Strategický plán rozvoje

městyse Spálov
na období 2022–2027

Strategicky plán rozvoje městyse byl zpracován s podporou projektu Efektivní veřejná
správa v Mikroregionu Odersko, reg. č. CZ.03.4.74/0.0/0.0/17_080//0010076.
Strategický plán rozvoje městyse byl schválen zastupitelstvem městyse dne 7.12.2021
usnesením č. 518/20/2021.
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Úvod
Strategický plán rozvoje obce je základním plánovacím dokumentem zakotveným v zákoně
č. 128/2000 Sb., o obcích. Jde o hlavni nastroj řízení rozvoje obce, formuluje představy
o budoucnosti obce spolu s činnostmi, které vedou k naplnění dohodnutých představ. Zároveň
zvyšuje šance získat finanční prostředky z vnějších zdrojů (z veřejných dotací, ze soukromého
sektoru apod.).
Strategický plán rozvoje městyse Spálov byl vytvářen v roce 2020 a 2021 na šestileté
plánovací období 2022–2027. Zpracovatelem byl kolektiv pracovníků Mikroregionu Odersko.
Hlavním řešitelem za obec byla starostka Ludmila Sucháčková ve spolupráci s pracovní
skupinou. Dále byla do rozhodování aktivně zapojena veřejnost v obci (dotazníkové šetření).
Informace uvedené v analytické části navazují na předešlý strategický dokument Program
obnovy vesnice městys Spálov 2016-2020 a jeho aktualizace pro rok 2021. Čerpáno bylo
především z webových stránek městyse www.spalov.cz, Vlastivědných listů, dokumentů
Mikroregionu Odersko, řízeného rozhovoru s paní starostkou L. Sucháčkovou a v neposlední
řadě z dat Českého statistického úřadu.

Realizační tým
Mgr. Elena Vahalíková (Mikroregion Odersko)
Mgr. Lenka Daňová (Mikroregion Odersko)
Mgr. Ivana Vitoulová (Mikroregion Odersko)
Ing. Pavla Bíbrlíková (Mikroregion Odersko)
Ludmila Sucháčková (starostka městyse Spálov)
Oldřich Kostka (místostarosta městyse Spálov)
Pavlína Sendlerová (účetní a matrikářka městyse Spálov)
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A Analytická část
A1 Socioekonomická analýza Spálova
1 Území a životní prostředí
Oficiální název

Městys Spálov

Sídlo Úřadu městyse

742 37 Spálov 62

IČ/DIČ

00298387 / CZ00298387

Obec s rozšířenou působností

Odry

Okres (NUTS 4)

Nový Jičín

Kraj (NUTS 3)

Moravskoslezský

Vyšší územně správní celek (NUTS 2)

Moravskoslezsko

Katastrální plocha

1 930 ha

Počet trvale bydlících obyvatel

895 (k 1.1.2020)

Nadmořská výška

549 m n. m.

Zeměpisné souřadnice

49° 42′ 24″ s. š., 17° 43′ 26″ v. d.

E-mailová adresa

obec@spalov.cz

WWW stránky

www.spalov.cz

Obrázek 1: Poloha Městyse Spálov v rámci ČR a Moravskoslezského kraje

Zdroj: www.kurzy.cz
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Městys Spálov leží na úpatí Nízkého Jeseníku v oblasti Přírodního parku Oderské vrchy. Je
obklopen převážně lesy, jak naznačuje i znak obce. Nachází se na severním pomezí historické
hranice Moravy a Slezska a také na pomezí Moravskoslezského a Olomouckého kraje. Náleží
k okresu Nový Jičín; se sousední Luboměří patří k nejvýše položeným sídlům okresu.
Spádovost má k městu Odry, k okresnímu městu Nový Jičín i Hranicím. S městysem sousedí
na jihu Luboměř, na východě Jakubčovice nad Odrou, na severu Heřmánky s Klokočůvkem
a na západě zaniklá obec Olověná (Barnov), v současnosti území Vojenského újezdu Libavá.
Rozlohou katastru 1 930 ha se městys Spálov řadí k větším obcím okresu Nový Jičín.
Kopcovitý terén způsobuje velký rozdíl mezi nejvyšším a nejnižším místem katastru
(nadmořské výšky 587 a 337metrů).
Obrázek 2: Mapa Spálova a okolí

Zdroj: www.mapy.cz

Území katastru Spálova patří do povodí Odry. Řeka Odra
tvoří přirozenou hranici severní části katastru, na jejím toku
se nachází Spálovský mlýn i poutní místo Panna Maria ve
skále. Západní hranici utváří Něčínský potok, na kterém
dříve fungovalo několik vodních mlýnů. Přímo Spálovem
protéká Spálovský potok, který se vlévá do Suché. Na
území katastru pramení ještě Havranův a Brálný potok.
V blízkosti základní školy (bývalého zámku) jsou dvě vodní
nádrže, které jsou ve špatném stavu a potřebují revitalizaci.
Vodní plochy zaujímají 15 ha, tvoří 0,8 % půdního fondu
katastru městyse, což je v porovnání s průměrem za okres Nový Jičín méně. Problémem je
nedostatek vody, který je způsoben přírodními podmínkami, ale také technologickými
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stavbami jako je dálnice D1 nebo kamenolom v nedalekých Jakubčovicích nad Odrou. Zatím
ovšem nebylo nutné vydat zákaz zalévání nebo plnění bazénů.
Údolí řeky Odry u Spálova je jednou ze tří vytipovaných lokalit Ministerstva zemědělství
k výstavbě vodní nádrže. V nejbližších padesáti letech se sice se stavbou nepočítá, ale už nyní
je součástí územního plánu městyse. Mj. to znamená, že se v oblasti možné přehrady nesmí
stavět. Přehrada by s rozlohou 870 ha patřila k největším v ČR. Místní se obávají zničení
původní krajiny a zpomalení rozvoje.
Graf 1: Struktura půdního fondu ve Spálově a okrese Nový Jičín, v %, k 31.12.2019
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Spálov je obklopen lesy, které zaujímají téměř polovinu katastru (866 ha, 44,8 % katastru).
Lesní porosty jsou tvořeny převážně smrkovými, smíšenými lesy, v nivě řeky Odry lesy
lužními. Území je zalesněno zhruba dvakrát více než je průměrně okres Nový Jičín, který leží
převážně v úrodnější Moravské bráně a půdu využívá více zemědělsky. Zalesněnost je vyšší
v celém ORP Odry. Plocha lesů ve Spálově v posledních dvaceti letech stoupala. Mezi roky
2018 a 2019 se sice snížila o 4 ha, ale pouze vlivem zpřesňování katastrálních hranic v rámci
„obnovení katastrálního aparátu“.
Orná půda zabírá ve spálovském katastru plochu 704 ha (36,4 %), zahrady jsou na ploše
32 ha (1,6 %). Trvalý travní porost je zastoupen 234 ha. Katastr Spálova je zastavěn asi
dvakrát méně než je průměrně okres Nový Jičín, zastavěno je 15 ha plochy katastru (0,8 %).
Městys má zpracovaný Územní plán, který byl schválen zastupitelstvem městyse 28. 6. 2012,
zpracovalo jej Urbanistické středisko Ostrava, Ing. Arch. Salvetová. Dne 8. 12. 2020 vydalo
Zastupitelstvo městyse Spálov Změnu č. 1 Územního plánu Spálov.
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Přírodní park Oderské vrchy vznikl sloučením a rozšířením
původních Přírodních parků „Horní Odra“, „Kletné“ a „Požaha“,
které byly zřízeny jako oblasti klidu vyhláškou dne 20. 6. 1980.
Jedná se o mírně teplou klimatickou oblast, kvalita ovzduší
(měřená koeficientem ekologické stability) je v rámci Regionu
Poodří nadprůměrná. V okolí Spálova se dříve těžila břidlice.
Jedním ze zajímavých míst po těžbě je Petrova skála, kde se tvoří
na konci zimy ledová krápníková výzdoba, anebo štola V pekle,
kde má úkryt početná netopýří kolonie. Další zajímavostí je Častochovské kamenné moře,
které vytváří na lesním úbočí široké suťové pole balvanů, vzniklé mrazovým zvětráváním
hornin s hlavním podílem slepenců.
Součástí parku je přírodní rezervace Královec, kterou tvoří
podmáčené mokřadní louky a remízky. V této oblasti můžeme
vidět řadu ohrožených druhů rostlin a živočichů. Mokřady jsou
tvořeny souborem ostřicových luk, které v několika místech
přecházejí k vlhkým pastvinám. Najdeme tu vzácné rostliny jako
prstnatec májový, suchopýr úzkolistý, všivec lesní, kozlík
dvoudomý a hadí mord nízký. V lesících přiléhajících k rezervaci
jsou podmáčené olšiny s ostřicí měchýřkatou, v okrajových
částech pak vidíme soubor vrb bezkolencové doubravy s břízou. V malých tůňkách a jezírku
se daří čolkovi obecnému, rosničce zelené, ropuše obecné a skokanu hnědému. Při troše štěstí
můžeme v této oblasti spatřit ještěrku živorodou. Tato oblast byla vyhlášena přírodní rezervací
v roce 2000.
Ve Spálově najdeme i památný strom. Jedná se o Javor
klen, jehož stáří je odhadováno na 300 let. „Spálovský
klen“ ukončuje alej 18 javorů za Příhonem podél travnaté
cesty, chráněným přírodním výtvorem byl vyhlášen
v roce 1981.
Neméně důležitým prvkem je zeleň v zastavěném území
obce. O veřejná prostranství a zeleň, čistotu celé obce se
pravidelně starají zaměstnanci městyse. Městys zajišťuje také péči o zámecký park a hřbitov.
Na údržbu jsou zaměstnáváni pracovníci na veřejně prospěšné práce.
Spálov využívá krajský dotační program pro občany tzv. Kotlíkové dotace. Úspěšní žadatelé,
kteří provedli ve 2. výzvě výměnu zdroje tepla na území Spálova, navíc dostali příspěvek i od
městyse. O pořádek v obci se mj. starají také občané při akci „Hoďme Spálov do pucu“, kterou
pořádá TJ Spálov.

A1 SOCIOEKONOMICKÁ ANALÝZA OBCE

-7-

2 Historie
•

Druhá polovina 14. století – nejstarší písemná zmínka o Spálovu, která pochází ze zlomku
notářské listiny uložené ve Státní vědecké knihovně v Olomouci.

•

1394 – první datovaná zpráva o panství Spálov, které patřilo pod Potštát, jenž získal od
moravského markraběte Prokopa privilegia města.

•

1408 – prodal Boček z Kunštátu potštátské panství zbohatlému zemanu Tasovi
z Prusinovic. Tímto přešlo panství na nový moravský rod, který je držel přes dvě stě let.
Kup potštátského panství byl pro rod z Prusinovic tak významný, že se od té doby počal
nazývat Podtstatskými z Prusinovic.

•

1611 – Spálovsko je definitivně odtrženo od Potštátu, Bernard Podtstatský z Prusinovic
spálovský díl (Spálov s Luboměří) prodal Kristině z Rogendorfu a Mollenburku. Poprvé
uveden 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, s řekou Odrou, s řekou pstruhovou Něčín“.

•

1669 – panství kupuje významný rod Schertzů.

•

1695 - Karel Ferdinand Schertz přestavěl tvrz na zámek.

•

1743 – panství přešlo na Emanuela Kajetána Záviše svobodného pána z Osenic. Rod
Závišů držel spálovské panství 140 let a Spálov prošel velkými změnami.

•

25. září 1828 – povýšení obce na městys císařským rozhodnutím s právem dvou
výročních trhů a následně doprovázené rozvojem řemesel (trhy se konaly na den sv. Jiří
a na den sv. apoštolů Šimona a Judy).

•

1874 - byla postavena nová škola, která vedla ke zvýšení úrovně školního vzdělání dětí.

•

1886 – statek prodán Viktoru rytíři Bauerovi. Bauerové drželi spálovský statek do roku
1945, kdy jeho poslednímu vlastníku Dr. Moritzi Bauerovi – Chlumeckému byl tento
majetek zkonfiskován.

•

1932 – Spálovsko zasáhla větrná smršť, která poničila velké množství domů.

•

1938–1945 – obec součástí Sudet, ač se jednalo téměř o čistě českou vesnici.

•

Po 2. světové válce – ze Spálova odešlo do sousedních německých vesnic několik desítek
rodin.

•

14. května 1945 – zahájeno školní vyučování „měšťanky“ na zámku.

•

1954 – odebrán status městyse.

•

Listopad 1957 – založeno JZD.

•

1. prosince 2006 – vrácen status městyse.

•

2009 – zlatá stuha vítěz krajského kola v anketě Vesnice roku.
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3 Obyvatelstvo
V současnosti žije ve Spálově 900 obyvatel. Podle posledních publikovaných výsledků
Českého statistického úřadu zde mělo trvalý pobyt 895 osob (k 31.12.2019). Kolik obyvatel
zde skutečně žije bez ohledu na trvalé bydliště, bude známo z výsledků Sčítání lidu, domů
a bytů (SLDB), které se má uskutečnit na jaře 2021. Podle posledního sčítání z roku 2011 se
ve Spálově přihlásilo k obvyklému (tedy skutečnému) pobytu o 20 osob méně než k pobytu
trvalému.
Graf 2: Vývoj počtu obyvatel Spálova podle výsledků Sčítání lidu v letech 1869–2011
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Zdroj: ČSÚ
Pozn.: V roce 2001 osoby s trvalým nebo dlouhodobým pobytem, v roce 2011 osoby s obvyklým
pobytem

Z dlouhodobého vývoje počtu obyvatel Spálova je patrné, že zlomovým okamžikem byla
druhá světová válka a pokles počtu obyvatel, který po ní následoval. Kromě válečných ztrát
na lidských životech sehrálo roli odstěhování několika desítek spálovských rodin do volných
usedlostí v okolních německých obcí. Počet obyvatel se v 60. a 70. letech minulého století
držel kolem 1 000 obyvatel, od 90. let kolem 900 obyvatel. Při sčítání 2011 skutečně ve
Spálově žilo 883 obyvatel, trvalý pobyt uvedlo 903 osob. Minimálně 20 osob žilo jinde, což
koresponduje s výsledky ostatních obcí okresu.
Počet osob s trvalým bydlištěm ve Spálově se v posledních 20 letech pohybuje kolem 900
osob, což je poměrně pozitivní. V mnoha obcích regionu totiž dochází k poklesu počtu
obyvatel. Mění se ale struktura obyvatel, a to procesy spojenými se stárnutím obyvatel a také
díky migraci. Zvyšuje se průměrný věk obyvatel, podíl starších osob v populaci a zajímavostí
je, že počet mužů je od roku 2015 vyšší než počet žen.
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Graf 3: Vývoj počtu obyvatel Spálova podle trvalého bydliště v letech 2001–2020 (k 31.12.)
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Graf 4: Vývoj přirozené a migrační obměny obyvatel Spálova v letech 2002–2019
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Z grafu 5 je patrné, že počet obyvatel Spálova byl významněji ovlivňován počty
přistěhovalých a vystěhovalých než počty narozených a zemřelých. Od roku 2001 se celkem
přistěhovalo 292 osob, odstěhovalo 320, stěhováním se počet obyvatel snížil o 28 osob.
V posledních třech letech bylo saldo kladné (stejně jako přirozený přírůstek), což způsobilo,
že se celkový počet obyvatel dostal zpět k 900. Míra vystěhování (počet vystěhovalých na
počet obyvatel) ve Spálově v posledních 10 letech mírně klesá, její hodnota je podobná jako
např. u Oder (průměr posledních 4 let se pohybuje kolem 20 osob na 1000 obyvatel).
Od roku 2001 se ve Spálově narodilo ročně mezi 6 a 12 dětmi, celkem 166 dětí. V posledních
letech míra plodnosti mírně klesá, zatímco republikový průměr roste. I tak je plodnost
Přirozený přírůstek: Rozdíl mezi počtem živě narozených dětí a celkovým počtem zemřelých v daném
období.
Přírůstek stěhováním: Rozdíl počtu přistěhovalých a vystěhovalých osob v daném období.
1
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srovnatelná s úrovní ČR. Nejvíce osob zemřelo v roce 2014 (21 obyvatel), v ostatních letech
zemřelo ročně mezi 6 a 10 osobami, od roku 2001 cekem 157 osob. Přirozený přírůstek za
sledované období kladný (+9 osob).
Tabulka 1: Porovnání vybraných charakteristik věkové struktury obyvatel k 31.12.2019
Mikroregion Moravskoslezský
Odersko
kraj
16,1
15,3
65,0
64,6
18,9
20,1
117,0
131,0
53,9
54,7

Spálov

Charakteristiky
0-14 let
Podíl obyvatel
15–64 let
ve věku
65+ let
2
Index stáří
Index ekonomického zatížení3
Zdroj: ČSÚ, vlastní výpočty

16,0
64,2
19,8
123,8
55,7

ČR
16,0
64,1
19,9
124,6
56,1

Spálov se vyznačuje podobně rozloženou věkovou strukturou obyvatelstva, jakou má
v průměru ČR. Mikroregion Odersko má o něco mladší obyvatelstvo, Moravskoslezský kraj
naopak obyvatelstvo starší.
Podle posledních dat žilo ve Spálově 143 dětí ve věku 0-14 let, z toho 85 chlapců a 58 děvčat.
Převaha chlapců je vidět z grafu 6 – věkové pyramidy zejména ve věkové kategorii 5-9 let. Ve
srovnání s průměrem této věkové kategorie za ČR je děvčat o něco méně, chlapců naopak
více.

Věk

Graf 5: Porovnání věkové pyramidy obyvatel Spálova a ČR k 31.12.2019
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Index stáří vyjadřuje, kolik je v populaci obyvatel ve věku 65 a více let na 100 dětí ve věku 0-14 let.
Index ekonomického zatížení: podíl součtu dětí (0-14 let) a obyvatel ve věku 65+ a osob ve věku 1564 let.
2
3
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Zdroj: ČSÚ

V mládežnické kategorii 15-24 let mírně převažují ve Spálově dívky nad chlapci. V porovnání
s ČR je dívek ve Spálově více, což je důležité pro projekci počtu narozených dětí. Počty
narozených by nemusely klesat tak výrazně, jak je předpovídáno v ČR, ale projekce obyvatel
obcí jsou na výpočet složitější. Ve věkové kategorii 45-49 let je výrazněji více mužů než žen
(zřejmě vlivem migrace), spolu s věkovou skupinou 40-44 let tvoří nejpočetnější skupinu
obyvatel silné generace narozených v 70. letech minulého století. Jinak tvar věkové pyramidy
obyvatel Spálova víceméně odpovídá průměru za ČR, v seniorském věku převažují počty žen
nad počtem mužů.

4 Ekonomické činnosti
Informace o ekonomické činnosti obyvatel obcí máme k dispozici bohužel pouze z populačních
cenzů, které se konají jednou za 10 let (poslední v roce 2011), takže jsou data zastaralá. Navíc
současná pandemie coronaviru může strukturu zaměstnaných osob významně ovlivnit.
Pomoci nám může Registr ekonomických subjektů, kde jsou aktuálně uvedeny všechny
podniky registrované na území obce. Neuvádí však velikost podniků. V neposlední řadě
znalost místních firem, zaměstnavatelů a živnostníků je pro analýzu velmi důležitá. Aktuální
počet nezaměstnaných je znám z evidence Úřadu práce, který sídlí v Odrách.

4.1 Zaměstnanost a podnikání
V roce 2011 bylo ve Spálově zaměstnaných 358 osob (40 % obyvatel). Spálov má venkovský
charakter, což se odráží ve vyšším podílu osob zaměstnaných v zemědělství, lesnictví
a rybolovu v porovnání s vyššími územními celky. Naopak služby bývají na venkově méně
rozvinuté, proto i nižší podíl zaměstnaných v tomto sektoru ekonomiky4. Nejvíce
zaměstnaných osob ve Spálově (téměř polovina) pracovalo ve druhém sektoru, tedy
stavebnictví a průmysl.

Podíl zaměstnaných

Graf 6: Zaměstnaní podle odvětví ekonomické činnosti, v %, SLDB 2011
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Nezjištěné odpovědi byly poměrově rozpočítány do jednotlivých kategorií.
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Zdroj: ČSÚ

Největším zemědělským podnikatelem a významným zaměstnavatelem je Zemědělská a.s.,
Spálov. V současnosti podnik obhospodařuje cca 1 300 ha zemědělské půdy v katastrech
obcí Spálov, Luboměř, Jakubčovice nad Odrou a Odry, z toho je 1 000 ha orné půdy. Nosným
programem zemědělské výroby je chov mléčného skotu, produkce brambor, obilovin, olejnin,
tržních plodin a plodin pro zajištění krmivové základny. Spolupráce s městysem se děje na
bázi vzájemné výpomoci, ať už výpůjčkou techniky, výpomoc při různých akcích, úklid sněhu,
opravy, servis techniky aj. Dalšími zemědělskými subjekty jsou soukromí zemědělci, kteří se
kromě rostlinné výroby zabývají i chovem skotu a ovcí.
Spálov vlastní pozemky (74 ha) určené k zemědělské činnosti, které jsou pronajímány místním
zemědělcům. Kromě toho vlastní lesy o výměře 5,261 ha.
Z výsledků sčítání lidu z roku 2011 známe také údaje o vyjížďce obyvatel za prací, bohužel
tuto otázku v dotazníku vyplnilo ve Spálově pouze 142 zaměstnaných. I tak se potvrzuje, že
vzhledem k hraniční poloze Spálova mezi dvěma kraji, významná část zaměstnaných vyjíždí
za prací nejen do jiné obce v okrese (70 osob), ale také do jiného kraje (43 osob).
Tabulka 2: Registrované podniky se zjištěnou aktivitou ve Spálově, k 31.12.2020
Celkem podniky se zjištěnou aktivitou
podle právní formy podnikání
Fyzické osoby
Právnické osoby
podle převažující činnosti
Zemědělství, lesnictví a rybářství
Průmysl a stavebnictví
Služby
Ostatní
Zdroj: ČSÚ

81
63
18
21
26
26
8

K 31. 12. 2020 bylo ve Spálově evidováno 81 podnikatelských subjektů se zjištěnou aktivitou,
z toho 63 fyzických osob, což svědčí o rozvoji drobného podnikání.
Mezi významné zaměstnavatele ve Spálově patří:
•
•
•
•

Zemědělská a.s. Spálov
Truhlářství Baller s.r.o.
Stavby Baller s.r.o.
Městys Spálov – Základní a Mateřská škola

V obci působí řada dalších drobných podnikatelů, např. účetní, krejčová, kovodělné práce,
instalatérské práce, květinářství apod. Městys vlastní objekt pekárny, kterou pronajímá.
Spolupráce obce se všemi podnikatelskými subjekty je na velmi dobré úrovni.
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4.2 Nezaměstnanost
Spálov se dlouhodobě drží na velmi nízké úrovni nezaměstnanosti. V lednu 2021 bylo ze
Spálova na úřadu práce evidováno 17 uchazečů o zaměstnání, z toho 16 dosažitelných ve
věku 15-64 let. Podíl z obyvatelstva 15-64 let činil 2,8 %. Z téměř nulové nezaměstnanosti
z června roku 2019, kdy byli evidovaní jen 2 nezaměstnaní, vzrostl podíl nezaměstnaných až
na 17 (3 % obyvatel 15-64 let). V porovnání s prosincem 2020 stoupl počet nezaměstnaných
v lednu 2021 o 5 osob, vlivem pandemie se počet nezaměstnaných bude pravděpodobně
ještě zvyšovat.
Graf 7: Podíl nezaměstnaných osob (měsíčně), srovnání Spálova s vyššími územními celky,
2016-2020

Zdroj: MPSV5

Z dlouhodobého hlediska se podíl nezaměstnaných osob Spálova drží pod průměrnou
hodnotou za okres Nový Jičín či ČR. Hodnoty za Moravskoslezský kraj jsou dlouhodobě
mnohem vyšší, neklesly pod 4 %. Za posledních 5 let se nejvíce žadatelů o zaměstnání ze
Spálova přihlásilo na úřad práce v lednu 2016 (26 osob, 4,2 % obyvatel 15-64 let).

Podíl nezaměstnaných osob udává podíl počtu dosažitelných uchazečů o zaměstnání k obyvatelstvu
ve věku 15-64 let. Publikuje se měsíčně.
5
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5 Infrastruktura
5.1 Technická infrastruktura
Zásobování pitnou vodou v městysi zajišťuje veřejný vodovod, který je v obci od roku cca
1975. Vodovod je součástí malého skupinového vodovodu, který zásobuje ještě Luboměř.
V současné době je vodovod provozován SmVaK Ostrava a.s. RS Nový Jičín. Zdrojem vody
skupinového vodovodu je studna S 2 severně od Spálova v údolí řeky Odry. U studny je
úpravna vody s odkyselovacími filtry, které nejsou v současné době v provozu, akumulací 100
m3 a hygienickým zabezpečením dávkováním chlornanu sodného. Vodovod je poměrně nový
(80. léta minulého století), bez problémů s rozvodnou sítí. Rozvodná síť svým rozsahem
vyhovuje potřebám zásobování obce.
Obrázek 4: Vodovodní řád a kanalizace ve Spálově

Zdroj: www.geoportal.msk.cz
Nouzové zásobování obyvatelstva pitnou vodou za krizové situace by mělo být zajištěno
zásobováním obyvatelstvo obce Spálov z cisteren. Při spotřebě 10 l vody na obyvatele a den
bude třeba dodat 9,5 m3/den pitné vody.
Společná kanalizace je v délce 6 653 m. Dešťové vody jsou z části odváděny systémem
příkopů a propustků do potoka. Čištění odpadních vod je prováděno na stávající ČOV, která
prošla rekonstrukcí. Jedná se o mechanicko-biologickou ČOV - KOMBIBLOK. Odtok ze
stávající ČOV je do potoka Suchá. U rodinných domků, které nelze napojit na kanalizaci bez
přečerpání, je navrženo individuální čištění odpadních vod. Vyprodukovaný odvodněný kal je
vyvážen na skládku. Problémem zůstává vybudování kanalizace v okrajových částech
městyse kvůli nevyhovujícímu sklonu terénu.
Městys nemá přípojku k zemnímu plynu.
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5.2 Nakládání s odpady
Městys Spálov má uzavřenou smlouvu na svoz komunálního a tříděného odpadu s firmou
EKOLTES Hranice a.s. Pravidelný svoz směsného komunálního odpadu (popelnic) se provádí
co 14 dní v zimních měsících a v letních měsících každé tři týdny. Změnil se systém plateb za
odpady (od roku 2020), dříve popelnicové lístky, dnes paušál. Vývoz se zdvojnásobil.
K dispozici jsou kontejnery na plast, papír, sklo, kov, BRO, oblečení a nádoby na olej. Městys
zajišťuje také sběr nebezpečného a velkoobjemového odpadu dvakrát ročně, mimo to mohou
občané odvézt odpad do sběrného dvora v Hranicích, kde ho zdarma přijmou. Občané si mohli
vyzvednou kompostéry na BRO.

5.3 Dopravní infrastruktura a obslužnost
Spálovem vede podél Spálovského potoka silnice třetí třídy III/44014, která pokračuje do
sousední Luboměře. Leží mimo tranzitní dopravu. Tato komunikace je napojena na silnici
druhé třídy II/441 vedoucí z Oder do Potštátu. Odry jsou vzdálené zhruba 10 km, Hranice
zhruba 20 km. Pro městys má v silniční dopravě velký význam blízkost dálnice D1 se sjezdem
321 u obce Mankovice, který zajišťuje napojení na dálniční síť.
Většina místních komunikací má zpevněný povrch. V částech městyse, kde je to možné, jsou
vybudovány chodníky. Některé z nich potřebují opravu. Ke zklidnění dopravy při vjezdu od
Luboměře je umístěn měřič rychlosti. Připravuje se projekt na zvýšení bezpečnosti v centru
městyse.
Železnice neprochází přímo Spálovem, nejbližší železniční zastávkou je zastávka
v Jakubčovicích nad Odrou. Jedná se pouze o lokální trať. Strategicky významnější je 2. a 3.
tranzitní koridor procházející 20 km vzdálenými Hranicemi na Moravě. Zajištěno je tak
relativně blízko vlakové spojení na hlavní vlakové trati Praha–Ostrava, Břeclav–Ostrava.
Městys je obsluhován především autobusovými linkami společnosti Transdev Morava s.r.o.
na lince Luboměř–Spálov–Odry–Jeseník nad Odrou–Nový Jičín, které jsou dostatečně
frekventované. Do Hranic je spojení zajišťováno méně často, autobusovými linkami
společnosti Arriva Morava a.s. Ve Spálově se nacházejí čtyři autobusové zastávky: Spálov, Na
Kocandě; Spálov, obecní úřad; Spálov, dolní konec a Spálov, pod kopcem.
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6 Vybavenost
6.1 Bydlení
Spálov byl zemědělskou vesnicí s existencí spousty zemědělských usedlostí a statků.
Charakter výstavby je smíšený, některé původní statky byly dochovány a rekonstruovány
v původní podobě, některé byly přestavěny. Dominantu obce tvoří bývalý zámek, který
prochází postupnou estetizací, a ve kterém je umístěna základní škola. Kolem školy je rozsáhlý
zámecký park. Další dominantou je kostel sv. Jakuba Staršího, který se nachází nedaleko.
Graf 8: Domy podle období výstavby nebo rekonstrukce a obydlenosti, Spálov, SLDB 2011
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Zdroj: ČSÚ

Podle výsledků sčítání v roce 2011 se ve Spálově nacházelo celkem 304 domů, 238
obydlených a 66 neobydlených. 14 využívaných k rekreaci, 13 nezpůsobilých k bydlení. 90 %
obyvatel žilo v rodinných domech, jejichž průměrné stáří (51,7 let) je vyšší než je okresní
(46,8 let) či krajský (45,3 let) průměr. Stáří rodinných domů ve Spálově je ale podobné
v porovnání s obcemi z ORP Odry.
Od roku 2008 se ve Spálově postavilo pouze 13 nových bytů. Městys oživil výstavbu nových
rodinných domů, právě dokončil zasíťování 13 parcel k jejich výstavbě v JZ části městyse
směrem na Luboměř. Všechny pozemky jsou prodané, částečně již zastavěné. Stavební úřad,
který vydává povolení v souladu s platným územním plánem, je v Odrách.
Ve vlastnictví městyse se nachází:
•
•
•
•
•
•
•
•

bytové domy se 13 byty, které prošly částečnou rekonstrukcí a chystají se k prodeji
budova obecního úřadu v nevyhovujícím stavu
zdravotní středisko – po rekonstrukci včetně zateplení
hasičská zbrojnice – rekonstrukce dokončena v r. 2017 včetně zateplení
Sokolovna (kulturní dům) – po celkové rekonstrukci
ČOV – rekonstrukce dokončena v r. 2017
budova pekárny a budova, ve které je prodejna zahradnictví se skleníkem
budova ZŠ a MŠ
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•
•
•
•

šatny na hřišti
budova bývalé hospody U stromu
sýpka a část hospodářské budovy
vodojem

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.

Spálovský zámek po opravě v roce 1921.
Šlechtická sídla na Novojičínsku (J. Tichánek a Z.
Šerý, Butterfly, Opava 2003).

V bývalém zámku sídlí Základní škola.
Chystá se přístavba a postupná
estetizace budovy.

6.2 Školství a vzdělávání
•
•
•
•
•

Základní škola - po částečné rekonstrukci, kapacita 180 žáků
Mateřská škola - po rekonstrukci 2015 včetně zateplení, kapacita 56 dětí
Základní umělecká škola Odry – pobočka Spálov
Školní družina a Školní klub
Školní jídelna

Městys Spálov je zřizovatelem Základní školy a Mateřské školy Spálov, okres Nový Jičín,
příspěvkové organizace. Ve škole probíhá výuka ve třídách s menším počtem žáků, od roku
2002 jsou některé třídy spojovány. Od roku 2015/2016 byla postupně zaváděna Montessori
pedagogika, díky níž se počet žáků postupně zvyšuje. Do školy dojíždějí žáci z Luboměře
a Heltínova, nově i z Oder, Hranic a okolí. Kapacita školy v současnosti nestačí, ve školním
roce 2020/2021 docházelo do výuky 178 žáků. Škola i školka je dobře vybavena učebními
pomůckami, vytváří nadstandardní podmínky pro své žáky, velmi aktivně se zapojuje do života
v obci, ať už řadou svých aktivit 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. Žáci základní školy docházejí na obecní úřad, aby se
seznámili s činností obecního úřadu. Děti, které nastoupí do školy, jsou přivítány malým
dárečkem, zástupce obce se s nimi také loučí po ukončení povinné školní docházky.
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Graf 9: Vývoj počtu žáků ZŠ Spálov, stav k 1. září daného roku, 2010–2020
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Na grafu 9 je vidět od roku 2010 každoročně klesající počet žáků ZŠ – ze 115 v roce 2010 na
102 v roce 2014. Od školního roku 2015/2016 naopak počet žáků roste vlivem zřízení
Montessori třídy a v současnosti už kapacita školy nestačí poptávce.
Základní škola také pořádá hned několik letních příměstských táborů.

6.3 Ostatní
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Praktický lékař, ordinuje ve Spálově jeden den v týdnu
Zubařka v Jakubčovicích nad Odrou
Hřiště TJ se šatnami, kde je potřeba opravit střechu
Víceúčelové a workoutové hřiště v Panské zahradě a dětské hřiště
Obchod COOP, obchod v pekárně, pekárna
Pošta
Kadeřnictví, oprava oděvů, stolárna
Knihovna s bezplatným připojením k internetu pro veřejnost
Pokrytí bezdrátovým internetem, rozhlas
Webové stránky www.spalov.cz, FB, zpravodaj jednou ročně

Městys rozváží občanům obědy. Sociální terénní služby zajišťuje Charita Odry. Zařízení se
sociálními službami, které se nenachází přímo v městysi Spálov, ale které občané Spálova
využívají, jsou městysem finančně podporovány. Jedná se o Charitu Jeseník a Mobilní hospic
Strom života, DPS a Domov pro seniory v Odrách nebo Frýdku Místku a Klub Zvoneček
v Odrách, který zajišťuje sociální služby pro rodiny zdravotně postižených dětí. Speciální škola
se nachází v Novém Jičíně.
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7 Cestovní ruch
Spálov se nachází uprostřed lesů, kde je klid a ticho, krásné údolí ještě mladé a bujné řeky
Odry. Ve Spálově i jeho okolí se také nachází mnoho přírodních, turistických i historických
pamětihodností.
Přírodní památky a atraktivity
Petrova skála, která sloužila k těžbě břidlice. Tvoří ji jeskyně s půdorysem 8 x 9 m a výškou
5 m, kde prosakující voda za příznivých mrazivých podmínek koncem zimy vytváří nádherné
ledové seskupení krápníků všech druhů: stojatých stalagmitů, visících stalaktitů a spojených
stalagnátů.
Peklo je malá jeskyně, která vznikla po těžbě břidlice. Nachází zde úkryt početné netopýří
kolonie, v zimních obdobích zde můžeme spatřit krásnou ledovou výzdobu. U jeskyně také
naleznete tábořiště a turistický přístřešek.
Švédská skála byla v době bronzové navštěvována lovci, aby odtud pozorovali přirozenou
migraci zvěře. Ve středověku sloužila jako strážní stanoviště před hrozícími vojenskými útoky.
V současné době je na ní postaven altánek s krásnou vyhlídkou do kraje.
Přírodní rezervace Královec patří mezi přírodní bohatství Spálova s podmáčenými
mokřadními loukami a remízky, kde lze vidět řadu ohrožených druhů živočichů a rostlin, např.
prstenec májový či suchopýr úzkolistý.
Častochovské kamenné moře se ukrývá v lesnatém svahu v údolí Něčínského potoka.
Vzniklo mrazovým zvětráváním vrcholové skalky tvořené drobami a slepenci. Kamenné moře
je porostlé cenným bukovým lesem typickým pro původní lesy většinu území Nízkého
Jeseníku.
Spálovský klen je památný strom – Javor Klen. Stáří je odhadováno na tři sta let, obvod kmene
ve výšce 1,3 m vykazuje 4,36 m, což odpovídá kruhu o průměru 1,39 m. Naleznete jej na
zelené turistické značce za hřbitovem. V blízkosti je postaven turistický přístřešek s vyhlídkou
po krajině.
Poutní místo
Panna Maria ve Skále se nachází 2,4 km severně od Spálova a 1,9 km od železniční stanice
Heřmánky na pravém břehu Odry. Není zde žádná svatyně ani kaplička. Zato příroda obklopila
toto tajuplné místo zvláštním mystickým půvabem. Chrámovou klenbu nahrazují košaté
koruny buků a javorů, kněžiště vždy s bohatě ozdobeným oltářem tvoří skalní stěna
s nehlubokou jeskyňkou, v níž stojí socha Panny Marie. Nachází se zde také pramen pitné vody
a mnozí lidé věří, že je i zázračná.
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Nemovité památky
Spálov má tři objekty zapsané ve Státním seznamu nemovitých
kulturních památek, a to kostel sv. Jakuba Staršího, kamenný kříž
na rozcestí u č. 186 a socha sv. Jana Nepomuckého na Placi.
Kostel sv. Jakuba Staršího – ze starého kostela se zachovalo
gotické kněžiště a cínová křtitelnice, která nese letopočet 1619.
Kostel má loď s plochým stropem, oddělenou od polygonálního
kněžiště širokým půlkruhovým obloukem. Loď s hranolovou věží
pochází z roku 1734, gotické kněžiště s hřebínkovou síťovou
klenbou a s odstupňovanou podlahou je zachovalá část starého
kostela.
Kamenný kříž na rozcestí u č. 186 byl postaven podle místních tradic na místě dřevěného
misijního kříže.
Socha sv. Jana Nepomuckého na Placi. Postava světce má kanovnické roucho, stojí
v typickém esovitém postoji barokních soch, levou nohou dusí alegorickou podobiznu hereze
a v pozvednuté ruce drží křížek. Pískovcová kartuš na podstavci nese erb majitele panství
Antonína Zena.
Balerův mlýn je zděný větrný mlýn
holandského typu, nejmenší v ČR.
Postavil ho včetně vnitřního vybavení
František
Baler
v roce
1929.
V současné době si lze po domluvě
s městysem Spálov vnitřní prostory
mlýnu prohlédnout.
Zámecký park se rozkládá kolem
bývalého zámku. Je tvořen třemi různými úseky:
1. Úsek jižně od budovy s rybníkem,
2. Úsek východně od školní budovy (pravidelná tzv. francouzská část parku),
3. Prostor mezi hospodářskými budovami a kostelem (tzv. anglická nepravidelná přírodněkrajinářská část parku). Kamenné vázy v okrasné části zámeckého parku (francouzská část)
představují barokní plastiky z první poloviny 18. století.
Na Panské zahradě u ZŠ naleznete dětské hřiště, multifunkční hřiště, základnu pro hasiče,
plánuje se zde vybudovat také výletiště.
Sakrální památky a památky místního významu
Zděná kaplička sv. Jana Křtitele na horním konci.
Zděná kaplička Hajchlova sloužila rovněž jako zastávka prosebného procesí za zachování
úrody.
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Socha Panny Marie Růžencové stojí na 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 19. a 20. století.
Pomník selských rebelů. Postaven byl v roce 1948 u příležitosti stého výročí zrušení roboty
a na památku hlavních účastníků selských rebelií.
Pomník padlých je zhotoven z leštěné slezské žuly. Hlavní část ve tvaru obelisku doplňují
po stranách sochy sv. Václava a truchlící Matky Vlasti. Pomník je z roku 1928.
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.
Pomník obětem druhé světové války – nachází se před místní základní školou.
Turistika a volnočasové vyžití
Pro poznání Spálova a okolí může návštěvník využít zelenou turistickou značku, spojující
železniční zastávku Heřmánky se Spálovem. Jedná se o 4,5 km dlouhou trasu s převýšením
200 výškových metrů. Na této cestě je možno vidět poutní místo Panna Maria ve Skále
s pramenem pitné a jak mnozí věří i zázračné vody, pokračovat po „Mlýnici“ do táhlého
prudkého kopce, kde se každoročně pořádá oblíbená akce „Spálovská Mlýnice“. Do Spálova
dojdete kolem Spálovského klenu, kde si v turistickém přístřešku můžete dopřát odpočinek.
Poté projdete kolem hřbitova a kostela sv. Jakuba Staršího, který se nachází ve středu obce.
Můžete se také projít kolem zámku, kde v současné době sídlí Základní škola Spálov, navštívit
zámeckou zahradu, víceúčelové hřiště či fotbalové hřiště, zhlédnout místní rybníky, Panskou
zahradu s herními prvky.
Z centra obce se lze vydat k větrnému Balerovu mlýnu, poté můžete pokračovat k Petrově
skále. K Petrově skále lze dojít také z opačné strany – lesní pěšinou od odbočky na Spálov ze
silnice ve směru na Potštát. Za návštěvu též stojí Švédská skála s malým altánkem a krásným
výhledem do údolí řeky Odry. Tam lze dojít buď z Heřmánek nebo ze Spálova kolem jeskyně
Peklo. Spálov má i svou vlastní přírodní rezervaci Královec či malé kamenné moře zvané
Častochovské.
Bohužel, k výše zmíněným místům nevede vždy dobré značení cesty (např. Petrova skála,
Švédská skála, Peklo, PR Královec, Častochovské kamenné moře). V zimních měsících, pokud
napadne sníh, jsou zde ideální podmínky pro běžkování (stopy vlastní, neupravené). Během
letních prázdnin se ze spálovských lesů a mýtin ozývá spokojený povyk dětí, neboť se
v katastru nachází několik míst, kde se konají letní tábory s turnusy po celou dobu letních
prázdnin (např. areál Spálovského mlýna, Valcha, skautská tábořiště apod.)
Obcí prochází dle www.cykloserver.cz dvě cyklotrasy:
1. Odry – Luboměř – Spálov – Odry (Odry, Dvořisko, Dobešov, Lipná, Nový Dvůr,
Luboměř, Spálov, Jakubčovice nad Odrou, Loučky, Odry), délka 30 km.
2. Odry – Spálov – Luboměř – Odry (Odry, Jakubčovice nad Odrou, Heřmánky,
Klokočůvek, Spálov, Luboměř, Hilbrovice, Dobešov, Veselí, Odry), délka 27 km
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Ubytovací zařízení
Hotel Maria skála – ubytování několik kroků
od poutního místa Panna Maria ve Skále
s kapacitou až 130 osob. V hotelu lze ubytovat
30 osob, v turistických chatkách (jedná se
především o sezónní ubytování) až 100
osob. Konají se zde oslavy, svatby, školy
v přírodě. Hotel je celoročně provozován
s celodenní kuchyní.
Spálovský mlýn – rekreační areál s kapacitou 120 osob. Od roku 2017 získal nového majitele
a prošel generální opravou (nové multifunkční
hřiště s umělým povrchem, oprava budov,
rekonstrukce sociálních zařízení). Rekreační
areál nabízí ubytování v Penzionu Dřevák - 40
osob, v turistických chatkách - 80 osob. Během
prázdnin zde fungují letní tábory, pořádají se zde
během roku školy v přírodě, svatby. Nově nabízí
službu půjčovny elektrokol a sezónní občerstvení „U okýnka“.
Chalupa Pod Mateřídouškou – kapacita 7 osob. Chalupa je zařízena dobovým nábytkem
s pohodlím současného standardu. Pronajímá se od roku 2021.
Stravovací zařízení
„Hospůdka na hřišti“ se nachází v areálu TJ Spálov a nabízí celoroční provoz včetně teplé
kuchyně.
„Hotel Maria Skála“ je provozován celoročně s celodenním provozem kuchyně.
„U okýnka“ ve Spálovském mlýně – sezónní prodej občerstvení.
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8 Kulturní a společenský život
Největší bohatství Spálova nespočívá v krásné okolní krajině, ani v hlubokých lesích, ale
zejména v jeho obyvatelích. Právě jejich aktivita byla oceněna v soutěži Vesnice roku, kdy
v roce 2008 obdržel Spálov modrou stuhu za společenský život v obci, v roce 2009 dokonce
vyhrál zlatou stuhu, 1. místo v Moravskoslezském kraji.
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 Římskokatolickou farností. Akce
jsou určeny pro všechny věkové kategorie občanů, od
těch nejmenších až po seniory. Městys Spálov má
zrekonstruovaný kulturně – společenský dům
„Sokolovnu“, kde se odehrává většina akcí. Akce se
také konají na fotbalovém hřišti, dětském hřišti, v kostele a
na jiných vhodných místech. Sbor pro občanské záležitosti zajišťuje vítání nových občánků
a posezení s důchodci. Občané nad 80 let jsou navštěvováni při příležitosti svých půlkulatých
a kulatých výročí, obdrží drobný dárek. Nad 85 let jsou navštěvováni každoročně.
V obci působí tyto spolky:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Myslivecké sdružení Spálov – myslivecká činnost, kulturní akce
Sdružení rodičů – celoroční akce pro děti
TJ Sokol Spálov – sportovní činnost
Tělovýchovná jednota Spálov – oddíl kopané, sportovní a kulturní činnost
Sbor dobrovolných hasičů – kulturní akce
Skauti – pravidelné schůzky, výpravy, tábory, dobročinné akce
Český svaz včelařů
Občanské sdružení Tora – ochrana přírody a krajiny, zájem o místní kulturní a folklórní
dědictví
Spálovské hudební soubory – dechová hudba Spálovanka, Kokeš, Smíšený pěvecký
sbor od sv. Jakuba, Spálováček, Spálovské tětky, Spálovský Dixieland

Všechny spolky se aktivně zapojují do obecního života, napomáhají k utužování vztahu
místních obyvatel k místu, ve kterém žijí. Městys podporuje spolky materiálně i finančně.
Zástupce městyse se pravidelně účastní spolkových aktivit, především výročních schůzí
a kulturních a společenských akcí pořádaných spolky.
Jak již bylo zmíněno výše, zapojují se spolky velmi aktivním způsobem do života v obci. Velmi
aktivní jsou také členové zastupitelstva a další řadoví občané, kteří nejsou organizováni
v žádném spolku. Společným úsilím se vytváří zázemí pro organizování všech akcí. Občané se
aktivně zapojují do rozvoje obce a jsou nesmírně důležitým článkem života Spálova.
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Fotografie z některých akcí pořádaných ve Spálově, více na www.spalov.cz

Medový den

Spálovské hody

Vynášení zimy

Smažení koblih

Den dětí

Kromě výše vyobrazených kulturních akcí se ve Spálově organizuje mnoho dalších kulturních
a sportovních událostí. Taneční zábavy, koncerty, divadla, přednášky, výstavy, vítají se
prvňáčci i narozená miminka, loučí se s deváťáky, občané se schází při prázdninovém pikniku,
obcí chodí Mikuláš i Končinový masopustní průvod. Některé události svým významem
přesahují hranice obce. Jednou z nich je Oderská mlýnice, závod horských kol pro celou rodinu.
V roce 2020 se konal již 20. ročník, pořadatelem jsou Lesy ČR. Další významnou událostí je
každoroční velká zářijová pouť u Panny Marie ve skále, která přiláká stovky poutníků.
Zajímavostí Spálova je také místní nářečí. Nářečí Spálovska, jimž se mluvilo kromě Spálova
také v Luboměři a Heltinově, náleží do skupiny východomoravských nářečí a tvoří
nejsevernější výběžek jeho jádra, rozloženého v oblasti Hodonín – Uherské Hradiště – Uherský
Brod s dialekty valašského typu Vizovicka, Vsetínska a Rožnovska.
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V nářečí Spálovska se vyskytují četné archaické jevy. Souvisí to s postavením bývalého
spálovského panství, které leželo v okrajové oblasti severního pomezí Moravy a Slezska
v hornatém chudém kraji, kam býval zvlášť v zimě obtížný přístup. Proto jazykové a kulturní
změny šířící se z historických center Spálovsko málo zasahovaly. Panství však nebylo natolik
uzavřené, aby nedocházelo ke styku se sousedním obyvatelstvem a tím i k vlivům jejich
dialektů moravských i německých.
V místním nářečí se v současnosti běžně nemluví, některé prvky ještě můžeme zaslechnout
v hovorovém jazyce (šel sem prič, fčil si pojed….).

A1 SOCIOEKONOMICKÁ ANALÝZA OBCE

- 26 -

9 Správa obce
9.1 Správa městyse
Zastupitelstvo městyse tvoří 7 členů. 5 členů kandidovalo za KDU-ČSL, 2 členové za stranu
Spálov Společně. Starostka vykonává svou funkci jako uvolněná, místostarosta jako
neuvolněný. Při zastupitelstvu je zřízen kontrolní i finanční výbor a výbor pro kulturní
a společenský život.
Struktura obecního úřadu:
•
•
•
•
•

Starosta
Místostarosta
Hlavní účetní, správce rozpočtu,
matrikářka
Asistentka, zástup matrikáře
Kronikář

Městys Spálov má zřízenou jednu příspěvkovou organizaci: Základní škola a Mateřská škola
Spálov, p.o.
Městys je obcí tzv. prvního stupně. Úřad městyse tedy vykonává pouze základní rozsah
veřejné správy. Nadřazenou obcí s pověřeným obecním úřadem (POÚ) a zároveň také obcí
s rozšířenou působností (ORP) je město Odry. Počet zaměstnanců města Odry se pohybuje
mezi 80 a 85 osob.
Městys Spálov tvoří s devíti dalšími obcemi Dobrovolný svazek obcí Mikroregion Odersko.
Rozvíjí se také podle Strategického plánu rozvoje Mikroregionu Odersko 2022-2027. Dále je
členem Místní akční skupiny (MAS) Regionu Poodří, z.s., která má schválenou
Strategii Komunitně vedeného místního rozvoje s názvem „Poodří – region v rozvoji!“ pro
programové období 2021–2027.
Další členství: ASOMPO, a.s. a Spolek pro obnovu venkova ČR.

9.2 Hospodaření městyse
V posledních 10 letech hospodařil Spálov vždy přebytkově (kromě r. 2012). Více v části A2 1
Vyhodnocení Strategického plánu městyse Spálov 2016–2021.
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Graf 10: Plnění rozpočtu městyse Spálova v letech 2015–2020
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Zdroj: www.spalov.cz
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A2 Východiska pro návrhovou část
1 Vyhodnocení Strategického plánu městyse Spálov 2016–2021
Tabulka 3: Přehled investičních a neinvestičních akcí ve Spálově v letech 2016–2020
Název akce

Náklady v Kč

Dotace v Kč

450 000,00
Spálov – Dopravní automobil
s požárním přívěsem nákladním
982 058,00
225 000,00
4
744
000,00
Modernizace čistírny odpadních
8 055 171,00
vod Spálov
1 051 975,00
Hasičská zbrojnice Spálov –
584 157,00
227 587,00
rekonstrukce střechy“
Havarijní oprava hasičské
1 084 350,00
300 000,00
zbrojnice Spálov - oprava fasády
Pekárna Spálov – rekonstrukce
565 132,00
217 575,82
střechy
Výstavba tech. infrastruktury
1 818 655,46
1 214 000,00
ve Spálově – SO 01 Chodníkové
těleso kolem fary
2 621 269,70
1 726 884,00
Víceúčelové hřiště, Spálov
Oprava kamenné zdi kolem
1 208 655,00
700 000,00
hřbitova – Spálov
Úprava veřejného prostranství
604 870,00
289 000,00
u zdravotního střediska ve Spálově
Oprava místní komunikace č. 20c,
761 366,00
380 683,00
Spálov
Oprava místní komunikace č. 23c,
1 025 558,00
717 890,00
Spálov
Úprava veřejného prostranství
687 111,00
259 920,00
u pomníku padlých
Rekonstrukce sociálního zařízení
1 833 345,00
400 000,00
základní školy ve Spálově
Spálov, oprava střechy - bytový
1 609 558,00
dům č.290 a 292
Dopravní a technická
infrastruktura pro výstavbu RD na
2 807 414,00
parcelách č. 3132, 3133 a 3147/3
k.ú. Spálov - I. etapa
Dopravní a technická
infrastruktura pro výstavbu RD na
5 982 978,00
560 000,00
parcelách č. 3132, 3133 a 3147/3
k.ú. Spálov - II. etapa
Celkem
32 231 648,16 13 464 514,82

Podíl
Zdroj/čerpání
dotace (v %) dotace
MV ČR,
69 MS kraj
MZe ČR
72 MS kraj
39 MS kraj
28 MS kraj
39 MS kraj
67 SFDI
66 MMR ČR
58 MZe ČR
48 MS kraj
50 MMR ČR
70 MMR ČR
38 MS kraj
22 MS kraj
-

-

-

-

9 MMR ČR
42

Pozn.: MV ČR –Ministerstvo vnitra ČR, MS kraj – Moravskoslezský kraj, MZe ČR – Ministerstvo
zemědělství ČR, SFDI – Státní fond dopravní infrastruktury, MMR ČR – Ministerstvo pro místní rozvoj

A2 VÝCHODISKA PRO NÁVRHOVOU ČÁST

- 29 -

V letech 2016–2020 bylo ve Spálově zrealizováno celkem 16 investičních a neinvestičních
akcí v hodnotě více než 32 mil. Kč. Na 14 z nich se podařilo získat dotaci v celkové hodnotě
13,5 mil. Kč. Náklady tedy byly pokryty z dotací z 42 %. Nejnákladnější byla Modernizace
čistírny odpadních vod Spálov v celkové hodnotě více než 8 mil. Kč a I. a II. etapa dopravní
a technické infrastruktury pro výstavbu RD na parcelách č. 3132, 3133 a 3147/3 k.ú. Spálov
v celkové hodnotě téměř 8,8 mil. Kč. V případě ČOV dostal městys dotaci ve výši 72 %
nákladů. Přípravy stavebních parcel nebyly podpořeny vysokou částkou z dotace, ale
předpokládá se, že jejich prodejem by se finanční náklady měly městysi vrátit. Dále bylo
vybudováno víceúčelové hřiště, upraveno veřejné prostranství, vybudován chodník kolem
fary, opraveny komunikace i budovy v majetku městyse a zakoupen vůz pro hasiče.
Nejvíce, celkem 8 akcí, bylo podpořeno z dotačních titulů Moravskoslezského kraje, jednalo
se ale o nižší finanční částky, dohromady za téměř 3 mil. Kč. Nejvíce financí bylo získáno
z Ministerstva zemědělství ČR, a to 5,4 mil. ve 2 akcích, již zmiňované modernizaci ČOV
a Opravy kamenné zdi kolem hřbitova Spálov.
V letech 2016–2020 hospodařil městys Spálov s částkou bezmála 88 mil. Kč. Čtvrtina
nákladů byla použita na bydlení, komunální služby a územní rozvoj, 20 % na veřejnou správu
a 19 % na školství.
Graf 11: Kategorie výdajů skutečného čerpání z rozpočtů Spálova, 2016–2020
3% 1%
5%

Bydlení, komunální služby a územní rozvoj
Veřejná správa

4%
24%

6%

Školství
Průmysl a stavebnictví

7%

Doprava
Tělovýchova a zájmová činnost

11%

20%

Životní prostředí
Bezpečnost a veřejný pořádek

19%

Kultura
Ostatní (zdravotnictví, sociální služby, zemědělství)

Zdroj: www.spalov.cz
Strategický plán se vytvářel během roku 2021, proto se tento rok neobjevil
v hodnocení ukončených akcí, ale je pouze představen rozpočet a plán na tento rok. Kromě
přístavby a oprav v budově ZŠ, přístavby šaten TJ, opravy pekárny Spálov a kamenné zdi
kolem parku je v plánu také opravit místní komunikaci, tzv. Mlýnici, která byla zmíněna
i v dotazníkovém šetření jako jedna ze žádaných oprav.
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Rozpočet obce na rok 2021
Příjmy
Daňové příjmy
Nedaňové příjmy
Kapitálové
Finanční transfery
Příjmy celkem

Rozpočet schválený
14 381 885
2 003 150
2 500 000
1 321 900
20 206 935

Výdaje
Běžné výdaje
Kapitálové výdaje
Výdaje celkem

Rozpočet schválený
15 485 715
25 120 000
40 605 715

Financování

20 398 780

Investiční akce a opravy v roce 2021
Přístavba Základní školy Spálov
Městys Spálov, Obnova místní komunikace 24c, Spálov (Mlýnice)
Oprava komunikace č. 59c v městysu Spálov
Rekonstrukce podlahy v tělocvičně ZŠ
Protipovodňová opatření městyse Spálov (rozhlas)
Oddrenážování objektu – pekárna Spálov, vč nové asfaltové plochy (dokončení z roku 2020)
Kamenná zeď kolem parku – I. část

Městys Spálov se v období 2016-2021 zapojil do 13 společných projektů v rámci
Mikroregionu Odersko. Celkové náklady těchto projektů činily 28.359.486 Kč, dotace činila
24.957.839 Kč, tzn. 88 %.
Podíl Spálova na společných projektech nelze v době zpracovávání strategického dokumentu
přesně vyčíslit, protože velká část projektů je ještě v realizaci nebo nedošlo k fakturaci ze
strany Mikroregionu Odersko. Každopádně při pohledu na podíly městyse Spálov již
ukončených projektů lze konstatovat, že výše spoluúčasti není v rámci rozpočtu městyse
vysoká a společné projekty jsou jednoznačně pro městys velmi přínosné.
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Tabulka 4: Společné projekty s Mikroregionem Odersko 2016-2021, (k 31. 5. 2021)
ROK

NÁZEV PROJEKTU

2021

STOP jednorázovým plastům
Kelímky, misky, boxy, myčky
Kompostuj s Mikroregionem Odersko
603 ks kompostérů /1050 l, 200 ks/2000 l,
461 štěpkovačů, 4 kontejnery na textil
V obcích Mikroregionu Odersko to žije!
Velkokapacitní stan, sety k posezení,
informační tabule

2021

2021

2020/
2021

2020/
2021
2020/
2021
20162021

2021
2020
2019
2018
2017
2019
2018
2017/
2018
2017

2016

Přívětivé úřady
Modernizace webových stránek,
rozklikávací rozpočty, el. úřední desky,
jednotný vizuální styl, komunikace na soc.
sítích, mobilní aplikace
Efektivní veřejná správa
Strategie, pasporty, GDPR
Spolupráce obcí MO na rozvoji
Školení, výměna zkušeností, propagační
předměty
Centrum společných služeb
Dotační a jiné poradenství (např. VZ, GDPR)

Management v MO (50 %)

Mzdy manažerů (poradenství, výpůjčky
mobiliáře…)
MO spolu za poznáním v roce 2019
seminář, studijní cesta, propagační tiskoviny
MO za poznáním v roce 2018
seminář, studijní cesta, propagační tiskoviny
MO kompostuje
Domácí kompostéry
Zkušenější MO
Seminář, studijní cesta, propagační
tiskoviny
MO za poznáním
seminář, studijní cesta, propagační tiskoviny
CELKEM
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CELKOVÉ
PŘIZNANÁ PODÍL
NÁKLADY
DOTACE
SPÁLOVA
2 475 180
2 103 903
v realizaci
85 %
5 852 044
4 974 237
v realizaci
85 %
368 149

294 519
80 %

v realizaci

6 497 700

6 172 815
95 %

v realizaci
záloha 4 490

4 903 625

4 658 444
95 %

v realizaci
záloha 32 508

315 450

200 000
63 %

11 000

3.712.008

250 000
241 200
250 000
100 000
100 000
429 520
314 750
1 949 310
300 550

300 000
28 359 486

3.526.407 2021
95 % 2020 3 718
2019 2 904
2018 11 616
2017 10 406
125 000
120 600
5 480
125 000
12 500
50 000
0
50 000
0
300 000
12 000
70 %
200 000
10 000
64 %
1 656 914
174 046
85 %
200 000
7 405
67 %
200 000
67 %
24 957 839
88 %

10 000
308 073
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2 SWOT analýza

SILNÉ STRÁNKY

SLABÉ STRÁNKY

Starousedlíci a jejich sounáležitost
s městysem

Nedostatek restaurací a občerstvení

Bohatý spolkový život

Nedostatek zdravotních a sociálních služeb

Spokojenost obyvatel s životem v městysi

Nedostatečná komunikace vedení městyse
s občany

Krásná příroda v obci a okolí

Chybí propojení cyklotras

Turistické atraktivity

Chybí výletiště, prostory pro spolkovou činnost

Výhodná dopravní poloha (blízkost dálnice,
netranzitní obec)

Černé skládky v městysi a okolí

Nízká nezaměstnanost a kriminalita

Nekvalitní stav komunikací /vozovek/

Nabídka Montessori vzdělávání

Množství rozpadlých kamenných zídek

Přebytkové hospodaření městyse

Neodpovídající zázemí Obecního úřadu

Stabilní vedení městyse

Problémy s parkováním

Spolupráce obcí v rámci Mikroregionu Odersko

Problém chátrajících a nevyužívaných nemovitostí
ve vlastnictví městyse – energetická náročnost
Periferní poloha v MSK, rozhraní mezi MSK a OLK

PŘÍLEŽITOSTI

HROZBY

Efektivní využití dotačních titulů nového
programového období 2021–2027

Dopady pandemie (zaměstnanost, ekonomika,
snížení dotací…)

Navýšení financí pro MAS

Změny klimatu

Využití provedených passportů a studií
(kanalizace; revitalizace zeleně a veřejných
prostranství; hřbitov; komunikace)

Změny v legislativě (narůstající administrativa,
dlouhé lhůty k vyřízení…)

Využití turistického potenciálu městyse i okolí

Nedostatek financí

Využití obecních budov

Důsledky kůrovcové kalamity
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3 Vyhodnocení dotazníkového šetření
3.1 Metodika a struktura respondentů
Zjišťování názoru veřejnosti bylo prováděno v rámci zpracování analytické části Strategického
plánu rozvoje městyse Spálov na léta 2022–2027.
Získávání dat proběhlo metodou dotazování, formou dotazníkového šetření. Distribuce
dotazníků probíhala formou tištěného rozesílání veřejnosti, možností vyzvednutí dotazníku na
úřadu městyse, stažení na webových stránkách městyse, ale především elektronicky
prostřednictví google dotazníku, který byl k dispozici na odkazech uvedených na webových
stránkách městyse i jeho facebookovém profilu. Dotazníky bylo možno odevzdat na úřadu
městyse. Termín ukončení sběru dotazníků byl stanoven na 30. 9. 2020. Dotazování obyvatel
proběhlo anonymně.
Struktura dotazníku byla zvolena tak, aby obsáhla všechny životní situace obyvatel městyse,
tedy základní identifikační údaje, spokojenost s životní úrovní, oblasti kvality života a oblasti
rozvoje. Na konci dotazníku byl vyhrazen prostor pro poznámky a vzkazy představitelům
městyse.
Soubor respondentů se sestává ze 119 obyvatel, 48 mužů (40 %) a 71 žen (60 %). Vzhledem
k celkovému počtu obyvatel městyse Spálov (895 obyvatel k 1. 1. 2020) je početnost
respondentů zastoupena 13,3 % obyvatelstva, což je velmi dobrý reprezentativní vzorek
obyvatel městyse.
Prvních 8 otázek dotazníku přináší informace o respondentech. Následující údaje rovněž
potvrzují zajištění průřezovosti jednotlivých charakteristik a jednotlivých segmentů
respondentů (věk, pohlaví, vzdělání a vztah k městysi).
Graf 12: Pohlaví a věk respondentů
3%
do 20 let
28%
40%
60%

18%

muž

21 - 35
36 - 50

žena

17%
34%

51 - 65
nad 65 let

Nejvíce respondentů spadá do věkové skupiny 51–65 let (34 %). Druhou nejpočetnější
skupinu tvořily osoby ve věku nad 65 let (28 %), početnou skupinou byly také osoby ve věku
21–35 let (18 %) a ve věku 36–50 let (17 %). Dotazníkového šetření se zúčastnili i mladší
občané – 2 mladší 15 let a 2 mladší 20 let.
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Graf 13: Vzdělání respondentů a jejich rodinný stav
16%

17%

33%

34%

základní

5%

12%
24%

Svobodný/ná

střední

Ženatý/vdaná

střední s maturitou

Rozvedený/ná

vyšší odborné a
vysokoškolské

Vdovec/vdova

59%

Z pohledu dosaženého vzdělání bylo nejvíce dotazníků získáno od osob se středoškolským
vzděláním bez maturity (41 osob, 34 %) a osob se středním vzděláním ukončeném maturitou
(39 osob, 33 %). Se základním vzděláním se do průzkumu zapojilo 20 osob (17 %). Osob
s vysokoškolským vzděláním bylo 19 (16 %).
Respondenti dle rodinného stavu byli nejvíce zastoupeni osobami v manželském soužití, kteří
tvořili nadpoloviční většinu všech dotázaných (59 %). Druhou nejpočetnější skupinou byli
svobodní respondenti s 24 %. Dále se průzkumu zúčastnilo 6 osob rozvedených (5 %),
14 vdovců a vdov (12 %).

Graf 14: Délka trvalého bydliště respondentů v městysi a dojížďka do zaměstnání/školy
1% 1%
7%

autem

od narození
více než 15 let

28%

autobusem/ vlakem

33%

41%

5–14 let
63%

1–5 let
méně než rok

8%
1%

na kole
pracuji v obci

17%

neuvedeno

Relevantnost odpovědí respondentů dotazníkového šetření dokládá i délka trvalého pobytu
v městysi, tedy jak moc do hloubky jsou obyvatelé s městysem sžití a dokáží ohodnotit
aspekty života v městysi. Většina respondentů žije v městysi od narození, celkem 75 osob, což
je 63 %. Dalších 34 osob (28 %) zde žije více než 15 let a 8 respondentů (7 %) zde žije 5–14
let. Naopak osoby, které žijí v městysi kratší dobu, mohou porovnávat situaci v městysi Spálov
se situací z původního bydliště a jejich názor tak může být velmi přínosný. Z těchto osob se
dotazníkového šetření zúčastnily pouze dva respondenti.
Respondentům byla položena otázka, jakým způsobem dojíždějí do zaměstnání či školy.
40 jich odpovědělo, že autem, 20 dojíždí autobusem, 1 na kole a 10 osob pracuje v městysi.
Osoby, které tuto otázku nezodpověděly, byly starobní nebo invalidní důchodci, kteří do
zaměstnání ani za studiem nedojíždějí.

A2 VÝCHODISKA PRO NÁVRHOVOU ČÁST

- 35 -

Graf 15: Rozdělení respondentů podle sociální struktury
5%
zaměstnanec
OSVČ/ živnostník
35%
52%

žák / student
starobní / invalidní důchodce

mateřská / rodičovská dovolená
4% 4%

Ze 119 respondentů, kteří odpovídali na otázku „Jaká je Vaše současná sociální situace?“, je
52 % (62 osob) zaměstnáno, dalších pět osob je samostatně výdělečně činných (4 %)
a 6 respondentů je na mateřské dovolené (5 %). Přes 60 % respondentů jsou tak ekonomicky
aktivní lidé. Zbytek respondentů je složen nejvíce ze starobních důchodců (31 % - 37 osob),
invalidních důchodců (4 osoby – 4 %), žáků a studentů (5 osob – 4 %), dotazníkového šetření
se nezúčastnil nikdo nezaměstnaný.

3.2 Charakteristika života v městysi, klady a slabiny, priority
Druhá část zastupuje v analytickém prostředí spíše emotivní stránku každého respondenta.
Otázky týkající se spokojenosti s životní úrovní se řadí mezi otázky, které lze velmi těžce
kvantifikovat a měřit. Výsledky této části jsou pro zpracovatele a následně představitele
městyse Spálov významné v oblasti bližšího chápání názorů a postojů jednotlivých
respondentů a v konečném důsledku i všech občanů městyse. Ne každý respondent odpovídal
na každou otázku. Respondenti hodnotili celkovou spokojenost známkami jako ve škole.
Tato část dotazníku byla strukturována na následující dotazy:
Otázka 9: Jak jste celkově spokojeni s životní úrovní ve Vaší obci?

Počet respondentů

Graf 16: Celková spokojenost se životem v obci
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4 (dostatečně)

5 (nedostatečně)

Největší část respondentů hodnotí celkovou spokojenost průměrně známkou 2 (chvalitebně)
– 50 dotázaných osob (44 %). Výborně hodnotí životní úroveň v městysi 25 občanů (22 %)
a dobře 26 občanů (23 %). Naopak 10 osob hodnotí kvalitu života v městysi pouze dostatečně
(9 %) a tři osoby jsou zcela nespokojené, tedy ohodnotily známkou nedostatečnou (3 %).
Celková známka spokojenosti obyvatel s životní úrovní v městysi je 2,3, tedy chvalitebně.
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Otázka 10: Co je pro Vás nejdůležitější ve vztahu k určení kvality života v obci?
Graf 17: Nejdůležitější aspekty kvality života v obci
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Respondenti obdrželi výčet nejrůznějších aspektů života v městysi a vyjádřili se, které tři
oblasti jsou dle jejich názoru pro určení kvality života v městysi nejdůležitější. Jako trojice
nejdůležitějších oblastí, které jsou pro občany Spálova určující pro kvalitní život v městysi, byly
zvoleny tyto: Základní vybavenost v obci (prodejna, škola, restaurace atd.), Sociální a
zdravotní služby v obci a Dobré mezilidské vztahy.
Mezi jiné důležité oblasti uvedli respondenti:
•
•

jídelna, kuchyň
fungující farnost

Otázka 11: Jak hodnotíte následující služby v obci?
Respondenti byli vyzváni k ohodnocení služeb v městysi známkami jako ve škole s tím, že „5“
mohli přiřadit službě, která v městysi neexistuje.
Graf 18: Hodnocení služeb v obci
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Průměrné pořadí známek jako ve škole
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Nejlépe hodnocenými službami v městysi jsou pošta (průměrná známka 1,6), místní knihovna
(1,7), obchody (1,8) a autobusová doprava (1,8). Ani další služby jako kulturní zařízení či
zdravotní služby však nedosáhly špatného hodnocení. Někteří respondenti uvedli, že dle jejich
názoru tyto služby v městysi neexistují, i když jsou v městysi poskytovány, což se následně
projevilo ve výsledné známce. To však svědčí spíše o špatné informovanosti než o skutečné
absenci dané služby v městysi. Zde je tedy potřebné zlepšit spíše komunikaci s občany. Hůře
hodnotí obyvatelé Spálova sociální služby, které jsou nejčastěji hodnoceny známkou „3“
a 9 respondentů si není vědomo, že by byly nějaké sociální služby v městysi poskytovány.
Služba, která je však nedostatečná, je restaurace, což se často projevovalo i v komentářích
respondentů, kteří by v městysi uvítali fungující restauraci, rychlé občerstvení,
kavárnu/cukrárnu či vývařovnu.
Otázka 12: Uvítali byste nějaké další služby ve Vaší obci, které nejsou v místě nabízeny?
Zde měli respondenti na výběr ze tří služeb a dále mohli navrhnout jakoukoli další.
Z nabízených služeb byl největší zájem o mobilního lékaře, což reflektuje situaci z roku 2020
s absencí obvodního lékaře a zubaře v městysi, která je nyní již však vyřešená a tyto zdravotní
služby jsou v městysi již zajištěny. Pro tuto službu hlasovalo 24 osob, tedy 20 % všech
respondentů. Dále více než 10 % respondentů by mělo zájem o zavedení služby senior taxi,
což je dáno velkým zastoupením seniorů v dotazníkovém šetření. Ze všech seniorů, kteří se
šetření zúčastnili, má o tuto službu zájem ale jen třetina z nich. Obchody v městysi jsou celkově
dobře hodnoceny, o pojízdnou prodejnu proto nebyl projeven zájem. Mezi dalšími službami,
které respondenti navrhli, se vyskytovaly následující:
Mobilní lékař
Senior taxi
Pojízdní prodejna
Zubař, obvodní lékař, dětský lékař
Restaurace, zázemí pro pořádání
oslav

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

Pedikúra, manikúra
Fitness centrum
Sběrný dvůr
Vývařovna
Dům s pečovatelskou službou
Ubytovací zařízení

Otázka 13: Jste spokojen/na se stavem veřejných prostranství v okolí svého bydliště?

Počet respondentů

Graf 19: Spokojenost se stavem veřejného prostranství
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Zde respondenti ohodnotili míru spokojenosti opět známkami jako ve škole. Průměrná
známka za všechny odpovědi byla 2,0, tedy chvalitebná. Graf výše uvádí míru spokojenosti
dle jednotlivých respondentů. Nejvíce hodnotí respondenti veřejná prostranství „2“ (41 osob
– 36 %) a „1“ (40 - 35 %). Dobře hodnotí stav prostranství kolem svých obydlí 24 osob (21
%), ale celkem 6 osob je vidí v dostatečném či 2 osoby dokonce v nedostatečném stavu.
Připomínky respondentů:
•

lepší údržba veřejného prostranství (zeleň, úklid sněhu, především mimo hlavní cestu)

•

absence chodníků

•

nutná rekonstrukce vodních nádrží

•

potřeba koncepčního řešení veřejného prostranství s citem pro estetiku, včetně okrajových
částí Spálova

•

problém s odpady – nepořádek kolem sběrných nádob, vraky aut, psí exkrementy, více košů
v obci včetně košů na psí výkaly se sáčky, více kontejnerů na bioodpad

•

špatný stav komunikace "Mlýnice" a dalších komunikací v okrajových částech (dolní konec za
Růžovkou, horní konec u seníku)

•

dobudování kanalizace

•

neoprávněné zábory veřejného prostranství

•

zápach a znečištění, které je způsobeno činností společnosti Zemědělská, a.s. Spálov – vše je
sváženo přes obec

•

nepořádek před některými domy

Otázka 14: Cítíte se v obci bezpečně?
Graf 20: Cítíte se v obci bezpečně?
Na tuto otázku odpovídali respondenti nejčastěji, že se
v městysi cítí zcela bezpečně – celkem tak odpovědělo
ano
68 osob ze 115, což představuje 59 %. Dalších 44
spíše ano
38%
osob (38 %) se v městysi cítí spíše bezpečně – tedy
spíše ne
59%
mají určité výhrady. Zato tři oslovené osoby se
vůbec ne
vyjádřily, že se zde bezpečně příliš necítí. Z těchto tří
osob tuto odpověď specifikovala pouze jedna, jejíž
poznámka směřovala na nedostatečné veřejné osvětlení. Možnost „vůbec ne“ nevyužil nikdo.
3%

V rámci této otázky měli respondenti následující konkrétní připomínky:
•
•
•

nedostatečná informovanost o kriminálních činech v městysi
nebezpečná jízda motorkáře na horním konci, někteří řidiči jezdí pod vlivem alkoholu
pobíhající psi
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Otázka 15: Jaká zařízení pro volný čas v obci postrádáte?
Graf 21: Jaká zařízení pro volný čas v obci postrádáte?
Denní stacionář, místo pro setkávání seniorů
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Cyklostezky

35

Výletiště
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Prostory pro spolkovou, zájmovou činnost
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Parky a veřejná prostranství pro setkávání

9

Víceúčelové hřiště pro různé druhy sportů

7

Dětská hřiště
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Současný stav je vyhovující
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Respondenti uváděli, jaká tři volnočasová zařízení by v městysi uvítali, která jim zde schází.
Velká část účastníků průzkumu (35 %) uvedlo, že je se současným stavem volnočasových
zařízení v městysi spokojeno. Ze zbylých dvou třetin respondentů, kteří již uváděli konkrétní
připomínky, požaduje nejvíce osob denní stacionář či služby pro seniory (43 osob), dále by
uvítali cyklostezky (35 osob), rovněž byl zájem o výletiště či prostory pro spolkovou a
zájmovou činnost.
Jako jiné zařízení pro volný čas uvedli respondenti následující:
•
•
•
•

kavárna, cukrárna, stánek se zmrzlinou, rychlé občerstvení, restaurace
bezbariérový přístup na OÚ
koupaliště
divadlo, kino

Otázka 16: Na které oblasti by se měla obec v budoucnu především zaměřit?
I zde měli respondenti možnost zvolit tři oblasti, na které by se mělo vedení městyse
v budoucnu nejvíce zaměřit, která považují za nejvíce důležitá, či v nich spatřují největší
rezervy a slabé stránky. Nejvíce respondentů vidí budoucí zaměření obce v oblasti sociálních
služeb a životního prostředí (shodně 51 odpovědí). Naopak nejméně respondentů zvolilo
sportovní vyžití či bezpečnost v obci.
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Graf 22: Na které oblasti by se měla obec v budoucnu především zaměřit?
Sociální služby
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Životní prostředí
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Komunikace s obyvateli obcí
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Konkrétní připomínky k danému tématu v rámci odpovědi jiné:
•
•
•
•
•
•

Zdravotní služby – prodloužit ordinační hodiny lékařů
Oprava komunikací
Vybudovat dům pro seniory nebo malé byty pro seniory
Dobudovat kanalizaci
Doplnit a sjednotit veřejné osvětlení
Vývařovna

Otázka 17: Registrujete ve Vaší obci nějaké dopravní problémy? Pokud ano, jaké?
Graf 23: Registrujete ve Vaší obci nějaké dopravní problémy? Pokud ano, jaké?
Stav a údržba vozovek
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Špatné dopravní značení
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Zatížení obce nákladní dopravou
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Ne, nezdá se mi, že by v mé obci byl nějaký
dopravní problém
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Respondenti volili maximálně tři dopravní problémy ve svém městysi. 35 osob, tzn. 30 % ze
116, které na tuto otázku odpověděli, uvedlo, že se jim nezdá, že by v obci byl nějaký dopravní
problém. Zbylým 81 respondentům nejvíce vadil stav a údržba vozovek (59 odpovědí). Jako
nejmenším problémem se zdál stav a údržba chodníků a zatížení obce nákladní dopravou.
Kromě výše uvedených problémů byly připomínky občanů v této oblasti následující:
•
•
•
•
•
•
•

havarijní stav komunikace „Mlýnice“
zimní údržba komunikací a chodníků je nedostatečná
znečištění komunikací způsobené společností Zemědělská a.s.
špatné umístění zastávky u COOPu, chybí zastřešení zastávky
zrcadlo na Tomanovsku, na křižovatce
na Kocandě parkují auta na chodníku
kanály

Otázka 18: Co podle Vás nejvíce zatěžuje kvalitu životního prostředí ve Vaší obci?
I zde měli respondenti možnost zvolit tři oblasti, kde vidí v rámci životního prostředí největší
rizika pro městys.
Graf 24: Co podle Vás nejvíce zatěžuje životní prostředí ve Vaší obci?
Černé skládky

46

Znečištění ovzduší (smog, prach, spalování plastů v
domácnostech aj.)

44

Nedořešený systém třídění odpadu

23

Hluk z dopravy

16

Nakládání s nebezpečnými odpady

14

Chybějící kanalizace
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Kvalita pitné vody

3

Kvalita životního prostředí v naší obci je v pořádku
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34 osob ze 119 dotázaných (29 %) odpovědělo, že kvalita životního prostředí je v naší obci
v pořádku. Ostatních 71 % respondentů si myslí, že je životní prostředí něčím zatíženo,
nejčastěji černými skládkami nebo znečištěním ovzduší. Naopak za nejmenší problém vidí
kvalitu pitné vody nebo chybějící kanalizaci.
I zde měli občané konkrétní připomínky:
•
•

přidat kontejner na starý textil a plechovky
provoz zemědělských strojů na komunikaci na Tomanovsku
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•

skládka v přírodní rezervaci Královec

3.3 Náměty/vzkazy představitelům městyse
Poslední část byla věnována volnému vyjádření občanů představitelům městyse Spálov. Zde
uvádíme výčet všech jejich námětů:
•
•
•

•

•
•

Doufám, že si obec z vyplněných dotazníků něco vezme a konečně je začne urychleně
řešit. Připadá mi, že poslední dobou se v obci nic nedělá, nezlepšuje!
Vesnice podporuje svoje lidi.
Vedení obce je nepružné! Jeho hlavním zájmem je podpora fotbalu a školy – už dávno
ne základní, ale zvláštní!!! A to pro spokojený život v obci nestačí. Baler, Kočtáčovi –
křiváci s hroší kůží.
Využít prostory bývalé restaurace U stromu. Vyřešit vytékání vody na hlavní
komunikaci na dolním konci u č.p. 247. Nebezpečné hlavně v zimě. 20 let a nic se
neděje. Až se tam něco stane, bude pozdě.
Úprava dolní části obce!
Přesto, že město Odry i Spálov využívají cestu Spálov-Maria skála ke sportovním i
kulturním účelům, nikdo se nestará o její údržbu. Velká ostuda obou obcí!

Podle výsledků dotazníků jsou respondenti s životní úrovní života ve Spálově spíše spokojeni
(známka 2,3). Úroveň hodnotili především podle základní vybavenosti, sociálních
a zdravotních služeb a dobrých mezilidských vztahů. Pošta, knihovna, autobusová doprava
a obchody jsou hodnoceny kladně, mezi největší slabiny patří sociální a zdravotní služby,
a především chybějící restaurace. S veřejným prostranstvím jsou respondenti celkem
spokojeni (známka 2,0) a v městysi se cítí bezpečně. Třetina dotázaných je se současným
stavem volnočasových zařízení v městysi spokojena, zbylým nejvíce schází denní stacionář,
cyklostezky a výletiště. V budoucnu by se obec měla nejvíce zaměřit na zlepšení sociálních
služeb a životního prostředí, nejméně na sportovní vyžití a bezpečnost v obci. Třetině osob se
nezdá, že by v obci byl nějaký dopravní problém. Zbylým respondentům nejvíce vadil stav
a údržba vozovek. Necelá třetina osob odpověděla, že životní prostředí v obci je v pořádku,
ostatním vadily nejvíce černé skládky a znečištěné ovzduší.
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B Návrhová část
B1 Strategická vize
Spálov je městysem, který si zachovává venkovský charakter. Je obklopen lesy, poli a loukami,
svou polohou na kopci si udržuje určitý odstup od okolí a osobitý ráz komunitního života. Žít
zde, znamená využívat výhod každodenního kontaktu s přírodou, mít možnost být součástí
komunity vyznačující se užšími sociálními kontakty s významným fenoménem sousedství
a vztahem k lidovým tradicím. Zároveň jsou však občanům k dispozici všechny základní služby
a v případě nutnosti dojíždění za prací, do škol či za službami mohou využívat kvalitní dopravní
infrastrukturu.
Podporováno je vzdělávání mladé generace v místní ZŠ s cílem zajistit kvalitní přípravu dětí
pro další vzdělávání a uplatnění na trhu práce. Místní mladí lidé mají možnost zůstat bydlet
ve svém rodišti, seniorům jsou zajištěny služby a zázemí pro důstojné prožití seniorského věku.
Městys využívá všechny možnosti podpory ochrany životního prostředí, úspor energií
a obnovitelných zdrojů. Spálov je atraktivním místem pro turisty, kteří upřednostňují volný čas
strávený v poklidné atmosféře uprostřed přírody.

„ŠUMĚNÍ VĚTRU, STROMŮ A VODY JE ZDE STEJNĚ SAMOZŘEJMÉ
JAKO ZVUK LIDSKÉHO SLOVA A LIDSKÉ PRÁCE“
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B2 Cíle, opatření, aktivity
Přehled cílů a opatření

Cíl 1

Cíl 2

Cíl 3

Cíl 4

Cíl 5

Kvalitní životní
prostředí
v městysi i okolí

Vzdělaná
a sociálně
odpovědná
společnost

Rozvíjející se
místo pro
obyvatele
i návštěvníky

Jedinečnost
vzájemného
soužití obyvatel
a obecní
spolupráce

Bezpečný
městys
s kvalitní
infrastrukturou

1.1
Revitalizace
veřejného
prostranství
1.2

2.1

3.1

Rozvoj
infrastruktury
základního
a předškolního
vzdělávání

Rozvoj
infrastruktury
cestovního
ruchu

Snížení
energetické
náročnosti

1.3
Zadržování
vody v krajině

1.4
Vodohospodářská
infrastruktura

5.1
4.1
Podpora
kulturního
života, tradic
a sportu

Zajištění
bezpečnosti
v městysi

5.2
2.2
Rozvoj sociální
infrastruktury

3.2

4.2

Podpora
bydlení

Efektivní
komunikační
strategie

Bezpečnost
v dopravě

5.3
3.3
2.3
Rozvoj
zdravotní
infrastruktury

Podpora
nových
pracovních
příležitostí

4.3

Zajištění
bezbariérovosti

Obecní
spolupráce
v rámci
Mikroregionu
Odersko

2.4

1.5

Rozvoj
digitalizace

Oběhové
hospodářství,
nakládání
s odpady

1.6
Kvalita ovzduší

1.7
Dopady
kůrovcové
kalamity
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Cíl 1 Kvalitní životní prostředí v městysi i okolí
Péče o životní prostředí ve Spálově a okolí je jednou z prioritních oblastí rozvoje městyse.
Městys proto využívá všechny možnosti podpory ochrany životního prostředí v oblasti úspor
energií a obnovitelných zdrojů, včetně zateplení budov a pořízení fotovoltaických panelů či
solárně termických systémů. Dále podniká opatření související se změnou klimatu, usiluje
o zvýšení kvality a množství vody v krajině, rozvíjí vodní hospodářství. Zlepšuje také kvalitu
ovzduší, zavádí principy oběhového hospodářství a účinně využívá zdroje.
Obec také usiluje o koncepční revitalizaci veřejného prostranství, údržbu památek a výsadbu
zeleně. Kromě sedmi opatření uvádíme i několik příkladů možných aktivit.
Opatření 1.1: Revitalizace veřejného prostranství
1. Revitalizace zámeckého parku
2. Rekonstrukce a oprava kamenné zdi kolem hřbitova, parku a Panské zahrady
3. Údržba památek místního významu, sakrálních staveb
4. Koncepční řešení veřejného prostranství s ohledem na estetiku
5. Estetizace hřbitova
6. Altán u rybníka
7. Výsadba a obnova zeleně
Opatření 1.2: Snížení energetické náročnosti
1. Rekonstrukce budovy č.p. 62 (Obecní úřad)
2. Rekonstrukce objektu č.p. 61 (U stromu)
3. Rekonstrukce Panské sýpky
4. Regenerace i demolice zchátralých objektů (brownfieldy)
5. Nové zdroje vytápění a zlepšení tep. technických vlastností obecních domů a bytů
6. Ostatní rekonstrukce obecních budov
7. Doplnění, sjednocení a úspora energie veřejného osvětlení
8. Pořízení fve a solárně – termických systémů u veřejných budov
Opatření 1.3: Zadržování vody v krajině
1. Rekonstrukce vodních nádrží na území městyse Spálov
2. Revitalizace potoka
3. Zelené střechy
4. Výsadba zeleně
5. Využití srážkových vod
6. Retenční nádrže
Opatření 1.4: Vodohospodářská infrastruktura
1. Využití pasportů kanalizace
2. Rekonstrukce částí kanalizace v nevyhovujícím technickém stavu
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Opatření 1.5: Oběhové hospodářství, nakládání s odpady
1. Boj proti černým skládkám na území městyse (např. v rezervaci Královec)
2. Doplnění kontejnerů, podpora třídění odpadů
3. Vybudování sběrného místa
Opatření 1.6: Kvalita ovzduší
1. Poskytování kotlíkových dotací
2. Elektromobilita včetně dobíjecí infrastruktury
Opatření 1.7: Dopady kůrovcové kalamity
1. Oprava komunikací po kůrovcové těžbě
2. Výsadba a údržba lesních ploch

Cíl 2 Vzdělaná a sociálně odpovědná společnost
Městys Spálov usiluje o vzdělanou a sociálně odpovědnou společnost. Využívá všechny
možnosti podpory kvalitního vzdělávání na místní ZŠ i MŠ včetně navyšování jejich kapacit,
investic do vybavení, modernizace a zázemí školy. Dále podporuje digitalizaci, automatizaci
a inovaci všech organizací.
Zaměřuje se také na sociální infrastrukturu – zvláště seniorům chce zajistit služby a zázemí
pro důstojné prožití seniorského věku. Posiluje prvky svépomoci, vzájemné pomoci, sdílenou
a neformální péči, komunitní centra, celoživotní vzdělávání a sociální bydlení. Usiluje rovněž
o rozvoj zdravotní infrastruktury, o zajištění dostupnosti zdravotní péče pro všechny své
občany. Kromě čtyř opatření uvádíme několik příkladů možných aktivit.
Opatření 2.1: Rozvoj infrastruktury základního a předškolního vzdělávání
1. Zlepšení tepelně technických vlastností části objektu ZŠ Spálov, č.p. 1 na parc. č. 1/1
v k.ú. Spálov – budova č.2 a spojovací krček, včetně kotelny se skladem peletek a
rekuperací učeben objektu
2. Dokončení přístavby Základní školy Spálov
3. Rekonstrukce podlahy v tělocvičně ZŠ
4. Estetizace a rekonstrukce budovy ZŠ
5. Vybavení učeben, zázemí
6. Zvýšení kapacity ZŠ a MŠ
Opatření 2.2: Rozvoj sociální infrastruktury
1. Domov s pečovatelskou službou
2. Podpora sociálních služeb a zázemí pro seniory
3. Sociální bydlení a nezbytné vybavení
4. Neformální a celoživotní vzdělávání
5. Komunitní centra; posílení prvků svépomoci a výpomoci
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Opatření 2.3: Rozvoj zdravotní infrastruktury
1. Podpora dostupnosti lékařských služeb
2. Podpora soukromých praxí lékařů
Opatření 2.4: Rozvoj digitalizace
1. Digitalizace a pokrytí vysokorychlostním internetem celého městyse

Cíl 3 Rozvíjející se místo pro obyvatele i návštěvníky
Spálov usiluje být atraktivním místem pro život svých občanů, ale také pro turisty. Podporuje
oblast bydlení, nových pracovních příležitostí včetně sdílených pracovníků, podporuje
podnikání a inovace v městysi.
Pro turisty chce rozvíjet infrastrukturu cestovního ruchu včetně cyklistické dopravy,
orientačních systémů, odpočívadel, výletišť, sociálního zařízení a dalšího zázemí pro turisty.
Kromě tří opatření uvádíme i několik příkladů možných aktivit.
Opatření 3.1: Rozvoj infrastruktury cestovního ruchu
1. Výletiště
2. Cyklostezky
3. Označení turistických atraktivit
4. Naučné stezky
5. Odpočívadla, parkoviště
6. Podpora gastro podnikání
Opatření 3.2: Podpora bydlení
1. Oprava obecních bytů a domů
2. Vybudování malometrážních bytů
Opatření 3.3: Podpora nových pracovních příležitostí
1. Veřejně prospěšné práce
2. Zaměstnanostní programy - vznik pracovních míst na venkově (např. v sociální oblasti)
3. Podpora podnikání a inovací v městysi
4. Využití možnosti sdílených pracovníků

Cíl 4 Jedinečnost vzájemného soužití obyvatel a obecní spolupráce
Městys podporuje místní komunitu vyznačující se úzkými sociálními kontakty s významným
fenoménem sousedství, vztahem k lidovým tradicím, sportu a bohatým spolkovým životem.
Podporuje zázemí a činnost svých spolků, vylepšuje komunikační strategii mezi občany a
úřadem, pokračuje v obecní spolupráci dobrovolného svazku obcí Mikroregionu Odersko,
jehož je členem. Kromě tří opatření uvádíme několik příkladů možných aktivit.
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Opatření 4.1: Podpora kulturního života, tradic a sportu
1. Podpora činnosti místních spolků
2. Nástavba a přístavba šaten TJ Spálov
3. Vybudování prostor pro spolkovou a zájmovou činnost
Opatření 4.2: Efektivní komunikační strategie
1. Místní rozhlas
2. Zpravodaj
Opatření 4.3: Obecní spolupráce v rámci Mikroregionu Odersko
1. Zapojení městyse do společných projektů

Cíl 5 Bezpečný městys s kvalitní infrastrukturou
Městys dbá na to, aby se občané cítili v obci bezpečně, aby byla zajištěna bezpečnost také
v dopravě, usiluje o vybudování kvalitní dopravní infrastruktury a bezbariérovosti. Např.
vybudování a obnova místních komunikací i jejich součástí, vybudování a obnova účelových
komunikací, chodníků včetně obrubníků, mostků a propustků, doplnění bezpečnostních prvků
a dopravního značení. Kromě tří patření uvádíme několik příkladů možných aktivit.
Opatření 5.1: Zajištění bezpečnosti v městysi
1. Řešení problému volně pobíhajících psů
2. Zvýšení bezpečnosti v centru městyse Spálova
Opatření 5.2: Bezpečnost v dopravě
1. Oprava a údržba komunikací č. 24c (Mlýnice)
2. Rekonstrukce komunikace č. 59c
3. Oprava místní komunikace na parc. č. 3382/1 a opěrných zdí (Kamenka)
4. Oprava a výstavba ostatních komunikací
5. Oprava a údržba chodníků
6. Doplnění bezpečnostních prvků a dopravního značení
7. Řešení nevhodného parkování a chybějících parkovacích míst
Opatření 5.3: Zajištění bezbariérovosti
1. Bezbariérové přístupy do obecních budov
2. Bezbariérové veřejné prostranství
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C Implementační část
1 Kompetence a způsob realizace programu
Pořizovatelem strategického plánu je městys Spálov. Zpracovatelem je Mikroregion Odersko.
Pravomoc schválit program rozvoje městyse a jeho případné aktualizace má zastupitelstvo
městyse.
Naplňování programu rozvoje městyse bude uskutečňováno prostřednictvím Akčního plánu.
Akční plán představuje výběr konkrétních projektů, které navazují na jednotlivé aktivity
z návrhové části strategického plánu. Akční plán na roky 2022–2023 je součástí strategického
plánu městyse jako Příloha 1, v dalších letech se bude jednat o samostatný dokument. Akční
plán je předkládán ke schválení zastupitelstvu městyse.
Tabulka 5: Vzor přehledu aktivit v akčním plánu
Důležitost

Aktivita

Od-do

Náklady (Kč)

Zdroje financování

Název aktivity
Specifikace aktivity

Zdůvodnění aktivity

Indikátor naplnění aktivity
nebo
Indikátor hodnocení
Návaznost na opatření
Předpokládané
období
realizace
Předpokládané náklady (Kč)

C IMPLEMENTAČNÍ ČÁST

- 50 -

2 Monitoring a změny v průběhu realizace programu
Strategický plán není závazným dokumentem, ale měl by pomoci při dlouhodobějším
plánování a návaznosti jednotlivých projektů. Pro úspěšnou realizaci programu rozvoje
městyse je nutné nastavit systém pravidelného monitoringu. Starostka městyse bude
připravovat na konci období každého akčního plánu zprávu s přehledem aktivit, které se
podařilo uskutečnit.
Pro hodnocení aktivit je vhodné využít indikátory naplnění/hodnocení aktivit, které jsou
součástí popisu aktivit v akčním plánu. Zároveň bude u aktivit uvedeno, zda byly/nebyly
realizovány. Pokud realizovány nebyly, bude uveden důvod.
V případě, že při monitoringu strategického plánu vyvstane potřeba změnit některá opatření
či aktivity, je možné tak učinit aktualizací dokumentu, kterou musí opětovně schválit
zastupitelstvo městyse. Pokud s některou z aktivit městys nadále nepočítá, může ho ze
seznamu odstranit. K aktualizacím dokumentu by nemělo docházet častěji než jednou ročně.
Po skončení časového období, pro které je strategický plán zpracován (rok 2027), je
doporučeno závěrečné hodnocení, jež bude východiskem navazujícího strategického plánu
městyse pro další programové období.

3 Publicita
Strategický plán městyse Spálov je veřejným dokumentem, po schválení musí být zpřístupněn
k nahlédnutí veřejnosti, a to po celou dobu jeho platnosti. K tomu je vhodné využít prezentaci
na webových stránkách městyse nebo poskytnout k nahlédnutí dokument v tištěné podobě
na úřadu městyse. Strategický plán městyse je využíván také při zpracovávání strategického
plánu Mikroregionu Odersko.
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Příloha 1: Akční plán městyse Spálov na roky 2022–2023
Akční plán na roky 2022–2023 je nedílnou součástí strategického plánu městyse Spálov na
roky 2022–2027. Jeho hlavním úkolem je konkretizace aktivit, jejichž realizace je naplánována
na roky 2022 a 2023. V úvodu je přehledová tabulka, dále specifikace aktivit včetně indikátorů
naplnění, které budou sloužit k hodnocení plnění jednotlivých aktivit.
Tabulka 6: Přehled aktivit městyse Spálova na roky 2022–2023
Důležitost

Aktivita

Od-do

Náklady (Kč)

Zdroje
financování

probíhá

Oprava zámecké zdi městyse
Spálova

2022-2023

3 500 000

vlastní

střední

Údržba sakrálních staveb

2022-2023

500 000

vlastní

střední

Snížení energetické náročnosti
BD č.p. 284 a 54 vč. výměny
zdroje vytápění

2022-2023

vysoká

Zlepšení tepelně technických
vlastností části objektu ZŠ
Spálov-zateplení obálky budovy
a výměna zdroje vytápění

probíhá

Přístavba Základní a mateřské
školy Spálov

2021-2022

35 000 000 vlastní/externí

střední

Rekonstrukce podlahy
v tělocvičně ZŠ Spálov

2021-2022

2 500 000 vlastní/externí

vysoká

Nástavba a přístavba šaten TJ
Spálov

2022

6 500 000 vlastní/externí

vysoká

Zvýšení bezpečnosti v centru
městyse Spálova

2023

3 200 000 vlastní/externí

vysoká

Oprava MK 24c

2022

6 000 000 vlastní/externí

vysoká

Rekonstrukce komunikace č. 59c

2022

1 700 000

vysoká

Oprava MK na parc. č. 3382/1 a
opěrných zdí

2022

2 500 000 vlastní/externí
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Název aktivity

1.1.2 Oprava zámecké zdi městyse Spálova

Specifikace aktivity

Jde o opravy stávající obvodové kamenné zdi kolem
zámeckého parku.

Zdůvodnění aktivity

Zlepšení stavebně technického stavu, kdy stávající zeď
je mnohde velmi narušená a v některých místech již
došlo k jejímu zborcení.

Indikátor naplnění aktivity

Dokončení prací, započatých v roce 2021.

Návaznost na opatření
1.1 Revitalizace veřejného prostranství
Předpokládané
období 2022
realizace
Předpokládané náklady (Kč)
1 500 000

Název aktivity

1.1.3 Údržba památek místního významu, sakrálních
staveb

Specifikace aktivity

Oprava drobných sakrálních aj. staveb. Jedná se
o očištění soch, oprava soklů a podstavců, vápenný
nátěr Ballerova mlýna.

Zdůvodnění aktivity

Drobné sakrální aj. stavby patří neodmyslitelně do
Spálova a okolní krajiny. Městys zajišťuje jejich opravy a
údržbu.

Indikátor naplnění aktivity

Zpracování poptávky a realizace – 3 sochy, 2 kříže,
1 stavba

Návaznost na opatření
1.1 Revitalizace veřejného prostranství
Předpokládané
období 2022-2023
realizace
Předpokládané náklady (Kč)
500 000
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Název aktivity

1.2.5 Snížení energetické náročnosti BD č.p. 284 a 54
vč. výměny zdroje vytápění

Specifikace aktivity

Zpracování projektové dokumentace, žádost o dotaci,
realizace – zateplení pláště budov, případně výměna
oken, výměna nevyhovujících kotlů.

Zdůvodnění aktivity

Zlepšení tepelně technického stavu a energetické
náročnosti dvou bytových domů povede k úspoře
energie, financí a zlepšení stavu životního prostředí –
zejména ovzduší.

Indikátor hodnocení aktivity

Zpracování PD, stav provedených prací

Návaznost na opatření
1.2. Snížení energetické náročnosti
Předpokládané
období 2022-2023
realizace
Předpokládané náklady (Kč)
2 000 000

Název aktivity

2.1.1 Zlepšení tepelně technických vlastností části
objektu ZŠ Spálov-zateplení obálky budovy a výměna
zdroje vytápění

Specifikace aktivity

V rámci této aktivity je již zpracována PD, energetický
audit a stavební povolení. Bude podána žádost o dotaci
a realizace. Stavební práce spojené se zateplením,
výměnou zdroje vytápění a zavedení nuceného větrání
s rekuperací v budově základní školy včetně dalších
prací.
Zlepšení tepelně technických vlastností budovy a
výměna zdroje vytápění povede k úspoře energie,
financí a zlepšení stavu životního prostředí – zejména
ovzduší.

Zdůvodnění aktivity

Indikátor hodnocení aktivity

Stav provedených prací

Návaznost na opatření
1.2 Snížení energetické náročnosti
Předpokládané
období 2022
realizace
Předpokládané náklady (Kč)
13 000 000
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Název aktivity

2.1.2 Přístavba Základní a Mateřské školy Spálov

Specifikace aktivity

V roce 2021 proběhlo výběrové řízení na dodavatele a
započala výstavba. V roce 2022 bude výstavba
dokončena, proběhne VŘ na dodavatele vybavení a
dokončení stavby. V roce 2023 by měla probíhat
administrace v rámci poskytovatele dotace.
V rámci projektu budou vybudovány učebny zaměřeny
na:
-

Přístup do přístavby je navržen jako bezbariérový
pomocí přístupových ramp na vstupní podestu. Nové
zpevněné plochy jsou řešeny bezbariérově a jsou
napojeny na stávající komunikace a chodníky. Pro pohyb
mezi podlažími je navržen bezbariérový výtah. Dále
budou vybudovány nové šatny, kabinety a hygienické
zařízení.
Základní škola Spálov je spádovou školou pro obce
Luboměř a Heltínov. Nejvyšší povolený počet žáků ve
škole (celková kapacita školy) je 180 žáků. V nově
vybudovaných odborných učebnách bude probíhat
výuka cizích jazyků, informatiky, pracovních činností a
přírodovědných předmětů od pondělí do pátku 6
vyučovacích hodin denně. Bude ji v rámci výuky využívat
celkem 167 žáků Základní školy Spálov. Využíváním
moderního vybavení odborných učeben dojde ke
zkvalitnění výuky odborných předmětů na škole. Žáci
budou kvalitněji připraveni na navazující studium na
střední škole. Díky využívání moderních informačních
technologií se zvýší jejich motivace ke studiu.
V současnosti školu navštěvuje již téměř 200 žáků.

Zdůvodnění aktivity

Indikátor hodnocení aktivity
Návaznost na opatření

Technické a řemeslné obory
Cizí jazyk
Přírodní vědy
Práce s digitálními technologiemi

Stav dokončených prací

2.1. Rozvoj infrastruktury základního a předškolního
vzdělávání
období 2021-2023

Předpokládané
realizace
Předpokládané náklady (Kč)

C IMPLEMENTAČNÍ ČÁST

35 000 000

- 55 -

Název aktivity
Specifikace aktivity

Zdůvodnění aktivity
Indikátor naplnění aktivity
Návaznost na opatření
Předpokládané období
realizace
Předpokládané náklady (Kč)

2.1.3 Rekonstrukce podlahy v tělocvičně ZŠ Spálov
V roce 2020 byla zpracována PD a 2x podána žádost
o dotaci na MMR. V roce 2021 bude žádost podána znova
a v případě obdržení dotace by v roce 2022 proběhlo
výběrové řízení a realizace akce. Stávající podlahy, kryty
radiátorů a kryty oken budou vybourány anebo
odstraněny. Následně proběhne montáž nové sportovní
podlahy, dřevěného obložení krytů radiátorů a
v tělocvičně i nářaďovně. Montáž ochranných sítí oken a
výměna zářivkových osvětlovacích trubic za LED
osvětlovací trubice bude provedeno v tělocvičně. Vše
výše uvedeno bude realizováno tak, aby vyhovovalo
současným standardům pro provozované sporty.
Důvodem opravy je zvlněná původní parketové podlaha
vlivem již nefunkční nebo poškozené izolace.
Rekonstrukce podlahy (tělocvična + nářaďovna cca
335 m2)
2.1. Rozvoj infrastruktury základního a předškolního
vzdělávání
2022
2 500 000

Název aktivity

4.1.2 Nástavba a přístavba šaten TJ Spálov

Specifikace aktivity

Cílem je nástavba zděného podkroví na stávající
jednopodlažní budovu, nová sedlová střecha a přístavba
ocelového schodiště pro přístup do podkroví. Žadatelem
o dotaci je TJ Spálov z. s. Nástavba podkroví bude sloužit
pro zvýšení komfortu zázemí na sportovišti (terasa,
chodba, rozhodčí místnost, sklad, kancelář, klubovna,
WC muži, WC ženy, úklidová místnost). Je PD, stavební
povolení a podaná ŽOD.

Zdůvodnění aktivity

Současná střecha budovy je plochá a nachází se
v havarijním stavu. Každý déšť způsobuje velké problémy
– voda stéká přímo do budovy, kde se musí odchytávat
do nádob. Hrozí poškození majetku uvnitř budovy šaten
a místnosti jsou zvlhlé, současný stav ohrožuje
bezpečnost sportovců a dalších členů spolku.
Stav provedených stavebních prací

Indikátor hodnocení aktivity
Návaznost na opatření
Předpokládané období
realizace
Předpokládané náklady (Kč)
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Název aktivity

5.1.2 Zvýšení bezpečnosti v centru městyse Spálova

Specifikace aktivity

Indikátor naplnění aktivity

Jedná se o vybudování zpevněné plochy a chodníkového
tělesa 134 m2, plochy pro zásobování 319 m2, autobusové
zastávky s přístřeškem a osvětleného přechodu pro chodce.
Je zpracována PD, která byla z hlediska správnosti
konzultována na SFDI, je vydáno stavební povolení. V roce
2021 bude podána žádost o dotaci, v roce 2022 VŘ a v roce
2023 realizace.
V současné době autobus zastavuje na neoznačené ploše
před prodejnou COOP, kde při nastupování nebo
vystupování cestujících a zajištění zásobování prodejny
vznikají
velmi
nebezpečné
situace.
Vybudováním
autobusové zastávky a místa pro zásobování prodejny bude
těmto nebezpečným situacím předcházeno.
Stav administrace, stav provedených stavebních prací

Návaznost na opatření

5.1 Zajištění bezpečnosti v městysi

Zdůvodnění aktivity

Předpokládané
realizace
Předpokládané
(Kč)

období 2022-2023
náklady 3 200 000

Název aktivity

1.7.1.Oprava MK 24c

Specifikace aktivity

Jedná se o obnovu povrchu úseku místní komunikace o délce
2 204 m, celkem 6 842 m2. Bude provedeno odfrézování
50 mm stávajícího krytu, odstranění nánosu na krajnici,
čištění příkopů, osazení ocelových svodnic k odvodu stékající
vody do okolních lesů, vyčištění a lokální oprava propustku.
Odvod vody z komunikace bude také zajištěn dostatečným
podélným spádem do okolních lesních ploch. Po očištění a
vymetení plochy bude aplikován spojovací postřik.
Následuje vyrovnání vyrýsovaných kolejí a hlubokých děr
asfaltobetonem a pokládka nové obrusné vrstvy ACO v tl.
50 mm.
Je zpracována PD, podána žádost o dotaci. V roce 2022 VŘ
a realizace akce.
V současnosti je stávající asfaltobetonový kryt komunikace
s trhlinami, mnohde chybí materiál v obrusné i podkladní
vrstvě, jsou vyjeté koleje, převýšené krajnice znemožňují
odtok dešťové vody. V několika úsecích je degradace tak
velká a hluboká, že průjezd osobními automobily je takřka
nemožný. Jedná se o MK III. třídy, nacházející se částečně

Zdůvodnění aktivity
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Indikátor naplnění aktivity

v zastavěném území obce. Spojuje obec s částí, která slouží
jako rekreační a chatová oblast (např. Spálovský mlýn), je to
i turisticky významná lokalita (poutní místo Panna Maria ve
Skále, údolí řeky Odry) a také významně krátí spojení s obcí
Klokočůvek a dále s městem Vítkov, kde mnozí občané mají
své lékaře. Komunikace je součástí cyklotrasy Oderskem
Odry – Spálov – Luboměř - Odry, ale mnohé úseky této
komunikace jsou pro cyklisty již těžko sjízdné a nebezpečné.
Komunikace slouží k příjezdu ke hřbitovu, Zemědělské
a.s., Úřadu městyse, obchodu, škole, kostelu a přilehlým
nemovitostem.
Kuchyň v areálu Spálovského mlýna
zajišťuje rozvoz obědů občanům Spálova a Luboměře a také
Luboměře pod Strážnou a Lipné, ležící již v Olomouckém
kraji. V areálu je zaměstnáno i několik spálovských občanů.
Kvůli nesjízdnosti komunikace, nevyužívají podnikající,
rekreanti, chataři a táborníci služeb spálovského obchodu, aj.
Nejen věřící a senioři rádi navštěvují poutní místo a celá
rekreační oblast je vyhledávaným odpočinkovým místem
občanů. Objízdná trasa přes Jakubčovice nad Odrou je delší
o cca 10 km.
Obnovení povrchu MK o délce 2 204 m, celkem 6 842 m2

Návaznost na opatření
1.7. Dopady kůrovcové kalamity
Předpokládané období
2022
realizace
Předpokládané
náklady 6 000 000
(Kč)
Název aktivity

5.2.2 Rekonstrukce komunikace č. 59c

Specifikace aktivity

Rekonstrukce místní komunikace č. 59C, Spálov zahrnuje
opravu komunikace v délce 181,8 m (615 m2). Předmětem
plnění bude: skrývka ornice, odstranění stávajících
konstrukčních vrstev, odvodnění komunikace pomocí
odvodňovacích žlabů a svornic a položení nové vrstvy
(celkem 400 mm). Bezbariérové řešení stavby je navrženo
dle vyhlášky 398/2009. Povrch musí být rovný, pevný a
upravený proti skluzu.
Je zpracována PD, VŘ a realizace posunuta na rok 2022.
Místní komunikace č.59c ve Spálově ještě nikdy nebyla
dostatečně zpevněná. Cesta je kamenitá, hliněná, občas
vysypána štěrkem. Senioři i rodiny s dětmi, kteří žijí ve
stávající zástavbě, mají problém bezpečně se dopravit do
školy, k lékaři, na autobus, do obchodu. Účelem stavby je
zajištění dopravní obslužnosti pro stávající zástavbu

Zdůvodnění aktivity
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rodinných domů a zabránění odtoku dešťových vod na
komunikaci III. třídy a tím zvýšení bezpečnosti silničního
provozu a zkvalitnění dopravní infrastruktury. Rekonstrukce
zajistí bezpečný pohyb osob, cyklistů i automobilů a přístup
vozidlům IZS.
hodnocení Stav provedených prací

Indikátor
aktivity
Návaznost na opatření
5.2. Bezpečnost v dopravě
Předpokládané období
2021 – 2022
realizace
Předpokládané
náklady 1 700 000
(Kč)
Název aktivity

5.2.3 Oprava MK na parc. č. 3382/1 a opěrných zdí

Specifikace aktivity

Stávající nestabilní svah u parc. č. 15/2 bude nahrazen novou
kamennou opěrnou zdí o délce cca 8 m. Stávající rozpadající
se kamenná opěrná zeď u hranic s pozemky parc. č. 43/8,
43/9 a 43/4, bude nově postavena. Stávající betonová zeď
u hranice s pozemkem parc. č. 47 bude odstraněna a bude
nahrazena novou betonovou opěrnou zdí ze ztraceného
bednění. Následně bude provedena oprava komunikace.
Komunikace bude nově ohraničena silničními obrubami. Dále
bude provedena oprava krytu, která bude spočívat
v odstranění stávajícího asfaltového krytu a pokládkou
nového krytu. Pokládka obrusné asfaltové vrstvy ACO 11
v tl. 50 mm.

Zdůvodnění aktivity

Indikátor
aktivity

Je zpracována PD, v roce 2021 bude podána žádost o dotaci,
v roce 2022 VŘ a realizace.
Stávající asfaltový kryt je ve velice špatném technickém
stavu. Kryt je rozpraskaný, v mnoha místech je vydrolený a
v dolní části zájmového úseku se nachází výmoly. Ze severní
strany je komunikace ohraničená stávající opěrnou zdí a
prudkým svahováním. Stávající kamenná opěrná zeď o výšce
1,5-1,8 m je velmi špatném technickém stavu (zeď se
rozpadá, vypadávají z ní kameny a v několika místech se již
sesunula).

hodnocení Stav administrace, stav provedených prací

Návaznost na opatření
5.2. Bezpečnost v dopravě
Předpokládané období
2022
realizace
Předpokládané
náklady 2 500 000
(Kč)
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