
 
 

Seznam příloh 
Příloha číslo 1 - Charakteristika obce Heřmanice u Oder 

Příloha číslo 2 - Charakteristika obce Heřmánky 

Příloha číslo 3 - Charakteristika obce Jakubčovice nad Odrou 

Příloha číslo 4 - Charakteristika obce Jeseník nad Odrou 

Příloha číslo 5 - Charakteristika obce Luboměř 

Příloha číslo 6 - Charakteristika obce Mankovice 

Příloha číslo 7 - Charakteristika obce Oder 

Příloha číslo 8 - Charakteristika obce Spálov 

Příloha číslo 9 - Charakteristika obce Vražné 

Příloha číslo 10 - Protokol kontroly turistického informačního centra 

Příloha číslo 11 - Finanční rozpočet mikroregionu Odersko v letech 2008 až 2011 

Příloha číslo 12 - Fotografie turistických atraktivit mikroregionu Odersko



1 
 

Přílohy 
 

Příloha číslo 1 – Charakteristika obce Heřmanice u Oder 
První zmínky lze dohledat již v roce 1374, kdy jako mnoho jiných patřila obec 

k Oderskému panství. Téměř nic se nezměnilo až do roku 1945. Obec byla dosídlena, a to 

zejména obyvateli Valašska, odtud pochází i typické nářečí ve vsi používané. Celková 

samostatnost se datuje na 24.11.1990, od té doby jsou Heřmanice u Oder i jejich místní část 

Véska zcela soběstačné.  

Základní informace 

Počet částí 2 

Katastrální výměra 1195 ha 

Počet obyvatel 329 (k 31.5.2012) 

Průměrný věk 35,4 let 

Kanalizace (ČOV) Ne 

Plynofikace Ne 

Pošta Výdejní místo 

Škola Ano 

ZŠ Heřmanice u Oder 

Vodovod Ano 

Zdravotnické zařízení Ne (Odry) 

Tabulka 1.1 Zdroj: 

www.hermaniceuoder.cz/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=

70&Itemid=118 

Příloha číslo 2 – Charakteristika obce Heřmánky 
Samotná historie, kromě opětovného připojování a odpojování od Oder, nezahrnuje 

žádné velké zvraty. Prostě se jen přizpůsobovala chodu dějin bez velkých eskapád. Heřmánky 

jsou již plně osídlené, ale do budoucna se musí počítat s růstem počtu obyvatel, zejména díky 

výhodné poloze v těsné blízkosti Oder. V budoucnu počítá územní plán se stavebními 

parcelami pro zájemce o bydlení v lokalitě. 
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Základní informace 

Oficiální název Obec Heřmánky 

Organizační struktura Zastupitelstvo obce 

Rada obce 

Výbory obce 

Komise obce 

Kontaktní spojení Obecní úřad Heřmánky 

Martina Ondřejová 

Heřmánky 282 

742 35 Heřmánky 

Česká republika (CZ) 

tel: 556 748 046 

fax: 556 748 046 

http://www.Hermanky.cz 

e-mail: ouhermanky@seznam.cz 

Počet obyvatel 155 

Výměra v ha 331 

Hustota obyvatel 52 obyvatel na 1km
2 

Zdravotnická zařízení Jakubčovice nad Odrou, Odry 

Škola MŠ a ZŠ 1. Stupeň Jakubčovice nad Odrou 

ZŠ 2. Stupeň Odry 

Největší zaměstnavatelé CE WOOD a.s. 

LETRANS 

Soukromý vepřín Ing. Andrea Tomášová 

Obchod Jednota 

Tabulka 2.1 Zdroj: hermanky.cz/encyklopedie/objekty1.phtml?id=95661&id_obce=11037 

Příloha číslo 3 – Charakteristika obce Jakubčovice nad Odrou 
Obec není sice příliš rozlehlá, ale přesto mnoho z obyvatel mikroregionu nachází 

pracovní uplatnění ve zdejším kamenolomu EUROVIA, který zajišťuje velké množství 

drceného kamene pro obchodní trh. 
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Příloha číslo 4 – Charakteristika obce Jeseník nad Odrou 
Jistě si všichni vzpomeneme na ničivé povodně v roce 2009, kdy byl Jeseník nad 

Odrou poničen asi nejvíce ze všech obcí, jimiž se blesková záplavová vlna prohnala. Přesto, 

nebo možná právě proto je obec opravdu malebná a působí velmi upraveným dojmem. 

Povodeň sice poničila mnoho domácností, ale to donutilo obyvatele k celkové obrodě vsi a 

dalo příležitost lepšímu standartu služeb. Při dnešní klidné atmosféře již nikoho ani 

nenapadne, jaké hrůzy obyvatelé zažívali před pár lety. 

Nabízené služby 

Ubytování 

Turistická ubytovna TJ Slavoj 

- možnost sledování TV 

- připojení k vysokorychlostnímu internetu Wi-fi 

- tělocvična o rozměrech 26m x 14m přímo v budově, cena Kč 250,-/hodina 

- tréninkové fotbalové hřiště zdarma, hlavní fotbalové hřiště, Kč 400,-/hodina. 

- herna stolního tenisu, zdarma 

- klubovna s televizorem (50 míst), zdarma 

- zařízená kuchyňka, zdarma 

- tenisové kurty: www.tenisjesenik.webnode.cz 

- stravování pro ubytované lze zajistit u p. Taťány Staňkové, tel. 733 480 136 nebo ve 

Školní jídelně MŠ Jeseník nad Odrou, tel. 556 739 116
1
 

Kapacita ubytovny 

Pětilůžkový pokoj 9 pokojů k dispozici 

Třílůžkový pokoj 1 pokoj k dispozici 

Cena ubytování 

1 noc 180 Kč 

2 a více nocí 170 Kč 

Tabulka 4.1 Zdroj: www.jeseniknadodrou.cz/ubytovani.asp 

Příloha číslo 5 – Charakteristika obce Luboměř 
V historii se obec řadila k malému Spálovskému panství. U něj setrvala až do roku 

1889, od té doby si ale udržela svoji samostatnost a nadřazenost nad Heltinovem dodnes. 

                                                           
1
 www.jeseniknadodrou.cz/ubytovani.asp 
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V minulosti byla Luboměř docela lidnatá vesnice, ale po skončení druhé světové války se 

mnoho obyvatel rozhodlo osídlit vysídlené německé vesnice a mnoho rodin se odstěhovalo.  

Záměrně není uveden Heltinov zvlášť, protože z historického ani turistického hlediska 

není příliš významný. Oplývá sice nádhernou přírodou v okolí, ale jiná lákadla zde 

nenajdeme, ani památky většího významu. 

Nabízené služby 

Pohostinství U zlatého slunka 

Zdejší pohostinství nese v názvu znak obce Luboměř a nachází se na dolním konci. 

Hospůdka je velmi útulná a v současné době probíhá rekonstrukce, která by měla zahrnovat i 

nové obytné prostory v patře budovy. Majitelkou je Jitka Šustková, která vlastní i spálovskou 

restauraci U stromu. 

Zájmová sdružení 

Velmi aktivní skupinou v obci jsou dobrovolní hasiči. Trénují většinou ve zdejším 

sportovním areálu „Na drahách“ o rozloze 2,5 ha, kde se během roku konají i různé závody a 

turnaje hasičů z širokého okolí. Členská základna je velmi bohatá a stále se rozrůstá, jelikož 

starší generace hasičů předávají lásku k tomuto sportu svým potomkům. 

Příloha číslo 6 – Charakteristika obce Mankovice 
Občané mají velkou snahu o zvelebení místa svého bydliště, tomu napovídá i oficiální 

internetová stránka, která sice obsahuje většinou pouze informace týkající se obecního úřadu, 

zastupitelstva a všeho okolo, ale při trošce trpělivosti můžeme najít i zajímavé turistické 

odkazy. 

Začněme se skupinami působícími na území obce. Za zmínku stojí například 

tělovýchovná jednota TATRAN Mankovice zajišťující sportovní vyžití zejména fotbalového 

charakteru. Podrobnější informace jsou k dispozici na facebookovém profilu pod jménem TJ 

TATRAN Mankovice. 

Turistické zázemí 

Motorest Roggas 

Úpravou objektu obecního hostince vzniklo zázemí pro restauraci i ubytování. 

Restaurace nabízí i rozvoz jídel, což je pro místní občany vyššího věku ulehčením. V 

restauraci se denně vaří kolem 100 obědových menu. Ubytování je nižší kategorie vhodné pro 

krátkodobé přenocování nebo také pro dělníky jako ubytovna. Vedle objektu se nachází 
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zatravněná plocha, kde bývá postavena tradiční „májka“ a také je zde možné zapůjčit si 

vybavení pro badminton. 

Provozovatel motorestu pořádá jednou ročně něco jako dětský den, akci „Rogass 

dětem“, kde nechybí kolotoče ani stánkový prodej. 

Hospoda na rybníku 

Jak již název napovídá, restaurace je situována na okraji rybníku, kde je i možnost 

rybolovu s následnou úpravou v kuchyni restaurace. Majitel budovu přebudoval a umožnil 

vstup i pohybově postiženým hostům, kteří si zde mohou objednat rybí speciality, či jiná jídla 

na objednávku.  

Kulturní dům Mankovice 

Obecní zařízení se nachází ve stejné budově jako Motorest Rogass. Konají se zde 

zasedání obecního zastupitelstva, plesy a jiné obecní akce. Sál je možné si i pronajmout pro 

soukromou akci. 

Příloha číslo 7 – Charakteristika města Oder 
Jako nejvyšší moc zde působí městský úřad v čele s panem starostou, Ing. Pavlem 

Matůšů. Ten má pod sebou mnoho zaměstnanců působících ve vedení jednotlivých odborů 

úřadu. Mluvíme zde o odboru kultury a školství, finančním odboru, odboru sociálních věcí, 

dopravy, správy nemovitého majetku, životního prostředí, rozvoje města, stavebním odboru a 

odboru správní a živnostenský úřad. Tato hlavní instituce nemá na starosti jen záležitosti 

města samotného, ale i přilehlých vesnic, v čele s těmi z mikroregionu Odersko.  

Malá velikost města zajišťuje i do jisté míry osobní přístup při řešení problémů na 

městském úřadě a jiných záležitostí jeho se týkajících. Z pohledu cestovního ruchu a turismu 

hraje neopomenutelnou roli městské informační centrum. Já, jako studentka oboru ekonomika 

cestovního ruchu, jsem zde vykonávala svou praxi, a to v obou letech studia, kdy byl tento 

předmět zahrnut do osnov. Je zajímavé sledovat, co všechno mají pracovnice na starost. 

Mohlo by se zdát, že nemusí řešit nic jiného, než problémy týkající se turismu v městě a 

okolí, ale opak je pravdou. Mnoho činností náležících městskému úřadu se řeší právě v tomto 

zařízení. Jedná se například o ověřování podpisů, výpisy ze systému CzechPoint, starost o 

úřední desku (vývěsku) a mnoho jiných administrativních činností. Mimo jiné je starostí 

pracovnic MIC i jednání s partnerským městem, polská Kuźnia Raciborska, vzdálená od 

hranic s Českou republikou asi 30 kilometrů. Vztahy mezi oběma městy jsou více, než 
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nadstandartní, již mnohokrát přijeli zástupci obou městských samospráv na návštěvy a vždy 

jim byl poskytnut ten nejvyšší možný komfort.  

Co to vlastně je partnerské město? Jedná se o projekt s oficiálním názvem „Podpora 

partnerství měst národními sdruženími samospráv ze Slovenské a České republiky“
2
, cizím 

jménem je možné projekt označit jako „town-twinning“, v doslovném překladu něco jako 

městská dvojčata, či zdvojení. Cílem je kooperace obou měst na úrovní mezistátního dialogu 

ve věci spojování různých kultur, eliminace rasových a kulturních předsudků a v neposlední 

řadě i budování pozice pro národní firmy v zahraničí. Partnerství můžeme rozdělit do tří 

forem: 

- Formální (oficiální) partnerství - na základě podepsané dohody o spolupráci, deklarace 

či smlouvy o spolupráci; 

- Spolupráce na společném projektu; 

- Neformální partnerství – jde o neformální spolupráci bez podepsané dohody či 

smlouvy. 
3
 

Od obecných informací se nyní pojďme přesunout k historii a jednotlivým službám a 

objektům nacházejícím se v katastru města Oder. 

Historie 

Již v dávných letech putovali dnešním oderským údolím lovci za zvěří, ale trvale se 

zde dle legendy usídlili lidé až v sedmém, či osmém století a svou vesnici pojmenovali 

Vyhnanov. Rozprostíral se od dnešního Klokočůvku až po Pohořský kopec.  

Informace, kdo přesně založil město Odry, se do dnešních dob nedochovala, jelikož 

zakládací listiny shořely při jednom z mnoha požárů, který se tudy prohnal, je docela možné, 

že se tak stalo při požáru, který zcela zničil zámek stojící tehdy v místech dnešního 

obchodního domu. Ale nejen hrad tvořil tvář tehdejšího města. Za vysokými hradbami 

pobývali občané asi v padesáti měšťanských domech a pravidelně se scházeli na bohoslužby v 

dřevěném kostele. V rozlehlém městském parku se původně nacházely i tři městské rybníky 

sloužící zejména k pěstování ryb a procházkám okolo nich v krásných slunečných dnech. 

Právo rybolovu ovšem obyčejným lidem poskytnuto nebylo, rybníky sloužily výhradně pro 

zásobování hradu. 

Roku 1938 měli občané možnost volit a s naprostou převahou hlasů vyhrála německá 

strana. Tímto vlastně obyvatelé souhlasili s připojením k Sudetskému Německu. Ne sice 

přímo, ale dali jasně najevo, jakou politiku upřednostňují. Obyvatelé české národnosti z Oder 

                                                           
2
 www.partnerskamesta.cz/o-projektu/informace-o-projektu.aspx  

3
 www.partnerskamesta.cz/o-twinningu/co-je-twinning/co-je-partnerstvi-mest-neboli-town-twinning.aspx  
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odešli a zůstali jen ti němečtí a pár smíšených manželství, ovšem s hlavně proněmeckým 

smýšlením. Mnoho z bývalých obyvatel se nikdy na své původní pozemky a do svých 

domovů nevrátili. Po válce, tak jako v jiných příhraničních oblastech, nastal masivní odsun 

Němců zpět do vlasti a vysídlování domů. Mnoho budov zůstalo opuštěných, ale ne na 

dlouho. Bydlení ve městě se tehdy považovalo za jakousi výsadu, proto mnoho lidí z okolních 

vesnic zanechalo svého rolnického života a osídlili vybydlené domy. 

Poskytované služby 

Ubytování  

Ve městě samotném se nachází poměrně velké množství ubytovacích zařízení všech 

kategorií. V převaze ovšem jsou levnější ubytovny a turistické noclehárny. Provozovatelé jsou 

si nejspíše dobře vědomi toho, že s vysokými cenami, i když za kvalitní ubytování, by 

nezískali požadovanou klientelu. Přece jenom, Odry nejsou tak hojně navštěvované, jako 

třeba Ostrava. Mezi nejvýznamnější ubytovací budovu je považován dělnický dům, který 

v jedné budově skýtá téměř vše, co zajišťuje spokojený pobyt hostů. Nejde jen o ubytování, 

ale i o restauraci, vinárnu, kavárnu, či možnost návštěvy různých koncertů nebo jiných 

společenských akcí, o těch ale později. 

Hotel dělnický dům 

- Samotné pokoje se nachází v historické budově, ke které bylo kvůli místu přistavěno 

ještě jedno patro, a právě v něm se nacházejí ubytovací prostory poměrně vysoké 

úrovně. Jeho provoz započal roku 2007 a celé slavnostní otevření se uskutečnilo jako 

oslava stého výročí existence Dělnického domu jako takového. 

- Polohou budovy se může Dělnický dům zařadit mezi ty s krásným výhledem do okolí, 

zejména ze slunečné terasy umístěné nad hlavním vchodem do komplexu a slouží 

společně s restaurací jako jediný kuřácký prostor. Dům je situován na vyvýšenině, 

která se za ním dále zvedá do kopce svírající město Odry společně s protějšími kopci, 

jako v kleštích, sloužících jako ochrana proti studeným větrům, které nejsou v oblasti 

Moravské brány ničím výjimečným.  

- Seznamme se nyní s poněkud praktičtějšími informacemi týkající se tohoto zařízení. 

Zájemci o ubytování si mohou vybrat z 13 pokojů s celkovou kapacitou 45 osob 

včetně přistýlek a dvou svatebních apartmá. Mimo ubytování jsou k dispozici i 

pronájmy jednotlivých místností v budově, počínaje kavárnou s kapacitou 35 osob, až 
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po sál o 200 místech. Záleží pouze na návštěvnících, jak velký prostor si chtějí 

pronajmout a k jaké příležitosti. 

Typ pokoje K dispozici 

Dvoulůžkový pokoj 4 

Třílůžkový pokoj 4 

Čtyřlůžkový pokoj 6 

Pětilůžkový pokoj 1 

Svatební apartmá 2 

Tabulka 7.1 Zdroj: www.delnickydumodry.cz/hotel/cenik.htm 

- Ceník ubytování 

Jednolůžkový pokoj 850 Kč/noc 

Dvoulůžkový pokoj 1 100 Kč/noc 

Třílůžkový pokoj 1 450 Kč/noc 

Přistýlka 350 Kč/noc 

Dětská postýlka Zdarma 

Děti do 3 let bez nároku na lůžko a 

stravu 

Zdarma 

Příplatek za psa 200 Kč/noc 

- Snídaně zahrnuta v ceně 

- Cena je uvedena za pokoj, ne za lůžko 

- Možnost skupinových slev 

Tabulka 7.2 Zdroj: www.delnickydumodry.cz/hotel/cenik.htm 

Hotel max 

- Již z venkovního pohledu je jasné, že hotel má svá nejlepší léta dávno za sebou a 

osobně bych se zde neubytovala, ale jako možnost přespání jej zde uvést musíme. 

Navíc polohou je nejsnáze dostupný, nachází se na Masarykově náměstí v centru 

města.  

Městská ubytovna (Oderská městská společnost, s.r.o.) 

- Typická turistická ubytovna v klidné lokalitě Oder svou kapacitou sice neohromí, ale 

rozhodně může někoho uchránit před nocí venku, zejména pokud ujel poslední vlak, či 

autobus. Nabízí se možnost ubytování ve dvou pokojích na celkem osmi lůžkách. 
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Penzion Staré Odry („Alte Odrau“) 

- Pokud má skupina turistů zájem o ubytování ve stylovém prostředí, nabízí se jako 

první Penzion Staré Odry. Jak internetové stránky, tak celý hotel je vymyšlen do 

detailu a zařízen ve vintage stylu, který ohromí. Jednoduchá vesnická elegance 

z konce předminulého století odkazuje na historii města, které kdysi patřilo 

k Sudetskému Německu. Vše je dotaženo do detailu, jen poloha není příliš vhodná. 

Penzion se nachází v těsné blízkosti Dělnického domu, ale jistě si svou klientelu také 

najde, zejména díky stylové a rodinné atmosféře. V přízemí se nachází neméně vkusně 

zařízená restaurace. 

- Ceník ubytování 

Bez snídaně 

1 osoba 600 Kč/noc 

2 osoby 1 000 Kč/ noc 

Se snídaní 

1 osoba 650 Kč/noc 

2 osoby 1 100 Kč/noc 

Tabulka 7.3 Zdroj: www.penzionodry.cz/index.html 

- Penzion nabízí ubytování ve čtyřech dvoulůžkových pokojích i s možností snídaně až 

do postele. 

Penzion „U Zdeňků 

- Blízko autobusového nádraží je situována restaurace a penzion „U Zdeňků“. První 

zmínky o této budově jsou datovány již do roku 1391, kdy zde stála původní hospoda. 

V dnešní době umožňuje přenocování na osmnácti lůžkách a dokonce i zapůjčení 

sportovního vybavení pro zabavení hostů v době jejich volna. V létě je možnost 

zapůjčení horských kol, v zimě naopak běžek. 
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- Ceník ubytování 

Počet nocí Počet osob Cena celkem Cena za osobu 

1 noc a více 1 osoba - 370 Kč/noc 

1 noc 2 osoby 640 Kč/noc 320 Kč/noc 

2 noci 2 osoby 1 200 Kč/noc 300 Kč/noc 

3 noci 2 osoby 1 680 Kč/noc 280 Kč/noc 

4 noci 2 osoby 2 000 Kč/noc 250 Kč/noc 

- Při pobytu na více nocí je možné cena dohodou 

- Snídaně + 60 Kč 

Tabulka 7.4 Zdroj: www.hospodauzdenku.cz/ubytovani.htm 

Ubytování na městském koupališti 

- Opět se nejedná o luxusní hotel, ale zejména poloha u městského koupaliště nahrává 

sezónním turistům s malým rozpočtem, ale velkým očekáváními. Možnost ubytování 

skýtá deset pokojů s celkovým počtem čtyřiceti lůžek, včetně přistýlek. Dva pokoje 

jsou dokonce vybudovány jako bezbariérové pro případ zájmu postižených, či starších 

výletníků. 

- I když je ubytovna u koupaliště, provoz zůstává celoroční. 

Občerstvení 

Místní obyvatelé stejně, jako ti přespolní, potřebují něčím zasytit své žaludky. Každý 

z nich má jiné chutě, proto i nabídka služeb je rozmanitá a zahrnuje širokou škálu jídel, od 

tradičních českých, až po, v dnešní době velmi populární, fast food. 

Blue bar 

- Malý bar s venkovní sezónní zahrádkou situovaný těsně vedle hotelu Max na 

Masarykově náměstí. Maximální počet míst se rovná čtyřiceti ve vnitřní části, na 

zahrádku se vejde dalších deset hostů. Jako bar není toto místo příliš vhodné pro 
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polední obědovou pauzu, ale tento nedostatek může vyvážit bohatá nabídka 

alkoholických i alkoholu prostých nápojů. 

M Club 

- Provoz zaměřený zejména na hráče a zábavu hostů. V budově najdeme kulečník, 

kvízové automaty, šipky a v neposlední řadě i hernu vybavenou hracími automaty. 

Přímo v místnosti sloužící jako restaurace je umístěna velkoplošná televize, která 

poněkud mění charakter tohoto místa spíše na sport bar. Provozní doba je neomezená, 

jen výdej jídel není celodenní. 

Dělnický dům v Odrách 

- Tato budova je již umístěna v kategorii ubytování, ale to není ta hlavní funkce. 

Nejvíce peněz vydělává, bezpochyby, restaurace, vinárna a kavárna Dělnického domu.  

- Restaurace nabízí každý všední den polední menu za akční ceny, a to od 10:30 do 

13:30 hodin. Krom toho i aktuální denní nabídku a samozřejmostí je menu obsahující 

jídla na objednávku. V polední pauze je podnik téměř plně vytížen, mnoho pracovníků 

si zvyklo strávit své volno na oběd právě zde. 

- Kromě restaurace nabízí podnik i možnost navštívení jiných prostor, zejména kavárny 

a vinárny. 

- Kavárna: Kapacitou třiceti pěti osob je řadí na poslední místo, co se velikosti týče. 

Místnost je sice malá, ale o to útulnější. V případě ubytovaných hostů slouží jako 

hotelová jídelna právě pro ně, aby mohli jíst nerušeni jinými hosty restaurace. 

V případě zájmu je možnost pronajmutí prostoru, stejně jako všech ostatních. 

- Učebna č.4: Prostor sloužící zejména jako místo konání různých kurzů, ať už 

jazykových nebo tanečních s kapacitou 40 sedících osob. 

- Vinárna: Kapacita 45 osob zajišťuje optimální prostor ne moc velký, ne moc malý, pro 

nerušenou degustaci dobrých vín. Opět se nabízí možnost pronájmu a příprava 

společenských, či jiných akcí. 

- Přísálí: Vedle hlavního sálu je v budově umístěno, jako u každého správného 

divadelního prostoru, přísálí. To je využíváno nejen jako pronajímatelný prostor, ale 

jednou týdně, ve středu, se zde promítají různé filmy a dokumenty a jednou měsíčně 

se dokonce koná setkání tzv. Village Sound music clubu, který pořádá různé koncerty 
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- Hlavní sál: Největší místnost v budově je právě velký sál sousedící s přísálím. Kromě 

pořádání kulturních akcí a divadel je možnost pořádání soukromých akcí, konferencí, 

svateb, či jiných aktivit. 

Fast food + Fornetti na náměstí 

- Pro příznivce levného, ale kvalitního stravování byl na náměstí otevřen fast food 

s všeobecně oblíbenou nabídkou čerstvých buchtiček Fornetti.  Hlavním artiklem 

prodeje se ale velmi rychle stal Kebab na všechny způsoby. Jídlo je primárně určeno 

ke konzumaci jinde, než v místě výdeje, kapacita je totiž pouze osm hostů. 

Manhattan bar 

- Jídlo zde nejspíše nenajdeme, pokud za něj nejsou považovány chipsy. Významný je 

ovšem podnik zejména pro mladou generaci, jelikož se v jeho prostorách konají různé 

diskotéky a události podobného rázu. Snad i proto je vstup limitován dosažením 

sedmnácti let. Více informací je možno naleznout na facebookových stránkách baru. 

Občerstvení Míša 

- Skvělé umístění občerstvení u autobusového nádraží nahrává obstojné návštěvnosti 

podniku. Kapacita čtyřiceti míst umožňuje i konání soukromých akcí.  

Pivnice u Barona 

- Spojení sportu a jídla je skvělou volbou. Právě to a mnoho dalšího nabízí pivnice „U 

Barona“. V prvním patře budovy jsou umístěny dvě bowlingové dráhy, v přízemí se 

potom nachází tradiční restaurace a kavárna. Celkem je možné do podniku vměstnat 

110 osob, 60 vevnitř a 50 na zahrádce. 

Pizzerie Toscana 

- Řadí se mezi hojně navštěvovaná restaurační zařízení v Odrách. Nahrává tomu i její 

poloha vedle druhé budovy městského úřadu na centrálním náměstí. Nabídce dominují 

rozličné druhy pizzy a těstoviny. Dále si můžeme objednat speciality z vepřového, či 

kuřecího masa, bezmasá jídla, ryby, saláty, ale i palačinkové rolky, či deserty. Pro 

zájemce je v provozu i donáška jídla až domů. 
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Restaurace „Staré Odry“ 

- Kromě ubytování nabízí penzion i možnost stravování v restauraci zařízené, stejně 

jako pokoje, čistým venkovským stylem o kapacitě dvacet osm míst s možností 

posezení na zahrádce na dvoře za domem.  

Další zařízení 

- Restaurace „U Zdeňků“  

- Pivovarský šenk 

- Restaurace Flora – pizzerie (rozvoz) 

- Pivnice hotelu Max 

- Restaurace na koupališti (sezónní)  

- Asijské bistro 

Kulturní zařízení 

Městská galerie Odry 

- Nachází se ve stejném vchodě, jako městské informační centrum. Ve výstavním sále 

se celoročně konají rozličné výstavy. Za všechny můžeme zmínit každoroční výstavu 

patchworku, či výstavu prací postižených dětí z místního spolku Zvoneček. Otevírací 

doba se orientuje dle pracovních hodin MIC, kde je umístěn i klíč od galerie. 

Dělnický dům 

- Village sound: Již jsme se o tomto hudebním klubu zmiňovali, ale je třeba jej 

představit i samostatně. „Village Sound je hudební klub, ve kterém jednou až dvakrát 

do měsíce představujeme kapely všech žánrů nejen z naší republiky. Na své si přijdou 

fandové rockové muziky, blues, jazzu a heavy-metalu.“
4
 Během koncertů je 

k dispozici bar s pivem, vínem a nealkoholickými nápoji sloužící k osvěžení hostů. 

Prostor slouží také jako malá galerie děl členů fotoklubu Odry. Village sound 

rozhodně přispívá ke zvyšování atraktivity města. 

- Kinokavárna: Opět místo nacházející se v prostorách Dělnického domu. Každou 

středu se mohou zájemci podívat na promítání filmu, či dokumentu. 

 

                                                           
4
 www.villagesound.cz 
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Městská knihovna 

- Besedy, posezení, akce pro čtenáře 

Komunitní vzdělávací centrum – střední škola Odry 

- Prostory střední školy Odry slouží mnohdy i jako vzdělávací centrum a místo 

dohánění znalostí, či konání různých besed a sezení. 

Příloha číslo 8 – Charakteristika obce Spálov 
Co do rozlohy zabírá Spálov plochu 19,31 kilometrů čtverečných. Nejvyšším bodem 

se označuje kopec Stráž se svými pěti sty čtyřiceti osmy metry nad mořem. Neleží ovšem 

přesně v obci, nýbrž asi jeden kilometr daleko a skýtá nádherný výhled do krajiny, ostatně 

jako celý Spálov, situovaný na vyvýšenině. Někdo říká “Všechny cesty vedou do Říma“ a ve 

Spálově se traduje poněkud upravená verze tohoto tvrzení, „Všechny cesty do Spálova vedou 

do kopce“. Tato skutečnost ztěžuje podmínky zejména cyklistům, ale každý, alespoň trochu 

trénovaný, sportovec toto malé převýšení zvládne. To vlastně potvrzuje i počet obyvatel, který 

v roce 2009 dosáhl počtu 903 usedlíků a mnoho chatařů, chalupářů a sezónních obyvatel, ale 

nebylo tomu tak vždy, jak dokazuje následující graf. 

Graf č. 8.1 Zdroj: vlastní zpracování 

Mohli jsme si všimnout, že počet dlouhodobě klesá. Ovšem v posledním roce došlo 

k mírnému nárůstu, který můžeme přičíst zejména zvýšenému zájmu mladých lidí o bydlení 

v klidnějších místech, na venkově. S počtem obyvatel souvisí i vývoj obyvatelnosti domů. 

Tento poměr ukazuje, kolik obyvatel připadalo v průběhu let na jeden obytný dům, či byt. 

V sedmdesátých letech minulého století nastal obrovský boom výstavby nových domů, proto i 
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index skokově klesl. Naproti tomu v letech devadesátých poklesla výstavba, a to zejména díky 

ekonomické krizi, kdy si vlastní dům nemohl dovolit jen tak někdo. 

Vývoj obydlenosti v obci od roku 1662 do roku 1991 

Letopočet 1662 1794 1850 1870 1900 1930 1960 1970 1980 1991 

Počet 

obyvatel 

381 932 1581 1317 1253 1282 1051 995 981 904 

Počet 

bytů* 

64 142 196 214 235 260 289 292 321 326 

Obydlenost 5,95 6,56 8,06 6,15 5,33 4,93 3,64 3,41 3,06 2,77 

* Do roku 1930 počet obytných stavení 

Tabulka č. 8.1 Zdroj: ONDŘEJ, Antonín. Spálov, v minulosti a současnosti. Městys 

Spálov, 2002. ISBN neuvedeno 

Historie 

Pojďme zabrousit na chvíli do historie tohoto malebného městyse. První písemné 

zmínky pochází ze století čtrnáctého, ale historie nejspíše sahá až do pravěku, jelikož byly 

doloženy nálezy z dob prvního osídlování v době kamenné, z období lidí s kanelovou 

keramikou. Většina nálezů byla náhodně objevena při orbě na polích za místní částí 

nazývanou Kocanda. 

Od doby kamenné již uplynul nějaký čas a o Spálově se začalo znova mluvit až za 

Velkomoravské říše, kdy se v oblasti rozprostírala sídliště, o jednom jsme již mluvili u města 

Oder. Ve čtrnáctém století se začala formovati místní šlechta a jejich pozornost upoutala 

neexistence panského sídla ve Spálově, založili tedy zdejší tvrz, ale o té až později. Šlechta 

původně sídlila v Potštátě, ale ve vsi se jim tolik zalíbilo, že postupně se vše přesunovalo a 

nakonec se zformovalo panství Spálovské. Ovšem ne vždy byli poddaní spokojení s vládnoucí 

vrstvou, proto kolem roku 1680 proběhly postupně tři selské rebelie. Bojovali zejména za 

zlepšení podmínek robotujícího a těžce pracujícího lidu.  

Spálov mnohokrát změnil majitele, ale až hraběti Závišovi se podařilo povýšit vesnici, 

tehdy hustě osídlenou, na městys a to v roce 1828. Na statut města bohužel nesplňoval 

podmínky, zejména velikostní, ale i městys byl velkým pokrokem. Tímto získal Spálov 

zejména tržní právo a právo várečné, tedy vařit své pivo. V okolí zámku se nacházela jak 

pivnice, tak i palírna a jiné významné budovy. Jednu dobu patřila obec dokonce i k majetku 
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rodu Kinských, ale jen na dva roky, poté byli nuceni jej prodat a dokonce se pokusili zničit 

veškerý archiv nacházející se v budově. Zejména díky zásluze pana Vilibalda Ševčíka byly 

některé důležité listiny zachráněny a schovány pro další generace.  

Konečně roku 1848 byla zrušena robota a sedláci mohli konečně pracovat na svém 

pozemku. Ale ani tato skutečnost nedonutila některé obyvatele před exilem zejména 

v Americe. Velmi početná skupina odešla do státu Texas a potomci zde žijí dodnes.  Ovšem 

těmito léty pohnutá historie městysu nekončí. Nejen Švédové za pobělohorské doby pustošili 

okolí, ale Druhá světová válka zasáhla, samozřejmě, i sem a to možná tím více, že Spálov se 

nacházel na samé hranici Sudetského Německa. Sice nebyl nikdy připojen, ale ovlivněn byl 

markantně, ovšem po válce se vše zase vrátilo do starých kolejí a s menšími rekonstrukcemi, 

či novými domy, se tvář Spálova nezměnila až dodnes. 

Ještě jeden dovětek bychom mohli věnovat samotnému jménu „Spálov“. Nejedná se, 

jak by se zdálo, o odvozeninu slova spát, to by byl nážev spíše Žďár, či Žďárec. Dlouho bylo 

jméno záhadou i pro toponomiky, tj vědce zabývající se vlastními jmény zeměpisnými. 

Nakonec usoudili, že se jedná o příbuzné jméno slova spáti a doslova znamená „patřící 

Spálovi“, protože slovesa se za doby tvorby příjmení často přechylovala na Vlastní jména. 

Jako například Dřímal, Hnízdil apod. 

Současnost  

Dnes již netvoří hlavu obce šlechta, ale sedmičlenné zastupitelstvo v čele s uvolněným 

starostou, dnes starostkou, Marií Flodrovou. Všichni členové jsou voleni na čtyřleté volební 

období, ale již dlouhá léta stále dokola vyhrává strana KDU-ČSL, která má v obci opravdu 

širokou členskou základnu, většina obyvatel se řadí k věřícím a právě proto je úspěch 

katolické politické strany tak velký. 

V městyse nesmí chybět ani budovy a služby sloužící místním občanům, souhrnně tyto 

služby nazýváme občanská vybavenost. Řadíme do ní místní základní a mateřskou školu, 

školní družinu, pobočku základní umělecké školy Odry, knihovnu, poštu, tři prodejny 

smíšeného zboží, masnu, zdravotnické středisko, tělocvičnu, dvě hřiště, prostor pro volný čas 

budovaný na Panské zahradě, pekárnu, sokolovnu, květinářství se zahradnictvím a dvě 

restaurace. Může se zdát, že pro obec s ani ne devíti sty obyvatel je to až příliš, ale všechny 

budovy jsou plně vytížené a o klientelu opravdu nemají nouzi, dokonce prosperují. Snad je to 

dáno i přátelskou atmosférou v obci, kde se lidé navzájem znají a mají si co říct. To samé 

můžeme říci i členech mnoha zdejších společenských organizací. Kromě tradičního Sokola a 
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Skautů působí na území obce i Sbor dobrovolných hasičů, Český červený kříž, Český svaz 

žen, Český zahrádkářský svaz, Český svaz chovatelů, Myslivecké sdružení Královec, 

Dechovka Spálovanka, Dětský kroužek lidových tanců Spálováček, vlastivědný kroužek 

Oderské vrchy, Divadelní soubor Dolňáci, Český svaz včelařů, Občanské sdružení Tora, 

Smíšený pěvecký sbor či Spálovský Dixieland. Všechny tyto organizace plně fungují a 

několikrát ročně to i dokazují na různých soutěžích, přehlídkách, vystoupeních či koncertech. 

Spálovská přehrada 

V budoucnu se vážně uvažuje o výstavbě vodní nádrže Spálov, popřípadě i vodní 

nádrže Heřmánky a jejich propojení do přečerpávací vodní elektrárny. Kdyby byla vystavena 

pouze jedna nádrž, potom vybudování malé vodní elektrárny na její hrázi. Plány na nádrž 

existují již bezmála dvě stě let, ale vždy se našel důvod pro odložení projektu, čemuž jsou 

velmi rádi zejména obyvatelé okolních obcí, protože jsou si velmi dobře vědomi, že výstavba 

by pro turismus v oblasti znamenala velkou ránu. Je jen málo turistů, kteří chtějí jet do oblasti, 

která je z jedné strany ohraničena vojenským újezdem Libavá a z druhé vodní nádrží 

s elektrárnou.  Soustava nádrží by se měla propojit s nádrží Kružberk a v budoucnu možná i 

s přehradou Slezská Harta.  

Do dnešního dne bylo vypracováno dvanáct různých variant projektů a nejnovější 

počítá se zahájením výstavby již kolem roku 2015. Vodní plocha má mít tyto rozměry: plocha 

– 830 hektarů, objem – 285 milionů metrů krychlových, výška hráze 97 metrů. Celá nádrž by 

měla procházet Něčínským údolím, které je ale domovem mnoha chráněných druhů rostlin a 

živočichů a navíc je snad jedinou možností podívat se do panenské přírody a odpočinout si od 

civilizace. V místě plánované záplavy se navíc rozkládá i rekreační areál Hadinka a dokonce i 

poutní místo Panna Maria ve skále. To ovšem zřizovací firma omlouvá tím, že nádrže budou 

sloužit při možném nedostatku pitné vody a také budou zásobovat okolí elektřinou, ovšem 

z mého hlediska se tyto „výhody“ nemohou rovnat nevýhodám. Velkým odpůrcem projektu je 

zejména pan Petr Lelek, který proti výstavbě aktivně bojuje. 

Poskytované služby 

Vybavenost ve službách je velmi důležitým kritériem pro celkový dojem turisty z dané 

destinace. Katastr městyse Spálova je velmi rozsáhlý a v několika případech zasahuje mírně i 

do katastrů jiných obcí, jelikož historickou hranici tvoří řeka Odra a ta se různě klikatí ve 

svém údolí, proto bylo těžké vytvořit správnou hranici katastrálně. Díky tomu spadá do 
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oblasti i několik zařízení poměrně vzdálených, jako například Švamlův mlýn nacházející se 

nedaleko obce Klokočůvek. 

Stravování 

Pohostinství U stromu 

- Pro hladové návštěvníky samotného Spálova je ideální právě tato restaurace. Nachází 

se ve středu obce, hned vedle obecního úřadu a nabízí nepřeberné množství pochutin i 

jiných služeb. Pro nekuřáky je připraven sál, který slouží zároveň jako kavárna a 

cukrárna, ale obsluha je zde stejná, jako ve výčepu. Navíc pro děti, i jejich rodiče 

mohou být zajímavé hračky, jako například trampolína obehnaná bezpečnostní sítí, 

kulečník, možnost kreslení apod. 

- Oproti tomu výčep je zasvěcen spíše pro dospělé, jelikož je kuřácký. Najdeme zde 

výčepní zařízení na pivo i kofolu a mnoho jiných druhů alkoholu. Posezení na 

dřevěných masivních lavicích u masivních stolů opravdu může návštěvníka vtáhnout o 

století zpět do starých dobrých sedláckých dob. Snad tuto atmosféru posiluje i 

příjemný personál a velká nabídka jídel teplé i studené kuchyně a o víkendech 

dokonce pizza. 

Restaurace Na hřišti 

- Restaurace menšího významu, zejména kvůli své skryté poloze. Ví o ní pouze místní, 

či lidé, které sem místní vzali. Je postavena v těsné blízkosti fotbalového hřiště na 

okraji vesnice a kolem jsou pouze pole a louky. Oproti tomu výhodou zdejšího 

zařízení je kompletně zrekonstruovaný interiér a možnost přinést si nápoje i jídlo až na 

hřiště a, například, sledovat fotbalový zápas. Ty se tady konají zejména v letní sezoně 

téměř každý víkend a v několika kategoriích. Děti, dorost a muži. Jako rarita je zde i 

tým seniorů, ale ten hraje výlučně benefiční zápasy pro pobavení návštěvníků. Mimo 

jiné hráli i s týmem dorostenek z FC Baník Ostrava. 

- Opět si můžeme objednat teplou i studenou kuchyni, ale vnitřní prostory slouží spíše 

ke sledování fotbalových, či jiných sportovních utkání na promítacím plátně či velké 

plazmové televizi. 
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Hotel Maria skála 

- Místo v těsné blízkosti poutního místa Panna Maria ve skále, když mluvíme o těsné 

blízkosti, máme na mysli vzdálenost asi dvacet metrů. Na venkovním prostranství jsou 

umístěny lavičky a stoly sloužící pro venkovní konzumaci, či jen k pohodlné 

konzumaci piva, ovšem za nepříznivého počasí jsou vnitřní prostory plně k dispozici a 

připravené posloužit. Kuchyně je zde velmi dobrá a nabízí i studené i teplé pokrmy. 

K pronájmu slouží i koliba vystavěná v selském stylu sloužící zejména pro stylové 

firemní večírky či jiné soukromé akce. Při jídle je možné sledovat přírodu v okolí, 

která patří k těm nejkrásnějším. 

Švamlův mlýn 

- Již jsme se o něm zmiňovali u obecné charakteristiky nabízených služeb turistům. 

Jedná se o asi nejvzdálenější zařízení, jaké v katastru městyse najdeme. 

- Restaurace oplývá kapacitou 45 hostů a v hezkých dnech není problém sednout si i na 

zastřešenou terasu s dalšími pět a dvaceti místy, odkud je skvělý výhled na dětské 

hřiště a zbytek areálu, který je pro nejmenší návštěvníky skvělou možností zabavení 

v době, kdy rodiče sedí u piva, či vína a třeba si povídají se známými.  

- Cenová relace je ovšem poněkud vyšší, ale prostředí je zase stylově zařízené ve 

staročeském stylu, i personál má pracovní oblečení ve stejném duchu. Rozhodně není 

od věci se v tomto zařízení také zastavit. 

Ubytování 

Pohostinství U stromu 

- Kromě skvělého jídla nabízí pohostinství i ubytování v podkroví, ale zejména pro 

turisty, jelikož standart bydlení není příliš vysoký, ale i cena tomu odpovídá. Kapacita 

činí osm lůžek na dvou pokojích, které jsou ovšem nově zrekonstruovány ve velmi 

útulném duchu. A s vlastním sociálním zařízením. 

- Ceník 

Cena za osobu/noc 270 Kč 

Cena za osobu/noc – více, než pět nocí 170 Kč 

Tabulka č. 8.2 Zdroj: www.pohostinstviustromu.cz/ubytovani/ 
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Hotel Maria skála 

- Hotýlek v údolí řeky Odry skrývá pod svou střechou třicet dva lůžek a pro méně 

náročné turisty je připraveno i sto dvacet lůžek ve venkovních chatkách. Ty jsou často 

využívány zejména dětskými tábory a jinými dětskými zařízeními. Hotel samotný je 

vhodným místem pro pořádání konferencí menšího rozsahu, podnikových akcí, 

školení, škol v přírodě, školních výletů, sportovních soustředění a mnoho jiného. Pro 

sportovní vyžití nabízí hotel i vstup na fotbalové a basketbalové hřiště, kuželny a dále 

nabízí půjčení kol pro vyjížďky do krásného okolí. 

- Výlety do okolí jistě potěší mnohé turisty, jelikož příroda je opravdu na dosah ruky, 

zejména již mnohokrát zmiňované údolí Odry a Něčínského potoka nabízí nádherné 

zážitky a pohledy. 

- Ceník 

Hotelová budova 

Typ ubytování Cena za osobu/noc 

Hotel 300 Kč 

Hotel se snídaní 350 Kč 

Pokoj s příslušenstvím 400 Kč 

Pokoj s příslušenstvím se snídaní 450 Kč 

Chatky  

Typ ubytování Cena za osobu/noc 

S vlastním spacím pytlem 170 Kč 

S dekou a povlečením hotelu 220 Kč 

- V případě delšího pobytu možnost slevy 

- V létě solární ohřev vody a společné sociální zařízení v chatovišti  

 

Tabulka č. 8.3 Zdroj: www.mariaskala.ic.cz/ceny.html 

Typ pokoje Kapacita 

Dvoulůžkový 9 pokojů 

Třílůžkový  3 pokoje 

Šestilůžkový  1 pokoj 
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Penzion Švamlův mlýn 

- Hotýlek nedaleko obce Klokočůvek nabízí kromě restaurace i ubytování a to hned na 

čtyřiceti lůžkách v celkem osmnácti, komfortně zařízených, pokojích. Všechny pokoje 

disponují sociálním zařízením i jinými vymoženostmi, včetně internetového připojení, 

které v předchozích zmíněných objektech chybí. Problémem není ani pronájem větších 

prostor penzionu pro firemní, či soukromé akce v příjemném prostředí Oderska.  

- Majitel nabízí pronájem horských kol a jiné sportovní aktivity, jako různá hřiště, 

venkovní bazén, apod. 

- Ceník 

Typ pokoje 1 osoba 2 osoby 3 osoby 4 osoby 

Dvoulůžkové apartmá 1 100 Kč 1 500 Kč - - 

Dvoulůžkový pokoj 900 Kč 1 100 Kč - - 

Třílůžkový pokoj 900 Kč 1 100 Kč 1 300 Kč - 

Čtyřlůžkový pokoj - 1 100 Kč 1 300 Kč 1 600Kč 

Přistýlka 300 Kč/den 

Dětská postýlka 

včetně lůžkovin 

100 Kč/celý pobyt 

pes 150 Kč/den 

Děti do 3 let bez 

nároku na lůžko a 

stravu 

Zdarma  

Tabulka č. 8.4 Zdroj: www.svamluvmlyn.cz/?page_id=15 

Rekreační objekty 

Rekreační středisko Hadinka 

- Volnočasové rekreační středisko v nádherné přírodě Něčínského potoka. I toto místo 

je v plánované zátopové oblasti v případě realizace projektu Spálovské vodní nádrže. 

Prostředí opravdu patří mezi ty romantické s duchem divoké přírody.  

- Ubytování je nabízeno v různých druzích ubytovacích jednotek, chatkách, karavanech, 

či stanech, které si tedy musejí návštěvníci přinést sami. Chatky již nepatří 

k nejnovějším, ale svému účelu jistě postačí, navíc ani cena není nijak vysoká a za ten 

pohled a poklid v okolí to stojí. 
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- Každoročně jsou v areálu pořádány srazy motorkářů s velmi hojnou účastí a neméně 

vyhlášená technoparty se také koná ve zdejším areálu, kde mají návštěvníci možnost i 

zchladit se v bazénu, či osvěžit se u baru, který je zde také provozován. 

- Ceník 

Osoba/den s povlečením 150 Kč 

Osoba/den bez povlečení 110 Kč 

Společenská místnost s krbem – 

jednorázově 

600 Kč 

Domácí mazlíček/den 20 Kč 

Parkovné v areálu – jednorázově 50 Kč 

Vlastní stan – osoba/den 50 Kč 

Vlastní karavan – osoba/den 50 Kč 

Tabulka č. 8.5 Zdroj: www.hadinka.opavsko.com/ 

- V areálu je dokonce i možnost stravování, ale jen v hlavní sezoně. Veškeré informace 

jsou dostupné na uvedené internetové adrese. 

Sokolovna 

- Celkově zrekonstruovaná, do oranžova laděná budova situovaná ve středu obce, hned 

vedle Pohostinství U stromu tvoří dominantu náměstíčka, mnoho obyvatel ji používá 

jako orientační bod. 

- O samotné stavbě bylo rozhodnuto roku 1929, kdy bylo již pro Sokoly neúnosné 

existovat bez budovy, kde by mohly realizovat veškeré své aktivity, zejména 

cvičební. Základní kámen položili slavnostně v roce 1831 a již roku 1932 proběhla 

kolaudace a objekt mohl být používán. Ovšem oproti počátečnímu projektu se museli 

realizátoři odklonit, zejména kvůli finančním prostředkům. Původní rozpočet činil asi 

čtyři sta tisíc korun, což byla v tehdejší době obrovská suma. K dispozici dali jen 

necelou polovinu, proto bylo rozhodnuto o etapovém provedení a v daném roce byla 

zrekonstruována první část budovy. Ukázalo se ale, že není radno šetřit příliš. Stav 

před rekonstrukcí opravdu neodpovídal potřebným podmínkám pro bezpečný provoz. 

Možná za to mohl i účel budovy za druhé světové války. V té době zde fungoval 

lazaret pro zraněné vojáky a v dalších částech fungovala mateřská škola, nakonec 
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byla Sokolovna převedena na Český svaz sokolský a činnost jednoty v obci pomalu 

uhasla.  

- Zlom nastal až v roce 1989, kdy byla činnost obnovena a budova vrácena do jejich 

rukou. Stav byl ovšem tak katastrofální, že se muselo uvažovat o rekonstrukci, na tu 

ale neměli Sokoli peníze, proto se nakonec objekt převedl pod obec, která požádala o 

dotaci z Evropské unie, a nakonec jí bylo vyhověno. Rekonstrukce započala roku 

2008 a dokončena byla asi tři roky od započetí prací. Nakonec se rozpočet stanovil na 

úctyhodných 24 725 477 korun, z čehož naprostou většinu pokryla dotace. 

- V dnešních dnech slouží Sokolovna všem obyvatelům obce, i přespolním. Celý objekt 

je otevřen k pronájmu, i jeho jednotlivé části, zejména pro menší společenské akce a 

oslavy. Dále se v objektu nachází kuchyně, bar, velký sál, malý salonek, předsálí, dvě 

klubovny, společenská místnost, sociální zařízení včetně sprch a jiné. Mezi akce 

pořádané obcí i soukromými subjekty řadíme různé plesy, zábavy, koncerty, výstavy, 

školní akademie, divadla, promítání apod. Dokonce byla částečně obnovena i 

sportovní činnost. Ve vnitřních prostorách se pravidelně cvičí aerobic a na 

venkovním, antukovém hřišti je k dispozici volejbalová síť a každý si může za 

pěkných dní zahrát s přáteli.  

- Opravená budova se rychle stala sociálním i kulturním středem obce Spálova. 

Nářečí Spálovska 

Mezi neodmyslitelné stránky života ve Spálově patří Spálovské nářečí, které je dodnes 

používáno, zejména starší generací. Od okolních obcí se hodně liší a nejspíš nám již nikdo 

neřekne, jak přesně se sem dostalo. Z historického hlediska patří mezi rodinu 

východomoravských nářečí, ale od jejich centra, Uherské Hradiště, Hodonín, Uherský Brod, 

je odděleno jak geograficky, tak i množstvím jiných, zejména valašských lidových řečí. 

V obci Spálov se dochovalo v téměř nezměněné podobě dodnes, zejména díky částečné 

izolaci území, která se projevuje zejména v zimě. První písemný dokument zachycující 

písemnou formu spálovského jazyka pochází z roku 1727 a zaznamenal ji obecní písař 

Antonín Ambrož. Řeč je dodnes živá i díky snaze obecních kronikářů, který lidové materiály 

velmi rádi sbírali a shromažďovali, z těch nejvýznamnějších vzpomeňme Vilibalda Ševčíka, 

Františka Šustka a v poslední době zejména pana Josefa Malchera, který je kronikářem 

Spálova do dnešních dnů a o archiv se poctivě stará. Hlavním znakem je časté používání 
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zájmen a změna písmene „L“ na „U“. Například „máslo“ se vyslovuje jako „másuo“ apod. 

Pro zajímavost si uveďme malý slovníček pojmů. 

- Admara, -y ž Almara, skříň 

- Babuša, -y ž Šátek na hlavu 

- Bjehávka, -y ž Průjem 

- Camrať ned. Hloupě mluvit 

- Čagan, -a m 1. Okovaná hůl 2. Vysoký člověk 

- Drapnúť dok. Chytit 

- Enemo přísl. Nic 

- Fťuci přísl. Natruc, navzdory 

- Gagocať ned. Kejhat, štěbetat 

- Hrotek, -tka m Nádoba používaná při dojení 

- Chrámať ned. 1. Kašlat 2. Kulhat 

- Kaťor, -a m Smrťoch, mužská figura ze slámy nesená dětmi na smrtnou neděli (děvčata 

mají Mařenu, odvozeninu od Morana, slovanská bohyně smrti) 

- Mňihať sa ned. Mihotat se 

- Obcmrdávať ned. Lelkovat, zevlovat, okounět, nečinně stát 

- Pleskáč, -a m Plochý kámen 

- Říť, -e ž Spodní strana snopu 

- Schlustnúť dok. Spadnout 

- Tora, -y ž stopa 

- Úlehua pomn. Ulehlá pole, lada 

- Vraní sýr, -a m b. Pýchavka 

- Zabokovať dok. Zapadnout s vozem až po boky
5
 

Příloha číslo 9 – charakteristika obce Vražné 

Historie  

Historie obce sahá až do poloviny 14. Století, přesněji do roku 1362. V záznamech jej 

najdeme pod mnoha názvy, nejčastěji ovšem Malé Vrážné nebo Horní Vrážné. Během let 

byly přidruženy další části a postupem času vznikla samotná obec Vrážné. Polohou tuto obec 

                                                           
5
 ONDŘEJ, Antonín. Nářečí Spálovska. Městys Spálov, 2007. ISBN 978-80-254-0623-6 
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můžeme charakterizovat jako nacházející se asi tři kilometry jihovýchodně od města Oder, 

správního centra mikroregionu. Ovšem samotnou vesnici netvoří pouze jedna oblast, pod 

Vrážné spadají i osady Emauzy a Hynčice. Pokud by Vás zajímal původ jména vesnice, jde 

nejspíše o odvozeninu slova „Vráž“, což je výraz pro kopec, vyvýšeninu, takže ve výsledku 

můžeme název přeložit jako „Ves pod kopci“ či „Ves, kde začínají kopce. Téměř celá oblast 

spadala za německé okupace pod Sudety, proto i zde je možno dohledat jiný název, a to 

německý Petersdorf, podle patrocinia, svatého Petra. 

Místní část Vražného – Emauzy 

Tato místní část sice není samostatná, ale jako taková si zaslouží o to více pozornosti. 

I zde se nachází zajímavé budovy a domy, odkazující na šikovnost a rozvinutost našich 

nedávných předků. V minulosti ovšem tomu nebylo vždy tak, jako dnes, Emauzy bývaly 

samostatný správní celek, vesnice. Jednalo se o ves raabizační, to znamená, že sedláci 

pracující na její půdě byli oproštěni od roboty, místo které odváděli panovníkovi poplatky 

v podobě dávek. Velké samostatné statky byly nahrazeny jednotlivými menšími usedlostmi a 

půda byla obhospodařována efektivněji
6
. To vše se dělo kolem roku 1786. Do roku 1848 

ovšem náležely k Oderskému panství, tento stav se změnil až v roce 1850, kdy se s konečnou 

platností zapsaly do zemských desek jako část obce Vrážné. 

Zajímavý název obce má své kořeny v německém slově Emaus, podle starého 

biblického povídání o poutnících jdoucích do Emauz. Prapůvodním obyvatelům přišla 

frekventovaná spojnice Oder a Hranic velmi podobná tomuto rušnému biblickému místu. 

Místní část Vražného – Hynčice 

Svojí velikostí se řadí před Emauzy, také je možno zahlédnout zde více zajímavých 

staveb a památek upomínajících na časy minulé. Ty datujeme již do roku 1362. V roce 1850 

dokonce získaly samostatnost, ale ne na dlouhou dobu. Jedná se o menší vesničku, proto je 

pro ni výhodnější napojení na vesnici větší. Přesně to zjistili i obyvatelé z roku 1953 a 

připojili se k Vrážnému. 

  

                                                           
6
 www.lidova-architektura.cz/architektura-historie/vesnice-osidleni/vesnice-raabizacni.htm 
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Příloha číslo 10 - Protokol kontroly turistického informačního centra 
Jedná se o protokol, který vyplňovali kontroloři při skrytých kontrolách v rámci 

projektu mysterry shopping. Vzor byl zasílán pracovníkům turistických informačních center a 

pro tuto práci jej poskytly pracovnice Městského informačního centra Odry. 
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Příloha číslo 11 – Finanční rozpočet Mikroregionu Odersko v letech 2008 až 

2011 
Konečný stav účtu Mikroregionu od roku 2008 do roku 2010. Veškeré informace 

poskytl městský úřad Odry, odbor financí, konkrétně paní Ing. Martina Paprskářová 

Údaje jsou uvedeny v tisících korun. 

Schválený rozpočet 

na rok 2008 

První 

upravený 

rozpočet 

2008 

Čerpání 

rozpočtu 

ke konci 

měsíce 

října 

Rozpočto

vé 

opatření 

Druhý 

upravený 

rozpočet 

2008 

Čerpání 

rozpočtu 

ke konci 

roku 

2008 

Procentuální 

plnění 

Příjmy 210,0 907,0 1 021,2 116,0 1 023,0 1 299,1 127% 

Výdaje  210,0 1 609,0 1 013,5 116,0 1725,0 1514,0 88% 

+/-8. Třída 0,0 702,0 -7,7 0,0 702,0 214,9 31% 

rozdíl 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0% 

Tabulka č. 11.1 

 

 

 

 

 

Schválený 

rozpočet na rok 

2009 

První 

upraven

ý 

rozpočet 

2009 

Čerpání 

rozpočtu 

ke konci 

měsíce 

října 

Druhý 

upraven

ý 

rozpočet 

2009 

Třetí 

rozpočtov

é opatření 

Třetí 

upravený 

rozpočet 

2009 

Čerpání 

rozpočtu 

ke konci 

roku 2009 

Procentu

ální 

plnění 

Příjmy 210,0 1 352,0 3 505,0 3 574,7 140,0 3 714,7 4 170,1 112% 

Výdaje  210,0 1 352,0 3 194,3 3 574,7 140,0 3 714,7 3 762,6 101% 

+/-8. 

Třída 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -407,5 - 

rozdíl 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 - 

Tabulka č. 11.2  

 

 

 

Složení rozpočtu na rok 2009 z 
pohledu příjmů, výdajů a financování 

Financování

Výdaje

Příjmy

Složení rozpočtu na rok 2008 z 
pohledu příjmů, výdajů a financování 

Financová
ní

Výdaje
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Složení rozpočtu na rok 2010 z pohledu 
příjmů, výdajů a financování 

Financování

Výdaje

Příjmy

Tabulka č. 11.3  

 

 

 

 

 

Tabulka č. 11.4 

 

 

 

 

  

Schválený rozpočet 

na rok 2010 

Čerpání 

rozpočtu ke 

konci měsíce 

října 

První upravený 

rozpočet 2010 

Čerpání 

rozpočtu ke 

konci roku 2010 

Procentuální 

plnění 

Příjmy 308,0 1 092,7 1 135,2 2 558,5 225% 

Výdaje  308,0 1 216,8 1 871,2 3 067,8 164% 

+/-8. Třída 0,0 124,1 736,0 509,4 - 

rozdíl 0,0 0,0 0,0 0,0 - 

 Schválený 

rozpočet 

na rok 

2011 

Čerpání 

rozpočtu 

ke konci 

července 

2011 

První 

upravený 

rozpočet 

2011 

Čerpání 

rozpočtu 

ke konci 

října 2011 

Druhý 

upravený 

rozpočet 

2011 

Čerpání 

rozpočtu 

ke kenci 

roku 2011 

% plnění 

Příjmy 385,5 521,7 2 456,5 1 812,5 2 456,5 2 253,9 

 

97% 

Výdaje 385,5 339,1 2 683,5 315,5 2 683,5 2 122,6 79% 

+/- 8. 

Třída 

0,0 -182,6 227,0 -1 497,0 227,0 -131,3 - 

rozdíl 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 - 

Složení rozpočtu na rok 2011 z 
pohledu příjmů, výdajů a financování 

Financování

Výdaje

Příjmy
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Příloha číslo 12 – Fotografie turistických atraktivit mikroregionu Odersko 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obraz č. 1 - Pohled na Oderské Vrchy 

Zdroj: www.oderske-vrchy.cz/clanek/vodopis/reka-odra-i/1/ 

Obraz č. 2 – Přírodní rezervace „Na 

Čermence“ 

Zdroj: www.mavlast.cz/top-turisticke-

cile.prirodni-zajimavost-na-cermence 

Obraz č. 3 – Kostel sv. Anny, Heřmánky 

Zdroj: www.hrady.cz/?OID=7931&PARAM=2 

Obraz č. 4 – Dřevěná zvonice, Jakubčovice nad 

Odrou 

Zdroj:imoravskekravarsko.cz/tema/tema.phtml?id=3

416 

Obraz č. 5 – ALCATRAS arena, Jakubčovice nad 

Odrou 

Zdroj: www.paintballelite.cz 
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Obraz č. 6 – Kaple sv. Anny, Hůrka (Jeseník 

nad Odrou) 

Zdroj: www.hrady.cz/?OID=11147 

Obraz č. 7 – Zámek, Jeseník nad Odrou 

Zdroj: jaroslaw.blog.cz/1102/vykonny-rozhlasovy-

prijimac-58-rue-pergol-se-v-sestnactem-parizskem-

obvode-a-detsky-filmovy-festival-filmak-2005-v-

dobranech 

Obraz č. 8 – Kostel sv. Vavřince, Luboměř 

Zdroj:ilubomer.cz/encyklopedie/objekty1.pht

ml?id=99677 

Obraz č. 9 – Kostel Navštívení Panny Marie, 

Mankovice 

Zdroj:imankovice.cz/encyklopedie/objekty1.phtml?id=

51427 

Obraz č. 10 – Výškový profil naučné stezky Stříbrný chodník, Odry 

Zdroj: www.vyletnik.cz/turisticke-trasy/severni-morava/ostravsko-a-poodri/2168-ns-stribrny-chodnik/ 
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Obraz č. 11 – Kostel sv. Bartoloměje, Odry 

Zdroj: www.nockostelu.cz/?pg=317 

Obraz č. 12 – Zámecký park, Odry 

Zdroj: foto.mapy.cz/251671-Zamecky-park-Odry 

Obraz č. 13 – Zvonička sv. Floriána, Vražné 

Zdroj:iliberecky.fos.cz/encyklopedie/objekty

1.phtml?id=99507 

Obraz č. 14 – Areál „Pod Emauzy“, Emauzy (Vražné) 

Zdroj:ivrazne.cz/index.php?option=com_content&view

=article&id=1696:areal-u-rybnika-pod-

emauzy&catid=134&Itemid=640&lang=cs 

Obraz č. 15 – Rodný dům J. G. Mendela, 

Hynčice (Vražné) 

Zdroj: www.hrady.cz/?OID=10529 

Obraz č. 16 – Vynášení „Smrtek“, Spálov 

Zdroj: Vlastní archiv 
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Obraz č. 17 – Petrova skála, Spálov 

Zdroj: Vlastní archiv 
Obraz č. 18 – Panna Maria ve skále, Spálov 

Zdroj: www.ado.cz/poutni/spalov_mariastein.htm 

Obraz č. 19 – Oderská Mlýnice České 

spořitelny, Spálovský mlýn (Spálov) 

Zdroj: Vlastní archiv 

Obraz č. 20 – Ostroh Švédská skála, Spálov 

Zdroj:iwww.geocaching.com/seek/cache_detai

ls.aspx?guid=f95f144a-ff63-449d-be17-

c440692dc871 

Obraz č. 21 – Spálovský zámek, Spálov 

Zdroj: foto.mapy.cz/229390-Spalov-zamek-

jizni-pruceli-s-operaky-z-navsi 

Obraz č. 22 – Kostel sv. Jakuba Vyššího 

Zdroj: www.nockostelu.cz/index.php?pg=kost1656 


