018 dotaci
na rekonstrukci dvou nevyhovujících
učeben v Základní škole Pohořská, kte‑
ré budou následně sloužit pro výuku
cizích jazyků za použití multimediální
výuky a techniky a na výuku informa‑
tiky, matematiky a fyziky. V rámci pro‑
jektu bude pořízen výtah, který propojí
jednotlivá podlaží (1.-3. NP) a umožní
tak výuku všem žákům bez omezení.
Instalací výtahu bude škola plně bezba‑
riérová od vstupu do budovy až po jed‑
notlivé učebny.
V dubnu 2019 proběhlo předání sta‑
veniště a započala výroba výtahu. Sa‑
motné stavební práce byly zahájeny
na začátku května 2019. Nejprve by
měly být provedeny výkopy a základy
pro výtah, který je novou samonosnou
šachtou přistaven k třípodlažní budo‑
vě II. stupně. V plánu jsou také drobné

úpravy venkovního prostranství. V prů‑
běhu prázdnin proběhne rekonstrukce
podlah dvou učeben včetně výstavby
a dokončení výtahu. Samotná stav‑
ba je termínově koncipována tak, aby
minimálně ovlivnila výuku a provoz
školy. Po dokončení stavebních úprav
budou učebny vybaveny nábytkem
a informační technikou. Předpokládaný
termín dokončení celého projektu je
30. 9. 2019.
Stavební náklady na vybudování bez‑
bariérového přístupu a rekonstrukci
dvou učeben dle smlouvy s vybraným
dodavatelem stavby činí 3 188 000 Kč
s DPH. Náklady na vybavení učeben
byly rozpočtovány na 2 330 tis. Kč. Cel‑
kové náklady projektu, do kterých patří
také náklady na zpracování projektové
dokumentace, technický dozor investo‑

ra aj., se předpokládají ve výši 5 680 tis.
Kč. Maximální dotace je 3 781 tis. Kč.
Zbylá část bude hrazena z vlastních
zdrojů.
Projekt „Rekonstrukce dvou odborných
učeben a zajištění úplné bezbariérovosti
ZŠ Odry, Pohořská“, CZ.06. 4. 59/0.0/0.0
/16_075/0008258 je spolufinancován
Evropskou unií.
Odbor rozvoje města MěÚ Odry

Program pro mladé Státního
fondu pro rozvoje bydlení

Šance, kterou je škoda pro- pro mladé? Půjčka, lépe řečeno úvěr, tost vlastnit musí).
marnit.
s jehož pomocí si mohou mladí lidé
Dnešní doba nepřeje sňatkům, lidé se

Již téměř rok přijímá Státní fond rozvo‑
je bydlení (SFRB) žádosti o poskytnutí
finančních prostředků na rekonstruk‑
ci či pořízení nemovitosti z Programu
pro mladé do 36 let. Protože nikdy neu‑
škodí některé informace připomenout –
vždy se najde někdo, kdo se k nim včas
nedostane – věříme, že vám tento text
bude k užitku.
Co se skrývá za slovy Program

do 36 let, kteří pečují o dítě do 15 let,
pořídit bydlení. Rozumějme, jednomu
z partnerů musí být v době podepsání
úvěrové smlouvy méně než šestatři‑
cet, druhému třeba šedesát. Pořízením
obydlí se myslí koupě bytu či rodinného
domu, nebo jeho výstavba (tudíž žada‑
tel nesmí být majitelem nemovitosti).
Z úvěru pro mladé se ovšem dá i rekon‑
struovat (tady naopak žadatel nemovi‑

bez snubních prstýnků zřejmě cítí jaksi
bezpečněji, ale potom se nejistě ptají,
zda i oni, ještě ne zdaleka šestatřicátníci,
ovšem nesezdaní, se mohou o program
vážně zajímat. Mohou. Pokud pečují
o dítě do 15 let. Manželské páry naopak
děti mít nemusí, protože se počítá s tím,
že rodinu založí.
Jaká je výše úvěru? Na výstavbu domu
až 80 % skutečných nákladů, nejvýše

Oderský zpravodaj
však 2 miliony korun, na koupi bytu
také 80 % skutečných nákladů, nejvýše
ale 1 200 000 korun, a na rekonstrukci
nejméně 30 000 a nejvýše 300 000 Kč.
Úroková sazba je fixní pět let a odvo‑
zuje se od výše referenční sazby Ev‑
ropské unie, která aktuálně činí 1,98 %.
Splátkový kalendář je pak desetiletý
(v případě úvěru na modernizaci), dva‑
cetiletý, když byla nemovitost pořízena
koupí nebo výstavbou. Protože si život
nikdo dopředu nenaplánuje a ne vždy

se člověku daří, umožňuje SFRB v na‑
léhavých případech výrazného snížení
příjmů (mateřská dovolená, výpověď
z práce, dlouhodobá nemoc) odložit
splácení jistiny až o dva roky. Další po‑
těšující informace je, že páry, kterým se
v průběhu splácení úvěru na pořízení
bydlení narodí dítě, mohou požádat
o snížení jistiny o 30 000 Kč.
Program pro mladé je kontinuální,
tedy stále otevřený, žádosti se přijímají
průběžně a finanční alokace je dosta‑
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tečná. Rozpočet pro rok 2019 dosahuje
výše 950 milionů, a pokud by byly pro‑
středky vyčerpány, přesouvají se žádos‑
ti automaticky do roku následujícího.
Všechny potřebné informace o pro‑
gramu jsou k dohledání na www.sfrb.
cz, včetně telefonického a mailového
spojení.
Zdroj: SFRB

Volby do Evropského
parlamentu

Ve dnech 24. a 25. května se 4. Koalice STAN, TOP 09
na území České republiky ko- - 11,65 %, 3 mandáty,
naly volby do Evropského par- 5. Svoboda a přímá demokracie Tolamentu.
mio Okamura

Volební účast v České republice byla
28,72 %.
Výsledky voleb v ČR:
1. hnutí ANO 2011
- 21,18 %, 6 mandátů,
2. Občanská demokratická strana
- 14,54 %, 4 mandáty,
3. Česká pirátská strana
- 13,95 %, 3 mandáty,

- 9,14 %, 2 mandáty,
6. Křesťanská demokratická unie
– Československá strana lidová
- 7,24 %, 2 mandáty,
7. Komunistická strana Čech a Moravy
- 6,94 %, 1 mandát.
V Odrách dorazilo k urnám 1428 lidí
z celkového počtu 5806 oprávněných

voličů, tj. volební účast činila v Odrách
24,60 %. Rovněž v Odrách vyhrálo hnu‑
tí ANO (29,84 %), druhá skončila KSČM
(12,35 %), třetí Česká pirátská strana
(12,21 %), čtvrtá ODS (10,25 %), pátá
KDU‑ČSL (10,11 %), dále SPD (7,72 %)
a koalice STAN, TOP 09 (6,32 %).
Výsledky voleb v jednotlivých okrscích
jsou zaznamenány v tabulce, ve které
jsou uvedeny pouze strany, které získa‑
ly do Evropského parlamentu mandáty.
Odbor kultury a školství MěÚ Odry

Výsledky voleb v Odrách a místních částech Oder

Volební
okrsek

ANO

KSČM

Piráti

ODS

KDU‑ČSL

SPD

STAN,
TOP 09

Volební
účast
celkem

Počet hlasů

Počet hlasů

Počet hlasů

Počet hlasů

Počet hlasů

Počet hlasů

Počet hlasů

Počet hlasů
celkem

abs.

abs.

abs.

abs.

abs.

abs.

abs.

abs.

v%

v%

v%

v%

v%

v%

v%

v%

Odry Slunečná

71 24,65

27

9,37

42 14,58

49 17,01

18

6,25

21

7,29

29 10,06

288 19,54

Odry Dělnický dům

60 29,85

31 15,42

26 12,93

20

9,95

14

6,96

13

6,46

14

6,96

202 24,54

Odry Sokolovská

94 36,15

43 16,53

23

8,84

17

6,53

23

8,84

13

5,00

16

6,15

262 28,51

Odry Pohořská

85 33,46

31 12,20

22

8,66

18

7,08

32 12,59

23

9,05

15

5,90

254 22,72

5 13,88

1

2,77

11 30,55

1

2,77

3

8,33

36 30,00

2

3,84

Veselí

6 16,66

3

8,33

Dobešov

20 38,46

8 15,38

Loučky

20 21,97

12 13,18

Klokočůvek

17 47,22

4 11,11

8 22,22

3

8,33

2

Kamenka

7 18,91

5 13,51

5 13,51

6 16,21

Vítovka

8 16,00

4

20 40,00

6 12,00

8,00

9 17,30
8

8,79

14 15,38

Tošovice

11 20,00

3

5,45

5

9,09

6 10,90

Pohoř

26 40,62

5

7,81

1

1,56

4

Zdroj: Český statistický úřad

6,25

9,61

1

1,92

4

7,69

52 28,42

18 19,78

5

6

6,59

5

5,49

92 21,80

5,55

2

5,55

0

0,00

36 31,03

2

5,40

4 10,81

2

5,40

37 27,01

3

6,00

3

2

4,00

50 32,89

15 27,27
1

1,56

6,00

8 14,54

0

0,00

55 31,61

15 23,43

0

0,00

64 38,10
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Informace z radnice

Městská policie Odry informuje
Soutěž mladých cyklistů

Dne 3. 5. 2019 a 10. 5. 2019 v dopo‑
ledních hodinách strážníci městské
policie ve spolupráci s odborem dopra‑
vy Městského úřadu v Odrách a Policií
ČR pomohli zorganizovat a zúčastnit
se cyklistické soutěže základních škol
na dopravním hřišti v Odrách na Pohoř‑
ské ulici. Zde bylo strážníky prováděno
vyhodnocování způsobu jízdy soutěží‑
cích žáků na jízdním kole.

Oznámení za stěračem vozidla

Přišli jste ke svému zaparkovanému
vozidlu a za stěračem jste našli ozná‑
mení o přestupku pro nepřítomného
řidiče, tzv. parkovačku? To znamená, že:
• jste s vozidlem zaparkovali v místě,
kde to dopravní značení neumožňuje,
ba přímo zakazuje, nebo
• jste s vozidlem zaparkovali na místě
vyhrazeném pro jiná vozidla, nebo
• jste zaparkovali vozidlo na chodní‑
ku či jeho části, nebo

• jste s vozidlem zaparkovali na ve‑
řejné zeleni či ploše pro veřejnou zeleň
vyhrazené, nebo
• jste vozidlo ponechali na jiném mís‑
tě, kde je to v rozporu s pravidly bez‑
pečnosti a plynulosti silničního provozu
Jako řidič vozidla se stáváte podezře‑
lým ze spáchání přestupku proti bez‑
pečnosti a plynulosti silničního provo‑
zu. Tento přestupek lze vyřešit se stráž‑
níkem městské policie na adrese: Kos‑
telní 7, Odry. Nevyřešíte
‑li přestupek
a nedostavíte‑li se na výzvu dle urče‑
ného data na strážnici Městské policie
Odry, bude Vaše podezření oznámeno
správnímu orgánu k dalšímu řízení.
V případě, že jde o podezře‑
ní ze spáchání přestupku, kterého
se může dopustit přestupce jako provo‑
zovatel vozidla tím, že v rozporu se zá‑
konem nezajistí, aby při užití vozidla
na pozemní komunikaci byly dodržová‑
ny povinnosti řidiče a pravidla provozu
na pozemních komunikacích stanove‑

ná zákonem, a pokud porušení pravidel
bylo způsobeno neoprávněným stáním
nebo zastavením vozidla, bude za pře‑
stupek potrestán v případě nezjištění
řidiče provozovatel vozidla.
Telefonní kontakty:
737 073 324 - Hlídka Městské policie
Odry ve službě – slouží k oznámení
události.
556 768 126 - Pevná linka se záznam‑
níkem.
156 - Tísňové volání zdarma (dovolá‑
te se na MP Nový Jičín, která oznámení
předá).
158 - Policie ČR, bezplatná linka
606 089 010 - Kontakt na hlídku Policie
ČR - obvodní oddělení Odry
Adresa:
Městská policie Odry
Kostelní 7
74235 Odry
Mail: mestska.policie@odry.
Bc. Daniel Rýdel
velitel Městské policie Odry

Starosta města Odry vyhlašuje výběrové řízení
na obsazení pracovního místa
„Velitel Městské policie Odry“
Druh práce a její charakteristika:
Strážník pověřený plněním některých úkolů
Městské policie Odry.
Koordinace a komplexní zajišťování místních záležitostí veřejného
pořádku v rámci působnosti obce, řízení koordinace a hodnocení
podřízených zaměstnanců.
Požadované předpoklady a požadavky pro výkon práce
a další podrobné informace najdete na www.odry.cz
Ing. Libor Helis
starosta

Policie ČR informuje
Tabletu se nedočkal

O tom, že platit předem objednané
zboží přes internet se nevyplácí, se pře‑
svědčil devětačtyřicetiletý muž z Oder.
Ten si v dubnu letošního roku na jednom
z e‑shopů objednal tablet v hodnotě
přesahující šest tisíc korun. Po předchozí
komunikaci s údajným prodejcem pak
výše uvedenou finanční částku zaslal
předem přes platební bránu na stanove‑
ný bankovní účet. Na objednaný tablet

však čekal marně, po pár dnech byl
kontaktován poskytovatelem platební
brány, že se nejspíše stal obětí podvodu
a zmiňovanému e‑shopu bylo znemož‑
něno realizovat další platby. Policisté po
přijetí oznámení o dané události ve věci
zahájili úkony trestního řízení pro přečin
podvodu, za který pachateli hrozí v pří‑
padě dopadení trest odnětí svobody až
na dva roky.
Nakupování přes internet je stále více

oblíbené, ovšem skrývá mnohá rizika.
A na co si dát při nakupování přes in‑
ternet pozor? Nebuďte důvěřiví k pře‑
hnaně výhodným nabídkám v porov‑
nání s ostatními prodejci. Využívejte
e‑shopy, které jsou ověřeny zákazníky
a mají dobré recenze. Jejich důvěryhod‑
nost zvyšuje možnost osobního odbě‑
ru zboží v sídle společnosti či kamenné
prodejně. Vyhněte se e‑shopům, které
neuvádějí kontaktní údaje (včetně síd‑

Oderský zpravodaj
la) nebo mají podezřelý vzhled webo‑
vých stránek. Nikdy neposílejte peníze
předem na bankovní účet, ale nechte si
zboží zaslat raději na dobírku.

Nezvaný host

Až tři roky za mřížemi hrozí čtyřiatři‑
cetiletému muži za přečin porušování
domovní svobody. Ten měl začátkem
května v chatové oblasti Mlýnské údo‑
lí v Odrách překonat oplocení jedné
z chatek, kde se následně volně pohy‑
boval po pozemku. Poté násilně vnikl
do rekreační chaty, přičemž poškodil
vstupní dveře. Jeho neoprávněné po‑
bývaní v chatě skončilo ve večerních
hodinách následujícího dne, kdy byl
na základě oznámení majitele chaty
zadržen policejní hlídkou. Způsobená
škoda byla vyčíslena na 3 000 korun.
Nejen v zimě, ale také v letním obdo‑
bí, kdy majitelé své rekreační chaty na‑
vštěvují častěji, je potřeba, aby je řádně
zabezpečili proti nezvaným návštěvní‑
kům. Uzamčené dveře bezpečnostním
zámkem a okna zajištěná okenicemi
či mřížemi mohou pachatele od úmyslu
vloupání odradit či mu jeho plán pře‑
kazit. Důležité je také na pozemku u re‑
kreační chaty nenechávat volně odlo‑
žené nářadí či zahradní náčiní. Oploce‑
ní zahrady totiž může být pro pachatele
snadnou překážkou a tyto věci by mohl
snadno odcizit či je použít pro násilné
vniknutí do objektu.
npor. Bc. Petr Vidlák
vedoucí obvodního oddělení
policie v Odrách
prap. Mgr. Darina Knižátková
vrchní inspektor oddělení
tisku a prevence

úskalí. Dětem může hrozit mnoho růz‑
ných nebezpečí, kterým by měly umět
předcházet, a v případě, že nastanou,
tak by je měly umět správně řešit. Pro‑
to připomeňte dětem základní pravidla
bezpečnosti: že nesmí otevírat cizím
lidem, bavit se s nimi nebo si od nich
něco brát a už vůbec ne s nimi někam
chodit či k nim nasednout do vozidla.
Bez dohledu dospělých osob by děti
neměly manipulovat s ohněm a s ostrý‑
mi předměty. Připomeňte dětem, jak se
mají chovat při sportovních aktivitách,
na silnicích nebo koupališti, aby nepři‑
šly zbytečně k úrazu. Doporučujeme,
aby dítě mělo k dispozici mobilní tele‑
fon, který bude mít pořád u sebe, a to
i když půjde například ven s kamarády.
Můžete tak být s dítětem nepřetržitě
v kontaktu a mít informace s kým a kde
se momentálně nachází. V mobilním
telefonu by dítě mělo mít uložena i te‑
lefonní čísla na policii, záchrannou služ‑
bu a hasiče, pokud by nastala stresové
situace, může mít problém si na tyto
čísla vzpomenout. Pokud již děti užíva‑
jí veřejné sociální sítě, měly by vědět,
že při komunikaci na sociálních sítích
musí být ostražité a například informa‑
ci, že jsou doma samy, by neměly nikdy
zveřejňovat.
Další informace o bezpečném chování
se děti mohou dozvědět např. z knižní
publikace Policejní pohádky, která je
dispozici ve všech knihovnách v Morav‑
skoslezském kraji.
Odjezd na dovolenou si dobře na‑
plánujte, předejdete tak stresovým

V čase prázdnin a dovolených

Čas prázdnin a dovolených bychom
si rádi všichni užili pohodově a naplno,
a to bez zbytečných starostí a času strá‑
veného na policii nebo v těch horších
případech dokonce v nemocnici. V této
souvislosti Vám chceme připomenout
několik doporučení a rad, abyste si čas
volna užili opravdu bez starostí.
Děti v tomto období tráví více času
venku a mohou nastat chvíle, kdy musí
doma zůstat samy, bez dozoru dospě‑
lých. Pro děti je to velký krok k samo‑
statnosti, který však sebou přináší svá
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nebo jiné předměty, které se dají užít
k vloupání. K většímu klidu a pohodě
přispěje, když si domluvíte občasnou
kontrolu domova příbuznými nebo
dobrým sousedem a zároveň je po‑
žádejte o vybírání poštovní schránky.
Můžete si pořídit elektronické spínací
zařízení, které podle nastavení rozsvítí
světla, televizi apod. Vytváříte tak zdání,
že jste doma. Před cizími lidmi se radě‑
ji o termínu Vaší dovolené nezmiňujte.
Pokud přesto dojde k vloupání do vaše‑
ho obydlí, oznamte to na linku 158 a do
příjezdu policie s ničím nemanipulujte.
Obecně doporučujeme mít vyfotogra‑
fované cenné věci, sepsaná výrobní čís‑
la cenných předmětů apod. Tyto infor‑
mace pomohou policii v pátrání a rov‑
něž usnadní vaše jednání s pojišťovnou
při likvidaci pojistné události.
Při svých letních cestách na dovole‑
nou, za památkami a podobně, nene‑
chávejte v zaparkovaném automobilu
žádné cennosti nebo osobní doklady.
Při odchodu svůj automobil řádně
uzamkněte a nenechávejte otevřená
žádná okna, a to včetně střešního. Ne‑
odkládejte na viditelná místa, jako jsou
sedadla a odkládací plochy, žádné cen‑
né věci, jako např. notebook, mobilní
telefony, fotoaparáty, příruční tašky
či kabelky. Rovněž odložení peněženky
či mobilního telefonu na stůl v kavárně
nebo v zahradní restauraci se nemusí
vyplatit, proto mějte své věci neustále
pod kontrolou nebo uschovány u sebe.
Buďte ostražití při vybírání hotovosti
z bankomatu. Zloději si své oběti tipují
často právě zde.
Doufáme, že tato doporučení přispějí
k příjemnému strávení Vašich volných
dnů při prázdninách a dovolených.
por. Mgr. Petr Směták
komisař oddělení tisku a prevence

situacím a přemýšlení, zda jste uza‑
vřeli všechna okna, vypnuli spotřebiče
a řádně uzamkli vstupní dveře. Dopo‑
ručujeme nestahovat žaluzie, rolety, zá‑
věsy apod., aby domácnost nepůsobila
opuštěně. Je dobré ze zahrady a okolí
rodinných domů uklidit žebříky, nářadí

Omezení provozu Městské knihovny
Upozorňujeme čtenáře a uživatele městské knihovny, že v týdnu od 17. 6. do 21. 6.
bude z důvodu revize knižního fondu zavřeno.
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Veselský kopec ožívá
V letošním roce město Odry
podpořilo rozvoj cestovního
ruchu na Odersku hned několika počiny na Veselském kopci.
Veselská rozhledna

V pondělí 8. dubna byla veřejnosti
slavnostně předána k užívání Veselská
rozhledna. Rozhledna byla vybudová‑
na v rámci projektu „Stezka rozhleden
a vyhlídkových míst Euroregionu Silesia
- II. etapa“ spolufinancovaného Evrop‑
skou unií. Tento projekt spočívá ve vy‑
tvoření síťového turistického produktu
na celém území Slezska, na obou stra‑
nách česko‑polské hranice. Futuristická
konstrukce stavby rozhledny symbo‑
lizuje, stejně jako rozhledna Pohoř Ol‑
šová, znak města Oder – strážní věž. Při
leteckém pohledu na Oderskou kotlinu
tvoří obě rozhledny (strážní věže) po‑
myslnou bránu, bránu do Oder, bránu
do Nízkého Jeseníku, bránu do krajiny
břidlice.
Otevření rozhledny proběhlo za účas‑
ti zástupců města, Euroregionu Silesia,
představitelů ostatních samospráv za‑
pojených do projektu Stezka rozhle‑
den a vyhlídkových míst Euroregionu
Silesia, několika desítek příznivců roz‑
hlednové turistiky a také za pozornosti
médií. Příjemnou atmosféru navodili
oderští trubači pod vedením Martina
Jakubíka. V tento slavnostní den sice
rozhledna nenabídla krásné daleké vý‑
hledy, ale na dobré náladě to nikomu
neubralo. Po prohlédnutí rozhledny

bylo připraveno drobné občerstvení
a oderští hudebníci se postarali o zába‑
vu. Bylo veselo na Veselí…
Snad jedinou vadou Veselské rozhled‑
ny je absence dostatečného posezení,
informačních tabulí, stojanu na kola,
odstavné plochy pro auta a dalšího zá‑
zemí. Tyto nedostatky se budeme snažit
napravit již koncem tohoto nebo začát‑
kem příštího roku. Požádali jsme o do‑
taci z Fondu mikroprojektů v Euroregi‑
onu Silesia programu Intereg V‑A Česká
republika – Polsko na dobudování in‑
frastruktury rozhledny. V případě získá‑
ní dotačních prostředků vybudujeme
u rozhledny potřebné zázemí pro ná‑
vštěvníky a také podtrhneme vizi pro‑
jektanta Lumíra Moučky – rozhledna
jako šachová figura ve tvaru věže. Ša‑
chovou hru rozehrají zejména 4 figurál‑
ní posezení v černobílých barvách, která
budou rozestavena okolo rozhledny.

oderských lesů, zaniklých lesnických ře‑
meslech, ale také o dnešní péči o lesy.
Věříme, že společně s dalšími vlasti‑
vědnými zajímavostmi, např. o hydro‑
geologických poměrech na Odersku,
Moravské bráně, Jahnově kameni aj.,
stezka turistovi poskytne ucelený pře‑
hled o oderské krajině a lidech, kteří
tady žili.
U tvorby textů jsme se snažili vyhnout
zahlcení turistů množstvím odbor‑
ných, těžce vstřebatelných informací
a přistoupili jsme k populárně–naučné
formě. Také na děti jsme nezapomněli,
na každé tabuli je pro ně vzkaz od „Mis‑
tra Šifery“, který základní informaci z na‑
učné tabule dětem zprostředkuje srozu‑
mitelnou formou, např.: „Víte, že břidlice
je vlastně ztvrdlé mořské bahno?“

Geologická expozice hornin
Nízkého Jeseníku

V horní části bývalé lyžařské lou‑

Naučná stezka K Flascharovu ky byla vybudována expozice hornin
dolu
Nízkého Jeseníku. Nízký Jeseník je za‑

Pokud se vydáte k Veselské rozhledně
z Oder, jistě si v lese povšimnete drob‑
ných bílých staveb. Jsou to nová zasta‑
vení naučné stezky K Flascharovu dolu,
kterou vybudoval podnik Lesy České
republiky společně s městem Odry.
Stezka tvoří okruh o délce cca 3,5 km,
její první zastavení je na začátku lesní
cesty odbočující ze silnice Odry – Veselí
vedoucí k lokalitě starých důlních děl
po těžbě břidlice (viz přiložená mapka).
První část stezky je věnována informa‑
cím o Krajině břidlice, geologickým
a hornickým zajímavostem naší oblasti
a také historii těžby břidlice. Jak ovlivnil
naši krajinu břidlicový průmysl, co se
nám podařilo zjistit z historie Flascharo‑
va dolu, mapy důlních děl, život v pod‑
zemí a další zajímavosti, to vše je na ta‑
bulích prezentováno. Na hornickou
část stezky navazuje sekce lesnictví,
na které se dozvíte informace z historie

stoupen zejména horninami sedimen‑
tárními (usazenými), hlavně jílovitými
břidlicemi, prachovci, tmavou odrůdou
pískovce zvanou droba a v menší míře
také slepenci. Ale nejen sedimentární
kulmské horniny se nachází v Nízkém
Jeseníku, velmi zajímavým geologic‑
kým úkazem jsou horniny vulkanické‑
ho původu v oblasti Bruntálska. V oder‑
ské expozici nalezete čediče z lávových
proudů sopky Velký Roudný nebo so‑
pečné pumy, které před cca 1,8 mil. lety
vyvrhla Venušina sopka.

Zázemí důlního muzea a odstavná plocha

Naučná stezka a geologická expozice
jsou doprovodnými aktivitami jednoho
velkého cíle – Zpřístupnění Flascharo‑
va dolu pro veřejnost. Pevně věříme,
že stavebně i geologicky velmi zajíma‑
vé důlní dílo bude pro veřejnost otevře‑
no na jaře roku 2020, v letošním roce
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již budujeme infrastrukturu k tomuto
záměru. Ministerstvo pro místní rozvoj
podpořilo projekt „Po stopách hornic‑
tví“ dotací na stavbu zázemí důlního
muzea, odstavné plochy a také na vy‑
tvoření propagačních materiálů. Záze‑
mí důlního muzea bude sloužit nejen
k prodeji vstupenek, ale také si zde bu‑
dou návštěvníci dolu vyzvedávat přilby,
čelovky a ochranné pláště před vstu‑
pem do podzemí. Budova se nachází
na lesním pozemku, bez přívodu vody
a elektřiny, proto byla zvolena stavba

kontejnerová. Je uložena na zídkách
vybudovaných z břidlice a je opláštěna
dřevěným deskovým obložením, které
má imitovat hornickou boudu stávají‑
cí v těchto místech. Dřevěné opláštění
budovu nenásilně začlenilo do lesního
prostředí.
Sobotní otevření naučné stezky, geo‑
logické expozice, zázemí důlního mu‑
zea a odstavné plochy proběhlo v přá‑
telské atmosféře. Naučnou stezkou
provedli veřejnost tři průvodci, byla při‑
pravena hornická svačinka (škvarkový

chleba a melta) a vrcholem byl hudeb‑
ní vstup učitelů ZUŠ Odry, kteří zahráli
na oderskou břidlohru. O tomto nástro‑
ji vás budeme informovat v některém
z dalších vydání Oderského zpravodaje.
Přijměte naše pozvání na procházku
Veselským kopcem, nabídnou se Vám
krásné výhledy, procházka krásným le‑
sem a také zajímavé informace o histo‑
rii Oderska.
Mgr. Alena Zemanová
Odbor kultury a školství MěÚ Odry

Zdroje financování
Projekt „Stezka rozhleden a vyhlídkových míst Euroregi‑
onu Silesia - II. etapa“, CZ.11.2.45/0.0/0.0/16_013/000132,
byl spolufinancován Evropskou unií v rámci programu IN‑
TERREG V-A Česká republika – Polsko, Fond mikroprojektů
v Euroregionu Silesia.

Projekt „Po stopách hornictví“ byl realizován za přispění
prostředků státního rozpočtu České republiky z programu
Ministerstva pro místní rozvoj.
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Pozor na množírny psů
Koupit psa je snadné. Víte ale, odkud
pochází? Koupí psa z tzv. „množírny“
podporujete obchod se psy, kteří žijí
v mnohých případech v otřesných
podmínkách, kdy feny jsou při každém
hárání od útlého věku až do vyčerpání
připouštěny a celý život rodí štěňata.
Ty vyrůstají v otřesných a nevyhovují‑
cích podmínkách, které se podepisují
na jejich životě jak psychicky, tak fyzic‑
ky. Množitelé své psy mnohdy ani vete‑
rinárně neošetří, a tak se stává, že jsou
nemocní a silně začervení. Koupí tako‑
vého psa jen situaci zhoršujete, jelikož
se vytváří místo pro další namnožená
štěňata a další trápení feny. Domácí

množírnu je někdy na první pohled
těžké poznat, jak tedy postupovat? Nej‑
dříve si zjistěte o „chovateli“ co nejvíc
informací - např. potvrzení o činnosti.
Nenechte se přemluvit od kontakt‑
ní osoby z inzerátu k předání štěněte
na parkovišti nebo jinde mimo chova‑
telskou stanici. Prohlédněte si dobře
prostředí chovatelské stanice, a hlavně
chtějte vidět matku, popřípadě i otce
štěňat. Pes z množírny je sice levný,
ale kvůli nekvalitní péči bývá nemoc‑
ný a ve finále zaplatíte mnohem víc,
než za samotného psa. Množírenský
byznys funguje z velké části v ilegalitě
a žádná změna v legislativě jej zcela ne‑

zastaví. Potvrdit nekalou činnost mno‑
žíren je velmi těžké, proto je nejlepší je
nepodporovat, jelikož velkou roli zde
hrají lidé, kteří vytvářejí poptávku. Ra‑
ději si pejska osvojte z útulku nebo si
ho adoptujte z množství spolků, které
těmto pejskům se smutným osudem
pomáhají a snaží se je vrátit do normál‑
ního života.
Pokud adoptujete psa z útulku, pře‑
dejdete hrozbě toho, že koupí nového
mazlíčka podpoříte množírnu, a ještě
uděláte dobrý skutek.
Ing. Mariana Filipová, Ph.D.

Pejsci, kteří aktuálně hledají nové domovy v záchytné stanici Odry
Tento chlupáč byl k nám do útulku přivezen dne 3. 8. 2017 z Veselí u Oder. Pokud
hledáte parťáka na dlouhé procházky a treky po horách a okolí, chlupáček je jasná
volba. Miluje běhání po venku a dlouhé procházky. Určitě by se hodil k někomu
aktivnímu, koho by mohl doprovázet na jeho cestách a mohl tak poznávat svět. Ži‑
vot v kotci pro něj rozhodně není a je pro něj stresující. Kdo by chtěl obohatit svůj
život o příval pozitivní chlupaté energie??? Čeká na Vás v útulku pod evid. č. 42/17.

Tento labrador byl nalezen 23. 10. 2018 v Odrách, kde za sebou vláčel 2metrový
kus řetězu. O pejska se doposud nikdo nepřihlásil, a tak mu hledáme nový domov.
Jedná se o hodného psa, který má rád pohlazení. Původně jsme si mysleli, že je
starší, ale po 7 měsících v péči našeho pana ošetřovatele neskutečně výrazně pro‑
koukl a je z něj sebevědomý a krásný pes, který bude ozdobou zahrady u domeč‑
ku - samozřejmě už bez řetězu. Tipujeme, že mu bude cca 5 let, jelikož po pravidel‑
ném přísunu kvalitního krmení se jeho kondice celkově zlepšila, jeho srst zhoustla
a má nádhernou lesklou černou barvu. Hodil by se určitě k aktivním lidem, kteří
jej budou brát na pravidelné procházky a dopřejí mu také nějaké to plavání, jak
se pro labradora sluší a patří. Adopcí psa neuděláte díru do světa, ale jedné psí
dušičce dáte sílu žít a vrátíte ji naději a víru v dobré lidi. Nekupujte - adoptujte!
V březnu 2019 byl v obci Veselí odchycen tento malý hnědý kříženec. O pejska
se nikdo nepřihlásil, a tak hledá štěstí jinde. Jedná se o staršího a klidného pejska
vhodného jak k domku se zahrádkou, tak do bytu na gauč. Je to malý mazlík,
který má rád piškotky. Pokud hledáte psího kámoše do pohody, tak čeká na Vás
v útulku v Loučkách. Pejsek je velmi vnímavý a slyší na přivolání. Pokud se za‑
šustí pytlíkem piškotů, je celý Váš. Je to v podstatě umazlený mazílek. Pejsek má
ev. č. 4/19.

Podmínky adopce: pejska si může osvojit osoba starší 18 let s platným občanským průkazem. Pejska si musí vyzvednout
osobně budoucí majitel, který obdrží předávací protokol o svěření pejska do své péče. Poplatek za adopci je 0 Kč a po přihlá‑
šení pejska na MěÚ Odry budou noví majitelé na 2 roky osvobozeni od poplatků. Volejte od 8.00 do 18.00 na tel.: 732 252 143
nebo 739 031 140. Stránky útulku najdete zde: http://www.odry.cz/zachytna‑stanice‑odry‑loucky/ds-13368.
Ing. Mariana Filipová, Ph.D.
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Dotace na výkon sociální práce
Ministerstvem práce a sociálních věcí
je městům poskytována každoročně do‑
tace na výkon sociální práce. Tuto agen‑
du vykonávají na Odboru sociálních věcí
MěÚ Odry 2 sociální pracovnice pro ob‑
last obce s rozšířenou působností.
V letošním roce došlo k markantnímu
krácení této dotace. Alokace na rok 2019
byla dle MPSV 683 mil. Kč, zákonem
o státním rozpočtu ČR na rok 2019 byl
schválen objem prostředků ve výši pou‑

hých 200 mil. Kč. Pozměňovací návrhy
na navýšení prostředků byly při projed‑
návání v Poslanecké sněmovně zamít‑
nuty. Ve schváleném rozpočtu MPSV
nyní nejsou volné prostředky, které by
bylo možno použít na navýšení tohoto
dotačního titulu.
Ministerstvo práce a sociálních věcí po‑
ukazuje obrátit se na Ministerstvo finan‑
cí, které neposkytlo dostatek prostředků
na pokrytí výkonu sociální práce.

Město Odry se proto písemně obrátilo
na Ministerstvo práce a sociálních věcí,
Ministerstvo financí a rovněž na Svaz
měst a obcí o prověření výše schvále‑
ného dotačního titulu, který nedosa‑
huje na skutečnou úhradu vykonávané
agendy.
Miroslava Hrčková
Odbor sociálních věcí MěÚ Odry

Zvoneček informuje

Den plný her, beseda o Africe tradiční srdce i obrazy, např. rozkvetlá
a Den matek.
louka apod. Hotové výrobky byly velmi

Den plný her - jinak nelze nazvat den
se soutěžemi a se snahou o nejlepší vý‑
kon v hodu na cíl a jiných disciplinách.
Klienti se navzájem povzbuzovali ve vý‑
konech a výhrou byla i snaha zapojit se.
Odměnou byla dřevěná medaile.
Nemohli jsme opomenout Den ma‑
tek. Tentokrát se na pracovních sto‑
lech objevily sušené květiny. Vznikala

pěkné a určitě každou maminku dárek
od syna či dcery moc potěšil.
Další zajímavou akcí byla beseda
o pobytu v Keni se spoustou fotografií
a „pravým keňským šátkem“. Také jsme
pracovali a zasadili do truhlíků mušká‑
ty, které budou zdobit budovu Zvoneč‑
ku až do podzimu.
Zvoneček Odry

Asociace rodičů a přátel
zdravotně postižených dětí v ČR,
z.s. Klub Zvoneček
Nádražní 695/28 Odry 742 35

Novinky z Domova

Senioři z Domova Odry si zaje- nanců. V nové bezbariérové budově řádali zabíjačku. Krok po kroku se nám
li zavzpomínat na čas zabíjaček nás přivítala sympatická průvodkyně, vybavovalo, že přesně tak to probíhalo

Mnozí občané města Oder si jistě
v úterý 23. 4. 2019 kladli otázku, kam
zase jedou na výlet senioři z oderského
Domova. Viděli u benzínky v Odrách při‑
stavený autobus s plošinou, aby se i naši
imobilní uživatelé mohli vydat na cestu
do Valašského Meziříčí do Muzea řez‑
nictví. Tento zájezd jsme zorganizovali
účelově, poněvadž většina našich uži‑
vatel zažila mnoho domácích zabíjaček
a ráda si tuto tradici připomíná.
Muzeum se nachází v místní části
Krásno a je součástí masokombinátu,
který zaměstnává přes 1000 zaměst‑

která nás usadila do největší místnosti
muzea, kde na stolech již pro nás byla
přichystána degustace výrobků, které
vyrábí nejen místní masokombinát, ale
i firma H+H Hladké Životice. Průvod‑
kyně nás vybídla k ochutnávce, kte‑
rou jsme zapíjeli místním regionálním
pivem z minipivovaru Paličák. Během
ochutnávky jsme sledovali na velko‑
plošném plátně projekci krásného fil‑
mu, které mnohé dohnal až k slzám.
Před očima se nám odehrával příběh
z valašských kotárů z 30. let 20. století,
kdy se celá rodina i sousedé sešli a po‑

i u nás, uživatelé projekci komentovali
a souhlasně pokyvovali hlavami. Byl to
velký vzpomínkový zážitek. Film nám
také ukázal i současnou velkovýrobu
v masokombinátu. Mnozí obdivovali
nové výrobní technologie, ale tradice je
tradice.
Po projekci jsme ve dvou skupinách
procházeli jednotlivé místnosti muzea,
kdy nás paní průvodkyně informovala
o exponátech, z nichž některé naši uži‑
vatelé znali, ale některé řeznické stroje
a vybavení do velkovýroby byly pro nás
neznámé. Dozvěděli jsme se plno infor‑

14 Sociální oblast
mací o zakladatelích místní řeznické fir‑
my od samého prvopočátku až do sou‑
časnosti, kdy poslední majitel patří do
šesté řeznické generace a stále pokra‑
čuje v tradici svých předků. Právě proto
otevřel před čtyři roky toto muzeum,
aby si mnozí tyto tradice připomínali
a ti neznalí se něco nového dozvěděli.
Naši senioři byli z tohoto výletu nad‑
šeni a myslím si, že pro nás bude těžké
rozhodnout, kam pojedeme příště.
Dita Chudá

Senior dance

K potěšení srdíčka odvezla nás sestřič‑
ka do hlavní budovy na Tančírnu, kde
čekalo všechny přítomné překvapení
v podobě „Cesty do pohádky“. Nejdří‑
ve nás přivítaly dvorní dámy s taneční
kreací a pak důstojně vstoupil královský
pár. Byl úžasný – nádherná princezna
s galantním kralevicem předvedli sku‑
tečně okouzlující vstup do sálu. Byli
jsme vtaženi do pohádkové atmosféry
a moc jsme si to užívali. Nakonec jeden
z „poddaných“ – pan Hejdušek - zazpí‑
val píseň velmi krásným hlasem a s na‑
sazením. Je zde v „království“ našeho
Domova novým obyvatelem a bude
jistě oporou v dalších prima hodinách
zpěvu s paní učitelkou Mergentalovou,
na které se vždy velmi těšíme.
Královský pár se rozloučil hlubokými
úklonami spolu s dvorními dámami
a my plni dojmů, radosti a s díky za ne‑
zapomenutelný zážitek ještě stále na
vše vzpomínáme a moc se těšíme na
další akci – Májovou slavnost.
Karla Černochová

Naše uživatelka p. Karla Černochová složila pro pracovníky jako poděkování za jejich
práci básničku, která všechny
pohladila po duši.

Co dělá sestřička?
Jémine, obslouží, ováže,
přetočí, převine,
okoupe, převlékne postýlku
a vlasy umyté vyfouká za chvilku.
Ochotně zvedákem na vozík posadí,
nakape do očí, po tváři pohladí,
když někdy smutno je – vysuší slzičku,
podrží za ruku, posedí chviličku…
Pak ale spěchá dál, na další pokoje,
potěší dědouška a dá se do boje
se smutkem, tesknotou.
Uvaří kafíčko
a pro každého má alespoň slovíčko.
Když večer před spaním
„dobrou noc“ popřeje,
tak její láska nás u srdce zahřeje…
Sestřičkám našim děkujeme,
každý z nás zrníčko lásky
s díky věnujeme…
Pro každou sestřičku
mám tady kytičku,
ta srdce potěší a jarem zavoní,
před její krásou se každičký pokloní.
Ať radost udělá, jediné přání mám,
a ještě popřeji všem našim sestřičkám,
kéž sílu neztrácí a k nám se s úsměvem
zas dále navrací…
Karla Černochová, Domov Odry

Zprávy z Manhattanu

Květen byl u nás v zařízení spí- Turnaje se účastnili mimo oderských setu. Pro výherce jsme měli přichystané
še odpočinkovým měsícem.
hráčů i hráči z Hranic. Turnaj byl rozdě‑ hodnotné ceny.
Snažili jsme se s klienty využívat volný
čas jak nejvíce to šlo. Hráli jsme různé
společenské hry, pořádali jsme soutě‑
že a také jsme měli přichystané tajenky
a úkoly.
V polovině května jsme uspořádali
jarní turnaj ve stolním tenise, který se
uskutečnil na Oderské ping‑pongárně.

len do dvou kategorií - na mladší a starší
žáky. V první kategorii obsadili všechny
medailové pozice hráči z Hranic a nedali
Oderákům žádnou šanci. A na oplátku
v kategorii starších žáku dominovali pro
změnu oderští hráči. Nutno podotknout,
že všechny zápasy byly velice vyrovnané
a vždy se rozhodovalo až v posledním

Tímto bychom chtěli poděkovat oddí‑
lu stolního tenisu v Odrách za poskyt‑
nutí prostor pro uskutečnění turnaje
a p. Rozkopalovi za odborné rady a roz‑
hodování tohoto turnaje.
Tento turnaj byl dotován z grantu měs‑
ta Oder.
Za NZDM Denisa Ferencová
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Petr Polehňák srdcem
Mobilní hospic Strom života
vstoupil do pátého roku své
činnosti. Za tuto dobu se postaral o 950 pacientů na poslední cestě. Dává podporu
pozůstalým dětem i dospělým.

Vážení a milí čtenáři,
dnešní pozvání k rozhovoru pro zpra‑
vodaj přijal Petr Polehňák, staniční sest‑
ra z Mobilního hospice Strom života,
který stál u samotného zrodu hospico‑
vé služby. Petr začal pracovat v hospici
na úplném začátku. A protože začátky
jsou vždy těžké a u hospice to platí
dvojnásob, jsem rád, že nám může při‑
blížit, jak to všechno bylo…
Petře, patříš mezi zdravotníky, kteří poskytují služby našim pacientům
na sklonku jejich života. Zajíždíte
do domácnosti a na místě poskytujete vše potřebné. Na samotný úvod
našeho rozhovoru, můžeš říci něco
o sobě?
Narodil jsem se v roce 1978 v srdci Slo‑
vácka v Uherském Ostrohu. Už od mala
mě hodně zajímalo zdravotnictví, můj
sen bylo stát se zubařem, proto jsem
vystudoval střední zdravotnickou ško‑
lu obor všeobecná sestra a dále vyšší
zdravotnickou školu v Ostravě, obor
sestra pro intenzivní péči. V Ostravě
jsem se potkal se svojí ženou a po čase
přestěhoval do Nového Jičína, kde jsem
od roku 1998 pracoval v nemocnici
na ARO. Po čase jsme se přestěhovali
do Zubří, mám dvě úžasné děti. Zubaři‑
na mi souzena nebyla. Práce v intenziv‑
ní medicíně byla velmi náročná a i přes
všechna úskalí jsem na ARO vydržel
až do roku 2015.
A kdy nastal zlom?
Začalo to při změně managementu
nemocnice, postupně odcházeli kva‑
litní lékaři a za nimi kvalitní sestřičky,
a tak jsem si řekl, že by to chtělo taky
změnu. Přišlo to z čistého nebe, oslovi‑
la mě švagrová Marušky Ryškové, že se
v Novém Jičíně rozjíždí domácí péče,

tak proč to nezkusit. To jsem ještě netu‑
šil, že se jedná o mobilní hospic. Při pří‑
jímacím pohovoru mi tehdejší vrchní
sestřička vše uvedla na pravou míru,
seznámila s paliativou, o které jsem teh‑
dy měl jen velmi málo ponětí, protože
v intenzivní medicíně na paliativní péči
moc nemyslíte. Velmi mě to nadchlo
a když jsem si uvědomil, jak umírají
pacienti v nemocnici a že mohou v kli‑
du umírat doma, byl jsem rozhodnut.
Od června roku 2015 jsem nastoupil
do Stromu života jako kmenová sestra
a nyní jako staniční sestra.
Jak s odstupem let vnímáš první začátky hospicové služby v našem regionu? Jaké bylo vybavení, zkušenosti
a obsazení hospice?
Začátky rozjíždějící se společnosti
jsou vždycky velmi těžké a tak to bylo
i v našem hospici. Měli jsme velmi málo
vybavení, jak zdravotnického materi‑
álu, tak zdravotní techniky. Měli jsme
jeden oxygenátor a jeden lineární dáv‑
kovač a s tím jsme museli vyjít, než nás
začali podporovat sponzoři. Naše péče
byla plně zdarma. Bylo nás v týmu 1012 a všichni jsme se učili, bylo to velmi
náročné. Prožívali jsme radost, že mů‑
žeme pomoci a doprovázet prvního
umírajícího, setkávali jsme se společně
i s rodinami na různých setkáních, dalo
by se říct, že jsme byli jedna velká rodi‑
na. Bylo to povzbuzující
A jak si hospic Strom života vede
v porovnání s úplnými začátky dnes?
Myslím, že teď je na tom Strom života
podstatně lépe co se týká financování,
hrazení pojišťovnami. Máme smlouvy
s lékárnami, které nám dodávají léky
a zdravotnický materiál. V týmu je nás
něco přes 60 a jen zdravotnický tým se
rozrostl z jedné pobočky v NJ na pobo‑
ček 5, a to v Rožnově, Havířově, Přerově
a Zlíně. Zajíždíme do Oder a přilehlých
obcí.
Jaké je přístrojové vybavení a jak
hodnotíš dnešní týmovou spolupráci, odlehčovací sestřičky, psychology,
pastorační pracovníky, dobrovolníky
v setkavárně a Klubu Stromeček?
Materiální vybavení je nyní výborné,
máme kolem 20 oxygenátorů, 20 line‑
árních dávkovačů, několik antidekubit‑
ních matrací, odsávaček i mobilní ultra‑
zvuk a vše potřebné, co podle platné
legislativy mobilní hospic potřebuje.
Samozřejmě je to pořád málo a za kaž‑

dý nový kus přístroje jsme velmi rádi.
Co se týká týmové spolupráce, je taky
výborná. Je nás celkem 5 poboček zdra‑
votníků, setkáváme se všichni cca jed‑
nou týdně včetně lékařů, odlehčovací
asistence, poradny a samotného ve‑
dení. Na tomto setkání řešíme aktuální
zdravotní stav pacientů, vyměňujeme si
poznatky, informace a jsme rádi za kaž‑
dé takové setkání, kde si ujasňujeme
další postup a jak být nejvíce prospěšní
pro lidi těžce nemocné a umírající.
Můžeš přiblížit, jak probíhá tvůj
den v Mobilním hospici?
Podle toho jak to mám naplánováno,
ale nejčastěji ráno přijíždím do kancelá‑
ře do Nového Jičína a řeším aktuální si‑
tuaci na ten den. Domlouváme se s Ja‑
nou Wasilovou (koordinátorka péče)
na případných příjmech a pokud mám
v plánu příjem, tak vyjíždím buď sám
na zjišťovací návštěvu nebo s lékařem
už přímo na příjmovou návštěvu. Poté
se vracím do kanceláře a vše zapisuji
do počítače, aby mohla k nově přijaté‑
mu pacientovi kmenová sestřička, tuto
informuji. Pokud nemám příjem, tak
jezdím k pacientům jako zástup kme‑
nové sestřičky nebo pracuji na PC, ob‑
jednávám zdravotnický materiál, léky,
navštěvuji obvodní lékaře, prezentuji
mobilní hospic.
Co osobně pro tebe znamená práce
v hospici?
Pomoc pacientům, pomoc rodinám,
naplnění toho, že lidé mohou v klidu
a bez bolesti, smířeni a s rodinou umírat
doma, tam, kde se narodili a prožili celý
svůj život. Tuto práci nedělám proto, že
musím, ale proto, že chci, dělám ji srd‑
cem a mám ji moc rád.
Kde čerpáš energii a podporu?
Nejvíc v dětech, podnikáme různé vý‑
lety, jezdíme na kolech, v zimě lyžuje‑
me, chodíme plavat. Syn hraje závodně
házenou, takže víkendy trávíme spor‑
tovně, fandíme a podporujeme děti.
S manželkou se rádi podíváme na dob‑
rý film, zajdeme do kina nebo na večeři
do restaurace. Když chci být sám, tak si
někde zalezu a přečtu si dobrou knihu.
Každý den přináší v hospicové službě
mnoho příběhů.
Mohl bys vzpomenout nějaký příběh, který se nesmazatelně zapsal
do tvého života?
Přijali jsme mladou čtyřicetiletou
ženu s nádorem v dutině břišní, celkově
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ta péče trvala 8 měsíců a cca 6 měsíců
se paní držela, bojovala, užívala si ži‑
vot doma mezi svými, podstupovala
alternativní léčbu. Měla jedenáctiletou
dceru, užasnou a velmi chytrou mladou
holku, která stále věřila, že se maminka
vyléčí. Nevěděla, že maminka umírá,
proto za ní začala jezdit naše porad‑
na. Když se stav začal zhoršovat, bylo
to pro malou velmi náročné, protože,
ji maminka odmítala a ona nechápala
proč. Tak jsem si jednou při mé běž‑
né návštěvu s ní sedl venku a snažil
se jí vše vysvětlit, bavili jsme se o tom,
že maminka možná brzy zemře a ona
mi řekla, že to ví, ale že to nebude ještě
tak brzy a že stále věří, že bude mamin‑
ka bojovat. O pacientku se starali její
rodiče a nejlepší kamarádka. S pacient‑
kou jsem byl jako bratr se sestrou, při
mých návštěvách jsme si povídali úplně
o všem, povyprávěla mi celý svůj život.
Když se stav začal zhoršovat, seděl jsem
u jejího lůžka i 8 hodin, pravidelně jí pí‑
chal léky od bolesti a pečoval jak o ni,

tak o celou rodinu. Sama paní mi říka‑
la, že až to přijde, tak to pozná, a taky
se tak stalo. Když se stav zhoršil natolik,
že už nebyla schopna chodit, poprosil
jsem dceru, aby za maminkou došla
a rozloučily se. Bylo to velmi emotivní
a to byl pro mne ten nejsilnější zážitek,
který jsem zatím v hospici zažil. Seděli
jsme u lůžka všichni, maminka, tatínek
i kamarádka, brečel jsem jako želva.
Vím, že se říká, že chlapi nebrečí, ale
v této práci to bez slz a srdce nejde. Po‑
slední den, kdy jsme se u ní vystřídali
všichni včetně naší úžasné paní doktor‑
ky, kterou měla moc ráda, mi velmi tiše
a v naprostém klidu říká: „Péťo, tak dnes
to přijde“. Objali jsme se, rozloučili jsme
se a za vše si poděkovali. Po 3 hodinách
paní v klidu, bez bolesti a doma mezi
svými nejbližšími zemřela.
Závěrem, co bys rád sdělil široké veřejnosti a našim uživatelům.
Nebojte si vzít své nemocné příbuz‑
né domů, jsme tady od toho, abychom
vám se vším pomohli, abyste se Vy, pe‑

čující, cítili co nejlépe a hlavně aby pa‑
cient cítil do samého konce vaši lásku
- tak jako za celý život. Práce je velmi
náročná a myslím, že všichni v týmu ji
děláme srdcem.
Petře děkuji za rozhovor a přeji mno‑
ho sil do další služby potřebným.
Vám, milí spoluobčané, chci říci, že se
můžete na nás ve Stromu života vždy
obrátit, rádi pomůžeme, vždyť je to
naše práce i poslání. Nebojte se na nás
obrátit. Také pro to vznikl tento rozho‑
vor.
Ladislav Blahuta
Strom života

Beseda
o náhradní
rodinné
péči

Uvažujete, že nabídnete domov dítěti, které nemůže vyrůstat ve své
rodině?
Zajímají Vás zkušenosti pěstounů?
Zajímá Vás systém náhradní rodinné
péče?
Na tyto a další otázky Vám odpoví
pracovnice provázení a doprovázení
pěstounů v rámci Besedy o náhradní
rodinné péči.
Těšíme se na Vás dne 6. 6. 2019 v době
od 17:30 hod v prostorách na adrese:
Kostelní 11 v Odrách. Akce je realizová‑
na ve spolupráci s Oddělením sociálně
právní ochrany dětí MěÚ Odry.
Více informací v pozvánce, dále u ve‑
doucí Střediska Náhradní rodinné péče
Mgr. Hany Schwarz (tel.: 733 714 048,
hschwarz@css‑ostrava.cz)
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MŠ Čtyřlístek
Návštěva u veterináře

Na jaře se celá příroda probouzí. Ros‑
tou a kvetou kytičky, stromy, zpívají
ptáčci a rodí se mláďátka. A co když ně‑
které štěňátko nebo koťátko onemoc‑
ní? I zvířátka mají svého pana doktora.
Říká se mu VETERINÁŘ. Po domluvě
s MVDr. Martinem Masare jsme dne
3. 4. 2019 měli možnost takového pana
veterináře navštívit v jeho veterinární
ambulanci. Pan veterinář nás mile přiví‑
tal a ukázal nám celé zařízení ambulan‑
ce. Různé přístroje, např. váhu pro pej‑
sky a kočičky (i děti si váhu vyzkoušely),
ultrazvuk, mikroskop, kde jsme viděli
bacily z nemocného ouška kočičky. Po‑
mocí plyšového pejska nám pan veteri‑
nář předvedl a povykládal, jak vyšetřuje
pejska, který přijde do ordinace – po‑
slouchá srdíčko, podívá se na zoubky,
do ouška. Podle potřeby odebere krev,
předepíše léky, dá injekci, ošetří a za‑
lepí ránu. Dětem se tato návštěva moc
líbila, protože to byla pro většinu z nich
taková premiéra. Ne všichni totiž mají
doma živá zvířátka. Panu veterináři tou‑
to cestou ještě jednou moc děkujeme
za to, že byl tak milý, trpělivý a umož‑
nil i těm nejmenším dětem podívat se
na jeho práci.
Pavlína Zdražilová,
Natálie Dostálová
a děti z třídy Motýlci

Ve zdravém těle, zdravý duch

Jak to ale nejlépe udělat? ZŠ Komen‑
ského s p. uč. Blaževičem nás pozvali
k sobě do školy na hodinu tělocviku.
V pátek v 9.30 hod. jsme stáli před škol‑
ní tělocvičnou. Rychle jsme se v šatně
převlékli do sportovního a hurá! Jdeme
cvičit. Zahráli jsme si hry na postřeh,
na zvířátka, cvičili jsme s kruhy a ne‑
chybělo ani cvičení s hudbou. Než jsme
se nadáli, zvonilo na přestávku a na nás
čekala svačinka – jablíčka, banán, čoko‑
ládová buchta a džus. Hravě jsme do‑
plnili energii a šli jsme se ještě podívat,
jakou hodinu tělocviku mají naši velcí
kamarádi ze základní školy. Kdo z nás
měl chuť, tak se přidal a cvičil. Děkuje‑
me za hezky procvičené dopoledne.
Karin Zimmermanová
Sluníčka

hlédnout provoz na poště a poznat, jak
to zde funguje. Dozvěděly se mnoho
zajímavého, např. jaké druhy přepravy
zásilek existují a co všechno si můžeme
na poště koupit. Také jsme si zahráli hru
Na tichou poštu a dostali jsme malé
dárečky. Moc děkujeme vedení pošty
a paní Iloně Románkové za příjemně
strávené dopoledne.
Iva Kucharzová

Oslava Dne matek

Exkurze na poště

Přijali jsme milé pozvání a v úterý 7. 5.
jsme s dětmi ze třídy Sluníček navštívili
poštu v Odrách. Děti nakreslily ve škol‑
ce obrázky pro svou maminku a tatínka,
zabalily je do obálek, na poště je orazít‑
kovaly a hodily je do poštovní schránky.
Při této příležitosti si děti mohly pro‑

Letos jsme měli na oslavu připravenu
srdíčkovou trasu přírodou, ale počasí za
nás rozhodlo jinak, tak jsme oslavu pře‑
sunuli do školky. Nejdříve děti mamin‑
kám zazpívaly a přednesly básně a po‑
tom se každé dítě s maminkou vydalo
po celé budově školky plnit 10 různých
úkolů – hmatové a chuťové hádan‑
ky, předvádění cviků podle předlohy,
výroba srdíčka, zdolání překážkové
dráhy poslepu… Nejvíce se dětem líbi‑
la „Maminčina cukrárna“, kde si všichni
podle „receptu“ ozdobili tvarohový
dezert, který si mohli hned sníst nebo
vzít domů. Po splnění každého úkolu si
všichni nalepili na srdíčkovou průkazku
malé srdíčko a nakonec děti popřály
maminkám a předaly vyrobené přáníč‑
ko a malý dáreček – mýdélko v podo‑
bě srdíčka. Ještě společné foto dítěte
a maminky, aby měli všichni památku
na příjemně strávené odpoledne.
Za MŠPZ Sokolovská Odry
Yveta Rašková
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ZŠ Komenskéhowww.komenska.com
Projekt Hravý den

Na den 7. 5. 2019 jsme si pro naše žáky
z 2. stupně přichystali projekt Hravý
den. V průměru stráví každý žák ve ško‑
le 190 dnů, kdy se ustavičně vzdělává,
a proto se tento den neučilo vůbec, a to
bylo cílem. Vyučování bylo rozděleno
do dvou devadesátiminutových bloků.
Každý si tedy mohl dvakrát zvolit čin‑
nost, která by ho bavila. Na výběr byly
sportovní aktivity: turnaj v basketu, vo‑
lejbalu, fotbalu, ping pongu. Dále si děti
vyzkoušely relaxační cvičení s prvky
jógy, mohly si dát do těla v posilovně,
zatančily si s aplikací Just dance a pod
taktovkou Alice Navrátilové, naší bývalé
žačky, trénovaly kroky v lekcích tance.
Kdo nechtěl sportovat, mohl se přihlá‑
sit do turnaje v šachách, dámě, nebo do
dvouhodinovky zpěvu a nástrojů. Také
se hrála spousta deskových her (Mo‑
nopoly, Activity, Krycí jména, Osadníci
z Katanu aj.). S panem Lukášem se ně‑
kteří ponořili do tajů hry Fate a paní uč.
Reptová zase zasvětila deváťáky do hry
Finanční svoboda. Ti, kteří měli chuť
číst, se mohli uvelebit s knížkou a re‑
laxovat. Také jsme zjistili, že jsou mezi
námi velcí fotonadšenci, kteří s paní uč.
Feglerovou vytvořili i za deště nádher‑
né fotky. Bylo to určitě pro nás všechny
zajímavé zpestření každodenní rutiny.
Markéta Fabíková

Pro fanoušky divadla

Už mnoho let jezdíme s divadelními
nadšenci II. stupně do divadel v našem
okolí, letos to byl Nový Jičín s prvním
představením a třikrát jsme za kulturou
putovali do Opavy.
Zhlédli jsme Moliérovu komedii
o tom, kam až může vést chorobná zá‑
vislost na majetku. Hru Lakomec nám
předvedlo Divadlo Radka Brzobohaté‑
ho z Prahy. Opavský operní soubor při‑
pravil klasickou operu Bedřicha Smeta‑
ny Prodaná nevěsta, okořeněnou prů‑
řezem našimi dějinami a nečekaným
pohoštěním v podobě přivítání chle‑
bem a solí, rautem s koláčky a preclíky.

Následoval kolotoč gagů a bláznivých
situací ve známém vyprávění o věrném
sluhovi - Saturnin. Poslední představení
byl prostě „bonbónek“. Vtipný a hlubo‑
ce lidský příběh Babička drsňačka nás
s napětím téměř detektivním zavedl
do současného Londýna.
Loni jsem na závěr divadelní sezóny
doufala, že budeme mít v následujícím
roce šťastnou ruku ve výběru divadel‑
ních her, a podařilo se. Snad se zase ob‑
jeví nabídka, která nás potěší.
Mgr. Zdenka Fialová

Dne 17. 5. 2019 se uskutečnil
závod Komenda Run For Life.

Jednalo se o běžecký závod o dél‑
ce cca 4 km s 12 překážkami. Závod
byl rozdělen do čtyř kategorií, a to
na 6. 7. třídu a na 8.–9. třídu, soutěžily
zvlášť holky a zvlášť kluci. Závodu se zú‑
častnilo 63 závodníků. Pozvali jsme také
další školy, a to ZŠ Pohořskou Odry a ZŠ
Suchdol nad Odrou.
Celý závod odstartoval v 9.00 hod., kdy
vyběhla první kategorie, mladší kluci ze
6.–7. tříd, po nich vyběhly mladší holky
6.–7. tříd. Poté starší holky 8.–9. tříd a na
konec starší kluci z 8.–9. tříd. Poslední
závodník vyběhl na trať okolo 10. 30.
Závod skončil zhruba v 11:30 a pak
proběhlo vyhodnocení závodu. Všech‑
ny výsledky a fotky naleznete na webu
školy (www.komenska.com).
Chtěl bych poděkovat všem pomocní‑
kům, bez kterých by se závod organizo‑
val špatně, dále bych chtěl poděkovat
panu řediteli, který zařídil velkou část
závodu, panu Blaževičovi, který nám
pomáhal s časomírou, Adamu Kohlovi
za pomoc při chystání celého závodu
a hlavně za to, že musel 6x proběhnout

trať, aby nám přinesl čerstvé informace
přímo z centra dění. No a samozřejmě
děkuji všem školám, které přijaly po‑
zvání na závod.
Šimon Pavlovský, 9.C

Škola v přírodě

V pondělí 20. 5. se žáci 2. tříd vypra‑
vili na školu v přírodě. Celý týden strá‑
vili v malebném beskydském prostředí
Horní Bečvy. Přestože nám počasí moc
nepřálo, stihli jsme celodenní výlet
do Valašského muzea v přírodě. Celý
týden jsme věnovali indiánskému způ‑
sobu života a domů odjížděli s bohatou
indiánskou výbavou.
Rádi bychom poděkovali všem rodi‑
čům a VLS Lipník nad Bečvou za mate‑
riální a finanční dary. V neposlední řadě
pedagogickému doprovodu - p. Šum‑
berové, p. Karolové a p. Mikundové za výbornou spolupráci. Více informací
a fotodokumentace naleznete na strán‑
kách tříd.
V. Honyšová, K. Lebánková,
tř. uč. 2. tříd

Štafetový pohár 2019 - štafetový běh 3.-5. tříd.

10. května se konal v Novém Jičíně
na stadioně Štafetový pohár 2019 okresní kolo. Protože byla fakt velká
zima, oblékli jsme všechny děti do
nepromokavých a zároveň dobře roz‑
poznatelných červených šusťákových
bund a šlo se na to.
I přes všechnu naši snahu jsme letos
skončili až na 12. místě. Nevadí, důleži‑
té je zúčastnit se.
Malí běžci = 3. třída: Dominik Šamko,
Patrik Šíma, Lukáš Čablík, Štefan Mize‑
ra, Anna Keclíková, Karolína Dunková,
Emma Sadilová, Markéta Dvořáková
Větší běžci = 4., 5. třída: Amélie Vr‑
bová, Viktorie Fojtíková, Barbora Hau‑
beltová, Adéla Jurošková Adam Horák,
Nikolas Milerský, Sebastian Vondráček,
Jan Dibelka.
Všem dětem děkujeme za reprezenta‑
ci školy a těšíme se na další sportovní
výkony.
Miroslava Balážová
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ZŠ Pohořskáwww.zsodrypohorska.cz

Pohár rozhlasu v atletice Cenou poroty. Cenu spolu s diplomem na 1. místě umístila dvojice z 8.A Pavel
na Pohořské – okrskové kolo
převzali 17. 5. na slavnostním vyhlášení Vidlák a Radim Němec, 2. místo vybojo‑

V úterý 14. května naše škola pořáda‑
la okrskové kolo atletické soutěže žáků
základních škol Pohár českého rozhla‑
su. Soutěže se zúčastnily ve 4 věkových
kategoriích čtyři základní školy – ZŠ
Odry, Komenského, ZŠ Odry, Pohořská,
ZŠ a MŠ Suchdol n. O. a ZŠ TGM Bílo‑
vec. Závodilo se v 6 lehkoatletických
disciplínách. V kategorii mladších žá‑
kyň a starších žáků vyhrála družstva ze
ZŠ Odry, Komenského, mladších žáků
kluci ze ZŠ Odry, Pohořská a kategorii
starších žákyň vyhrála děvčata ZŠ TGM
Bílovec. Za bezproblémový průběh
a přátelskou atmosféru děkuji všem zú‑
častněným závodníkům, pedagogům,
kteří s dětmi přišli a zapojili se i do hod‑
nocení jednotlivých disciplín, a také
rozhodčím na jednotlivých stanovištích
z řad našich žáků 8. a 9. tříd.
Mgr. Jan Jursík

v kostele sv. Josefa ve Fulneku zástupci
obou sedmých tříd – Kristýna Siváko‑
vá (7.A), Adrian Sokil (7.B) a Kristýna
Tomšů (7.B). Děkuji dětem za trpělivost
při nelehké tvorbě obrazů, které může‑
te vidět jak na školním webu, tak budou
vystaveny i při výročí školy v září 2019.
Mgr. Lenka Pobočková

Aktivní žáci 2. stupně se zapojili do an‑
glické soutěže CUP, která trvá od října
do února a spočívá v řešení různoro‑
dých úkolů pro skupiny žáků. Po mno‑
ha ročnících soutěže jsme se konečně
dočkali vítězství a přidali jsme další
úžasná umístění – v první pětce jsme
obsadili neuvěřitelné 2., 4. a 5. místo.
Vítěznou skupinu tvořili žáci 8.A - Matěj
Žila, Jakub Krayzel, Martin Polach a Jir‑
ka Král.
Všem žákům děkujeme za reprezenta‑
ci školy a gratulujeme.

váme soutěžními koly DSMC. V obou
vypsaných kategoriích jsme zvítězili,
jak v okrskovém, tak v okresním kole
a těšíme se na krajské finále, které se
uskuteční na konci května ve Frenštátě
pod Radhoštěm. Děkuji za úspěšnou
reprezentaci Veronice Žwakové (5.B),
Rozálii Janošové, Lukáši Pastorkovi
(5.A) a Denisi Floríkovi (6.A) v I. katego‑
rii. Ve II. kategorii nás reprezentují Tobi‑
áš Orság (7.B), Jan Grzegorz, Hana Hej‑
nešová (7.A), Kateřina Bazalová (8.A).

valy sedmačky Haňa Hejnešová a Emča
Kopová a na 3. místě se nám usadily
dvě dvojice – Tobi Axmann a Mirek
Murín (3.B) a Danek Král a Vojta Susík
(3.A). Za odvahu a nasazení si pochvalu
zaslouží úplně všichni. Odpoledne jsme
si všichni užili. Děkujeme p. asistentce
Malcherové, p. uč. Šandové a H. Grze‑
gorzovi za organizaci.
Školní parlament

Obhajoba vítězství v okresním kole dopravní soutěže

Vítězství v celostátní soutěži V letošním školním roce navazuje‑
me na minulý rok a úspěšně proplou‑
Cambridge University Press

Kamarádský víceboj

Mgr. Irena Bláhová

Cena poroty pro 7. třídu
ve výtvarné a literární soutěži
Svět slova

Do 19. ročníku této soutěže pořádané
městem Fulnekem se zapojily svými
výtvarnými díly i třídy 7.A a 7.B. Obě
třídy si vybraly z daných témat „Plasty
v dnešní době“ a každá z nich do soutě‑
že zaslala čtyři skupinové práce. Jejich
nápaditost a kreativita byla oceněna

2. 5. 2019 uspořádal žákovský parla‑
ment Kamarádský víceboj. Zúčastnilo
se ho celkem sedm dvojic. Soutěžilo se
v sedmi netradičních disciplínách, jako
např. brána, siamská dvojčata, count‑
ry dvojka, suchozemští tuleni, jen dvě
nohy a další. Cílem bylo, aby se kamará‑
di domluvili na taktice boje a spolupra‑
covali. Bez vzájemné pomoci a komuni‑
kace to prostě nefungovalo. Po dvou‑
hodinovém příjemném odpoledni se

Písečná animace ve školní
družině

Pro velký zájem nám již potřetí
ve školní družině paní Marika Koňařová
předvedla svou kouzelnou prezentaci –
písečnou animaci, malování do písku.
Za zvuků hudby se nám na stěně ob‑
jevovala zvířata nebo pohádkové po‑
stavičky. Děti si nakonec malování do
písku mohly vyzkoušet samy.
M. Zátopková,
vychovatelka ŠD
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SVČ Odry
Taneční kroužek Latina

Děvčata z tanečního kroužku Latina
předvedla krásné vystoupení v dopro‑
vodném programu Ateliéru fantazie
2019, který se konal 17. 4. 2019 v sále
Dělnického domu v Odrách.

Spring Cup 2019

O víkendu 11. a 12. 5. 2019 mladší
žáci a žákyně FBC SVČ Odry bojovali
na florbalovém turnaji Spring Cup 2019
v Bílovci. Z 2. místa základní skupiny se
utkali o postup do finále, kde však pod‑
lehli až na nájezdy 6:5 týmu FBC Letka
a celkově tak v tomto náročném turnaji
obsadili pěkné 4. místo.

DrD Turnaj šampiónů

V sobotu 18. 5. 2019 se v budově SVČ
Odry setkali účastníci všech skupin
kroužku Dračího doupěte, aby zaži‑
li společné dobrodružství v této „role
play“ hře a porovnali své síly v turnaji
šampionů.

Pětiboj v deskových hrách

V sobotu 27. 4. 2019 se v budově SVČ
Odry konal „Pětiboj v deskových hrách“.
Účastníci poměřili své kvality v pěti‑
ci kategorií (her). Odhodlání a taktiku
ve hře Tsuro. Výřečnost a představivost
- Dixit. Postřeh a hbitost - Jungle Spe‑
ed. Lstivost a vypočítavost - Hobiti. A ti
nejlepší pak ve finále prokázali svou za‑
rputilost a umění blufovat ve hře Želví
závody.

Výlet na farmu u Stromovouse

Ve středu 8. 5. 2019 pořádalo SVČ
Odry za podpory Moravskoslezské‑
ho kraje a města Odry výlet na farmu
u Stromovouse.

Ostrava žije první pomocí
2019

Děti z kroužku „112 – mladý záchra‑
nář“ se zúčastnily v neděli 12. 5. 2019
akce „Ostrava žije první pomocí“ v troj‑
halí Karolina. Měli možnost vidět ná‑
zorné ukázky zásahu městské policie
se psem a celní správy, která se psím
pomocníkem předvedla hledání drog
v zavazadlech. Absolvovali jsme pro‑
školení na masáž srdce, zachraňovali
jsme medvídka, plnili úkoly pod zášti‑
tou Besipu, prohlédli si zbraně a vozi‑
dla, která záchranné složky potřebují
ke své práci. Děti si odvezly odměny
za splněné úkoly.

Velikonoce v parku

Ve čtvrtek 11. 4. jsme se také podíleli
na programu Velikonoc v parku napří‑
klad velikonoční dílničkou.

OATV

Fotografie „Oderské Aka‑
demie Třetího Věku“ z prů‑
běhu teoretických před‑
nášek a jejich praktického
využití.
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Střední škola Odry, p. o.
Absolventi, sbohem!

Do konce školního roku ještě něja‑
ký ten čas zbývá, ale žákům posled‑
ních ročníků už výuka skončila. Než
ale půjdou k závěrečným a maturit‑
ním zkouškám, je třeba zavzpomínat
na dobu strávenou ve školních lavicích
a rozloučit se. Poslední dubnový den
se celá škola sešla v Dělnickém domě
na slavnostním dopoledni. Loučili
jsme se s třídami AC3 (automechanici
a kuchaři, K3 (kadeřníci), MAK3 (masé‑

ři a kadeřníci), KO4 (kosmetičky) a N2
(nástavba podnikání). Každá z tříd si
připravila program, kterým by pobavi‑
la své spolužáky a připomněla své pů‑
sobení ve škole. Někteří zvolili taneční
a pěvecká čísla, jiní humorné scénky,
další si dali tu práci a vytvořili prezen‑
taci z fotek a videí. Zazněly i vzpomín‑
kové proslovy třídních učitelů a zástup‑
ců tříd, při kterých zvlhlo nejedno oko
dojetím. Při slavnostním nástupu pak
byli představeni všichni žáci dané třídy

a na památku od svých třídních učitelů
dostali školní odznak a slova povzbuze‑
ní a odvahy nejen k závěrečným zkouš‑
kám, ale i do dalšího života.
Něco starého končí, ale něco nového
tím začíná. Žáci se rozejdou do světa
a místo nich přijdou noví, ale všichni
budeme rádi vzpomínat na to, co jsme
spolu prožili.
Mgr. Jana Kellnerová,
ředitelka školy

SPdgŠ a SZŠ sv. Anežky České
Projekt Erasmus+ - Slovensko
2019

Na přelomu měsíce dubna a květ‑
na 2019 se naši studenti zdravotnic‑
kých oborů zúčastnili zahraniční stáže
na Slovensku v malebném městečku
Holíč. Zde studenti docházeli do „Se‑
nior domu Terézia“ a do „Domova dô‑
chodcov s domovem sociálných služieb
pre dospelých“. V těchto zařízeních
vykonávali činnosti spojené s přímou

péčí o klienty – ranní toalety, podávání
stravy, polohování, převazy ran apod.
Velkou měrou byli také zapojeni do so‑
ciálně aktivizačních činností, které jsou
součástí režimu každého dne. V rám‑
ci těchto terapií, např. v ergoterapii, si
mohli sami vyzkoušet mnoho technik
- pletení košíků, zhotovování drobných
výrobků z keramiky, pletení či vyšívání.
Pro řadu klientů jsou bohužel tyto ak‑
tivity i s dopomocí velice náročné, ale
mohou se věnovat například muzikote‑
rapii či využít rehabilitaci a fyzioterapii.
Studenti plnili v průběhu pobytu řadu
činností, které jsou s projektem a je‑
jich zdravotnickou profesí spojeny, ale
zároveň si našli čas, aby podnikli výlet
do Bratislavy či na Holíčský zámek. Již
nyní se můžeme těšit na příští školní

rok, ve kterém bude Projekt Erasmus+
pokračovat.
Mgr. Petra Fišerová a Ing. Pavla Hostašová

Zlato z prosluněné Bratislavy
do Oder

Hlavní město Slovenska je řadu let
pořadatelem mezinárodního hudeb‑
ního festivalu „Slovakia Cantat“. Náš
dívčí pěvecký sbor Datio se tohoto fes‑
tivalu zúčastnil již v letech 2013 a 2016.
Letošní 23. ročník probíhal ve dnech
25.–28. 4. 2019 a sbor Datio zopakoval
své předchozí úspěchy a znovu získal
zlaté pásmo v kategorii C1! Děkuje‑
me panu sbormistrovi Josefu Zajíčko‑
vi i všem pedagogům a studentkám.
A gratulujeme.
Ing. Pavla Hostašová
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Střípky ze ZUŠky
V úvodu červnových Střípků
bych rád poděkoval všem žákům i pedagogům naší ZUŠky
za to, jakým způsobem zvládli
nejnáročnější měsíc ve školním roce.

Koncert ke dni maminek, tři dny Ta‑
neční revue, Noc kostelů, různá vystou‑
pení, soustředění, příprava souborů
na ZUŠfest… Všechny tyto koncerty
a vystoupení byly velmi náročné, přesto
je všichni zvládli na výbornou. Děkuji.

14. května se žačka Eliška Zajaczková
z klavírní třídy paní učitelky Lenky Ruč‑
kové zúčastnila mezinárodní klavírní
soutěže „Klavírna Orava Kláry Havlíko‑
vej“ v rámci 22. ročníku Hudebního fes‑
tivalu Ivana Ballu a v nabité konkurenci
získala úžasnou 4. cenu v I. kategorii.
Elišce i paní učitelce gratuluji a děkuji
za vynikající reprezentaci školy.

V následujících řádcích bychom rádi
sdělili informace k přijímacímu řízení
žáků na školní rok 2019/2020.
Přijímací zkoušky ke studiu na ZUŠ
Odry se uskuteční:
•
v Odrách 6. 6. 2019
od 13:00 do 17:00 hod
•
ve Spálově 7. 6. 2019
od 13:00 do 16:00h
Podmínkou přijetí do ročníku jsou
talentové předpoklady uchazeče a do‑
statečná kapacita školy ve zvoleném
oboru.
Na závěr posledních Střípků v tomto
školním roce děkuji všem žákům, pe‑
dagogům, rodičům a příznivcům ZUŠ
Odry za celoroční spolupráci a přeji
krásné a pohodové léto a v novém škol‑
ním roce 2019/2020 na viděnou.
Ing. Radek Zajac,
ředitel školy
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ČERVEN 2019
Erna Behrens‑Giegl, zapomenutá oderská rodačka, spisovatelka a překladatelka
Erna Behrens - Giegl, motto: „Ve stáří mají vzpomínky stejný význam jako v mládí sny“
V roce 2014 nám vídeňská etnografka a historička v oboru fotografie paní Margit Z. Krpata sdělila, že objevila
EX LIBRIS od významné ilustrátorky a grafičky Lili Réthi1 (1894 Vídeň - 1969 New York) pro Ernu Giegl, která
pravděpodobně pocházela z Oder. Zaměřili jsme proto naše bádání na život Erny Behrens-Giegl a výsledkem naší
činnosti je předkládaný medailónek.

EX LIBRIS grafičky Lili Réthi
1.

Umělkyně a ilustrátorka. Narodila se ve Vídni v Rakousku a odcestovala z Německa, aby se vyhnula provizi Hermanna Göringa. Nakonec se stala americkou občankou. Réthi během své kariéry ilustrovala více než 50 knih a její práce jsou zařazeny do významných galerií
a muzeí. Je známá zejména svými kresbami stavebních projektů.

-764-

Odry - náměstí 1900. Třetí zleva je rodný dům č. p. 5 Erny
Sylvie Giegl. Muzejní spolek Rolleder

Vídeň okolo roku 1940-1945. Erna Sylvie Giegl.
In: 99 % ist wahr, Weiner Chronik, 1973

Erna Sylvie Juliana Giegl se narodila 26. října roku 1917
v měšťanském domě na náměstí čp. 5 v malém městě
tehdejšího rakouského Slezska - Odrách (Odrau).
Pokřtěna byla v kostele sv. Bartoloměje úřadujícím
farářem Franzem Markem 11. listopadu za přítomnosti
patronů: k. k. lékaře posádkové nemocnice ve Vídni I
Mathiase Schumanna2 a soukromé podnikatelky
v Atzgersdorfu3 Erny Giegl4.
Matkou Erny Silvie byla Josefina Giegl5, dcera k. k.
notáře Fridricha Schumanna6 a Rosiny7, rozené Faast.
Jejím otcem byl k. k. nadporučík v záloze Franz Albert

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Giegl8, pocházející z Mikulova (Nikolsburg), který
se s Josefínou Schumann oženil ve Vídni 25. srpna
roku 1916.
Prarodiče Erny Sylvie - Fridrich a Josefina Schumann přišli do Oder v roce 1895. Nejprve bydleli v menším
bytě v domě čp. 12 na náměstí, potom se v roce 1900
přestěhovali do Blaschovy vily čp. 410 na Hranické ulici
a v roce 1910 bydleli opět na náměstí, ale už ve vlastním
domě čp. 5. Dne 24. června roku 1918 zemřela v domě
čp. 5 manželka Fridricha Schumanna Rosina, která byla
27. června pohřbena na oderském městském hřbitově.
Po rozpadu Rakousko-Uherska Fridrich Schumann9
svůj dům prodal a se zbývajícími členy rodiny - dcerou
Josefinou a vnučkou Ernou Sylvií - se odstěhovali
do Rakouska, pravděpodobně do Atzgersdorfu u Vídně.
Tam prožila Erna své dětství i dospívání a v nedaleké
Vídni absolvovala státní zkoušku v angličtině. Krátce
pobývala v Anglii, kde pracovala jako korespondentka.
Od roku 1939 působila jako učitelka cizích jazyků
na různých vídeňských školách, naposledy na střední
škole v Rodaunu10. Soukromě studovala i románské
jazyky, přičemž v roce 1940 z nich vykonala zkoušku.
V letech 1945 - 1950 pracovala ve Vídni pro Američany
jako tlumočnice. A v této době poznala malíře a grafika
Waltra Behrense11, který byl v roce 1944 pro válečné
zranění propuštěn z Wehrmachtu.

Strýc Erny Sylvie Giegl, narozen 12. dubna 1889, Jaroslavice (Joslowitz) okres Znojmo.
Dnes Vídeň 23. okres.
V roce 1917 byla svobodná. Nepodařilo se nám ji blíže identifikovat.
Josefina Karolina Rosina Giegl, rozená Schumann, se narodila 7. května roku 1896 v Odrách v domě č. p.12.
Fridrich Schumann, syn soustružnického mistra Anselma Schumanna z Mikulova (Nikolsburg) a Anny Jalowetz z Rannersdorfu nad Zayou (česky říčka Sojava), se narodil 23. února 1861 v Mikulově.
Rosina Schumann, rozená Faats, se narodila 8. listopadu 1860 v Mistelbachu nad Zayou okresnímu úředníkovi v Nové Bystřici (Neu
Bystritz) Johannovi Faast a Karolíně Entenfellner.
Narozen 31. prosince roku 1889 v Mikulově.
Dnes obchod s pekárenským zbožím.
Obec ve 23. vídeňském obvodu. Do roku 1938 samostatná obec u vstupu do Liesingbachu (z Vídeňského lesa do Vídně).
Walter Behrens se narodil 25. října 1911 jako čtvrté dítě německého konzula v Las Palmas Christiana Behrense a Dorothey, rozené
Petersen. Po náhlé smrti svého otce v roce 1915 se rodina vrátila do severního Německa - Hamburku.
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Druhý zleva 28letý Walter Behrens s gymnasty na stadionu
v Berlíně v roce 1939 při přípravě na gymnastické události
„Lingiade“ ve Stockholmu, www.de.wikipedia.org

V Německu studoval šest semestrů na Hamburger
Kunstgewerbeschule a po vojenské službě dva semestry
na vídeňské Akademii výtvarných umění pod vedením
C. Fahringera, člena Art-Clubu ve Vídni a člena
O. Basils magazínu. Do roku 1952 pracoval jako litograf
v polygrafické firmě, v letech 1955–1961 působil jako
ilustrátor v Německu. Byl spoluzakladatelem vídeňské
školy fantastického realismu12 a v letech 1965-1976
vyučoval na Vysoké škole uměleckoprůmyslové
ve Vídni (třída pro hlubotisk) na Schillerovém náměstí
(Schillerplatz). Emeritním vysokoškolským profesorem
se stal roku 1976. Vytvořil knižní a časopisové ilustrace
pro německé, rakouské a švýcarské vydavatele.
Usadil se ve Vídni, kde později (ve čtvrti Rodaun v ulici
Kerngasse № 19) založil svůj domov i ateliér.
Vztah s Ernou Sylvií vyústil v letech 1948-194913 jejich
sňatkem. V roce 1950 se jim narodil syn Martin a v roce
1955 dcera Claudia14.
Erna Sylvie Behrens-Giegl obdržela za svou literární
činnost v roce 1982 cenu časopisu „Die Umwelt“,
v roce 1989 Zlatou medaili Istituto Europeo di Cultura
Popolare e Ambientale a Dvojitý orlicový kříž Asociace
Rakušanů za zachování historie Rakouska. Byla čestným
členem evropsko-amerického výzkumu. V roce 1989
obdržela dva čestné americké doktoráty (Dr.h.c.) a titul
vysokoškolského profesora. Z její bohaté literární
činnosti lze jmenovitě uvést následující díla:
Der Reisegefährte (1946) - Spolucestující
Die Brücke in den Tag (1947) - Most ve dne
Zur Erinnerung (1948) - Vzpomínky
99 % ist wahr, 1929-1945. (1969) - 99 % je pravda, 1. díl
- Vídeňská kronika, 1929-1945
99 % ist wahr, 1945-1973. (1973) - 99 % je pravda, 2. díl
- Po bouři, 1945-1973
12.
13.
14.
15.
16.

Profesor Walter Behrens, malíř

Vídeň - Rodaun No.19. Rodinný dům a ateliér prof. Waltra
Behrense. In Alfred Walk: Heimatkunde Rodau

Die Nacht auf Cuortriste.(1992) - Po noci „Cuortriste”15.
Geheimnisvolle Geschichten (1998) - Tajemné příběhy
Märchen um das Menschenherz (1999) - Pohádka
o lidském srdci
Die unbenwältigte Gegenwart des Fräulein Sternenglanz
(1999) - Neomezená přítomnost slečny „Sternenglanz”16
Prof. Walter Behrens zemřel v 88 letech 11. srpna
roku 1999 v 11 hodin dopoledne ve Vídni - Rodaunu
v rodinném domě № 19. Jeho žena, prof. Erna Sylvie

Fantastický realismus popisuje styl malby vycházející ze surrealizmu Hanse Bellmera a Salvadora Dalího, který vznikl po druhé světové
válce a jehož zástupci byli většinou traumaticky ovlivňováni hrůzami druhé světové války.
Přesné datum a místo svatby nejsou známy, matriky jsou ještě živé.
V roce 2006 napsalo o svém otci knihu: Pekelné a rajské cesty - život a dílo malíře a grafika Waltera Behrense.
V italštině znamwná Cuore Triste - smutné srdce. Vhodný překlad titulu knihy vyžaduje znalost jejího obsahu.
V němčině Sternenglanz je svítící hvězda. Vhodný překlad titulu knihy vyžaduje znalost jejího obsahu.

-766Behrens-Giegl, o čtyři roky později, v 86 letech, 9. února
roku 2003. Oba byli pohřbeni v rodinné hrobce Gieglů
na hřbitově ve Vídni - Atzgersdorf17. Společně s nimi
zde odpočívají i rodiče Erny Sylvie Behrens-Giegl Franz
Albert a Josefína Giegl.
Použité zdroje
Lexikon österreichischer Frauen, svazek 1
Alfred Walk: Heimatkunde Rodau, Buch-13, s.126
Evidence občanů Oder německé národnosti 1/3. Muzejní
spolek Rolleder.

Pomník hrobky rodiny Raukenberger
a Behrens - Giegl na hřbitově ve Vídni
- Atzgersdorf. Detail s nápisy,
www.friedhoefewien.at

Matriky zemřelých Odry, 1918. ZA Opava.
Matriky rodné Odry, 1896. ZA Opava.
Sčítací operáty 1900, Odry, č. p.410. Soka Opava.
Sčítací operáty 1910, 1921 Odry, č. p.5. Soka Opava.
https://kikislittlelen.wordpress.com.
https://de.wikipedia/org/Walter Behrens.
Pro Oderský Zpravodaj připravili za HVS : Pavel Kašpar
st. a Emil Mateiciuc

prof. Walter Behrens v pozdějším věku
- autoportrét, de.wikipedia.org

Erna Sylvie Behrens‑Giegl na obálce
její knihy od manžela grafika Waltra
Behrense, de.wikipedia.org

Walter Behrens 1948 - Mysl a pocit (věčnost a čas). Ukázka jednoho obrazu ve stylu fantastického realismu,
www.digitale.belvedere.at/objects
17.

Od roku 1954 okres ve 23. vídeňském obvodu - Liesing.
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Kalendář akcí na červen
ODRY
Městská galerie Odry

OKOLNÍ MĚSTA A OBCE
Nový Jičín

Jindřich Štreit – Lidé Vítkovska – pu‑
tovní výstava fotografií. Výstava potrvá
do 30. 6. 2019

Muzeum Oderska
5. 6. Poodří – přírodovědná výstava.

Muzeum Oderska. Vernisáž proběhne
5. 6. 2019 v 17.00 hod.

Katovna Odry

Výstava reportážních fotografií Jindřicha Kunce – výstava bude přístupná
ve středy a soboty dle otevírací doby Ka‑
tovny. Výstava potrvá do 30. 9. 2019.
8. 6. Valašský den - program zaměře‑
ný na valašské dosídlení Oderska po vál‑
ce. Doprovodný program: lidová hudba
Odera, ochutnávka vína, taneční skupina
Lentilky, výstava fotografií a dokumentů,
ochutnávka valašských specialit a další.
14.00 – 18.00 hod.

Zámecký park Odry
8. 6. Víkend otevřených zahrad – ko‑
mentované prohlídky Zámeckého parku
a města, koncert v parku, zámecká kavár‑
na, možnost pikniku v parku, tvoření pro
děti a další doprovodný program.
13.00–23.00 hod.

Stadion Odry

29. 6. Oderská pětadvacítka – tradiční
závod v běhu. Vhodné pro děti i dospělé.
Jedná se o charitativní akci. Registrace
na: www.025.cz, 737 888 179. Prezentace
od 8.00 hod, start v 10.00 hod.

Dělnický dům Odry

7. 6. Tanec pod hvězdami – tradiční
akce, zahrada Dělnického domu, za špat‑
ného počasí Dělnický dům Odry.
14. 6. Předvečer Oderského dne –
Viz plakát.
15. 6. Oderský den – Viz plakát.

Heipark Odry

22. 6. Heipark Day 2019 – bohatý
program pro děti: Čiperkové, Adéla Frejo‑
vá, Mína, Lumpína + animátoři. Večerní
koncerty a párty: Slza, Pekař (Official site),
DJ Wojki, DJ „D“ & DJ Icecreamer. Různá
vystoupení pro děti, pohádkář Taraba.
WIPE OUT - adrenalinový zábavně spor‑
tovní park, kreativní dílničky a worksho‑
py pro děti, atrakce areálu jako bobová
dráha, trampolíny, tubing, rodeo býk…

7. 6.–8. 6. - TSUNAMI – festival věhlasní interpreti a skvělá vizuální
show. Amfiteátr Skalky, 22.00 hod.
9. 6. Dechová hudba Frajárečka - ná‑
dvoří Staré pošty, 15:30 hod.
15. 6. SportFest Nový Jičín 2019.
Masarykovo náměstí, 8.30 hod.
19. 6. Den dětí v Tabačce – Z pohád‑
ky do pohádky. SVČ Fokus, 15.00 hod.
21. 6. HEPA BLADENIGHTS - Hro‑
madná jízda in‑line bruslařů. Místo star‑
tu: horní parkoviště u zimního stadionu,
20.30 hod.
22. 6. Pivobraní 2019,
Masarykovo náměstí, 11.00 hod.
28. 6. Vítání prázdnin & Pavel Callta
Masarykovo náměstí, 15.00 hod.

Bílovec

8. 6. 2 Turistický pochod Bílovecká
padesátka - 46. ročník. Tradiční turis‑
tický pochod se koná za každého poča‑
sí Start: Bezručova ulice, 6:30 hod.
14. 6. Beseda s krkavčí matkou - Be‑
seda s Veronikou Hurdovou, spisovatel‑
kou a autorkou blogu Krkavčí matka.
Klub Inspirace, 17.00 hod.
14. 6. UNPLUGGED - studentský hu‑
debně dramatický festival.
Hala GMK Bílovec, 18.00 hod.
15. 6. 20 let florbalu v Bílovci.
Hala ZŠ Komenského, 9.00 hod.
16. 6. Den otevřených dveří pro veřejnost. Areál zrekonstruované besedy,
areál tenisových kurtů, 14.00 hod.
22. 6. Den města Bílovce - Jumping
Drums, Jaroslav Uhlíř s kapelou.
Slezské náměstí Bílovec, 14.00 hod.

Hranice

5. 6. Tuk-tukem z Bangkoku až
domů - povídání s hranickým cestova‑
telem a dobrodruhem Tomášem Vej‑
molou Zámecký klub, 18.00 hod.
6. 6. Módní přehlídka Fashion 2019.
Zámek, 19.00 hod.
8. 6. Oslavy 850 let Hranic - výročí
první písemné zmínky o Hranicích. Ma‑
sarykovo náměstí, Zámecká zahrada,
prostranství u zámku, 21.00 hod.
9. 6. Pokoř své Hranice aneb Evropa
v pohybu - den plný zábavy, sportu,
vědomostních soutěží. Sady Čs. Legií
(Městský park), 10.00 hod.
15. 6. 100 let fotbalu v Hranicích
- fotbalová utkání a doprovodný pro‑
gram, na kterém vystoupí Marek Ztra‑

cený, Atmo music, Jakub Děkan Traktor.
Stadion SK Hranice, 14.00 hod.
18. 6. Partička Open Air.
Letní kino, 20.00 hod.
22. 6. Auto–Moto–Veterán burza.
Letiště Drahotuše, 6.00 hod.
26. 6. Hranické hry bez hranic - na‑
hlédnutí veřejnosti do činnosti ozbro‑
jených složek. Areál kasáren generála
Zahálky, 8.00 hod.

Vítkov

1. 6. Den města Vítkov 2019 - vy‑
stoupí Čiperkové. Xindl X, Generace 75.
Sportovní areál Vítkov, 13.00 hod.
8. 6. Výstava voříšků a psů bez průkazu původu. Areál kynologického klu‑
bu, 9.00 hod.
21. 6. Vítkov vs. Odry – Utkání okres‑
ního přeboru mužů v nohejbale.
Sportovní areál Vítkov, 16.30 hod.

Štramberk

2. 6. 2019 Štramberská pouť.
Náměstí Štramberk

Starý Jičín

14. 6. a 15. 6. Rej hradních strašidel.
Netradiční zážitek, hradní strašidla v ča‑
rodějném a strašidelném rejdění.
Hrad Starý Jičín, 19.30 hod.
22. 6. Setkání na vrcholu - Setkání
přátel z Klubu českých turistů v Novém
Jičíně. Hrad Starý Jičín.
29. 6. Thunder fest – celodenní
rockový festival, těšit se můžete na ka‑
pelu Vitacit a Ciment. Hrad Starý Jičín.

Helfštýn

15. 6. Helfštýnské ateliéry - přehlíd‑
ka profesí Muzea Komenského v Pře‑
rově pro malé i velké. Archeologický
koutek, ornitologická sekce, konzervá‑
torská dílna, kovárna a mnoho dalšího,
10.00 hod.

Fulnek

7. 6.–9. 6 Patchwork - výstava, kostel
sv. Josefa, kaple sv. Rocha.
Městské kulturní centrum
8. 6. Pohádkový les - akce pro děti
Zámecký kopec ve Fulneku, 9.00 hod.
22. 6. Den města Fulneku - Václav
Neckář a Bacily, DJ Lucky Boy, cimbálo‑
vá muzika Lipka, 15.00 hod.

Potštát

14. 6. 24. Potštátské slavnosti.
Náměstí Potštát

Suchdol nad Odrou

16. 6. Suchdolská pouť.
Centrum městyse

Příjemné zážitky přejí pracovnice Městského informačního centra

24 Dělnický dům v Odrách

Program Dělnického domu na červen
Sál DDO
Pátek 7. června 2019 ve 20.00 hodin

Tanec pod hvězdami

Taneční klub V prostoru při DD Odry a jeho hosté
Vstupné: děti 55 Kč, dospělí 95 Kč

Zahrada Dělnického domu v Odrách

PŘEDVEČER ODERSKÉHO DNE

Pátek 14. červen 2019
První opravdový dům hrůzy HYSTERIA
Zveme vás do prvního opravdového domu hrůzy HYSTERIA – pohyblivá straši‑
dla z USA, laserové efekty, led světla, mlha, zvuková technika, vizuální projekce
i živí herci, kteří v propracovaných kostýmech dotvářejí skvělou hororovou atmo‑
sféru. Vstup do domu hrůzy zdarma.
Výborná zábava pro všechny malé milovníky hororových filmů.
Viz plakát

Zahrada Dělnického domu v Odrách

ODERSKÝ DEN 2019
15. června 2019
Viz plakát

Celozávodní dovolená Dělnického domu v Odrách
od 1. 7. do 9. 7. 2019 včetně.
Vedení a zaměstnanci Dělnického domu
v Odrách přejí všem příznivcům
a návštěvníkům našeho kulturního zařízení krásné léto a příjemně strávenou
dovolenou 2019!

Dělnický dům v Odrách, p. o.
Dělnická 23, 742 35 Odry

Restaurace: +420 556 731 598
Vstupenky, fax : +420 556 731 428
E‑mail: delnicky.dum@seznam.cz
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26 Volný čas

Poděkování paní Bc. Jitce
Jakubíkové, dipl.um.

Jak žila 12 let s ŽPS Píseň kapacit. A naše Jituška zůstává skromná přejeme šťastnou cestu, kvalitní hud‑
v Odrách paní Bc. Jitka Jakubí- a milá občanka Oder a my můžeme být bu, Tvůj milovaný zpěv a muzikantské
hrdi, že máme takovou umělkyni mezi štěstí. Za všechna ta léta s ŽPS Píseň Ti
ková, dipl. um.

Někdy v té lidské společnosti žijí mezi
námi výjimeční lidé a my to ani neví‑
me. Jedním z takových vzácných lidí je
i paní učitelka ZUŠ v Odrách, Bc. Jitka
Jakubíková, dipl. um. Před 12 lety pře‑
vzala vedení ŽPS Píseň v Odrách a stala
se jeho uměleckou vedoucí. Pod jejím
dirigentským gestem rostla umělecká
úroveň sboru. Za ta léta jsme se zúčast‑
nily nespočet vystoupení, soutěží, kon‑
certů. Jen připomenu 3 stříbrná pásma
a jedno bronzové ve vánoční Praze
na festivalu Adventní a vánoční hudby
Petra Ebena a mnoha dalších. Za našimi
úspěchy jistě stálo její několikaleté vy‑
sokoškolské studium barokní hudby
a vedení sboru v Brně. Je také vynikající
sólistkou, sopranistkou. V srpnu loňské‑
ho roku byla vybrána na soutěži J A. Plá‑
nického Opella ecclesiastica, kde uspěla
před porotou významných hudebních

námi. Byla také spoluzakladatelkou fes‑
tivalu PÍSEŃFEST v Odrách.
I její pedagogická práce slaví úspěchy
na festivalech a soutěžích. Sama jsem
byla svědkem z jara 2019 na soutěži
ZUŠ dětských pěveckých sborů Severo‑
moravského kraje v Havířově, kde naše
děti – ZVONKY i ZVONEČKY si vyzpí‑
valy ve svých kategoriích první místa
a obecenstvo jim za nádherný přednes
tleskalo ve stoje. Taková je to vynikající
učitelka – sbormistryně. Ale odchází.
Její láska k dětským pěveckým sborům
a její ambice překročily hranice součas‑
nosti a boj s časem. Vše nelze dělat do
nekonečna.
„Milá Jitko, Tvá cesta však míří dál.
Víme, že máš velké plány a ambice.
Víme, že ať povedeš malé děti či jiné
lidičky věčně mladé, povedeš je k lás‑
ce k hudbě a zpěvu. Odcházíš a my Ti

děkujeme“.

Mgr. Marta Kubínková

Krajina břidlice se prezentuje
Ve dnech 18. a 19. května se v Žac‑
léři konal 7. ročník konference České
podzemí a Odry byly u toho! Účastníky
konference jsme seznámili s projektem
Krajina břidlice a již vybudovanými
atraktivitami, jako je Muzeum břidlice
v Budišově nad Budišovkou, Imaginári‑
um břidlice v Mokřinkách, Raabova što‑
la v Zálužném a trasy naučných stezek
po stopách těžby břidlice. Velká část
příspěvku byla věnována oderskému
záměru zpřístupnění Flascharova dolu
veřejnosti. Náš záměr se setkal s vel‑
kým zájmem zúčastněných a bude se
jistě rychle šířit do všech koutů České
republiky.
Flascharův důl, Odersko a také Kra‑
jina břidlice se prezentují také na vý‑
stavě v Planetáriu Ostrava. Fotografi‑
ím Krajiny břidlice, horninám, fosiliím
a také historickým výrobkům z břidlice
je až do konce srpna věnována jedna
výstavní místnost. Výstavu nám umož‑
nili nainstalovat organizátoři festivalu
Pestré vrstvy, který se věnuje vlasti‑
vědným tématům Ostravska a okolí.

Udělejte si se známými, dětmi nebo
jen tak sami výlet do planetária. Nejen
díky naší výstavě stojí planetárium za
návštěvu!
Alena Zemanová
Odbor kultury a školství MěÚ Odry
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Kaplička u Tošovic
Hubalova kaplička nebo také
kaplička tošovického mlýna,
tak se dříve říkalo kapličce
na rozcestí Tošovice – Jerlochovice – Vlkovice.

Kaplička patřila k mlýnu na Husím
potoku, mezi léty 1903–1920 o ni pečo‑
vali tehdejší majitelé Josef a Rosalinde
Böhm, od roku 1920 převzali patronát
nad kaplí Karl a Anna Hubal. Interiér
kapličky zdobily tři sošky, kterým domi‑
novala socha sv. Jana Nepomuckého –
patrona kapličky, a dále barokní sošky
sv. Jiřího a sv. Martina, patrona kostela
v Tošovicích (Karl Pesch – Taschendorf
im Kuländchen).
Neveselá část historie kapličky se za‑
čala psát po odsunu německého oby‑
vatelstva a nástupu komunistického
režimu. Kaplička zpustla, vzácné figury
byly ukradeny a po revoluci v roce 1989
kapličku připomínala jen kupa kame‑
ní. Tošovičtí našli pod kameny základy
kaple a vybudovali ji znovu. Arcibiskup
olomoucký a metropolita moravský
Jan Graubner kapli v roce 1992 vysvětil
a zasvětil Panně Marii. Původní němečtí
obyvatelé Tošovic, zastoupeni Francem
Dolakem a Marií Mayer, dcerou po‑
sledních majitelů mlýna, se zasloužili
o výzdobu interiéru, v kapli byly zavě‑
šeny obrazy sv. Jana Nepomuckého
a sv. Martina. Pamětní tabulka připo‑
míná tři syny majitele mlýna, kteří padli
za 1. a 2. sv. války.

V letošním roce, po 27 letech od stav‑
by, byla díky neutuchajícímu úsilí míst‑
ních na kapli opravena střecha a poří‑
zena nová fasáda. Hlavním iniciátorem
a hnací silou obnovy kaple byl pan
Zdeněk Hodulák z Jerlochovic, který se
obnově kaple věnoval nejen po staveb‑
ní stránce, ale také pořádáním sbírek
a sháněním sponzorských darů.
Drobné sakrální památky – boží muka,
kříže, smírčí kříže a kapličky - jsou ne‑
opomenutelným prvkem naší krajiny.
Skrývají v sobě hluboké příběhy, jsou
svědky významných událostí, zhmot‑
něním paměti lidí, kteří v naší krajině
žili. Jejich udržováním, mapováním
a připomínáním zajistíme předání těch‑
to informací také dalším generacím.
Poděkování patří všem, kteří k obnově
kaple přispěli finančním příspěvkem
či přiložili ruku k dílu.
Alena Zemanová
Odbor kultury a školství MěÚ Odry

Kaplička u Tošovic v roce 1972
Archiv Muzejního spolku Rolleder

Stavění máje na Veselí
Odpoledne 30. 4. 2019 v 15.00
hod. jsme se sešli a na našem
hřišti postavili májku.

Nejprve ji ženy nazdobily mašlemi
a fáborky, připevnily vlajku a poté ji
muži slavnostně vztyčili. Po námaze
přišlo na řadu dobré pivo a grilované
klobásy. K tomu nám přálo počasí a vy‑
svitlo sluníčko.
Osadní výbor a osvětová beseda Veselí

Martin Jakubík a Zdeněk Hodulák
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Filipojakubská noc v Loučkách
a stavění májky
Tradicí v Loučkách je stavění Májky
a Filipojakubská noc, která se uskutečni‑
la 30. 4. 2019 za účasti dětí a dospělých
nejen z Louček, ale i z okolí. Slétly se zde
malé i velké čarodějky, které si společně
zasoutěžily i zatančily. Dostavila se také
patronátní čarodějka, která nás každo‑
ročně těší svou návštěvou, dohlíží, zda
je vše tak, jak má být, a sleduje přírůstky

čarodějnic za rok. Děti společně s rodiči
pomáhali místním dobrovolným hasi‑
čům se zdobením májky a čarodějnice.
Po tomto náročném úkolu se všichni
společně posilnili špekáčky a věnovali
se společenské konverzaci. V podvečer
se zapálila hranice, na které byla čaro‑
dějnice upálena, a všichni společně
jsme tak mohli přivítat jaro.

Děkujeme všem dětem a rodičům za
jejich účast, dále SDH Loučky za po‑
moc při stavění májky. Budeme se tě‑
šit na další společné akce v Loučkách.
Aktuální informace najdete na našich
facebookových stránkách OB Loučky.
Za OB Michaela Dlabajová
a Lucie Selivanová

Osídlení Valašska
Od 12. do 13. století nebyl
dnešní horský prostor Západních Karpat téměř vůbec osídlen.

Vyskytovali se zde pouze lovci, dřevaři
nebo horníci. Dnešní valašské etnikum
obývající Beskydy, Vsetínské vrchy a Ja‑
vorníky sem začalo přicházet až někdy
koncem 15. století.
Původně Valaši obývali zejména Kar‑
paty v Rumunsku jako zvláštní horský
lid, provozující zejména pastevectví
ovcí a koz. Zde tento lid žil celkem
svobodně až do doby, kdy zejména
vpády Tatarů, Turků a Kozáků začaly
ohrožovat jejich existenci. Vlivem toho
se valašské etnikum začalo postupně
stěhovat po Karpatském oblouku smě‑
rem na západ a během 16. a 17. století
natrvalo osídlilo těšínské Slezsko, pan‑
ství hukvaldské, valašskomeziříčské,
vsetínské, brumovské, lukovské, zlínské
a některá menší panství v sousedství.
Tím, že Valaši žili vysoko v horách, dale‑

ko od hospodářských center, zachovali
si dlouho svůj svérázný způsob života.
Pásli především ovce a kozy vysoko
v horách. Tím vlastně nikomu nepřeká‑
želi. Vlastníci panství toto začali podpo‑
rovat, protože jim nově příchozí etni‑
kum přinášelo další daně. Valaši se po‑
hybovali po horách celkem svobodně
a nebyli zatíženi povinnostmi jako pod‑
daní v údolích. Odváděli jako daň každý
desátý kus dobytka a ostatní výrobky již
byly v jejich režii. Tato svobodná práva
Valachů byla postupem jejich putování
z Rumunska převedena až k nám.
Vrchnost však tato práva postupně
omezovala, takže Valaši museli pla‑
tit vrchnosti a později i církvi desátek
ze všeho. Následně i z půdy, protože
začali provozovat i zemědělskou výro‑
bu, pokud jim to vegetační podmínky
dovolovaly. Protože vrchnost a Habs‑
burská moc začaly vybírat neúměrné
daně pro vedení bojů za Třicetileté vál‑
ky, připojili se převážně protestantsky

věřící Valaši k boji proti nim. Tím zača‑
lo tzv. valašské povstání, které trvalo
od r. 1620 do r. 1644. V posledním roce
bylo povstání krvavě potlačeno. Odboj
Valachů pak pokračoval formou zboj‑
nického odporu.
Nejproslulejším zbojníkem byl Ondráš
z Janovic. Valašský lid byl až do druhé
světové války chudý a pracovitý. Snad
proto i svůj odboj přenesl za války
i do partyzánského boje proti němec‑
kým okupantům. Po druhé světové vál‑
ce se pro chudé Valašsko objevily nové
možnosti. Valaši začali odcházet jako
osídlenci i na sousední Odersko, kde
nahradili vysídlené německé obyvatel‑
stvo. I když kulturní svébytnost v no‑
vém prostoru postupně ztráceli vlivem
smíšení s Hanáky, Slováky, a Slezany,
najde se vždy příležitost k jejich připo‑
menutí.
Květoslav Wiltsch,
Historicko‑vlastivědný spolek
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Jak Valaši osídlili Odersko
Odersko bylo před druhou
světovou válkou osídleno přibližně z 90 % obyvatelstvem
hlásícím se k německé národnosti.

Prohraná válka a dohoda vítězných
mocností vedly ke skutečnosti, že se
musela většina obyvatel hlásících se
k německé národnosti vystěhovat
do západní zóny. Tito obyvatelé to po‑
važovali za vyhnání, kdežto zastánci
dohody vítězných mocností to považují
za řízený odsun. Účelem tohoto pří‑
spěvku není posouzení oprávněnosti
či neoprávněnosti tohoto aktu, ale při‑
pomenutí poválečného období, kdy
došlo k dosídlení Oderska.
Již v roce 1946, kdy byli nuceni pů‑
vodní obyvatelé opustit domovinu,
se do jejich domů začali stěhovat noví
osídlenci. Byli to většinou chudí lidé
z Lašska, Hané, Slovácka, Zlínska, Kysuc,
Oravy a nejvíce z blízkého Valaška. Do‑
sídlení z Valašska bylo většinou organi‑
zováno 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 Jakub‑
čovice osídlili většinou Valaši z okolí
Ratiboře, Dobešov rodiny převážně
z Prostřední Bečvy, Tošovice z oblastí
Brumova
‑Bylnice a Nedašova, Kloko‑
čůvek z Valašské Bystřice a z Růžďky,
Heřmanice u Oder z Horní a Prostřední
Bečvy, Jestřábí z Horní Bečvy, Stacho‑
vice z Prostřední Bečvy a Hladké Živo‑
tice z Prostřední Bečvy. U Veselí, Poho‑
ře a Vražného se nám prozatím místa
původu dosídlených obyvatel z Valaš‑
ska nepodařilo zjistit. Valaši dosídlení
po válce tak na Odersku i dnes asi tvoří
převládající etnikum, aniž o tom víme
něco bližšího.

Zprvu se Valaši snažili připomínat svoji
svébytnou kulturu zábavami, kácením
máje, smažením vajec a zúčastňovali
se i přehlídek valašských souborů v ši‑
rokém okolí. Nejdéle působil „Valašský
krůžek“ ve Vražném. Postupem doby
a socializací společnosti začaly proje‑
vy valašské kultury na Odersku mizet.
Napomohla tomu i postupná asimilace
valašského etnika nově přistěhovalými
obyvateli odjinud. Takže si už dnes třetí
generace potomků oderských Valachů
neuvědomuje svůj původ. Jiskřička na‑
děje na obnovu valašské kultury se pro‑
bouzí v Loučkách a v Mankovicích.
Právě potomci Valachů z těchto ves‑
nic a Historicko
‑vlastivědný spolek
Odry si Vás dovolují pozvat na Valašský
den, který proběhne v sobotu 8. červ‑
na 2019 od 14.00 hodin v Odrách v Ka‑
tovně a který chce valašské dosídlení
Oderska připomenout. Přijďte všichni,
kdo jste ještě trochu Valaši. Pokud vlast‑
níte kroj, přijďte určitě v něm, ať Vám ho
ve skříni nesežerou moli. Občerstvení
i muzika budou ve valašském stylu.
Budeme Vám vděčni, pokud s sebou

donesete na ukázku nebo k nafocení
(či naskenování) nějaké valašské arte‑
fakty – fotografie, úřední listy nebo jiné
archiválie, nádobí nebo jiné drobnosti.
Uvítáme i Vaše vzpomínky na Vaše va‑
lašské předky. Můžete se nám i ozvat
přes e
‑mailovou adresu Katovny:
katovnaodry@seznam.cz. Tuto akci fi‑
nančně podpořilo svým grantem měs‑
to Odry.
Předeme Vám děkujeme a těšíme se
na Vaši účast
Květoslav Wiltsch,
Historicko‑vlastivědný spolek
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TJ ODRY, oddíl kuželek

Zhodnocení ročníku 2018 – naše hráče. Měli jsme trošku obavy, jak výsledku dosáhl také Marek Frydrych,
2019
se nám začátek vydaří, ale letní příprava který skončil v jednotlivcích na 2. místě

TJ Odry A – 3. KLM
Sezónu 2018-2019 jsme hráli 3. kužel‑
kářskou ligu mužů na kuželně ve Valaš‑
ském Meziříčí. Před zahájením sezóny
jsme se v rámci přípravy zúčastnili ně‑
kolika letních turnajů, což nám dalo
hodně pro první utkání v sezóně. Bohu‑
žel těsně před začátkem soutěže se nám
zranil Michal Pavič (hostování z No‑
vého Jičína), který patří mezi nejlepší
Konečná tabulka
14. TJ Horní Benešov

22

18

0

se ukázala jako velmi prospěšná. První
zápas jsme sice prohráli, ale pak jsme
již hráli dobře. Během podzimní části se
nám vrátil uzdravený Michal. Po podzi‑
mu jsme byli na čtvrtém místě, což nám
dodalo klid a pohodu do jarních zápa‑
sů. Na jaře jsme pokračovali v dobrých
výkonech a po skončení všech zápa‑
sů z toho bylo pro nás zatím nejlepší
umístění ve 3. lize tj. 4. místo. Krásného

4

111. 5. 64.5

287,0 : 241,0

3209

36

2. KK Jiskra Rýmařov

22

17

1

4

110.0 : 66.0

285.5 : 242.5

3217

35

3. TJ Prostějov

22

14

0

8

101.5 : 74.5

280.0 : 248.0

3204

28

4. TJ Odry

22

13

0

9

95.5 : 80.5

277.5 : 250.5

3172

26

5. TJ Tatran Litovel

22

11

1

10

92.0 : 84.0

275.0 : 253.0

3186

23

6. TJ Sokol Bohumín

22

11

0

11

91.5 : 84.5

267.0 : 261.0

3141

22

7. TJ Opava

22

11

0

11

1191.0 : 85.0

266.5 : 261.5

3166

22

8. TJ Sokol Machová

22

8

1

13

74.0 : 102.0

243.0 : 285.0

3131

17

9. Sokol Přemyslovice

22

7

2

13

81.5 : 94.5

275.0 : 253.0

3176

16

10. KK Zábřeh B

22

7

1

14

69.0 : 107.0

230.5 : 297.5

3119

15

11. KK Šumperk A

22

7

0

15

77.5 : 98.5

255.5 : 272.5

3141

14

12. KK Šumperk B

22

5

0

17

61.0 : 115.0

225.5 : 302.5

3145

10

TJ Odry B - Severomoravská divize
V sobotu 13. 4. ve 13.44 hod. skončila
posledním hodem Ondřeje Gajdičiara
pro B družstvo kuželkářů TJ Odry sou‑
těžní sezóna 2018/19, ve které většina
z hráčů poprvé okusila soupeření s dal‑
šími družstvy severomoravské divize –
soutěže, která nabízí možnost vstupu
do kuželkářské ligy. A naši borci (a bor‑
ky), z nichž se část rekrutuje z Oderské
ligy, ryze amatérského klání využívané‑
ho spíš k pobavení a setkání s kamará‑
dy, se v ní vůbec neztratili. Po loňském

s průměrem 559,4 shozených kuželek
na 120 hodů.
Za Odry „A“ hráli tito hráči: Stanislav
Ovšák, Petr Dvorský, Marek Frydrych,
Jaromír Lušovský, Michal Pavič, Daniel
Ševčík, Daniel Malina a Karel Chlevišťan
Snad se jednou dočkáme zápasů 3.
ligy v Odrách na čtyřdráhové kuželně.
Karel Chlevišťan – vedoucí A družstva

famózním průletu krajským přeborem
se jako divizní nováčci prezentovali
bojovností, poctivou přípravou a kázní
a v těžké vyrovnané soutěži nakonec
dosáhli až na stupně vítězů.
Konečným třetím místem (pouhé
2 body za pozicí, která zaručuje baráž
o třetí ligu) tak mile překvapili nejen
sami sebe, ale i své příznivce a spolu
s C družstvem, které skončilo na 2. po‑
zici v tabulce meziokresního přeboru
a A družstvem, jež se umístilo ve třetí
kuželkářské lize jako čtvrté, dokázali,

Konečná tabulka
1. Spartak Přerov ˝B˝

22

15

1

6

108.0 : 68.0

156.5 : 107.5

2556

31

2. Horní Benešov ˝B˝

22

14

1

7

101.5 : 74.5

143.5 : 120.5

2545

29

3. TJ Odry ˝B˝

22

33

1

8

100.0 : 76.0

128.5 : 135.5

2515

27

4. SKK Ostrava ˝A˝

22

12

0

10

95.5 : 80.5

135.5 : 128.5

2540

24

5. TJ Michalkovice

22

12

0

10

95.0 : 81.0

142.0 : 122.0

2540

24

6. SKK Jeseník ˝A˝

22

11

1

10

91.0 : 85.0

133.5 : 130.5

2516

23

7. Sokol Sedlnice ˝A˝

22

10

2

10

92.0 : 84.0

136.5 : 127.5

2548

22

8. Sokol Bohumín ˝B˝

22

10

1

11

91.0 : 85.0

129.5 : 134.5

2491

21

9. Minerva Opava ˝A˝

22

8

3

11

81.5 : 94.5

129.0 : 135.0

2521

19

10. HKK Olomouc ˝B˝

22

9

1

12

74.0 : 102.0

121.0 : 143.0

2442

19

11. TJ Opava ˝B˝

22

6

1

15

62.0 : 114.0

103.0 : 161.0

2444

13

12. Jiskra Rýmařov ˝B˝

22

6

0

16

64.5 : 111.5

125.5 : 138.5

2484

12

Foto: Zápas na naší dočasně domácí
kuželně ve Valašském Meziříčí
že předsezónní ambice oderských ku‑
želek nebyly přehnané a že se v Od‑
rách buduje silná kuželkářská základna.
Pro úplnost se sluší dodat, že o neče‑
kaný úspěch se zasloužili: Stanislava
Ovšáková, Jana Frydrychová, Ondřej
Gajdičiar, Jan Frydrych, Vojtěch Roz‑
kopal, Daniel Malina, Karel Šnajdárek
(hostující z Bílovce) a Jiří Madecký (hos‑
tující z Nového Jičína).
Jiří Madecký - vedoucí B družstva
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TJ Odry C – meziokresní soutěž
K družstvům „A“ a „B“ v letošním roč‑
níku přibylo i družstvo „C“. Toto druž‑
stvo založili zkušení hráči, kteří k sobě
přizvali hráče z Oderské ligy a Radima
Babince z našich mládežníků. Výsled‑
ky byly během celé soutěže vynikající
Konečná tabulka

a družstvo bojovalo s Hranicemi o první
místo. Konečná druhá příčka je vynika‑
jící a překvapivý výsledek. Družstvo „C“
získalo nové zkušenosti jak na domácí
půdě, tak i na venkovních kuželnách.
Mají v plánu dále pokračovat v nasta‑
veném směru a začleňovat nové hráče

i v budoucnu. Za oderské céčko nastu‑
povali tito hráči: Josef Šustek, Věra Ov‑
šáková, Lucie Kučáková, Rudolf Chuděj,
Radim Babinec, Pavel Janča a Pavel Šus‑
tek.
Kuželkáři

Finálová skupina:
1. KK Hranice

20

16

2

2

89.0 : 31.0

102.0 : 58.0

1576

34

2. TJ Odry C

20

13

2

5

572.5 : 47.5

94.0 : 66.0

1571

28

3. Kelč˝B˝

20

10

3

7

64.0 : 56.0

80.5 : 79.5

1553

23

4. TJ Nový Jičín˝C˝

20

8

1

11

56.5 : 63.5

72.0 : 88.0

1485

17

5. Spartak Bílovec˝B˝

20

10

0

10

64.0 : 56.0

88.0 : 72.0

1526

20

6. TJ Nový Jičín˝B˝

20

7

0

13

45.0 : 75.0

66.5 : 93.5

1467

14

7. KK Lipník n/B˝C˝

20

6

0

14

46.0 : 74.0

64.5 : 95.5

1492

12

8.TJ Frenštát p/R

20

6

0

14

43.0 : 77.0

72.5 : 87.5

1467

12

Skupina útěchy:

13. ročník turnaje fotbalových
přípravek
V sobotu 30. března 2019
jsme v Městské hale uspořádali již 13. ročník turnaje fotbalových přípravek za účasti již
tradičních týmů: TJ Odry, Fotbal Fulnek, TJ Vítkov, SK Slavie
Třebovice a TJ Sokol Bělotín.

Kluci i holky ukázali před zraky všech
přítomných vše, co k fotbalu patří – to,
co se z fotbalového umění naučili, emo‑
ce, smysl pro fair play a hlavně radost
z pohybu, což pro většinu dětí dnes již
není samozřejmostí. Konečné výsledky
nejsou až tak důležité, protože hlavním

smyslem práce nás trenérů je přivést
děti ve spolupráci s rodiči k pravidel‑
nému sportování, zdravému soutěže‑
ní, neboť budoucí vztah ke sportu se
formuje mezi 5. a 10. rokem věku a je
nutný i pozitivní příklad rodičů. Tímto
zveme děti od 5 let mezi nás. Trénuje‑
me každé pondělí a středu od 16 hodin
na stadionu, na jaře každý týden hra‑
jeme i soutěžní utkání, jejichž rozpis je
na webových stránkách TJ Odry.
Závěrem bychom chtěli poděkovat
všem, bez jejichž podpory by se ten‑
to turnaj neuskutečnil – městu Odry

(turnaj byl podpořen z grantu města
Oder), TJ Odry, dále dík patří i firmám
Ypsilon Plus, Mateiciuc, a. s., Axmann
Group, s. r. o., p. Danielu Královi, p. Mi‑
chalu Královi, p. Vladimíru Kučákovi
za sponzorské dary, Pizzerka.cz dodala
výtečnou pizzu a znovu všem mamin‑
kám, které nám opět napekly slané
a sladké dobroty. Také všem divákům,
kteří ve velkém počtu vytvořili nádher‑
nou sportovní atmosféru v hale.
Fotografie lze nalézt na:
http://fotbal.tjodry.cz/
trenéři přípravek TJ Odry
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28. ročník noční hasičské soutěže
Rok se s rokem sešel a dne
17. května se na cvičišti u železářství Orava v Odrách uskutečnil již 28. ročník tradiční
noční hasičské soutěže pořádané SDH Odry, která se stala
jednou z významných společenských událostí našeho
města.

Byli jsme mile překvapení, že i na‑
vzdory průtrži v časných večerních ho‑
dinách, kdy soutěž začínala, přišlo sku‑
tečně mnoho přihlížejících, aby zahnali
žízeň pivem, ochutnali výborný guláš
a makrely, které se na této soutěži staly
ikonickým občerstvením, a potěšili své
oči pohledem na každoročně se zlep‑
šující sportovní výkony neohrožených
bojovníků s ohněm.
Soutěž byla zahájena v 21.30 hodin
družstvem mužů SDH Odry, kteří útok
předvedli za krásných 15.83 vteřin, což

jim nakonec stačilo na obsazení čtvrté
příčky. První místo pak obsadili muži
z SDH Lukavec s časem 14.92 vteřin,
v těsném závěsu za nimi se umístil
sbor SDH Větřkovice v čase 15.08 vteřin
a na třetí místo si doběhli muži SDH Hra‑
nice v čase krásných 15.62 sekund. Ale
ani ženy se nenechaly zahanbit a v čase
18.10 vteřin si první místo získaly člen‑
ky SDH Proskovice následované SDH
Příbor s časem 20.33 vteřin na druhém
a SDH Hukovice s časem 21.35 vteřin na
třetím místě. Celkem bylo nehodnoce‑
no šest družstev, z toho jedno ženské.
Všem zúčastněným děkujeme za účast
a fair‑play přístup k soutěži.
Oproti minulým ročníkům byla závod‑
ní trať lépe osvětlena, za což si náš sbor
vysloužil velice kladné ohlasy všech
dotázaných soutěžících, a i nová krev
na pozici moderátorů a nový postoj
k pouštěné hudbě v mezičasech jed‑

notlivých výkonů povznesl tuto soutěž
na vyšší úroveň. Po ukončení soutěže se
u tribuny uskutečnila malá „after party“,
která byla s velikým nadšením přivítána
nejedním z pozdních návštěvníků. Tím‑
to se chci jménem celého sboru dob‑
rovolných hasičů města Oder omluvit
všem občanům, kterým hlasitá hudba
v pozdních nočních hodinách způsobi‑
la nepříjemnosti.
Lucie Wunschová
fotografie Jan Olbort

JSDH Loučky
Hasiči z Louček jsou lépe
připraveni na povodně - šest
členů jednotky Sboru dobrovolných hasičů Odry – Loučky
(dále jen JSDH) se ve dnech
17.-19. května zúčastnilo Mezinárodního povodňového výcviku ve slovenském Martině.
Kurz se konal v rámci projektu „Rozvoj

kooperace a výměna zkušeností zá‑
chranných složek v příhraničních regio‑
nech Interreg V‑A Slovenská republika
- Česká republika“.
Hasiči z Louček absolvovali teoretic‑
kou a praktickou část, obě zaměřené
na plavební předpisy, zásady BOZP při
výkonu povodňové služby a poskyto‑
vaní první pomoci. Nacvičovali přede‑
vším záchranu osob z vodní hladiny
a jejich oživování nebo také ovládání
záchranných člunů na stojaté i tekoucí
vodě.
Všichni členové sboru zvládli kurz
úspěšně a domů se vrátili bohatší
o cenné zkušenosti a nezbytné doved‑
nosti. Samotní hasiči se teď cítí lépe
připraveni na nenadálé situace vzniklé
následkem povodní a záchranou osob.

Poděkování patří nejen organizátorům
a lektorům za výborně připravený kurz,
ale také zřizovateli JSDH Odry – Louč‑
ky, městu Odry, které členům jednotky
umožnilo se výcviku zúčastnit.
Pavel Březina, velitel JSDH
Loučky u Oder
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Olympiáda mládeže v rybaření
Jak je již v měsíci květnu tra- největší rybu a Franta Navrátil byl vy‑
dicí, kroužek mladých rybářů hodnocen jako nejlepší z nováčků, kteří
uspořádal Olympiádu mláde- navštěvují kroužek prvním rokem.
že v rybaření.
Díky grantu Města Oder a sponzo‑

Sešli jsme se 18. 5. 2019. v 6.45 hodin
u rybníka v Emauzích. Ředitel závo‑
du, pan František Žák, přivítal všech‑
ny závodníky, rozhodčí a návštěvníky.
Na start se postavilo 15 borců a dvě
dívky.
Soutěžící byli rozděleni do třech kate‑
gorií:
1.
8-11 let
2.
12-15 let
3.
dívky
Od 7.15 hod. do 10. 15. hod probíhal
rybolov. Každá ulovená ryba byla změ‑
řena, zapsána a šetrně vrácena vodě.
Je pravdou, že se tentokrát rybám
moc nechtělo a mnoho úlovků neby‑
lo, ale přesto Vojta Hendrych nachytal
krásných 158 cm ryb a Marek Dratnal
115 cm ryb.
Po ukončení rybolovu jsme soutěžili
v poznávání ryb a hodech do dálky. Vše
se opět bodovalo.
Kolem 12 hodiny jsme měli vyhod‑
nocené výsledky a mohlo se přistoupit
k vyhodnocení a předání cen.
V kategorii 8-11. let se umístili:
1.
Pepík Botek (97 bodů)
2.
Viktor Küller (85 bodů)
3.
Franta Navrátil (74 bodů)
V kategorii 12-15 let se umístili:
1.
Vojta Hendrych (250 bodů)
2.
Marek Dratnal (199 bodů)
3.
Danek Kvita (120 bodů)
V kategorii dívek se umístily:
1.
Hůrová Kateřina (67 bodů)
2.
Hůrová Petra (63 bodů)
Vojta Hendrych se stal absolutním ví‑
tězem olympiády, Marek Dratnal ulovil

rům si každý ze všech 17 závodníků
odnesl krásnou cenu, kterou si vybral.
Ať už to byla udice, podběrák, naviják,
batoh aj. Myslím, že každého potěšilo,
že něco vyhrál, i když nebyl na předních
místech. Všem účastníkům moc gratu‑
lujeme a přejeme jim krásnou rybář‑
skou sezónu a mnoho krásných zážitků
u vody.
Poté jsme se vrhli na malou ekologic‑
kou brigádu, kde jsme uklízeli břehy
rybníka od odpadků, které zde zane‑
chali nezodpovědní návštěvníci. Opět
jsme se nestačili divit, kolik odpadu leží
na takovém kousku přírody. Po ukon‑
čení soutěže pokračovala volná zábava
v podobě opékání párků a posezení
u ohně.
Touto cestou bych chtěl poděkovat
všem, kteří se podíleli na chodu olym‑
piády. Rozhodčí - Petr Vidlák, Michal
Celta, Mates Tihelka a Amálka Hradeč‑
ná, která přijela kontrolovat závod až
z Prahy. Díky Vám.
Chtěl bych poděkovat paní místosta‑
rostce Libuši Králové, která nás přišla
podpořit za vedení města, Jirkovi Žůr‑
kovi za kulturní komisi města, Radkovi
Hendrychovi za každoroční pomoc
a Drahušce Kalembové za podávání
občerstvení. V neposlední řadě patří
mnoho díků Frantovi Žákovi za vedení
a organizaci celé olympiády a panu po‑
rybnému Jardovi Fabiánovi za vyřízení
povolení chytání z hráze. Obrovské díky
patří našim sponzorům - městu Odry
za grant, Ing. Pavlu Malcherovi, Středis‑
ku volného času Odry, Zdeňku Slámo‑

vi, MO
‑Vítkov, Davidu Žákovi, Radku
Hendrychovi, Petrovi Vidlákovi, Jirkovi
Žůrkovi, Fandovi Žákovi, Jirkovi Černo‑
chovi a firmě HEIN a SPOL. - KERAMIC‑
KÉ ZÁVODY S.R.O. Bez těchto lidí by to
nešlo, a proto jim patří obrovské díky.
Petrův zdar.
Za ČRS MS Odry kroužek mladých
rybářů F. Žák a J. Václavík
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Mistrovství České republiky
v karate
Poslední dubnový víkend se máslem“ a jediný, kdo jej porazil, byl
konalo v Hradci Králové Mis- celkový vítěz kategorie. Na Jirku tak
trovství České republiky v ka- zbylo „jen“ třetí místo.
rate.
Chtěl bych tímto poděkovat městu

Oderské karate mělo na tomto mis‑
trovství dvě želízka v ohni. Oba oderští
reprezentanti splnili svůj úkol a každý
z nich dovezl domů po jedné medaili.
Největšího úspěchu dosáhl Marek
Filip, který byl na prvních velkých zá‑
vodech a v nejpočetnější kategorii
starších žáků (42 závodníků) se probo‑
joval až do finále. Tam bohužel lehce
zaváhal, a tak nedosáhl na metu nej‑
vyšší. Nicméně stříbrná medaile z MČR
je obrovský úspěch a je vidět, že jdeme
správným směrem.
Další medaili, tentokrát bronzovou,
vybojoval Jiří Hájek v kumite seniorů.
Jirka procházel pavoukem jako „nůž

Odry a firmě Semperflex Optimit, kteří
nás podporují již spousty let. Bez vaší
podpory by oderské karate nebylo tam,
kde je. Děkujeme.
A na závěr mi dovolte pochlubit se
asi největším historickým úspěchem,
kterého naše karate dosáhlo. Jeden
z našich členů (bohužel si nepřeje být
jmenován) se nominoval na letošní
Mistrovství světa v karate. Toto mistrov‑
ství se bude konat od 19. do 21. čer‑
vence. Tak mu prosím držte palce. Více
informací přineseme až po mistrovství
- v srpnu.
Stanislav Hájek,
předseda KK Odry

Sezona 2019 na koupališti začíná
V letošní sezoně otevíráme městské koupaliště v sobotu 15. 6.

Otevírací doba: Po – Ne: 9:30 – 19:00 hod., atrakce se vypínají v 18:00 – 18:30 hod. (podle počtu návštěvníků).
Při zaplnění parkoviště před koupalištěm využijte, prosím, parkování v areálu fotbalového hřiště (areál TJ).
Těšíme se na Vaši návštěvu.
Ceník platný pro rok 2019
Pondělí – pátek

Sobota, neděle, svátky

Vstupné – dospělí – celodenní

60 Kč

70 Kč

Vstupné – mládež – celodenní

40 Kč

40 Kč

Vstupné – děti do 2 let – celodenní

zdarma

zdarma

Sleva pro tábory, výlety a větší skupiny (nad 12 osob)

30 Kč

30 Kč

Zapůjčení lehátka

50 Kč/den

50 Kč/den

Plážový volejbal

100 Kč/hodinu

100 Kč/hodinu

Stolní tenis

20 Kč/hodinu

20 Kč/hodinu

Badminton

10 Kč/hodinu

10 Kč/hodinu

Petanque

60 Kč/hodinu

60 Kč/hodinu

Odstavení 1 kola v areálu

15 Kč

15 Kč

Zakoupením vstupenky souhlasíte s provozním řádem
koupaliště a pravidly pro používání tobogánu. Vstup na to‑
bogán je na vlastní nebezpečí. Vstupenka je celodenní a ne‑
přenosná. Při opuštění koupaliště je možný opětovný vstup
pouze po dohodě s pracovníkem koupaliště. V případě uza‑
vření koupaliště z důvodů náhlé změny klimatických pod‑
mínek nebo jiných závažných důvodů se vstupné nevrací.
Chod vodních atrakcí je provozován v časových cyklech,
řízených s ohledem na návštěvnost.
Kontakt 739 010 966

Oderský zpravodaj 35

Dětské cyklistické závody
v rámci Memoriálu Aloise Dohnala Suchdol nad Odrou

Všechny děti, které závod dokončí, dostanou za cílem medaili! První tři v každé kategorii budou odměněni poháry!
Startovné ZDARMA!!!
Kdy : 22. 6. 2019, prezentace 13.00-13:45, starty kategorií od 14.00, vyhlášení po dojezdu všech kategorií.
Kde : centrum městyse Suchdola nad Odrou
Místo prezentace: před kulturním domem v Suchdole nad Odrou
Místo startu: před Jednotou u Křižovatky Nová ulice‑Komenského v Suchdole nad Odrou
Závody budou vypsány v 9 kategoriích:
BENJAMÍNCI ročník 2015 a mladší – HOLKY I KLUCI DOHROMADY	- jen rovinka cca 100 m
PŘEDŽÁČCI
ročník 2014 – 2013 – Holky a kluci hodnoceni zvlášť	- 1 okruh = 1,3 km
MALÍ ŽÁČCI
ročník 2012 – 2011 – Holky a kluci hodnoceni zvlášť	- 2 okruhy = 2,6 km
MLADŠÍ ŽÁCI ročník 2010 – 2008 – Holky a kluci hodnoceni zvlášť	- 3 okruhy = 3,9 km
STARŠÍ ŽÁCI
ročník 2007 – 2005 – Holky a kluci hodnoceni zvlášť	- 4 okruhy = 5,2 km
Upozornění: Každý závodník může startovat pouze v jedné kategorii, tzn. malí cyklisté, kteří budou startovat v BABY SPACu,
nebudou puštěni na start dětských závodů
Cyklistická přilba povinná pro všechny účastníky závodu!
Každého nezletilého může přihlásit pouze zákonný zástupce star‑
ší 18 let!
Každý startuje na vlastní nebezpečí a je povinen respektovat po‑
kyny pořadatelů. Pořadatel neručí za škody na zdraví a majetku zá‑
vodníků. Toto účastník stvrzuje svým podpisem na startovní listině.
Trasa: start před Jednotou v centru, dále po Nové ulici a Malé
straně, cíl před Muzeem Moravských bratří
Velmi děkují POŘADATELÉ (Cyklistický klub Suchdol nad Odrou,
z.s., kontakt pro dětské závody: 606 252 871)
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Petr Kučerka oslavil pětaosmdesátiny

Prvního června oslavil dlouholetý
člen Historicko‑vlastivědného spolku v Odrách, pan Petr Kučerka,
85 let.
Tento věk by mu nikdo nehádal,
poněvadž je stále činorodý a nevydrží jen tak někde v koutě nečinně sedět se založenýma rukama.
Narodil se v roce 1934 ve Šlapanicích
u Brna a od roku 1945 žije v Odrách,
kde se v Optimitu Odry vyučil jako
soustružník – obráběč kovů. Tomuto podniku zůstal věrný 41 let až
do odchodu na důchod v roce 1992.
Vedle aktivního zájmu o historii
a vlastivědu v našem spolku byl aktivním včelařem i dlouholetým sportovním rybářem a od roku 1968 je
členem Klubu českých turistů. Jeho
největším koníčkem je však stále ještě řezbářství, i když pár posledních
let „vyhrožuje“, že s ním již skončí.
K řezbářství se dostal jako samouk.
Jeho zájem o řezbařinu vzbudily pořady československé televize
o řezbářích na Valašsku a o betlemářích na Českomoravské vrchovině. V roce 1974 se rozhodl toto

Jubilanti

Vzpomínáme

V červnu oslaví narozeniny
tito klienti Domova Odry

Nitková Věra
Chmelová Aurelie
Matúšů Alois	

na Odersku zaniklé řemeslo vzkřísit.
Náš oslavenec si nejprve pořídil řezbářské nářadí, které si později i sám
coby vyučený soustružník vyráběl.
Zpočátku podle různých vzorů vyřezával dřevěné podložky pro lovecké
trofeje a africké masky. Okouzlily
ho dřevěné lidové plastiky s valašskými náměty a od roku 1980, kdy
začal včelařit, začal vyřezávat klátové úly z kmenů dutých lip. Ty zdobí
povrchovými dřevořezy s různými
historickými a vlastivědnými motivy.
Jeho mistrovským dílem je dřevořez
z torza lípy před železničním nádražím
v Odrách, který od roku 2010 přibližuje zajímavá místa v Odrách a v horním Poodří. Mimo plošných dřevořezů
a dřevěných plastik Petr Kučerka soustružil misky, vázičky a další drobnější výrobky. Nezištně vyrábí upomínkové dřevořezy, kterými může náš
spolek ale i např. město Odry obdarovávat významné osoby nebo instituce.
Jeho krédo: „Není důležité, jak
mám vysoký důchod, ale jak dlouho si ho užiji!“, může být příkladem
pro všechny nás mladší. Vzorem

69 let
90 let
88 let

Dne 23. června 2019 uplynul 4. rok,
co nás navždy opustila naše
milovaná maminka a babička, paní

Přejeme jim mnoho zdraví
a duševní pohody do dalších let.
pracovníci Domova Odry

Poděkování
Děkujeme MUDr. Tomáši Vágnerovi
a sestřičkám z Charity Odry za obětavou pomoc, trpělivý a laskavý přístup při léčbě a péči o pana
Jaroslava Mrlínu i za soucítění s rodinou nemocného.
Manželka Zdenka Mrlínová a synové
Roman a Rosťa s rodinou.

Světlana Reková.

Vzpomínáme se smutkem v srdcích
a s láskou.
Dcery Miroslava, Zdeňka
a vnoučata Petr, Jiří a Jasmína.

pro nás může být i jeho pěkný manželský vztah s jeho paní, která mu
spolu s celou rodinou vytváří výborné zázemí pro všechny jeho koníčky.
Historicko‑vlastivědný spolek Petru
Kučerkovi děkuje za jeho dosavadní
práci pro spolek, pro město i pro zachování řezbářské tradice, a nejméně
do sta let mu přeje hodně elánu, sil,
zdraví, optimismu a rodinné pohody.
Za Historicko‑vlastivědný spolek Odry

Petr Lelek, jednatel

Důležitá informace

Z důvodu ochrany osobních údajů
budeme zveřejňovat pouze ty jubilanty, kteří si o to požádají sami,
nebo gratulace k významným životním jubileím.
V případě zájmu o jmenovité
uveřejnění mezi jubilanty ve společenské kronice se nahlaste v redakci oderského zpravodaje na
Kostelní ulici č. 7 nebo na e‑mailu
zpravodaj@odry.cz.

