Váţení spoluobčané,
blíţí se závěr roku, a tak jak se jiţ stalo zvykem, dostává se k Vám spálovský
zpravodaj za rok 2011. Následující řádky Vás ve stručnosti seznámí s tím, ţe
se ve Spálově „stále něco děje“, a to je příjemné poznání. Děkuji všem, kteří
za to mohou.
Vlivy ekonomická krize jsou citelné i v naší společnosti, mnohé rodiny se
musí vyrovnávat s nejistotou a problémy, které přichází ruku v ruce s krizí.
Výhled na příští období rovněţ není nikterak příznivý a rčení, ţe „dobře uţ
bylo“ je moţná víc neţ pravdivé. Asi nejhorší pro kaţdého je ztráta
zaměstnání, pocit, ţe najednou o jeho práci nikdo nestojí a s tím související
existenční i osobní problémy. Spálov patří v rámci Moravskoslezské kraje
k socioekonomicky znevýhodněným oblastem, ale lidé jsou zde pracovití,
přizpůsobiví novým poţadavkům, jsou zvyklí za prací dojíţdět, a proto
procento nezaměstnanosti nedosahuje hodnot nejvyšších.
Byť finanční situace se nejeví jako příznivá, dochází ve Spálově ke
stavebnímu rozvoji. V tuto chvíli se staví šest nových rodinných domů, další
dva jsou ve fázi stavebního řízení a další objekty pro bydlení se rekonstruují.
Je to velmi pozitivní skutečnost pro další rozvoj našeho městyse a mám z ní
opravdu upřímnou radost. Prioritním úkolem vedení městyse je vytvořit všem
občanům prostředí dobré pro ţivot, zejména zachovat stávající občanskou
vybavenost - školství, zdravotní péči, infrastrukturu, dopravní obsluţnost aj.,
pečovat o ţivotní prostředí, které je hlavní devizou venkova a v neposlední
řadě podporovat spolkovou a zájmovou činnost, protoţe z obce tvoří ţivý,
rozvíjející se organismus. Rozvoj sluţeb a drobného podnikání je v rukou
soukromých a tvoří neméně důleţitou součást ţivota obce. Přirozená harmonie
výše uvedeného je základem pro moţnost spokojeného ţivota.
Milí spoluobčané, mládeži a děti,
jménem zastupitelstva městyse Spálov Vám přeji krásné a pokojné prožití
vánočních svátků, veselý vstup do nového roku, ve kterém ať Vás provází
pevné zdraví, vzájemné porozumění, tolerance, láska, štěstí a z toho plynoucí
osobní spokojenost a ostré koření života ať přichází v míře přiměřené a
únosné.
Marie Flodrová, starostka

Zpravodaj Úřadu městyse Spálova
Informace k vyřízení nového občanského průkazu, cestovního dokladu a
řidičského průkazu
A/ OBČANSKÝ PRŮKAZ
Informace o zavedení nových elektronických občanských průkazů
Podle zákona č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech, ve znění pozdějších
předpisů, se budou od 1. ledna 2012 vydávat nové typy občanských
průkazů se strojově čitelnými údaji a občanské průkazy se strojově čitelnými
údaji a s kontaktním elektronickým čipem (dále jen „e-OP“).
Co to pro občany města znamená?
Ţádost o vydání občanského průkazu jiţ nebude moţné podat u matričního
úřadu, jak to bylo doposud, ale pouze u kteréhokoliv obecního úřadu obce s
rozšířenou působností. Pro občana se zjednoduší vyřizování nového dokladu.
Občan se osobně dostaví na pracoviště občanských průkazů, nebude vypisovat
ţádost o vydání OP a také nebude předkládat fotografii. Pracovnice odboru po
předloţení a zkontrolování potřebných dokladů pořídí ţádost o vydání e-OP
elektronicky včetně digitalizované podoby občana; součástí zpracování ţádosti
je vlastnoruční podpis občana určený k jeho dalšímu digitálnímu zpracování.
Nezbytná technologická odstávka systému CDBP v této souvislosti proběhne
v termínu od 27. prosince 2011 do 30. prosince 2011.
V době odstávky systému CDBP bude však moţné vydávat cestovní pasy
bez strojově čitelných údajů a bez nosiče dat s biometrickými údaji (tzv.
pasy typu “BLESK“).
Občané mohou poţádat o vydání stávajícího typu občanského průkazu se
strojově čitelnými údaji nejpozději do 14. prosince 2011, je-li podána ţádost
u úřadu příslušného pro vydání občanského průkazu, tedy v Odrách. U jiných
matričních úřadů musí být ţádost podána nejpozději do 30. listopadu 2011.
O vydání e-pasů mohou občané poţádat nejpozději do 19. prosince 2011.
Do jiţ vydaných cestovních pasů (typu „BLESK“ i e-pasů) je moţné zapsat
titul do 31. prosince 2011. Od 1. ledna 2012 se tituly do cestovních dokladů
zapisovat podle platné právní úpravy nebudou.
Provoz agendy e-pasů a nově agendy e-OP bude plně funkční v pondělí
2. ledna 2012.
Kdo musí mít občanský průkaz?
Občanský průkaz je povinen mít občan, který dosáhl věku 15 let a má trvalý
pobyt na území České republiky. Tuto povinnost má i občan, jehoţ
způsobilost k právním úkonům byla rozhodnutím soudu omezena. Občan,
který byl rozhodnutím soudu zbaven způsobilosti k právním úkonům, můţe
mít občanský průkaz jen v případě, ţe o jeho vydání poţádá soudem
ustanovený opatrovník.

Kam se obrátit se ţádostí?
Ţádost s doklady můţe občan osobně nebo prostřednictvím zplnomocněného
zástupce předloţit na Městském úřadě Odry, odbor správní nebo u
kteréhokoliv obecního úřadu obce s rozšířenou působností.
Ţadatel o vydání OP předkládá
- doklady stanovené zákonem, které musí být předloţeny v originále,
ověřeném opise nebo ověřené kopii
K vydání prvního občanského průkazu při dovršení 15 let věku je třeba
předloţit:
- rodný list občana
- doklad o státním občanství ČR (platný cestovní pas dítěte nebo osvědčení o
státním občanství ČR - ţádost o vydání osvědčení je moţno podat na úřadě
pověřeném vedením matrik dle místa trvalého pobytu,
popřípadě další doklady osvědčující skutečnosti zapisované do OP.
Za občana mladšího 15 let ţádá o vydání občanského průkazu jeho zákonný
zástupce nejdříve 60 dnů před dovršením 15 let věku takového občana,
nejpozději v den dovršení 15 let jeho věku.
Pokud občan ohlásí ztrátu nebo odcizení OP a poté doklad nalezne nebo
jej získá zpět jinak, je povinen jej neprodleně odevzdat kterémukoliv
obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností nebo matričnímu úřadu
z důvodu moţného zneuţití dokladu jinou osobou.
B/ CESTOVNÍ DOKLAD
Cestovní doklady vydává obecní úřad obce s rozšířenou působností Městský
úřad Odry, Masarykovo nám. č.p. 50, odbor správní, kancelář č. 1 v přízemí
budovy . Od 1. dubna 2009 jsou vydávány cestovní pasy se strojově
čitelnými údaji a s nosičem dat s biometrickými údaji, které obsahují ještě
další biometrický údaj, kterým jsou otisky prstů.
Cestovní pas se strojově čitelnými údaji a s nosičem dat s biometrickými
údaji (dále jen e-pas) se vydává
- dětem ve věku 0 – 15 let s dobou platnosti na 5 let, správní poplatek činí
100,- Kč
- občanům starším 15 let s dobou platnosti na 10 let, správní poplatek činí
600,- Kč
- s otisky prstů občanům od 12 let
- lhůta pro vydání e-pasu je 30 dnů, dobu platnosti e-pasu nelze prodlouţit
Cestovní pas bez strojově čitelných údajů a bez nosiče dat
s biometrickými údaji se vydává
ţádá-li občan o vydání cestovního pasu v kratší lhůtě neţ 30 dnů;
v těchto případech se cestovní pas vydává s dobou platnosti na 6

měsíců, správní poplatek činí 1 000,- Kč pro děti ve věku od 0 do 15 let, pro
občany nad 15 let činí správní poplatek 1 500,- Kč
doklad se vydává ve lhůtě do15 dnů, dobu platnosti tohoto cestovního dokladu
nelze prodlouţit
Kam se obrátit s ţádostí o vydání cestovního pasu
- ţádost o vydání e-pasu se podává u obecního úřadu obce s rozšířenou
působností, tj. MěÚ Odry pro občany s trvalým pobytem ve správním obvodu
- občan nevyplňuje ţádost a nepřikládá fotografii, tyto pořizuje příslušný úřad,
proto se občan musí k němu osobně dostavit
- ţádost o vydání cestovního pasu bez strojově čitelných údajů a bez nosiče
dat s biometrickými údaji lze podat u kteréhokoliv obecního úřadu
s rozšířenou působností nebo u matričního úřadu (podání ţádosti není vázáno
trvalým pobytem občana)
Převzetí cestovního pasu
a) se strojově čitelnými údaji a s nosičem dat s biometrickými údaji
- ţadatel je povinen převzít si e-pas osobně, příp. zákonný zástupce u dětí do
15 let, příp. můţe převzít e-pas osoba, která podala ţádost místo zákonného
zástupce
- e-pas lze převzít jen u úřadu, u něhoţ byla ţádost podána, tj. u obecního
úřadu obce s rozšířenou působností, v jehoţ správním obvodu má občan trvalý
pobyt
- při převzetí e-pasu občan provádí kontrolu správnosti údajů v něm
uvedených a funkčnosti nosiče dat
b) bez strojově čitelných údajů a bez nosiče dat s biometrickými údaji
- rovněţ u tohoto cestovního pasu se vyţaduje osobní převzetí cestovního pasu
občanem, jemuţ se cestovní doklad vydává nebo zákonného zástupce anebo
osoby, která podala ţádost místo zákonného zástupce; převzetí cestovního
pasu zplnomocněným zástupcem je vyloučeno, a to i v případě, ţe
zplnomocněný zástupce podal ţádost o jeho vydání
- cestovní pas lze převzít u úřadu, u něhoţ byla podána ţádost o jeho vydání,
nebo u kteréhokoliv jiného úřadu oprávněného předat cestovní pas, který
občan uvedl v ţádosti o jeho vydání
Ţadatel o vydání cestovního pasu obou typů k ţádosti předkládá
- doklady prokazující údaje zapisované do cestovního pasu, např. platný
občanský průkaz (u občanů, kterým se občanský průkaz nevydává, jiné
doklady, např. rodný list, oddací list), popř. doklad o státním občanství
- doklad o státním občanství se předkládá vţdy při ţádosti o vydání prvního
cestovního pasu pro občana mladšího 15 let

Úřad městyse provádí ověřování podpisů a fotokopií listin
K ověření podpisu přichází na úřad městyse osoba, jejíţ podpis se bude
ověřovat a zároveň předkládá platný občanský průkaz, správní poplatek je 30,Kč. K ověření fotokopie listin je potřeba přinést originál listinu nebo její
ověřenou kopii, jejichţ fotokopii je nutno ověřit, správní poplatek je 30,-Kč za
1stránku.
Úřad městyse a CZECH POINT
Czech POINT, tedy Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál,
je projektem, který by měl zredukovat přílišnou byrokracii ve vztahu občanveřejná správa. Tento systém slouţí jako asistované místo výkonu veřejné
správy, umoţňující komunikaci se státem prostřednictvím jednoho místa, tak
aby „obíhala data, ne občan“.
Tento systém je vyuţíván naší obci jiţ od 01.01.2008 a nabízí občanům tyto
sluţby:
Podání formuláře do registru ţivnostenského podnikání pro fyzickou
osobu
Chce-li občan o zaloţení ţivnosti učinit podání v elektronické podobě, vyplní
nejprve jednotný registrační formulář na webových stránkách Hospodářské
komory ČR a odešle. Systém mu na základě odeslání vygeneruje číslo tzv.
tiketu, které si vytiskne nebo opíše a poté se dostaví s číslem a platným
občanským průkazem na úřad městyse. Pracovnice na základě předloţených
dokladů učiní elektronické podání do registru. Správní poplatek je 1.050,-Kč
Podání ţádosti o výpis z rejstříku trestů
občan, který ţádá o výpis z rejstříku trestů, se dostaví na úřad městyse s
platným občanským průkazem a správní poplatek činí 50,-Kč
Podání ţádosti o výpis z ţivnostenského rejstříku
občan, který ţádá výpis z ţivnostenského rejstříku, doloţí pracovnici
identifikační číslo subjektu ( IČ). Správní poplatek je za1.stránku 100,-Kč a za
další stránky 50,-Kč.
Podání ţádosti na výpis z obchodního rejstříku
občan, který ţádá tento výpis, doloţí identifikační číslo organizace (IČ).
Správní poplatek je za 1. stránku 100,-Kč, za další stránky 50,-Kč.
Podání ţádosti na výpis z katastru nemovitostí
občan, který ţádá o výpis z katastru nemovitostí, musí znát číslo parcely, číslo
popisné budovy nebo číslo listu vlastnictví. Bez těchto údajů nelze úplný ani
částečný výpis vyhotovit.
Správní poplatek je za1.stránku 100,-Kč, za další stránky 50,-Kč.
Podání formuláře do registru ţivnostenského podnikání pro
právnickou osobu

obdobný postup jako podání formuláře do registru ţivnostenského podnikání
pro fyzickou osobu.
formulář k výpisu insolventního rejstříku
formulář výpisu seznam kvalifikovaných dodavatelů
formulář z bodového hodnocení
občan, který ţádá výpis z bodového hodnocení řidičů, doloţí platný občanský
průkaz a řidičský průkaz. Správní poplatek za vystavení výpisu je 100,-Kč
Konverze dokumentů
Jedná se o konverzi dokumentu na ţádost z listinné podoby do elektronické,
kdy občan/ţadatel/ přichází na kontaktní místo s listinou a ţádá o konverzi.
Výstup z této varianty je uloţen na datový nosič CD/DVD. V opačném
případě konverze, z elektronické podoby do listinné, výstupem je
konvertovaná listina. Správní poplatek je 150,-Kč.
Evidence obyvatel.
K datu 31.10.2011 je k trvalému pobytu přihlášeno 899 obyvatel, z toho 437
muţů a 462 ţen, narodilo se 5 dětí, zemřelo 7 našich občanů, do obce se
přistěhovalo 8 občanů a vystěhovalo 11 občanů. Průměrný věk občana v obci
je 40,082 let, občanů nad 18 let ţije v obci 721 a dětí 178.
Narození
08.02.2011- Hynek Kostka, matka Petra Kostková roz. Zábojová, otec David
Kostka, Spálov 54
18.02.2011 - Vojtěch Grexa, matka Ingrida Paláková, otec Jiří Grexa,
Spálov 54
12.03.2011 - Ema Dušková, matka Veronika Dušková roz. Zonková, otec
Jaromír Dušek, Spálov 185
13.04.2011 - Nikola Lehnertová, matka Petra Polová, otec Radek Lehnert,
Spálov 260
31.07.2011 - Vojtěch Till, matka Jana Tillová roz. Šustková, otec Tomáš Till,
Spálov 90
Sňatek
13.06.2011- Tomáš Král, Spálov 60 a Gabriela Pavlíková roz. Bolcková
02.07.2011- Petra Králová, Spálov 317, Jaroslav Lojkásek
30.07.2011 – Roman Král, Spálov 212, Eva Mráčková
27.08.2011 – Petra Zábojová, Spálov 54, David Kostka, Spálov 307
16.09.2011 – Jana Mistrová, Spálov 116, Radim Babák
Úmrtí
13.01.2011- Marie Kočtářová, roz. Ţitníková, Spálov 40
11.05.2011 – Pavla Rycková, roz. Kubicová, Spálov 41
17.05.2011 – Antonín Urbiš, Spálov 219

29.07.2011 – Vlasta Kabalová, roz. Filipová, Spálov 275
12.08.2011 – Jarmila Marszalková, roz. Klímková, Spálov 254
09.09.2011 – Aloisie Ambroţová, Spálov 203
24.09.2011 – Marta Králová, Spálov 180
Z činnosti SPOZ při Úřadu městyse Spálova
Sbor pro občanské záleţitosti při Úřadě městyse Spálov se podílí na přípravě
kulturních a společenských akcí, které pořádá úřad městyse. Tento sbor má 9
členek, předsedkyní sboru je paní Naděţda Králová, Spálov 315 a
místopředsedkyní paní Pavlína Sendlerová, Spálov 320.
V letošním roce se konaly tyto akce:
29.05.201 se konalo vítání narozených dětí a přijetí do svazku městyse
Spálova. Paní starostka přivítala a přijala do obce celkem 4 děti. V kulturním
programu vystoupily děti mateřské školy pod vedením paní učitelky Ivany
Szmekové a děti niţších ročníků základní školy pod vedením paní učitelky
Kristýny Šmatelkové, na varhany doprovázel pan Alois Kubica.
30.06.2011 se sešli v obřadní síni ţáci 9. tř., jejich rodiče a učitelé, aby se
slavnostně rozloučili s výukou a docházkou na základní škole. Základní školu
opustilo 14 dětí.
01.09.2010 se konalo v obřadní síni přivítání ţáčků, kteří nastoupili do 1.
třídy. Zároveň byla přivítána jejich třídní učitelka, paní Lenka Zelcová. Do
první třídy nastoupilo 11 dětí.
Během roku skupina členek SPOZ navštěvuje jubilanty. Navštíveno bylo
celkem 27 občanů, kteří oslavili své krásné ţivotní jubileum. Nejstarší
občankou naší vesnice je paní Josefa Hajchlová, Spálov 106, která oslavila
v letošním roce poţehnané 93. narozeniny. Nejmladším občánkem se stal
Vojtěch Till, který se narodil 31.07.2011. Ostatním jubilantům zasíláme
blahopřání a zveřejňujeme jejich jména na nástěnce úřadu městyse.
Členky SPOZ přejí všem občanům radostné a pohodové proţití svátků
vánočních, hodně zdraví, štěstí, lásky a spokojenosti v roce 2012 .
Za SPOZ

Sendlerová Pavlína

Úřad městyse Spálova stále nabízí :
publikaci „ Spálov v minulosti a současnosti“, cena 300,-Kč
publikaci s CD „ Nářečí Spálovska“, cena 350,-Kč
videokazeta „ Den obce Spálova“, cena 300,-Kč
pohledy Spálova v ceně 3,-Kč a 5,-Kč za 1 ks
turistické známky v ceně 30,-Kč za 1 kus
igelitové tašky s logem městyse, cena 15,-Kč

sklenice s logem městyse, cena 25,-Kč
Svoz TKO v zimních měsících roku 2012
Lístek na popelnici je moţno si zakoupit na úřadě městyse
v hodnotě 45,-Kč za 1 ks.
Termíny svozu:
LEDEN
10. 24.
ÚNOR
07. 21.
BŘEZEN
06. 20.
DUBEN
03. 17.
Místní knihovna.
Městys Spálov má zřízenou knihovnu, která je umístěna v přízemí budovy
úřadu městyse.
Vedoucí knihovny je paní Daniela Haubeltová. Provozní doba je ve středu
od 14.00 -18.00hodin.
Poplatek za půjčovné knih je stanoven na celý rok: dospělí - 40,-Kč
děti
- 10,-Kč
důchodci - 20,-Kč
V knihovně je zřízen internet, který mohou občané vyuţívat bezplatně
v uvedenou provozní dobu. Občané mohou vyuţít široké nabídky knih
různého ţánru a získat nové informace z nabídky internetu.
Hospodaření městyse k 31.10.2011
Hospodaření městyse se odvíjí od schváleného rozpočtového výhledu a
schváleného rozpočtu, který zastupitelstvo schválilo dne 24.02.2011
následovně:
příjmová část rozpočtu ve výši 16.378.207,-Kč
výdajová část rozpočtu ve výši 21.537.553,-Kč
financování ve výši
5.159.346,-Kč (přebytek finančních
prostředků roku 2010)
Plnění rozpočtu k datu 31.10.2011
Příjmy:
14.537.135,16 Kč, coţ činí 88.76% schváleného rozpočtu
Výdaje:
8.031.488,51 Kč, coţ činí 37.29% schváleného rozpočtu
Financování: - 6.505.646,65Kč, coţ činí -126,09% schváleného rozpočtu
Zůstatek finančních prostředků na běţném bankovním účtu k 31.10.2011 činí
11.664.992,80Kč.

Poskytnuté dotace k 31.10.2011
*487.296,-Kč -dotace ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního
vztahu, (obsahuje příspěvek na výkon státní správy a příspěvek na školství).
*4.860,-Kč – neinvestiční dotace na úhradu výdajů souvisejících s přípravou a
provedením sčítání lidu, domů a bytů v roce 2011
*193.475,-Kč- neinvestiční dotace z úřadu práce na veřejně prospěšné
pracovníky (VPP)
*315.281,-Kč- neinvestiční dotace od obce Luboměř na úhradu provozních
výdajů v základní a mateřské škole
*527.736,-Kč – neinvestiční dotace na zhotovení Územního plánu Spálova
*6.861.162,52Kč – investiční a neinvestiční dotace na rekonstrukci sokolovny
(na základě závěrečné monitorovací zprávy a ţádosti o platbu)
Hodnocení příjmové části schváleného rozpočtu k 31.10.2011
Daňové příjmy 5.728.248,21Kč schválený rozpočet 7.080.000,-Kč
plnění 80.91%
Nedaňové příjmy 1.025.678,43Kč schválený rozpočet 1.207.080,- Kč
plnění 84.97%
Kapitálové příjmy
2.350,00Kč schválený rozpočet
20.000,- Kč
plnění 11.75%
Přijaté transfery 7.780.858,52Kč schválený rozpočet 8.071.127,- Kč
plnění 96.40%
Hodnocení výdajové části schváleného rozpočtu k 31.10.2011
Běţné výdaje činily:
7.040.509,51Kč schválený rozpočet 19.461.553,-Kč,
plnění 36.18%
Kapitálové výdaje činily: 990.979,00Kč schválený rozpočet 2.076.000,-Kč,
plnění 47.74%
Z rozpočtu obce byly v letošním roce mimo jiné poskytnuty finanční
prostředky základní škole ve výši 1.600.000,-Kč a neinvestiční příspěvky
ostatním subjektům ve výši 200.829,-Kč.
Sestava „ Plnění rozpočtu“ je uloţena v kanceláři účetní a je moţno do ní
nahlíţet.

Projekt sokolovna Spálov

Sokolovna ve Spálově – ukončení realizační fáze projektu
Dne 7.7. 2011 proplacením závěrečné Ţádosti o platbu byla ukončena
realizační fáze projektu „Rekonstrukce sokolovny ve Spálově“.
Nyní je po dobu 5 let městys povinen zabezpečit udrţitelnost projektu, tzn.
naplnit a udrţet všechny monitorovací indikátory projektu. Realizací projektu
„Rekonstrukce sokolovny ve Spálově“ byly naplněny všechny cíle projektu.
Byl zrekonstruován hlavní sál s kapacitou cca 200 osob, včetně sociálního
zázemí, šaten a vstupu, dále bylo zrekonstruováno jeviště a zázemí pro
účinkující, vč. sociálního zařízení. Součástí projektu bylo také vybudování
salonku s kapacitou cca 60 osob s vybavením pro promítání filmů. V nástavbě
byly zřízeny dvě klubovny s kapacitou 20 a 16 osob, vč. sociálního zázemí.
Nově byly zřízeny také zpevněné plochy, které zahrnují parkoviště pro 16
stání, z toho jedno pro imobilní občany, venkovní rampu pro přístup
imobilních občanů a terasu pro venkovní posezení. Součástí projektu je také
venkovní oplocení. Vnitřní prostory byly vybaveny nábytkem a ostatním
vnitřním vybavením, dále bylo pořízeno technické vybavení pro moţnost
videoprojekce. Rekonstruovaný objekt tak bude plnohodnotně slouţit pro
pořádání kulturních a společenských akcí, pro činnost organizací a spolků
městyse Spálova a v neposlední řadě také pro soukromé účely spálovských i
mimospálovských občanů. Všechny tyto aktivity jsou nutným předpokladem
pro zachování tradic, spolkového a společenského ţivota a potaţmo dalšího
rozvoje městyse. Realizací projektu bylo dosaţeno regenerace objektu
sokolovny, vznikla přístavba a nástavba a byla vytvořena nová pracovní místa
- personální obsazení paní Petra Levová – správce a úklid, pan Rudolf Šíma –
topič, pan Petr Holík – promítač.
Sokolovna byla slavnostně otevřena 27.11. 2010. Provoz objektu bude
zajišťovat městys Spálov, součástí bude základní údrţba objektu a provádění
pravidelných oprav. Správu objektu bude mít na starosti správce objektu,
který bude zajišťovat evidenci akcí, předávat objekt jednotlivým pořádajícím
subjektům, kontrolovat uţívané prostory, evidovat vnitřní vybavení, dále bude
zajišťovat úklid objektu. Vytápění objektu v zimním období bude zajištěno

topičem. Od října 2011 bylo započato s pravidelnou videoprojekcí v malém
salonku sokolovny. Střídavě budou uváděny filmy pro děti a filmy pro dospělé
a zodpovědnou osobou je pan Petr Holík.
Vyuţití sokolovny po rekonstrukci
V období od 1/2011 do 12/2011 bylo v sokolovně uspořádáno 47 kulturních,
společenských či soukromých akcí. Na základě smlouvy o pronájmu se
v klubovně č. 1 pravidelně 3 x týdně konají skautské schůzky a v klubovně
č. 2 se konají pravidelné zkoušky hudebního sdruţení. Dále je sokolovna
pravidelně vyuţívána divadelním souborem Dolňáci pro nácvik divadelního
představení.

Realizované projekty v roce 2011
- Územní plán Spálov, celkové náklady
600 000,- Kč (dotace 520 000,- Kč)
- Rekonstrukce střechy tělocvičny, celkové
náklady 297 315,- Kč
- Výměna oken v bytových domech, celkové
náklady 825 597,- Kč
- Rekonstrukce části Mlýnice, náklady
299 892,- Kč (dotace 62 500,- Kč)

Územní plán Spálov

jedná se o důleţitý rozvojový dokument našeho městyse. O zpracování nového
územního plánu rozhodlo zastupitelstvo městyse Spálov v roce 2008.
Zpracovatelem Územního plánu Spálov je Urbanistické středisko Ostrava
s.r.o., Ing. arch. Helena Salvetová. Zpracování se nyní nachází v poslední
etapě, kterou je veřejné projednání Návrhu Územního plánu Spálov. Schválení
územního plánu zastupitelstvem městyse se předpokládá na jaře příštího roku.
Cílem územního plánování je stanovení účelného vyuţití a
prostorového uspořádání území (funkčních zón) s ohledem na
identitu, tradici a historii území, dále stanovení urbanistických,

architektonických a estetických poţadavků na vyuţívání a prostorové
uspořádání území.
Na základě četných poţadavků občanů jsou v novém územním plánu
v dostatečné míře navrţeny plochy obytné, tzn. plochy pro výstavbu
rodinných domů.
Kolik nás pořízení územního plánu bude stát? Celková částka činí 600 000,Kč. Jelikoţ na projekt byla získána dotace z Integrované operačního
programu Evropské unie ve výši 528 000,- Kč, bude z rozpočtu městyse
Spálov hrazeno 72 000,- Kč.
Moţná, ţe to někoho potěší:
Urbanistické uspořádání Spálova, zvláště pak vzhled a úprava našich
veřejných prostranství jsou v rámci územního plánování kraje dávány za
příklad.

Připravovaný projekt na rok 2012
Projekt „Regenerace brownfields Spálov – odstranění hospodářské
budovy zámku“

Na základě rozhodnutí zastupitelstva městyse Spálov bylo na jaře letošního
roku poţádáno o dotaci z Regionálního operačního programu na demolici
hospodářské budovy bývalého zámku (budova č.p. 1). Tomuto záměru
předcházelo zpracování studie vyuţití stávajícího objektu a dotazníkové
šetření mezi občany. Z těchto materiálů vyplynulo, ţe demolice stávajícího
objektu a příprava staveniště pro novou výstavbu je přijatelné a ekonomicky
výhodné řešení. V září jsme obdrţeli Oznámení řídícího orgánu o výběru
projektu k financování. Znamená to, ţe v období 6-8/2012 bude budova
odstraněna. Abychom připravili optimální návrh budoucího vyuţití objektu,
dovolíme si oslovit také Vás spoluobčany o náměty a připomínky. Na tomto
základě bude zpracována studie vyuţití nového objektu. Návrh pracovní verze
zastupitelstva: soustředění občanské vybavenosti (zdravotní středisko,
případně mateřská školka), která je roztroušena v několika objektech a stojí
nás nemalé provozní náklady, dále zde vidíme prostor pro
malometráţní byty pro seniory a startovací byty pro mladé, případně
nebytové prostory pro podnikání. V uvolněných prostorách stávajících

objektů by mohly vzniknout standardní byty, kterých má městys stále
nedostatek.
Výsledky dotazníkového šetření z přelomu února/března roku 2011
Počet oslovených respondentů:260
Počet doručených a vyplněných dotazníků:108
Vyhodnocení jednotlivých otázek:
Vhodné řešení neuspokojivého stavu budovy č.p. 1
81,5 % - odstranění stávajícího objektu a nová
výstavba
16,7 % - zásadní rekonstrukce celého stávajícího
objektu
0,9 % - ponechání ve stávajícím stavu
0,9 % - jiné vyuţití
Jako potřebné vyuţití objektu vidím:
88 % - kombinované vyuţití
7,4 % - pouze pro bytové účely
4,6 % - jiné vyuţití

Základní a mateřská škola Spálov p.o.
Konkurz na ředitele ZŠ a MŠ Spálov
V březnu letošního roku oznámila paní ředitelka Mgr. Jaroslava Šustková, ţe
se rozhodla k 30.6. ukončit své působení ve funkci ředitelky ZŠ a MŠ Spálov,
p.o.
Na základě tohoto oznámení bylo zahájeno konkurzní řízení na obsazení
funkce ředitele/ky/ školy.
Konkurzní komise pracovala v tomto sloţení: předseda Marie Flodrová, člen
určený zřizovatelem Oldřich Kostka, člen určený ředitelem krajského úřadu
Bc. Danuše Dědicová, odborník v oblasti státní správy, řízení v oblasti
školství Mgr. Ivana Machýčková, ředitelka ZŠ v Kuníně, pedagogický
pracovník ZŠ a MŠ Spálov, p.o. Mgr. Marie Süsenbeková, člen České školské
inspekce Mgr. Josef Navrátil, za školskou radu Mgr. Lenka Zelcová. Dále byli
přizváni oborníci v oblasti školství s hlasem poradním, a to bývalí ředitelé naší
školy Mgr. Jiljí Šimíček a Mgr. Jan Černý.
Do konkurzního řízení se přihlásilo 6 uchazečů, kteří splnili podmínky
konkurzu, u všech uchazečů byl zpracován psychologický posudek a
absolvovali řízený pohovor. V rámci hodnocení komise získal nejvíce hlasů
PaedDr. Zdeněk Kotas, který byl starostkou městyse od 1. července
jmenován do funkce ředitele školy.

Vedení městyse Spálov děkuje paní Mgr. Jaroslavě Šustkové a panu Mgr.
Miroslavu Richterovi za dlouholeté vedení spálovské školy a přeje pevné
zdraví a osobní spokojenost.
Novému vedení školy - panu řediteli PaedDr. Zdeňku Kotasovi a paní
zástupkyni Mgr. Marii Süsenbekové, jakoţ i celému pedagogickému sboru,
přejeme rovněţ pevné zdraví a také mnoho sil při výkonu tohoto náročného
poslání.
Marie Flodrová, starostka
Základní škola a mateřská škola Spálově p.o.
Od 1. ledna 2006 nese naše vzdělávací zařízení název Základní škola a
Mateřská škola Spálov, příspěvková organizace. Základní škola je v současné
době sedmitřídní školou s právní subjektivitou. Z důvodu nízkého počtu ţáků
spojujeme jiţ několik let 2. a 3. ročník a 4. a 5. ročník.
Ve školním roce 2011/2012 navštěvuje základní školu 111 ţáků (aktuální stav
k 30. listopadu 2011), z toho je převáţná část ţáků ze Spálova (84). Další ţáci
dojíţdějí z Luboměře (21), z Heltínova (2) a z jiných míst (4). V mateřské
škole je zapsáno 41 dětí, které navštěvují dvě oddělení - Veverky a Zajíci.
V minulém školním roce odešli do důchodu ředitelka školy paní Mgr.
Jaroslava Šustková a zástupce ředitelky školy pan Mgr. Miroslav Richter.
Novým ředitelem školy byl jmenován pan PaedDr. Zdeněk Kotas a novou
zástupkyní ředitele školy se stala paní Mgr. Marie Süsenbeková. Ve školním
roce 2011/2012 má základní škola 13 pedagogických pracovníků, mateřská
škola 4 pedagogické pracovnice. Provoz obou zařízení, vč. školních jídelen,
zajišťuje 8 provozních zaměstnanců.
Provoz mateřské školy je v pracovních dnech od 6:30 do 16:00 hodin a
v případě zájmu ze strany rodičů bude zajištěn nově i v části letních prázdnin.
/Tato skutečnost je zatím v jednání - v procesu zjišťování zájmu ze strany
rodičů a zákonných zástupců dětí a přípravy organizačního zajištění./
Provoz základní školy je od 7:15 do 12:45 hodin, v úterý do 15:35 hodin.
Hlavní prázdniny začínají v sobotu 30. června 2012 a končí v neděli 2. září
2012.
Mateřská a základní škola pracuje i nadále dle školních vzdělávacích
programů schválených českou školní inspekci. Mateřská škola pokračuje dál
ve vzdělání podle školního vzdělávacího programu „Putování s říkankou“,
základní škola pracuje nyní jiţ ve všech ročnících podle školního
vzdělávacího programu „Škola pro ţivot“. Volitelnými předměty v letošním
školním roce jsou praktika z ekologie v 6. ročníku, německý jazyk v 7. – 9.
ročníku, domácnost v 7. třídě, základy administrativy v 6. a 8. ročníku.
Nepovinným předmětem je náboţenství.

Součástí školy je i školní druţina a školní klub. V 1. pololetí pracují aktivně
tyto krouţky: anglický jazyk, výtvarný, taneční, psaní na počítači,
basketbalový, volejbalový, krouţek pohybových her a krouţek vaření. Celkem
je do zájmové činnosti zapojeno 102 ţáků. V 2. pololetí školního roku máme
ještě v úmyslu zajistit činnost florbalového krouţku a krouţku kopané,
minimálně v kombinaci se stávajícími sportovními krouţky.
Škola věnuje zvýšenou pozornost ţákům s výukovými problémy a ţákům s
vadou řeči. Nápravu řeči kvalifikovaně zajišťuje jiţ od předškolního věku dětí
paní Mgr. Lenka Zelcová.
V rámci doplňkových činností škola zajišťuje pro veřejnost stravování ve
školní jídelně, nabízené sluţby a jídla jsou na velmi dobré úrovni, a pronájem
tělocvičny, vč. sportovních pomůcek a náčiní – dle moţností vybavení školy.
Můţeme Vás informovat, ţe je ještě volná kapacita v nabídce sluţeb
veřejnosti – jak v oblasti stravování, tak v moţných termínech pronájmu
tělocvičny. V případě zájmu kontaktujte vedoucí školní jídelny paní Ilonu
Zálešákovou nebo ředitele školy v záleţitosti pronájmu tělocvičny.
Zájmu veřejnosti se těšily a předpokládáme, ţe budou i nadále těšit tyto
aktivity organizované základní nebo mateřskou školou: např. loučení s ţáky
MŠ, slavnostní vítání prvňáčků, kurs společenské výchovy a tance ţáků 8. a 9.
třídy, rozloučení se ţáky 9. třídy, návštěvy rodičů obou škol ve Dnech
otevřených dveří, různé výstavky, vydávání školního časopisu Školní
expres…Za důleţité výchovně vzdělávací akce pokládáme dále plavecký
výcvik, lyţařský výcvik, Den Země, různé exkurze, besedy, proţitkové
programy, divadelní představení, školní výlety a mnoho jiných. Ţáci se účastní
různých sportovních a vědomostních soutěţí, výborní byli a jsou v psaní na
počítači. Rodiče o dění ve škole v závěru kaţdého pololetí informujeme
prostřednictvím školního Zpravodaje. Cíl v tomto školním roce není
jednoduchý – s novým vedením a malou obměnou pedagogického kolektivu
udrţet stávající úroveň výchovně vzdělávací práce a z toho plynoucích
výsledků. V následujících letech chceme naši činnost dál úspěšně a pozitivně
rozvíjet. Pevně věřím, ţe se nám to podaří.
V závěru mi dovolte, abych Vám všem popřál krásné a veselé proţití
Vánočních svátků, pěkný vstup do nového roku 2012 a dal malé doporučení.
V rámci vánoční atmosféry si uţijte pozitivně naladěných vztahů a návštěv a
v nich pokračujte nejen v novém roce, ale v celém dalším období svého ţivota.
A pak i tento - někdy nepochopitelný svět - bude veselejší, příjemnější,
lepší…
PaedDr. Zdeněk Kotas, ředitel školy

Základní umělecká škola v Odrách – pobočka Spálov
Základní umělecká škola v Odrách s pobočkou ve Spálově měla na začátku
školního roku 2011/2012 - 300 ţáků a stále se nám zvyšuje zájem dětí a rodičů
o vzdělávání v naší umělecké škole.Ve spálovské pobočce navštěvuje 37 ţáků
individuální výuku a 16 ţáků pěvecké sbory. Vyučuje zde 8 učitelů. Lenka
Herzmanská – housle, Tereza Šváčková – zobcové flétny, Jitka Jakubíková –
zpěv, pěvecké sbory a hudební nauky, Martina Mudříková – klavír, Jakub
Jalůvka – kytary, Alois Kubica – čtyřruční hra,
Kamen Tashev – klavír a Václav Voldán –
zobcové flétny, trubka. Ţáci chodí do tříd, které
jsou v areálu Základní školy, a tím odpadá
problém s dojíţděním. Menší koncerty a třídní
předehrávky pořádáme v malém sále, ale na
větší akce vyuţíváme nově zrekonstruovanou
sokolovnu.
V letošním roce vystoupily děti na těchto
akcích:
Únor - okresní soutěţ smyčcových nástrojů
Březen - vystoupení pro ZŠ Spálov
Duben - pěvecká soutěţ POPNOTA v Hranicích
Květen - absolventský koncert ve Spálově, Taneční absolventský koncert
v Odrách, Koncert souborů ve Spálově, muzikálové pohádky – O Budulínkovi
Červen - Oderské dny, Závěrečný koncert ve Spálově, O Budulínkovi –
besídky pro MŠ a ZŠ Spálov
Září - vystoupení pro Charitu v Odrách, O Budulínkovi v Heřmánkách,
koncert v rámci spolupráce s Polskem - v Odrách
Za největší přínos povaţuji stmelení spálovských a oderských ţáků. Paní
učitelka Lenka Herzmanská letos sestavila soubor smyčcových nástrojů s
úctyhodným počtem 16 dětí. Není jednoduché se v plném počtu sejít, protoţe
děti jsou z různých míst Oderska. Chce to perfektní organizaci a také ochotné
rodiče, kteří nám své ratolesti sváţejí jak na zkoušky, tak na koncerty.
Další velmi vydařenou akcí bylo nacvičení muzikálových pohádek O
Budulínkovi a Karkulka. Pěvecká čísla, sbory, kostýmy, kulisy a celkovou
dramaturgii měla na starosti paní učitelka Jitka Jakubíková. Hudební doprovod
byl natočený ve studiu na Pohoři. Velmi vydařené a obecenstvem oceněné
byly herecké výkony Honzy Blaška a Lucky Šustkové.
Posláním základních uměleckých škol je naučit děti hrát na hudební nástroj,
zpívat, malovat nebo tancovat. Získat tyto schopnosti není vůbec jednoduché.
Jde o pravidelné cvičení, práci v kolektivu, někdy i slzičky, kdyţ se
nedaří. Ale to co se děti v hudební škole naučí - vztah k hudbě a umění
- jim nikdo nemůţe vzít.

Chtěla bych poděkovat obci Spálov za podporu a stále kvalitnější zázemí,
které našim ţákům a učitelům poskytuje.
Přeji všem hodně úspěchů a radosti z muzicírování.
Mgr.Alena Jestřebská, ředitelka ZUŠ Odry

Sdruţení rodičů, přátel dětí a školy při Základní škole ve Spálově
SRPDŠ při ZŠ ve Spálově je klub rodičů, který v průběhu školního roku
organizuje a zajišťuje společenské a kulturní akce v naší obci. Veškerý zisk
z těchto akcí je pouţit ve prospěch dětí ze základní a mateřské školy.
Za předcházející školní rok byly pouţity tyto finanční prostředky takto:
doprava do Polska 4790,-, dárky pro 1. tř. 500,-, koncerty a kulturní
představení pro ZŠ a MŠ 9320,-, olympiády a soutěţe ţáků ZŠ 7255,-,
doprava na soutěţe a kulturní akce 3882,-, soustředění a soutěţe ZAV-psaní
na počítači 13981,-, exkurze Brno 7.-9. tř. 9780,-, sponzorský dar S. Šustkové
na MS v psaní na počítači 3000,-, dětský den-ceny, občerstvení 4338,-,
Slovníky pro absolventy 9. tř. 1936,-.
Na příspěvcích ţáků ZŠ a MŠ, které činily 150,- Kč na rodinu, bylo ve
školním roce 2010/2011 vybráno 18000,- Kč.
18. 11. 2010 bylo jiţ naposledy v Luboměři zorganizováno slavnostní
ukončení kurzu společenského tance a chování ţáků 8. a 9. třídy –
KOLONA, pod vedením tanečního mistra Vlastimila Tumpacha.
Příjmy: 28 279,- Kč, výdaje: 25 739,- Kč, zisk: 2 540,- Kč.
29. 1. 2011 se konal tradiční SPOLEČENSKÝ PLES Základní školy
Spálov. Ples byl poprvé pořádán v nově zrekonstruované sokolovně za
opravdu velké účasti hostů.
Příjmy: 93 804,- Kč, výdaje: 50 735,- Kč, zisk: 43 069,- Kč.
Pro všechny děti Základní školy a Mateřské školky ve Spálově byl 5. 2. 2011
pořádán MAŠKARNÍ PLES. Byly oceněny ty nejkrásnější masky, děti
soutěţily, zpívaly, tancovaly, malovaly a za svou snahu a soutěţení obdrţely
sladké odměny a věcné dárky. Pro děti bylo připraveno občerstvení a bohatá
tombola plná hraček a kníţek.
Příjmy: 34 924,- Kč, výdaje: 25 130,- Kč, zisk: 9 794,- Kč.
Děkujeme všem, kteří nám pomáhali s organizací plesů a společenských akcí.
Největší poděkování patří našim sponzorům za jejich přízeň a štědrost.
Děkujeme za finanční dary: Městys Spálov 7000,-, BH PLAST-Pavlína
Havranová 5000,-, OÚ Luboměř 3000,-, Zemědělská a.s. Spálov 2000,-,
Zdeněk Šustek 2000,-, Kopier servis-Jiří Mik 1000,-, StolařstvíJan Šmatelka Luboměř 1000,-, Pekařství-Sidonovi 1000,-,
Miroslav Král 1000,-, Vodo-topo Jaromír Král 1000,-, SDH

Spálov 1000,-, MS Královec 1000,-, TJ-oddíl kopané 500,-, KDU-ČSL
500,-, Josef Stoklas 500,-, Vašek Král 300,-, Romana Kubicová 300,-, Olga
Kubicová 200,-, Aneţka Lysáčková 200,-, Z. Filipová 200,-, D.
Hrnčiříková 200,-, Petra Levová 100,-, Veronika Šustková 100,-, Adéla
Opršalová 100,-, Monika Sommerová 100,-, Ingrid Poláková 100,-,
za věcné dary: Jitka Šustková U Stromu 3000,-, Zemědělská a.s. 2000,-,
Rostislav Baller 2000,-, Jiří Peňáz 2000,-, Tecalli-Stupárková Odry 2000,-,
Šárka Miková 1000,-RENDIS-R. Ballerová 1000,-, Květinářství-Lenka
Králová 800,-, Potraviny-Jana Kostková 800,-, Potraviny-Pavel Šustek
800,-, Troupovo knihkupectví Artfórum Ostrava 800,-, Zdeněk a Dana
Mateiciucovi 800,-, a rodiče ţáků ZŠ a MŠ.
Srdečně Vás zveme na Společenský ples ZŠ Spálov dne 28. ledna 2012 do
Sokolovny ve Spálově. Děti se mohou těšit na tradiční Maškarní ples 4. února
2011.
Všem spoluobčanům přejeme klidné a radostné proţití vánočních svátků
a pevné zdraví v nadcházejícím roce 2012.
za SRPDŠ Spálov, jednatel Hana Peňázová

Farnost Spálov
Milí spoluobčané, přátelé a farníci
Připravujeme se na slavení svátků, které pro kaţdého z nás znamenají určitou
snahu o porozumění, lásku, pokoj. Snaţíme se v rodinách o jednotu, společné
setkávání se, společné proţívání rodinného ţivota.
A je to krásné. Vţdyť blízkost druhého člověka, úsměv, podané ruce – to je
znamení Boţí blízkosti. A to Vám všem, bez rozdílu, chci přát!
Protoţe jsem ve vaší obci a ve vaší farnosti „novým členem“, dovolte mi,
abych se ve zkratce představil.
Narodil jsem se 19. září 1978 v Ţilině (SR). Moji rodiče mě vychovávali ve
víře a od čtyř let jsem ministrovával v jednom kostele v Trenčíně. Sedm let
jsem navštěvoval základní školu (státní) a poslední, osmý, rok základní školy
jsem absolvoval na Církevní základní škole sv. Andreja – Svorada a
Benedikta. V tomto roce (1993) mi také umírá můj otec Anton.
Střední školu jsem navštěvoval v Šaštíně. Tuto školu spravovali a vedli
salesiáni, kteří se věnují výchově mládeţe. Město Šaštín je na Slovensku
známo i tím, ţe se zde nachází národní bazilika Sedmibolestné Panny
Marie. Toto místo pro mě, a i pro moji víru, bylo velice důleţité.

Zde uzrálo i mé povolání a po studiích v Praze a v Olomouci jsem byl v roce
2006 vysvěcen na jáhna. Jáhenskou praxi jsem vykonával ve farnosti Kravaře
pod vedením faráře mons. Bohuslava Nováka.
V roce 2007 jsem byl po kněţském svěcení ustanoven do farnosti Kopřivnice.
Spolu s Kopřivnicí mi byla svěřena také sluţba ve farnosti Rybí a ve filiálce
Závišice. Po roku sluţby v těchto farnostech jsem byl ustanoven kaplanem ve
farnosti Odry.
Protoţe se v Odrách nachází i Církevní škola sv. Aneţky České, byla mi otcem
biskupem svěřena duchovní starost o tuto školu. A tak jsem se stal i školním
kaplanem. Tuto sluţbu vykonávám doteď. V roce 2010 jsem se stal navíc
administrátorem farnosti Veselí u Oder a konečně 1. 7. 2011 jsem byl
dekretem otce biskupa ustanoven za administrátora (správce farnosti) ve
farnosti Spálov.
Drazí přátelé, přeji Vám všem pokoj a lásku. Ať Vás všechny ve vašem ţivotě
provází Boţí poţehnání a radost z vědomí, ţe Bůh se rodí (nejen o Vánocích)
pro kaţdého z nás.
Váš P. Zdenko, spálovský správce farnosti

Činnost spolků
Zpráva o činnosti SDH Spálov
Sbor dobrovolných hasičů ve Spálově má za sebou jiţ spoustu let prospěšné
činnosti jak z hlediska odborného, tak i společenského. K dnešnímu dni máme
v našem sboru 53 členů. Nejdůleţitější jednotkou v našem sboru je zásahová
jednotka, která má v současné době 12 členů. Jejich povinností je být vţdy
připraveni provádět zásah u poţáru a jiných mimořádných situací s výjezdem
do 10 minut. Tato jednotka je zařazena v poplachovém plánu plošného pokrytí
okresu Nový Jičín jako JPO3, která je pověřena zasahovat v oblasti těchto
obcí: Jakubčovice, Heřmánky, Klokočůvek, Spálov, Luboměř a Heltínov.
V letošním roce vyjela jednotka 4. července k poţáru chaty v Klokočůvku a
20. července zasahovala u spadlého stromu mezi Vítkovem a Heřmánkami.
Členové jednotky se účastní odborného školení a odborných výcviků. Členové
sboru se podílejí na činnosti zahrnující prevenci, údrţbu hasičské techniky a
zbrojnice. V letošním roce byla 18. června provedena výměna oken na
hasičské zbrojnici, rekonstrukcí prošly také odpady, elektřina a kuchyň. Na
rekonstrukcích se odpracovala spousta brigádnických hodin a touto
cestou všem, kteří se jakýmkoliv způsobem podíleli, děkujeme.

Členové sboru se účastní valných hromad a kulturních i sportovních činností.
Ţeny se v letošním roce zúčastnily dvou soutěţí: Okrsková soutěţ Luboměř –
2. místo, O pohár starostky městyse Spálova – 3. místo. Soutěţící druţstvo
muţů se zúčastnilo také dvou soutěţí: Okrsková soutěţ Luboměř - 4. místo, O
pohár starostky městyse Spálova. Z další činnosti sboru stojí za zmínku naše
tradiční kulturní akce. Tradiční vodění medvěda se konalo 5. března. Kácení
máje u hasičské zbrojnice uspořádal sbor za doprovodu hudby a masek
v měsíci květnu. O kulturní vystoupení se postarala dětská taneční skupina
pod vedením slečny Zuzany Sucháčkové a hasičský sbor s vystoupením
Šmoulí branný den. Oslava patrona hasičů svatého Floriána se uskutečnila 8.
května u Panny Marie k příleţitosti dvaceti let od zaloţení okrsku Heřmánky.
V červnu a červenci zajišťoval sbor občerstvení na Dětském dnu i na Dnu
obce. I letos se uskutečnilo soustředění dětí na Něčíně. Do konce roku chystá
sbor ještě uspořádat mikulášskou nadílku a Štěpánskou zábavu. Touto cestou
chceme poděkovat všem členům našeho sboru za to, co pro hasičskou činnost
v naší obci v tomto roce 2011 udělali. Poděkování patří rovněţ paní starostce
městyse a obecnímu zastupitelstvu za podporu v naší dosavadní činnosti. Na
závěr chci za náš sbor popřát všem spoluobčanům krásné proţití vánočních
svátků, do nového roku hodně zdraví, lásky a rodinné pohody.
Petra Šustková, jednatelka SDH Spálov

Zpráva o činnosti fotbalového oddílu
v roce 2011
Opět se přiblíţil konec roku a je potřeba
ohlédnout se a bilancovat, čeho se nám podařilo
dosáhnout. Nejprve zhodnotíme sportovní
stránku a vzpomeneme, co jsme za uplynulé
měsíce proţili. Jak si tedy vedly naše týmy?
V sezóně 2010/2011, jak i v předešlých letech,
jsme měli přihlášeny v soutěţích OFS (Okresní
fotbalový svaz) Nový Jičín tři druţstva (muţe,
dorost a ţáky). Vezmeme-li to od nejmladší kategorie – ţáků, opět nastupovali
k zápasům v okresní soutěţi skupiny „B“, a i kdyţ po několika letech
neskončili mezi prvními třemi, jejich umístění na konci soutěţe není
zklamáním, obsadili konečné 5. místo, pouze s dvoubodovým odstupem na
místo třetí.
Dorost hrající nejvyšší okresní soutěţ (okresní přebor) prakticky od začátku
soutěţe proháněl nejlepší druţstva a drţel se v popředí tabulky, kde

zůstal i v konečném pořadí, kdyţ nestačil pouze na silný Fulnek a sehraný
Mořkov a obsadil výbornou třetí pozici. Na jejich hru a předváděné
kombinace byl opravdu pěkný pohled.
Muţi bojovali po nevydařeném podzimu o záchranu v okresním přeboru, ale
bohuţel cíl, jímţ bylo udrţet se v soutěţi, se splnit nepodařilo a poslední
14.místo je odsoudilo k sestupu do okresní soutěţe III.třídy. I kdyţ
předváděná hra nebyla vyloţeně špatná, „dojel“ Spálov na neproměňování
vyloţených šancí, které si prakticky v kaţdém zápase dokázal vytvořit. Velké
mnoţství remíz, kterých dosáhli, je při tříbodovém hodnocení vítězství příliš
velkou ztrátou. Trenéři druţstev v sezoně 2010/2011 : ţáci – R. Kantor, A.
Berger, J. Flodr, dorost – Z. Kotas, Z. Sosnovec, muţi – R. Klevar.
V nově rozehrané sezoně 2011/2012 je situace následující:
Ţáci – opět hrají okresní soutěţ skupiny „B“ pod vedením stejných trenérů a
v půli soutěţe jim patří 6. příčka. V druţstvu došlo k velké obměně, kdy
několik hráčů přešlo do vyšší věkové kategorie (dorostu) a do týmu se
zapracovávají noví mladí hráči, kteří teprve nasávají atmosféru fotbalových
zápasů. I tak si myslím, ţe je tady potenciál pro další léta a byli bychom rádi,
kdyby ještě další ţáčci rozšířili naše řady a zapojili se do pravidelných
tréninků.
Dorost – hraje i nadále okresní přebor, nyní uţ jedinou okresní soutěţ této
kategorie. Protoţe týmů neustále ubývá, rozhodl OFS o sloučení okresního
přeboru a okresní soutěţe. Ve skupině je nyní 14 druţstev. Naši kluci si vedou
zdatně a přezimují na 7. místě. Rozdíly mezi druţstvy na 1. aţ 7. místě jsou
sraţeny do 10 bodů (1. Starý Jičín – 37 bodů …7. Spálov - 27 bodů). Škoda
jen výsledkových výkyvů, protoţe některé zápasy poměrně zbytečně prohráli,
kluci se určitě „obrali“ o několik bodů, které je mohly v tabulce posunout aţ
na třetí místo, ale kritika není na místě a s předváděnou hrou i umístěním
panuje spokojenost. Jako trenéři působí dále Z. Kotas a Z. Sosnovec.
Muţi – zahájili novou sezónu v niţší soutěţi, a to ve III. Třídě. Po počátečních
rozpacích se pod vedením nového hrajícího trenéra Davida Trnečky rozehráli
k solidním výkonům a v půlce soutěţe jim patří 5. místo se ztrátou pouze 1
bodu od třetí příčky. Pravdou je, ţe po prvních čtyřech kolech figuroval
Spálov na předposlední 11. pozici, ale pak přišla šňůra úspěšných výsledků, a
to posunulo druţstvo do závěsu na čelo soutěţe. Za zmínku stojí výhra na
horké půdě ve Fulneku v poměru 2:1 (Fulnek utrpěl soutěţní poráţku po
několika dlouhých měsících, tam právě začalo výsledkově dobré období). V
zimě budou všechny věkové kategorie vyuţívat tělocvičnu základní školy k
tréninku a muţi by měli hrát i zimní turnaj na umělé trávě v Hranicích.
Doufejme, ţe po kvalitním tréninku přijdou na jaře i dobré výsledky.
Nesmím opomenout ani Spálov Seniors Team – starou gardu (dále jen
SST), i ta sehrála několik přátelských zápasů a turnajů. Na jaře se opět

konal třetí ročník Spálov Seniors Cupu, opět za silného obsazení (Mankovice,
Studénka, Vítkov, Fulnek a Spálov). Domácí SST vyhrál oba předchozí
ročníky a velkým přáním bylo zkompletovat hattrick. Bohuţel, i přesto ţe
domácí tým neprohrál, skončil aţ na druhém místě, za vítězným Fulnekem.
Další turaje, kterých se SST zúčastnil, byly na Dobešově (2. místo),
v Bernarticích
(3. místo) a ve Studénce (4. místo). Mimo turnaje sehrál SST několik
přátelských zápasů, jmenujme třeba Baník Ostarva – ţeny (tým 1. ligy),
Bělotín atd. V druhé půlce roku se tým potýkal s problémy se sestavou
z důvodu nemocí, zranění a pracovních povinností. Pravidelně se také začalo
chodit na trénink kaţdou neděli. Věříme, ţe i přes nějaké dílčí starosti se dá
druţstvo s vervou do dalšího roku činnosti. Po dlouhých letech jsme
nepořádali Hodový turnaj, ale pojali jsme to spíše jako sportovní odpoledne,
kde se představily všechny týmy Spálova, od ţáků aţ po SST a myslím, ţe
ohlas byl dobrý.
Co se týká mimosportovních aktivit, je třeba vzpomenout celoroční údrţbu
sportovního areálu – zavlaţování, sečení,údrţba zázemí pro diváky atd. Na
jaře proběhlo odborné ošetření hrací plochy firmou Trávníky - Král – děrování
a pískování. Ošetření bylo provedeno kvalitně a hřiště bylo po celý rok ve
výborném stavu.
Na mezi s lavičkami pro diváky musely být pokáceny dvě letité břízy, protoţe
jiţ ohroţovaly návštěvníky, byly také opraveny branky na malý fotbal. S
dalšími úpravami okolí i hřiště se bude pokračovat i v roce následujícím. Na
tomto místě se opět sluší poděkovat všem, kteří přiloţili ruku k dílu.
Letos poprvé jsme mohli uspořádat v nově zrekonstruované sokolovně naše
tradiční zábavy- Velikonoční a Kateřinskou, které se setkaly s dobrým
ohlasem, a s jejich návštěvností jsme byli spokojeni. O poznání horší to bylo
s našimi zábavami v areálu na hřišti, na Hodové v červenci bylo docela
chladno, a proto byla i slabší návštěva a Srpnovou noc nám překazil déšť. I
v příštím roce budeme s pořádáním zábav pokračovat.
Znovu chci na tomto místě poděkovat úřadu městyse za finanční pomoc,
kterou našemu oddílu poskytuje.
V závěru chci poděkovat trenérům, hráčům, realizačním týmům za
reprezentaci obce. Sponzorům za pomoc a příspěvky, fanouškům za podporu a
věříme, ţe nám všichni zůstanou věrni i v roce následujícím.
Všem spoluobčanům přeji jménem oddílu kopané příjemné proţití vánočních
svátků a v novém roce hodně zdraví, pohody, vzájemné tolerance a mnoho
šťastných dnů.
Za oddíl kopané TJ Spálov jednatel Luděk Remeš

SKAUTING – ŢIVOTNÍ STYL
...skauting učí solidaritě, kázni a odvaze – ctnostem, bez nichž by
demokratická společnost nemohla obstát.“ (Tomáš Halík)
Rok se s rokem sešel a my bychom vám rádi poskytli pár informací o činnosti
skautského oddílu. Spálovský skautský oddíl pracuje pod vedením Petry
Králové. V současné době má 55 členů a je tak dlouhodobě největším
skautským oddílem okresu Nový Jičín. Děti jsou rozděleny do pěti skupin
(skautských druţin). Kaţdá druţina má jednou týdně schůzku v klubovně.
Letos nově máme klubovny dvě. Jednu jiţ tradičně v přízemí fary,
druhou- novou v podkroví sokolovny. Po celý rok jsme pro děti připravovali
nejen program pravidelných kaţdotýdenních schůzek, ale také víkendové
akce - výpravy do okolí Spálova, sportovní den ve Fulneku, vícedenní
výpravy (Olomouc, Odry, Partutovice), tvořivé víkendy s přespáním v
klubovně, cyklistické výpravy… Naše skautky se na jaře zúčastnily
Svojsíkova závodu v Příboře. I letos jsme pomáhali při charitativních akcích
Tříkrálová sbírka a Skautské kuřátko. Pomáhali jsme téţ připravit maškarní
ples a dětský den pro všechny místní děti. Starší skauti se letos začali
pravidelně scházet v neděli večer na florbal v tělocvičně. Vrcholem činnosti
a odměnou pro všechny je kaţdoroční letní tábor. Letos strávili starší děti 14
dní v japonské škole Pawasuton a mladší děti se celý týden plavili
s Odysseem na moři. Oba tábory se konaly u Slezské Harty.
Letos jsme oslavili jiţ 11. narozeniny. Oslavy narozenin proběhly ve
velkolepém stylu 17. 9. 2011v sokolovně. Přišli nejen naši současní a bývalí
členové, ale také rodiče, prarodiče, sourozenci a přátelé. Mohli jste si
zasoutěţit, prohlédnou naši novou klubovnu a shlédnout výstavu
dokumentující celou historii spálovského oddílu.
O naší činnosti se můţete dozvědět zejména z vývěsky vedle Hrušky
ve Spálově a můţete se také podívat na náš web: www.skautispalov.inpage.cz.
Skauting by měl být ţivotním stylem, kterým se snaţí kaţdý skaut
ţít, nejen ve skautské klubovně, ale i ve škole, v práci, doma… Vţdyť právě
ve skautu zaţijeme neopakovatelné záţitky a najdeme opravdové přátele na
celý ţivot.
Stále přijímáme nováčky!
Pokud máte dojem, ţe i Vašemu dítěti by se mezi skauty líbilo, můţe
se přijít podívat na kteroukoliv schůzku a vyzkoušet si skautování na vlastní
kůţi. Nové členy (děti školou povinné včetně prvňáků) přijímáme po celý
školní rok. Bliţší informace Vám podá:
Petra Králová - (tel.:732 344 363, email:petra.kralova@gmail.cz)
Petra Chytilová - (tel.:602 287 034, email:petra.spalov@seznam.cz).

Druţinové schůzky
Netopýři (chlapci 5.- 9.třída): pondělí 16:00-18:00
(fara)
Lvice (dívky 5.- 9.třída): pondělí 16:00-18:00
(sokolovna)
Světlušky (dívky 1.- 4.třída): úterý 15:30 - 17:30
(sokolova)
Vlčata (chlapci 1.- 4.třída): pátek 15:45 - 17:30 (fara)
Kapky (dívky 5.- 9.třída): pátek 15:00 - 17:00 (sokolovna)
Závěrem bychom chtěli poděkovat všem příznivcům skautingu a
zejména Úřadu Městyse ve Spálově, farnosti Spálov a rodičům našich členů za
všestrannou podporu. Všem spoluobčanům přejeme pokojné proţití
Vánočních svátků a vše dobré v roce 2012.
Úryvky z kroniky, kterou píšou samy děti:
Předvánoční výprava světlušek k chaloupce na kuřích nožkách
Jednou se světlušky vydaly na výpravu. Při cestě foukal vítr do očí tak, ţe
jsme nemohly vidět. Šly jsme k Balerovému mlýnu a tam jsme se napily.
Potom jsme šly dál a padaly na ledě. Aţ jsme došly, tak Anička spadla a bolela
jí noha, tak jsme ji nesly. Přišly jsme k chaloupce a šly jsme nahoru po
schodech a ještě k tomu to klouzalo. Posvačily jsme a šly jsme dolů. Hrály
jsme hry o čarodějnici, co -připravila Markétka. Po cestě domů jsme si
zpívaly. Přišli jsme do Spálova a všichni se rozešli. A tak skončila naše
výprava. (Míša Horáčková)
Tábor vlčat a světlušek – Odysseovy cesty
2. den - pondělí
Kdyţ jsme se ráno probudili, byla strašná zima. Vylezli jsme ze stanů a všichni
kolem byli v mikinách a bundách. Jenom Kuči byl oblečený na čochtana. Já,
hned jak jsem ho uviděl, zalezl jsem zpátky do stanu a oblékl se jako on,
jenom do plavek a do ruky ručník. Potom byla rozcvička. Po rozcvičce
čochtan. To je výzva. Kdyţ jsme přišli k Hartě, bylo nás tam docela dost. Na
vodu jsme si pak zvykli a chtěli jsme si poplavat, ale Radek nám řekl, ţe uţ
máme vylézt. Jídlo bylo dobré (jako vţdycky na táboře). Byly buchty co nám
maminky a babičky upekly… (Míťa)
Za spálovské skauty Tereza Opršalová

Český zahrádkářský svaz ve Spálově
Znovu je tady konec roku a čas bilancování. V krátkosti bychom Vás chtěli
seznámit s činností této místní organizace.
Jak se jiţ stalo tradicí, na jaře jsme ostříhali javory podél cesty
v centru městyse, u kostela a také lípy na hřbitově.

24. září jsme spolu s městysem Spálov uspořádali tradiční taneční zábavu
„Vinobraní“. Akce se velmi vydařila, i přesto ţe byla uspořádána po
několikaleté přestávce z důvodu rekonstrukce sokolovny. Na podzim jsme
také vypomohli při hrabání listí na hřbitově. 16.11. 2011 jsme uspořádali
v sokolovně malé posezení pro všechny členy organizace, sešlo se nás dost a
posezení bylo příjemné.
Návštěva u našich členů jubilantů s malým dárkem se stala samozřejmostí, je
to jedna z moţností, kdy si můţeme popovídat a zavzpomínat. Jednou ročně se
scházíme na výroční členské schůzi s dobrou účastí.
Do nového roku 2012 všem přejeme hodně zdraví, trpělivosti a spokojenosti,
sluníčka a také nějaký deštík, aby se i na zahrádkách dařilo.
ZO zahrádkářů

Myslivecké sdruţení „Královec“
Myslivecké sdruţení „Královec“ ve Spálově vzniklo 31.
března 1978,
a to sloučením MS Spálov a Luboměř. Provozuje výkon
práva myslivosti v honitbě, jejímţ majitelem je Honební
společenstvo Spálov a zahrnuje honební pozemky v k.ú. Spálov, Luboměř a
Heltínov. Celková výměra honitby je 2 257 ha, z toho zemědělská půda činí
1 503 ha, lesní půda 750 ha, vodní plochy 1,5 ha a 2,5 ha ostatní plochy. MS
má 20 členů, z toho 2 ţeny. Členové, případně jejich hosté, loví v termínech
stanovených vyhláškou tyto druhy zvěře: srnčí (naše nejpočetnější zvěř),
jelení, dančí, černou (divoká prasata), holub hřivnáč. Dále lišku obecnou,
jezevce lesního, kuny lesní a skalní, psíka mývalovitého. Dále se v honitbě
vyskytují další druhy zvěře, které se ovšem neloví: jestřáb lesní, káně lesní,
krahujec obecný, moták pochop, sojka obecná, poštolka obecná, krkavec
velký, výr velký a ostatní druhy sov.
V honitbě se vyskytuje i zvěř zaječí, kterou ovšem jiţ více jak 15 roků
nelovíme. Početní stavy zajíců přes veškerou péči myslivců od roku 1978
klesají (celorepublikový problém).
Myslivecké sdruţení má v honitbě dostatečný počet mysliveckých zařízení pro
potřeby zvěře – krmelce, slaniska. O zvěř pečují myslivci celoročně. Taktéţ
pro provozování a lov zvěře je v honitbě dostatečný počet posedů a krytých
kazatelen.
Myslivci se podílí i na kulturních akcích, a to jak ve Spálově, tak
v Luboměři, kde jiţ několik let pořádáme v červenci myslivecký večer.

V roce 2010 jsme, ke spokojenosti návštěvníků, obnovili po 25 letech tradici
mysliveckých plesů. V roce 2010 se konal ples v Luboměři a v roce 2011 ve
Spálově. Rovněţ v roce 2012 se bude konat ples. A to 28. ledna v sokolovně
ve Spálově.
Myslivci se aktivně podílí i na akcích, které pořádají obecní úřady jak ve
Spálově, tak i v Luboměři.
Za výbor MS
Karel Krečmer
myslivecký hospodář

Zprávičky:
* Odpadové hospodářství - srovnání nákladů na sběr a
svoz odpadů v městysi Spálov v roce 2009 a 2010.
Svozová firma zajišťuje tyto sluţby: svoz komunálního odpadu, svoz
separovaného odpadu, svoz velkoobjemového a nebezpečného odpadu a svoz
odpadu od hřbitova.
V roce 2009 zajišťovala svoz fa. AVE komunální odpady s.r.o. a náklady
činily 192 138,37 Kč.
Cena lístku za popelnici pro občana 58,- Kč.
Od 1.5. 2010 nám svoz odpadů zajišťuje fa. EKOLTES Hranice a.s. Za
srovnatelné období činily náklady EKOLTESU na svoz 127 061,30 Kč. Cena
lístku za popelnici je 45,- Kč. Změnou firmy městys Spálov ušetřil
65 077,-Kč.
Městys Spálov je zapojen do systému třídění odpadů a vyuţívá bonusy z toho
plynoucí, které činí v tomto roce 57 902,- Kč. Bonusy lze získat za hustotu
sběrné sítě, za dvousloţkový sběr skla, za sběr 4 komodit, za akreditovanou
firmu a dále za efektivitu sběru papíru, plastů a skla. Ve Spálově třídíme
plasty, sklo a papír a získané bonusy nám výrazně zefektivňují odpadové
hospodářství.
Městys Spálov 2 x ročně zajišťuje pro spoluobčany svoz velkoobjemového a
nebezpečného odpadu. Tento svoz je občany hojně vyuţíván. Mimo tyto
svozy mohou spoluobčané odvézt tento typ odpadu na skládku v Hranicích
n/M, tuto potřebu je nutno nahlásit na Úřadě městyse Spálov.
Výdaje k 31.10. 2011 za odpadové hospodářství: 121 613,- Kč a získané
trţby: 116 922,- Kč.
Kaţdý občan má v naší obci mnoho moţností, jak se ZDARMA zbavit
odpadu, který sám vyprodukoval, a přesto běţná vizitka chování našich

občanů: PYTLE, SÁČKY, NÁDOBY A JINÝ ODPAD ODHOZENÝ
KOLEM KONTEJNERŮ!
JE TO BOJ S VĚTRNÝMI MLÝNY A NEBO S LIDSKOU OMEZENOSTÍ?

* Optimalizace rozlohy vojenských újezdů:
Ministerstvo obrany ČR z důvodů nutných úsporných opatření připravuje
zmenšení rozlohy čtyř a zrušení jednoho vojenského újezdu v rámci ČR.
Vojenský újezd Libavá bude redukován o cca 24 %, dojde k vyčlenění
sídelních útvarů – Libavá, Heroltovice, Kozlov, Luboměř pod Stráţnou a
Slavkov a jejich přičlenění k blízkým obcím, či vznik samostatných obcí.
Proces by měl být ukončen do roku 2015.
* Rozpočtové určení daní – RUD
Stávající způsob rozdělování financí mezi obce a města podle zákona o
rozpočtovém určení daní je v ČR diskriminační vůči obcím a městům do
150 000 obyvatel. Zatímco na občana Prahy, Brna, Ostravy a Plzně jde ze
sdílených daní 30 000,- Kč, tak na občana menších měst a obcí pouze
6 890,- Kč.
Městys Spálov se připojil k podpoře navrhované novely zákona o
rozpočtovém určení daní, která by měla tuto diskriminaci zmírnit a zvýšit tak
příjmy menším samosprávným celkům.
Velká města se bouří, protoţe by přišla o část svých příjmů, ale moţná by
potom více zvaţovala své investice a nedocházelo by k akcím typu „tunel
Blanka, OpenCard aj“.
Marie Flodrová, starostka

Váţení spoluobčané,
1. - 14. ledna 2012 proběhne Tříkrálová sbírka. Znovu budete mít moţnost se
setkat s koledníky, kteří do Vašich domovů přinášejí Boţí poţehnání a
zároveň Vám nabídnou uskutečnit dobrý skutek ve formě finančního daru na
podporu charitního díla v naší vlasti a na humanitární pomoc. Velmi si ceníme
Vaší přízně a podpory a dopředu děkujeme za Vaši dobrotu a štědrost.
Za koledníky Tříkrálové sbírky Charity ČR
Petr Kučerka, ředitel Charity Odry
Ing. Jana Zezulková, asistentkaTříkrálové sbírky pro Spálov

Vyúčtování Tříkrálové sbírky 2011
Ve Spálově se vybralo celkem 34.410 Kč. Charita Odry vybrala celkem
1 145.358 Kč. Částka, která připadla na Charitu Odry, činila 744.482 Kč. Tyto
prostředky z Tříkrálové sbírky byly pouţity na zdravotnický materiál, na
nákup a údrţbu kompenzačních a zdravotních pomůcek pro půjčovnu Charity
Odry, na informační materiály o sluţbách Charity Odry, na modernizaci a
podporu provozu při zajišťování péče o seniory. Zbylé peníze byly rozděleny
dle předem stanoveného vzorce na humanitární pomoc, na činnost DCHOO a
Charity ČR.
Poznávací znaky Tříkrálové sbírky Charity Česká republika.
Vedoucí skupinky koledníků je starší 15 let a na viditelném místě bude mít
průkazku. Pokladnička bude zapečetěna. Zapečetění se uskuteční před
Tříkrálovou sbírkou na místním obecním nebo městském úřadě a rozpečetění
a spočítání bude provedeno tamtéţ.

Rozdělení Tříkrálové sbírky 2012
65% připadá na zajišťování pomoci a péče seniorům a handicapovaným
osobám pečovatelskou a ošetřovatelskou sluţbou Charity Odry, na zřízení a
podporu domácí hospicové péče a na podporu provozu skladu kompenzačních
pomůcek především pro oblast severní Moravy a Slezska
15% na projekty Diecézní charity ostravsko-opavské
10% na humanitární pomoc v zahraničí
5% na podporu projektů Charity Česká republika
5% je v souladu se zákonem určeno na reţie sbírky
Informace o činnosti Charity Odry a Tříkrálové sbírce můţete získat:
Charita Odry, Hranická 162/36, 742 35 Odry, tel. 556 731 947
e-mail: odry@caritas.cz,
http:/www.odry.charita.cz

Slova díků na závěr …
Váţení spoluobčané.
Dovolte nám, abychom touto cestou vyjádřili velké poděkování za poskytnutí
finančních darů pro naši dceru Simonu Šustkovou, která se díky této pomoci
mohla zúčastnit prestiţní soutěţe Mistrovství světa ve zpracování textu na PC
v Paříţi. Velice si váţíme této podpory a naše poděkování náleţí: Petru
Ambroţovi, firmě Mateiciuc a.s., Luďkovi Klevarovi, Pekařství Sidonovi, Profi KK, Josefu Kočtářovi ml., manţelům Süsenbekovým,
obci Spálov, TJ Sokol Spálov, SRPŠ při ZŠ a MŠ Spálov, obci Luboměř
a SDH Spálov.
V neposlední řadě patří naše díky i paní Mgr. Vlastě Šustkové za přípravu
Simony na tuto soutěţ.
Jiří a Naďa Šustkovi
Zastupitelstvo městyse Spálov děkuje touto cestou všem občanům, kteří
pečují o své objekty a nevadí jim, kdyţ tu péči přenesou také za své ploty.
Všem spálovským organizacím, spolkům a ţivnostníkům děkujeme za
podporu, spolupráci a hlavně vykonanou práci. Poděkování patří také panu
Josefu Malcherovi za vzorné vedení obecní kroniky a práci v archivu, panu
Bohumilu Mikovi za práci v archivu, panu Josefu Šustkovi Spálov 299, Janu
Šustkovi Spálov 121, panu Ladislavu Šustkovi Spálov 258 za drobné řemeslné
práce, panu Vavřinci Šímovi Spálov 304 za výpomoc s topením, panu Pavlu

Kubicovi Spálov 101 za údrţbu zeleně a zaměstnancům úřadu městyse a na
veřejně prospěšné práce za kvalitní práci ve prospěch městyse.
A jak pomáhají naše děti?
- pod vedením paní učitelky Trličíkové se děti v Mateřské školce zapojily do
výtvarné soutěţe „Naše krásná zahrada“ a vyhrály zahradní sekačku v hodnotě
15 000,- Kč, kterou věnovaly pro potřeby městyse
- ţáci základní školy vyčistili na jaře potok Suchá a v podzimním období
velmi vydatně pomáhali s hrabáním listí na veřejných prostranstvích
- skauti spolupracují na akcích městyse, na podzim u příleţitosti výročí sv.
Aneţky České vysadili na Placi památnou lípu
Děkujeme!
Nabídky, inzerce …
Nabídka obědů ze školní jídelny
Školní jídelna je součástí ZŠ a MŠ Spálov p.o. a v minulých letech byla na
náklady obce zrekonstruována na moderní, plně vybavené stravovací zařízení,
které nabízí moţnost odběru obědů také pro mimoškolní strávníky. Školní
jídelna připravuje obědy od pondělí do pátku vţdy čerstvé a zdravé, velikost
porce je totoţná s velikostí porce v restauracích. Pokud je v jídelníčku
plánováno méně oblíbené jídlo (krupice, luštěniny atd.) je moţno si vybrat ze
dvou jídel.
Od září je nabízen také rozvoz obědů, který zajišťuje městys Spálov.
Podpora školní jídelny i ze strany vnějších strávníků je velmi prospěšná,
protoţe práce vyprodukovaná našimi občany je vyuţita ve prospěch zdejších.
Cena obědu v letošním roce činí 56,- Kč + 2,- Kč za rozvoz.
Fa. EKOLTES dále nabízí občanům moţnost pronájmu popelnice za 110,Kč za rok s 6letou automatickou obnovou.

Klempířství a pokrývačství
*Klempířství – oplechování komínů, balkónů,atiky a okenních parapetů,
montáţ okapového systému
*Pokrývačství – realizace a rekonstrukce šikmých a plochých střech, všech
druhů střešních krytin
* Montáţ střešních oken – od různých firem např. Fakro, Velux
*Poradenství – ve výběru střešní krytiny
* Kvalita a záruka s dlouholetou zkušeností a praxí
Kontakt: Juřica Marek, Kunín 212, telefon: 604 893 007
E-mail: mareju@centrum.cz
Kominictví Josef Pavlík
Jeseník nad Odrou 68, 742 37 Jeseník n/O
Tel.: 603 263 988
www.kominictvi-pavlik.cz
Kominictví Pavel Adamus
Bílovec, Bravinné 12
Tel.: 723 221 198
čištění spalinových cest, dle nařízení vlády č. 91/2010 Sb.
opravy komínů a kouřovodů
Firma M.NET Studénka s.r.o. – nový poskytovatel internetových sluţeb
ve Spálově.
Pro zajištění těchto sluţeb je potřeba výstavba vysílačů a přístupových bodů
pro vykrytí obce. Dle informací firmy proběhlo jednání se Zemědělskou a.s. o
podmínkách umístění hlavního spoje na komín v areálu druţstva, nyní se
zpracovává statické posouzení komínu. Ukazuje se, ţe je vše časově
náročnější, neţ se předpokládalo.
Tarify:
Rychlost připojení
Stahování/ odesílání

cena za měsíc

aktivace

2 048/256 kbps
4 096/512 kbps
6 144/512 kpps
8 192/512 kbps

240,- Kč
336,- Kč
396,- Kč
468,- Kč

1 800,- Kč
1 200,- Kč
0,- Kč
0,- Kč

Smlouva je uzavírána min. na 24 měsíců.

Kontakty:
*email: Info@mnetstudenka.cz
* tel: +420 773 450 150, + 420 776 640 559, + 420 776 050 150
* web: http://www.mnetstudenka.cz

