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1.

obec a ieií koncepčnídokumentv
L.L. Stručná charakteristika městyse
Městys Spálov se rozkládá na t7" 43'východní zeměpisné délky a 49" 42'severní zeměpisné
šířky.Katastr městyse,ležícívzápadním výběžku Moravskoslezského kraje, hraničína jihu a
na západě s olomouckým krajem. S městysem sousedí na jihu Luboměř, na východě
Jakubčovice nad odrou, na severu Heřmánky s Klokočůvkem a na západě zaniklá obec
olověná (Barnov). Rozloha katastru činíL9,30 km2. Nejvyššíanejnižšímísta katastru vykazují
nadmořské výšky 587 a 337metrů. Území katastru patří do povodí odry. Spálovem vede
silnice třetítřídy směrem odry - Spálov - Hranice. Většina místníchkomunikací má zpevněný
povrch. Spádovou oblastí pro městys Spálov je město odry, které je také obcí s rozšířenou
působností. Autobusové spojenído oder a Hranic je bezproblémové.
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Nezaměstnanost v obci se pohybuje kolem 2%
K 1-' L.

202Lžilo v obci

je 41 let.

901-

obyvatel, z toho 454 mužů,a 447 žen. Průměrný věk obyvatelstva

Z historie obce

Nejstarší písemná zmínka o Spálovu pochází ze zlomku notářské listiny, uloženéve Státní

vědecké knĺhovně v olomouci. Vznik listiny se klade do druhé poloviny L4. století'
První datovaná zpráva pochází až z roku L394, kdy uděluje moravský markrabě Prokop
privilegia městu Potštátu, pod jehož panství Spálov původně patřil. Prvním, jenž
se na listinách dle Potštátu uvádí, je Záviš z Potštátu, který panství prodal kolem roku
].322 olomouckému biskupu Kondrádovi' Následným držitelem panství byl Boček z Kunštátu

roce 1408 prodal Boček z Kunštátu potštátsképanství zbohatlému zemanu
Tasovi z Prusinovic. Tímto přešlo panství na nový moravský rod, který je držel přes dvě stě
a Poděbrad. V
let.

Kup potštátského panství byl pro rod z Prusinovic tak významný, žeseodtédoby počal
nazývat Podstatskými z Prusinovic' Majetkovými změnami vznikl samostatný spálovský
statek držený příslušníkyrodu Podstatských z Prusinovic. Mladota Podstatský sídlil
na Spálově v letech L535 až L552. Po Mladotovi přejímají Spálovsko jeho dva synové Žiuria
a Diviš. Žinrio padl v poli roku L6o7 ajeho tělo bylo uloženo v kryptě spálovského kostela.

konci roku

převzal panství Bernard Podtstatský

Prusinovic, který V roce
L6J.1spálovský
Spálov s Luboměří ) prodal Kristině z Rogendorfu a Mollenburku' Trhová
smlouva z roku L6IL, kdy je od Potštátu definitivně odtrženo Spálovsko, poprvé uvádí jeho
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majetkový rozsah: ,,tvrz a ves Spálov s kostelním podacím, se dvorem poplužním,s ovčírnou,
zahradami, se štěpnicemi, loukami, pivovarem, horami, lesy, s rybníky, s mlejnem, s pilou,

řekou odrou, s řekou pstruhovou Něčín".Kristina z Rogendorfu držela spálovské panství
až do své
smrti
roku
L62L.
v červenci
s

Významným rodem, který získal spálovské panství zemským dekretem

z roku

L669 a odkoupením věnných pohledávek Konstancie z Landavy, byl rod Schertzů. Schertzové

byli velmi podnikaví, zavedli dolování stříbra, zefektivnili hospodaření. Karel Ferdinand
Schertz přestavěl V roce 1695 tvrz na zámek, po jeho smrti nebylo hospodářství na panství
v dobrém stavu. V roce L743 přešlo panství na Emanuela Kajetána Záviše svobodného pána

osenic. Rod Závišů držel spálovské panství L40 let. Za působení Závišů prošel Spálov
velkými změnami. Nejvýznamnější změnou bylo povýšeníobce na městys císařským
rozhodnutím ze dne 25' záŕíL828 s právem dvou výročníchtrhů a následně doprovázené
rozvojem řemesel (trhy se konaly na den sv. Jiří a na den sv. apoštolůŠimonaa Judy).
z

V roce L874 byla postavena nová škola, která vedla ke zvýšeníúrovně školního vzdělání
spálovských dětí. Posledním majitelem Spálova z rodu Závišů byl baron Mořic Záviš z osenic,

ten však z důvodu finančníchnesnází prodal velkostatek hraběti Dubskému, který jej koupil
jako věno pro dceru Marii Giselu, provdanou za Filipa hraběte Kinského. ( Svatba se konala
V roce 1-884 ve spálovském kostele.) Ten však po dvou letech prodal statek Viktoru rytíři
Bauerovi. Bauerové drželi spálovský statek do roku L945, kdy jeho poslednímu vlastníku Dr.
Moritzi Bauerovi- Chlumeckému byl tento majetek zkonfiskován.

Po válce na základě dekretu prezidenta republiky o vyvlastněnímajetku vlastizrádců a

Němců odešlo ze Spálova do sousedních německých vesnic 3Ż7 osob. Dne ].4. května 1945
bylo zahájeno školnívyučování,,měšťanky"nazámku. V listopadu L957 bylo založeno JZD a
tak po mnoha staletích existence postupně zanikl selský stav.
Památky a pamětihodnosti

Spálov má tři objekty zapsané ve Státním seznamu nemovitých kulturních památek, a to
kostel sv. jakuba Staršího, kamenný křížna rozcestíu č. L86 a socha sv. Jana Nepomuckého
na Placi.

Kostel má lod's plochým stropem, oddělenou od polygonálního kněžiště širokým
půlkruhovým obloukem. Lod's hranolovou věžípocházíz roku t734, gotické kněžiště
s hřebínkovou síťovou klenbou a s odstupňovanou podlahou je zachovalá část starého
kostela.

Kamenný křížbyl postaven podle místních tradic na místě dřevěného misijního kříže.
Socha sv. Jana Nepomuckého. Postava světce má kanovnické roucho, stojív typickém
esovitém postoji barokních soch, levou nohou dusí alegorickou podobiznu hereze
pozvednuté ruce držíkřížek. Pískovcová kartuš na podstavci nese erb majitele panství
Antonína Zena.
av

Památky místního významu
Zděná kaplička sv. Jna Křtltele na horním konci.
Zděná kaplička Hajchlova sloužila rovněž jako zastávka prosebného procesízazachování
úrody.

Socha Panny Marie Růžencovéstojína hranolovém soklu, je chráněna novodobou kovovou
stříškou. Socha zobrazuje Pannu Marii s Ježíškem,který nese v levé ruce panovnické jablko
s křížkem a pravou rukou naznačuje požehnání. Dřevěná socha je z přelomu ].9. a 20. století.
Pomník selských rebelů. Postaven byl v roce 1948 u příležĺtostistého výročízrušení
roboty
a na památku hlavních účastníků
selských rebelií.
Pomník pad!ých je zhotoven z leštěné slezské žuly. Hlavníčást ve tvaru obelisku doplňují
po stranách sochy sv. Václava a truchlící Matky Vlasti. Pomník je z roku I9Ż8.
Socha sv. Jana Nepomuckého na dolním konci představuje lidovou pískovcovou plastiku.
Zděná kaplička na dolním konci pochází údajně z roku 1834. Sloužila k pobožnostem
pro prosebné procesí za ochranu úrody.
Kamenné vázy v okrasné části zámeckého parku představují barokní plastiky z první poloviny
].8.

století.

L.2.

Urbanistická studie a územně plánovací dokumentace
Městys má zpracovaný Územní plán, zpracovalo jej Urbanistické středisko ostrava, lng. Arch.
Salvetová. Územní plán byl schválen zastupitelstvem městyse 28.6'Ż012. Změna Územního
plánu č.1 byla schválena dne 8']-2.2021", usnesením č.369lI4/202o'

1.3.

Program obnovy vesnice

Městys se rozvíjítaképodle Strategického plánu rozvoje Mikroregionu odersko 2oL5-2o22

t.4.

Hospodaření obce v letech 2ot4 - 2oL9
2014

2015

201,6

20t7

2018

20L9

tis. Kč

tis. Kč

tis. Kč

tis. Kč

tis. Kč

tis. Kč

Příjmy

daňové

9 934,39

nedaňové
kapitálové

060,4L

11 056,11

1,2174,78

L3 915,38

15 383,97

L 649,34

L 919,46

1,592,03

1 633,10

1,643,4L

L984,63

14,85

4,90

96,20

3 34,18

043,15

1,48,26

dotace

2 85r,43

5 055,29

7 670,54

3 0L3,29

578r,6

4 297,72

celkem

L4 45O,Ot

t7 040,06

20 4L4,88

L7 155,35

22 383,54

21804,58

2014

2015

20í'6

2017

2018

2015

tis. Kč

tis. Kč

tis. Kč

tis. Kč

tis. Kč

tis. Kč

běžné

I394,68

9 348,18

7 707,28

9581,78

13830,13

12668,44

kapitálové

5 495,02

672L,7L

10 836,30

7111,,26

6936,23

1_65L,9g

13 889,70

16 069,89

18 543,58

16 693,04

20766,36

14320,42

1"0

Výdaje

celkem

1"

zbrojnice Spá|ov

- oprava

fasády
Pekárna Spálov

- rekonstrukce

Moravskoslezský kraj

565 132,00

277 575,82

Státní fond dopravní

1 818 655,46

1 2L4 000,00

262L269,70

1726884,00

1 208 655,00

700 000,00

604 870,00

289 000,00

76t366,00

380 683,00

558,00

717 890,00

687 ttL,OO

259 920,00

345,00

400 000,00

střechy
Výstavba tech. infrastruktury
ve Spálově

- so

01 Chodníkové

infrastru ktury

těleso kolem fary
Víceúčelovéhřiště, Spálov

Mĺnisterstvo pro

m

ístní

rozvoj

oprava kamenné zdi kolem
hřbitova - Spálov
Ú prava veřejného prostranství

M

ĺnisterstvo zemědělství ČR

Moravskoslezský kraj

u zdravotního střediska

ve Spálově

oprava místníkomunikace
č..20c, Spálov

M

oprava místníkomunikace
č' 23c, Spálov

Mĺnisterstvo pro místní
rozvoj

Úprava veřejného prostra nství

Moravskoslezský kraj

inisterstvo pro

m

ístní

rozvoj
1 025

u pomníku padlých

Rekonstrukce sociálního

Moravskoslezský kraj

1 833

zalízenízá klad ní školy
ve Spálově
Spálov, oprava střechy - bytový

1 609 558,00

dŮm č.29o a 292

Dopravní a technická
infrastruktura pro výstavbu RD
na parcelách č,. 3132,3]"33 a

2807 4L4,00

3L47 /3 k.ú. Spálov - l. etapa

Dopravní a technická

Mĺnisterstvo pro místní

infrastruktura pro výstavbu RD

rozvoj

5 982 978,00

560 000,00

na parcelách č,.3'J'32,3133 a
3L47 /3 k.ú. Spálov - ll. etapa

Finančnísponzoring místnímipodnikateli městys ve svůj prospěch využívá pouze na pořádání

Dětského dne. Podnikatelé však sponzorují místníspolky, které by se bez jejich podpory
neobešly.

2.

Spo|ečenský život

2.1'.

Kont!nuitaspolečenskéhoživota

Společenský život ve Spálově je pestrý. Zaštiťuje jej také Městys Spálov ve spolupráci se
Základní školou a Mateřskou školou Spálov, příspěvkovou organizací, místními složkami
a Římskokatolĺckou farností Spálov. Množstvíakcí připravujímístníspolky'V průběhu roku se

koná řada již tradičníchakcí - plesy, tanečnízábavy, koncerty, divadla, přednášky, sportovní
akce aj. Akce jsou určeny pro všechny věkové kategorie občanů,od těch nejmenšíchaž po

seniory. Městys Spálov má zrekonstruovaný kulturně - společenský dům ,,Sokolovnu", kde
se odehrává většina akcí, ale i na fotbalovém hřišti, dětském hřišti, v kostele a jiných
vhodných místech. Sbor pro občanskézáležitosti zajišťujetaké vítánínových občánkůa
posezenís důchodci. občanénad 80 let jsou navštěvovánĺ při příležitosti svých půlkulatých a
kulatých výročí,obdržídrobný dárek. Nad 85 let jsou navštěvováni každoročně.

2,2.

Spolková činnost

V obci působítyto spolky:

o
o
o
o
o
.

Myslivecké sdružení Spálov - myslivecká činnost, kulturní akce
Sdruženírodičů- celoročníakcepro děti
TJ Sokol Spálov

- sportovní činnost

Tělovýchovná jednota Spálov _ sportovní a kulturní činnost
Sbor dobrovolných hasičů- kulturníakce
Český svaz včelařů

Všechny spolky se aktivně zapojují do obecního života, napomáhají utužovánívztahu
místních obyvatel k místu, ve kterém žijí.Městys podporuje spoĺky materiálně i

finančně. Zástupce městyse se pravidelně účastníspolkových aktivit, především
výročníchschůzíakulturních a společenských akcí, pořádaných spolky.

2.3.

Podpora obce a presentace obce navenek

Městys vydává jednou ročně zpravodaj, který je distribuován zdarma do každédomácnosti

rámci Mikroregionu oderska, MAs Regionu Poodří, Destinačníhomanagementu Regionu
Poodří - Moravské Kravařsko a také svým nákladem je vydávána řada propagačních

V

materiálů a pohlednic.

Městys vede kroniku a spravuje místní archiv, dále provozuje obecníknihovnu, která zajišťuje
kromě půjčováníknih bezplatný přístup na internet.

3.

Aktivitv občanů
3.1. Dobrovolná práce občanů

Jakjiž bylo zmíněno výše, zapojujíse spolkyvelmi aktivním způsobem do života vobci' Velmi
aktivní jsou také členovézastupitelstva a i dalšířadoví občané,kteří nejsou organizováni

vžádnémspolku. Společným úsilímse vytváří zázemí pro organizovánívšech akcí. občanése
aktivně zapojují do rozvoje obce. Jejich práce je nesmírně důležitýmčlánkem života obce.

3.2. Děti a mládež a jejich zapojení do obecního života

Městys Spálov je zřizovatelem Základní školy a Mateřské školy Spálov okres Nový Jičín,
příspěvkové organizace, která zajišťuje předškolní i školnívzdělávání dětí. Mateřskou školu
navštěvuje 56 dětí, základní školu L80 dětí, jejich počet se díky montessori výuky postupně
zvyšuje. Do školy dojíždějížáci z Luboměře a Heltínova, nově i z oder, Hranic a okolí. Budova

základní školy je bývalý zámek. Budova mateřské školy je nově zrekonstruována. Školai
školka je velmi dobře vybavena učebnímipomůckami, vytváří nadstandardní podmínky pro
své žáky, velmi aktivně se zapojuje do života v obci, ať už řadou svých aktivĺt přímo v budově
školy nebo vystoupením dětí na akcích městyse. Na velmi vysoké úrovni je také spolupráce

se Základní uměleckou školou v odrách, která má ve Spálově zřízenou pobočku. Źáci
základní školy docházejí na obecní úřad, aby se seznámili sčinnostíobecního úřadu. Děti,
které nastoupí do školy, jsou přivítány malým dárečkem, zástupce obce se s nimi také loučí
po ukončenípovinné školní docházky.

4.

Podnikání
4.t. Podnikání v zemědělství

Spálov. V současnosti podnik
obhospodařuje cca 1300 ha zemědělské půdy v katastrech obcí Spálov, Luboměř,
Jakubčovice nad odrou a odry, z toho je L000 ha orné půdy. Nosným programem
Největším zemědělským podnikatelem je Zemědělská a.s.,

zemědělské výroby je chov mléčnéhoskotu, produkce brambor, obilovin, olejnin, tržních
plodin a plodin pro zajištěníkrmivové základny. Spolupráce s městysem se děje na bázi

vzájemné výpomoci, ať už výpůjčkoutechniky, výpomoc při různých akcích, úklid sněhu,

a servis techniky aj.

Zemědělská a.s. je významným zaměstnavateĺem. Dalšími
zemědělskými subjekty jsou soukromí zemědělcĺ kteří se kromě rostlinné výroby zabývají i
chovem skotu a ovcí.

opravy

obecní pozemky určenék zemědělské činnostijsou pronajímány místnímzemědělcům

obec vlastní lesy

4.2.

o výměře 5,261ha.

Nezemědělsképodnikání

V obci působířada drobných podnikatelů' Mezi významné zaměstnavatele patří SYNOTEC a

Stavby Baller s.r.o., Základní škola a Mateřská škola SpáloV, P'o. Městys vlastní objekt
pekárny, kterou pronajímá. Spolupráce obce se všemi podnikatelskými subjekty je na velmi
dobré úrovni'

4.3.

Cestovní ruch

Městys Spálov ležívoblasti přírodního parku oderské vrchy na hranici krajů
Moravskoslezského a olomouckého' Spálov se nachází uprostřed lesů, kde je klid a ticho,
krásné údolíještěmladé a bujné řeky odry' Ve Spálově a jeho okolí se také nachází mnoho
přírodních i historických pamětihodností - poutní místo Panna Maria ve Skále, Petrova skála,
švédská skála, Častochovské kamenné moře, Balerův větrný mlýn, bývalý zámecký park..').
Ubytování:

L.
2'

Hotel Maria skála- ubytováníněkolik kroků od poutního místa Panna Maria ve Skále
Spálovský mlýn - rekreačníareál

Nejvíce uvidí návštěvník při procházce po zelené turistické značce, spojující železničnízastávku
Heřmánky se Spálovem. Jedná se o zhruba 4km dlouhý výlet ovšem s převýšením200 výškových
metrů (!). Na této cestě je možno vidět poutní místo Panna Maria ve Skále s pramenem pitné a jak
mnozí věří izázračné vody, spálovský kostel sv.Jakuba Staršího,kamennou zdí obehnaný bývalý
zámecký park a park v centru obce, v němž se nachází ĺnformačnítabule s podrobnými informacemĺ.
Petrova skála je pozůstalá štola po těžbě břidlice, kde se v jarních měsícíchtvoří překrásná
krápníková výzdoba z ledu. Za návštěvu téžstojí Švédskáskála s malým altánkem a krásným
výhledem do údolířeky odry nebo rekonstruovaný malý větrný Balerův mlýn. Spálov má isvou
vlastní přírodní rezervaci Královec či malé kamenné moře zvané Častochovské.

5.

Péčeo stavebnífond a obraz vesnice
5.1. Péčeo historickou zástavbu

Dominantu obce tvoří bývalý zámek, který prochází postupnou estetizací a ve kterém je
umístěna základní škola. Kolem školy je rozsáhlý zámecký park. Dalšídominantou je kostel
sv. Jakuba Staršího, který se nachází nedaleko.

5.2. Soulad v zástavbě

Spálov by| zemědělskou vesnicí s existencí spousty zemědělských usedlostí a statků.
Charakter výstavby je smíšený,některé původnístatky, byly dochovány a rekonstruovány
v původnípodobě, některé byly přestavěny. Mnoho nových domů bylo vybudováno v 70. 90. letech. Stavební úřad, který vydává povolenív souladu s platným územnímplánem, je v
odrách. Městys dokončil zasĺtováníL3-ti parcel

k

výstavbě rodinných domů'

6.

občanská wbavenost. inženÝrské sítě. doprava, úsporv energií
6.1. Stav občanskévybavenosti- budovy ve vlastnictví městyse

Základní škola - po částečnérekonstrukci

Mateřská škola - po rekonstrukci 20L5 včetně zateplení
Zdravotní středisko
Hasičská zbrojnice
Sokolovna

-

-

po rekonstrukci včetně zateplení

- rekonstrukce dokončena V r.20L7 včetně zateplení

po celkové rekonstrukci

Čov _ rekonstrukce dokončenav r.2OL7
Budova obecního úřadu - před rekonstrukcí
Bytový dům č.p. 284,54 - provedena výměna oken, částečnárekonstrukce, chybí zateplení
pláště a výměna zdroje tepla.

občanská vybavenost Spálova je na celkem dobré úrovni. V obci působípraktický lékař.
Městys má k dispozici 13 bytů.

6.2. lnženýrskésítě
V obci se nacházívodovod, společná kanalĺzace je napojena na ČoV.
6.3. odpadové hospodářství

Městys zajišťujesběr tříděného odpadu, nebezpečnéhoa velkoobjemového odpadu

a

bioodpadu. občanési mohli vyzvednou kompostéry na BRo.
6.4. Úspory energií

Městys postupně ve svých budovách realizuje úsporná opatření, dochází k výměně oken a
zateplování budov' Při opravách veřejného osvětlení jsou postupně měněna svítidla za
úsporná.
6.5. Bezpečnostní opatření v dopravě

je to možné,jsou vybudovány chodníky. Ke zklidnění dopravy při
je
vjezdu od Luboměře
umístěn měřič rychlosti. Připravuje se projekt na zvýšeníbezpečnosti
v centru městyse
V částech městyse, kde

7.

PéÖep veřejné prostranství, přírodní prvkv a zeleň v obci
7.1. Péčeo veřejná prostranství a zeleň

o veřejná prostranství a zeleň, čistotu celé obce se starají pravidelně zaměstnanci městyse.
Městys zajišťuje také péčio zámecký park a hřbitov. Na údržbujsou zaměstnáváni pracovníci
na veřejně prospěšnépráce.

8.

Připravované záměrv

41552

Přístavba Základní školy Spálov

Městys

Spá lov,

obnova

m ístn í kom

u n

i

kace 24c,c, Spálov ( M

lýn

ĺce)

oprava komunikace č. 59c v městysu Spálov

5 3Ż3

Rekonstrukce podlahy v tělocvičně ZŠ

r 627
L829

Protipovodňová opatření městyse Spálov (rozhlas)

2 400

Zlepšenítepelně technických vlastnostíčástiobjektu ZŠspálov, č.p. L na parc. č,. 1'/1'
v k'ú. Spálov - budova č.2 a spojovací krček, včetně kotelny se skladem peletek a
rekuperací učeben objektu
oddrenážováníobjektu - pekárna Spálov, vč nové asfaltové plochy

33Ż

Nástavba a přístavba šaten TJ Spálov
Kamenná zed'kolem parku

-

l. Část

oprava místníkomunikacena parc. č,.3382/L k. ú. Spálov a opěrných zdí (Kamenka)
Zvýšení bezpečnosti V centru městyse Spálova

PIánova né záměry na dalšíobdobí 2023oprava a výstavba místníchkomunĺkací
Rekonstrukce objektu bývalé restaurace U Stromu

5 000

30 000

Estetizace budovy školy

3 600

Rekonstrukce a oprava kamenné zdi kolem hřbitova, parku a Panské zahrady

4 000

Rekonstrukce obecního úřadu - Dům s pečovatelskou službou
Rekonstrukce rybníků

20 000
2 300

Rekonstrukce chodníků

oprava a údržbasakrálních staveb (soch, božíchmuk...)
Rekonstrukce panské sýpky
Revita lizace zámeckého parku

12200
1 3s0

Estetizace hřbĺtova
Altán u rybníka
Rekonstrukce částíkanalĺzace v nevyhovujícímtechnickém stavu
Revĺtalizace potoka

360

9.

lnformačnítechnologie v obci

Městys má zŕízenywebové stránky http://www.spalov.cz, v knihovně je k dispozici bezplatný
internet pro veřejnost. občanémají možnost připojení na bezdrátový internet. Ve Spálově je
zřízen rozhlas.
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