
 Vážení občané, dovolte mi, abych vás seznámila s příjemnou 
povinností, která je pro mě nová. Po mém zvolení starostkou jsem 
musela řešit otázku, jak to bude s našimi jubilanty, kdo jim nyní 
bude chodit jménem obce přát. Dříve tuto akci zajišťoval sbor 
pro občanské záležitosti. Já jsem si ovšem myslela, že přání našim 
občanům je milou povinností každého starosty.
 Ještě jsem se ani nestačila rozkoukat v kanceláři a už mě vybavi-
li balíčkem a přáním a já vyrazila na svou první gratulaci. Hlavou 
se mi honili myšlenky. Zvládnu to? Příjmou mě vůbec? Navždy 
budu mít v paměti paní Hönigovou, moji první jubilantku, která 
mě velmi vlídně přivítala. Já se představila a protože vím, že mé 
příjmení může být pro některé nic neříkající, měla jsem v záloze 
své rodné příjmení Benýšková a následně Mezuliáníková. Tam je 
vždy větší jistota, že jméno mého dědečka, ředitele školy, pana Jin-
dřicha Mezuliáníka bude mít úspěch. Jsem ráda, že mám takový 
rodokmen. A dokonce na mé poslední návštěvě jsme vzpomněly 
ještě na moji prababičku, paní Beranovou. Nejsou to ovšem pouze 
vzpomínky nebo nářky nad špatným zdravím. Většinou je slyšet 
z hlasu jubilantů i optimismus a spokojenost. Jen v případě ztráty 
blízké osobnosti je cítit prázdnota a smutek.
 Děkuji všem jubilantům za milé přijetí a přeji jim, ale také 
vám všem  hlavně hodně štěstí, protože kdo ho má, tak má vlastně 
úplně všechno.

Mgr. Sylva Stavarčíková
Starostka obce

 V dubnu 2011 jsme požádali firmu SIGMAINVEST spol.s 
r.o. o technickou pomoc při řešení problémů na ČOV Horka nad 
Moravou. Na konci července nám předali dokumentaci -Vyhod-
nocení provozu ČOV Horka nad Moravou po napojení obce Skr-
beň, Sigmainvest spol.s r.o., která hodnotí současný stav, ale také 
navrhuje možná řešení.
 ČOV pracuje v současné době z hlediska hydraulického a lát-
kového zatížení v oblasti maximálního zatížení. Vzhledem k ak-
tuálnímu stavu, musíme řešit současný stav v nejbližším možném 
termínu a to v několika po sobě následujících krocích. Jedná se 
o krátkodobá a střednědobá opatření, která zajistí provoz ČOV. 
V tomto případě se jedná částku cca 700.000,- Kč. Nevyhneme 
se bohužel dlouhodobému opatření, které nás čeká v době tří let. 
Celková rekonstrukce ČOV  na cílový strav (počet obyvatel obou 
obcí v průběhu 10 let) a na požadované parametry odtoku s ohle-
dem na stáří  ČOV je cca 12.mil. Konkrétní návrh bude až po 
projektu rekonstrukce ČOV Horka nad Moravou. 
 Co říct závěrem. Na problémy na ČOV upozorňovala 
RNDr. Česalová, dozor provozu ČOV, už poslední dva roky. Bo-
hužel nedošlo k řešení tohoto problému, ale pouze k jeho oddá-
lení. RNDr. Česalová přijala pozvání a všechny zastupitele sezná-
mila se stavem ČOV . Byla ráda, že konečně si někdo uvědomuje, 
že danou situaci je potřeba začít co nejrychleji řešit. Ale problémy 
jsou od toho aby se řešily, ale bohužel to něco stojí. 

Mgr. Sylva Stavarčíková

KOSTEL
PRO  VŠECHNY – VĚŘÍCÍ   I   NEVĚŘÍCÍ
  
 V zimních měsících bývá v kostele poměrně chladno, to není 
žádná nová informace, a proto  jsme se rozhodli zpříjemnit pobyt 
v prostorách kostela a nainstalovat topení, aby mohl být kostel 
více využíván všemi občany. Místní akční skupina – Moravská ces-
ta (Litovelsko – Pomoraví) vypsala dotační titul v rámci rozvoje 
venkova, tak  jsme se přihlásili také. 
 Projekt jsme nazvali „Aby  bylo v kostele lidštěji“. Partnerem 
celého projektu byli Obec Horka nad Moravou, Základní škola 
a Mateřská škola Horka nad Moravou, Sbor dobrovolných hasičů 
Horka nad Moravou  a v neposlední řadě i místní podnikatel – 
pan Suchý. 
Celkový rozpočet byl v hodnotě  Kč 313.085,- Kč. 
Dne 14. 6. 2011 se uskutečnilo veřejné slyšení na Obecním úřadě 
v Července.  Prosadit náš projekt nebylo vůbec jednoduché. Ko-
mise  posuzovala 21 žádostí a neměla to  snadné.
Mezi vybranými projekty byl i náš – byla nám přidělena dotace ve 
výši 79% celkových nákladů, tj. Kč 215.370,- Kč.

     Všem našim partnerům  děkujeme. Budeme se snažit kostel, 
který je v naší obci významnou kulturní památkou, zpřístupnit co 
nejširší veřejnosti.

Za Římskokatolickou farnost sv. Mikuláše v Horce nad Moravou
Karel  Dohnal

člen ekonomické rady farnosti

Cena stočného 

 Zastupitelstvo obce schválilo cenu stočného od 2. pololetí 
2011 ve výši 20,-Kč/m3 bez DPH.
První otázka, která nás teď všechny napadne. Proč? 
 V médiích se objevila prohlášení starostů, že obce jsou rády, 
že si mohou provozovat  vodovody a kanalizace, které jim zůstali 
v majetku, které nedarovali nadnárodním společnostem. Zajišťují 
jim příjem do obecní pokladny. V naší obci je to bohužel naopak.  
Náklady na provoz ČOV činili v minulém roce 1.440.651,-Kč, 
příjmy byli 1.175.418,-Kč  , obec tedy doplácela na její provoz. 
Ovšem by měl být také vytvářen rezervní fond, ve kterém by měly 
být peníze na případné opravy, rekonstrukce, modernizace. 
 Čistírna odpadních vod sloužila pro čištění splaškových od-
padních vod z obce Horka nad Moravou do července 2010. Od 
srpna 2010 byla postupně napojována na ČOV obec Skrbeň. 
Obec Skrbeň je od ledna 2011 téměř celá napojená. Kanalizace 
ČOV je oddílná gravitační      (zvlášť splašková a dešťová), obec 
Skrbeň je odkanalizována tlakovou kanalizací, která je zaústěna 
do gravitační kanalizace Horky nad Moravou. Do naší splaškové 
kanalizace nesmí být napojena voda dešťová. Každý se zavazuje ve 
smlouvě o napojení, že do této kanalizace nebudou svedeny vody 
dešťové. Jak si potom vysvětlit, že v období dešťů je nátok na ČOV 
o 120 m3 větší než v době sucha? Opravdu se všichni drží smlouvy 
a mají správně napojeny odpadní vody? Tyto otázky ale netrápí 
špatně napojené občany. Voda odteče z domu a nikdo přece neví 
čí je. Trápí ovšem provozovatele ČOV, protože hydraulicky zatě-
žuje čistírnu. 

HORECKÝ ZPRAVODAJ
08/2011



Z činnosti klubu seniorů
 Klub seniorů vykročil do 11. roku svého trvání. Má 73 členů, 
kteří se  schází každých 14 dní v klubu, kde je připraven program, 
často s pozvanými hosty.
 Každou středu  chodí cvičit do klubu kolem dvaceti cvičenek. 
Ty také připravují taneční vystoupení na seniorské akce – v Horce 
na plese, ve Skrbeni MDŽ a 100 let Sokola. Pravidelně se účastní 
setkání tanečních skupin seniorů ve Velkém Týnci.
 Z akcí připomenu zdařilou velikonoční výstavu, oslavu MDŽ 
a Dne matek s vystoupením dětí z MŠ. Společně jsme navštívili 
arcibiskupský palác a účastnili se Noci kostelů v Olomouci. Člen-
ky se také podílí na vítání občánků v obci.
 V červnu byl velmi pěkný zájezd do Babiččina údolí, který ješ-
tě připravila paní Koloušková, zakládající členka klubu. Patří ji 
dík za skvělou a obětavou práci.
 Koncem června se členové klubu schází v areálu Doly, kde také 
cvičenky vystupují se svým programem. 
 Už tradičně se podílíme na vzpomínkovém odpoledni k uctění 
památky Mistra Jana Husa. Do průvodu se vypraví kolem třiceti 
Hanáků a Hanaček v krojích. Většina krojů je majetkem klubu.
 O prázdninách pravidelně vyjíždíme na kolech po cyklistic-
kých stezkách v Pomoraví. 
 20. června se uskutečnil vlakový výlet do Lázní Luhačovic a na 
září se připraven zájezd do Lednice. 
 Naše činnost je pestrá a rádi bychom přivítali do klubu další 
seniory. Neseďte doma, přijďte mezi nás! 

Ludmila Nepožitková

V naší obci se od 1.1. 2011 do 30. 6. 2011 narodilo 13 dětí:

Lukáš Rusler, Marie Deaková, Elen Chadimová, Justýna Vodič-
ková, Johanka Eliášová, Matyáš Valenta, Vít Nemrava, Jan Třeti-
na, Vít Švajda, Viktorie Kadlecová, Dominika Dvorská, Vojtěch 
Drexler, Adéla Sťahelová

a zemřelo 13 občanů

Vlasta Bolová, Jiří Nepustil, Jarmila Dostálová, Jiřina Najdekro-
vá, Anna Sťahelová, Rostislav Spáčil, Ladislava Poulíčková, Vladi-
mír Svačinka, Josef Svozil, Karla Koloušková, Vratislav Kopecký, 
Růžena Vitásková, Miroslav Nevěřil

Památka upálení mistra Jana Husa

 Setkání k památce upálení mistra Jana Husa se konalo letos již 
po dvanácté. Toto setkání je krásná obecní tradice, která byla obno-
vena v roce 2000, kdy se konala  po dlouhých padesáti letech. Je to 
jedna z příležitostí pro setkání občanů. Sraz účastníků byl u „husit-
ské kapličky“, odtud vyrazil průvod za hojné účasti hanaček a haná-
ků k pomníku, kde byla za státní hymny položena kytice, následně 
prošel průvod obcí do areálu hasičské zbrojnice. 
 Starostka obce všechny  přivítala, poděkovala organizátorům  
a popřála příjemnou zábavu. Následně promluvil farář Církve čes-
koslovenské husitské František Konvalinka, s pozdravem se také při-
pojil farář Rostislav Valušek. Hranici za doprovodu pěveckého sboru 
zapálila paní Dobruška Trejtnarová. 
 Následovala příjemná zábava s hudebním doprovodem J + J. Ni-
kdo nespěchal domů, hasiči tentokrát vsadili na správnou muziku. 

Mgr. Sylva Stavarčíková

PARCELY PRO VÝSTAVBU RODINNÝCH DOMŮ
V HORCE NAD MORAVOU

Obec Horka nad Moravou
- V Horce nad Moravou žije 2300 obyvatel
- Vzdálenost od Olomouce 6 minut jízdy autem
- Ideální napojení na Olomouc autobusovými i železničními spo-

ji, nově budovaná cyklostezka
- Plná občanská vybavenost – kulturní středisko, knihovna, zdra-

votní středisko (praktický,
- Dětský lékař, zubní ordinace a lékárna)
- Základní škola, rekonstruované zázemí, vč. nového sportovního 

hřiště
- Mateřská škola 
- Bohatý kulturní život i zázemí pro sportovní využití – Ekologic-

ké centrum Sluňákov
- Lovecká chata, oddíl kopané, házené, lední hokej, motokrosová 

trať, inlineová dráha, koupaliště Poděbrady, myslivecké sdruže-
ní,místní rybářská organizace, 

- CHKO Litovelské Pomoraví, klub Seniorů, Hasiči atd.
- Odpovědné vedení obce a vstřícný úřadChceš se stát redaktorem Horeckého zpravodaje ?

Máš nápady, baví tě sledovat dění v obci, rád píšeš? Tak to potom 
jsi ten pravý a my budeme rádi, když nám pomůžeš s vydáváním 
Horeckého zpravodaje.

Zastupitelstvo obce



PRODEJ STAVEBNÍCH PARCEL
NA OLOMOUCKÉ ULICI

V HORCE NAD MORAVOU
 Tak jak jsme dříve avizovali, nové obecní zastupitelstvo přijalo 
novou strategii v prodeji obecních pozemků.
 V lokalitě Olomoucká ulice proběhne prodej a následná vý-
stavba ve dvou etapách. V první bylo nabídnuto zájemcům 19 
parcel z nichž je 16 zamluveno.
 Zhruba v časovém horizontu dvou měsíců by mohlo být vydá-
no územní rozhodnutí a  následně dojde k prodeji parcel novým 
vlastníkům.
 Finanční prostředky, které touto operací získáme, budou vy-
užity z 50% na inženýrské sítě, komunikace a tak dále. Druhá 
část financí bude využita při investičních akcích v Horce, napří-
klad chodníky Skrbeňská – Olomoucká, cyklostezka, přechod pro 
chodce apod.

Pozemky Parcelní č. Výměra v m2 Cena za m2 v Kč

Pozemek č. 1 Z A D Á N O  617 1500
Pozemek č. 2 Z A D Á N O  525 1500
Pozemek č. 3 Z A D Á N O  525 1500
Pozemek č. 4 Z A D Á N O  525 1500
Pozemek č. 5 Z A D Á N O  525 1500
Pozemek č. 6  891 1500
Pozemek č. 7 Z A D Á N O  748 2000
Pozemek č. 8 Z A D Á N O  475 2000
Pozemek č. 9 Z A D Á N O  480 2000
Pozemek č. 10  631 2000
Pozemek č. 11  465 2000
Pozemek č. 12  449 2000
Pozemek č. 13 Z A D Á N O  660 1500
Pozemek č. 14  671 1500
Pozemek č. 15 Z A D Á N O  564 1500
Pozemek č. 17 Z A D Á N O  608 1500
Pozemek č. 18 Z A D Á N O  608 1500
Pozemek č. 19  675 1500
Pozemek č. 37  881 1500



Jak se dařilo házenkářskému oddílu TJ Sokol 
Horka nad Moravou v uplynulé sezóně a jaké 
plány má házenkářská obec v Horce do nad-
cházejícího soutěžního ročníku.

 Tato sezóna byla startovací čára pro nově vzniklý oddíl házené, 
v Horce nad Moravou. Zatím oddíl reprezentovalo jedno družstvo 
mladšího žactva.
 Smíšené družstvo mladšího žactva, které bylo doplněno i hráči 
věkově spadajících do kategorie mini žactva se v soutěži spíše otr-
kávalo a sbíralo první házenkářské zkušenosti. Cíle byly tudíž jas-
ně dané. Zejména seznámit se s házenou na soutěžní úrovni a při-
pravit děti na následující sezónu, tedy 2011/2012. Cílem nebylo 
dosáhnout aktuálně co nejlepších výsledků na úkor dlouhodobé 
koncepční práce. 
 Děti se za uplynulých pět měsíců naučily základy individuální-
ho herního projevu, kdy zejména tyto jsou preferovány v moder-
ních kolektivních sportech. Pochopily princip a pravidla hry, kdy 
z těchto poznatků budou čerpat následující sezóny. To se projevilo 
také v posledních utkání sezóny, kdy jsme se soupeři hráli vyrov-
naně, ale bohužel neměli jsme potřebné štěstí při zakončování. 
Hra se vyrovnala, již jsme neměli v jednotlivých utkáních velké 
herní výkyvy. Během 10 mistrovských utkání jsme měli pouze jed-
noho vyloučeného hráče, což svědčí o slušnosti týmu, kdy jsme se 
umístili v této soutěži na 1. místě. 
 Herní výsledky, jak již bylo zmíněno, nejsou stěžejní, ale na 
druhou stranu jsou jakýmsi ukazatelem v porovnání dovedností 
s ostatními soupeři. V soutěži jsme měli nejmladší družstvo a to se 
také projevilo ve všech utkáních, které jsme až na výjimku se Seni-
cí na Hané prohráli velkým rozdílem. Tento výsledkový rozdíl se 
od nadcházející sezóny zajisté smázne, kdy naše družstvo již bude 
věkově vyrovnané s ostatními týmy.
 Průměrná docházka na tréninky všech hráčů byla 73,9%, což 
je velmi slušné číslo a potvrzuje zájem dětí o házenou. 
 Nadcházející sezónu tj. 2011/2012 zahájíme letním srpnovým 
soustředěním, jehož součástí bude i turnaj, který bude pořádat náš 
oddíl v areálu ZŠ, v Horce nad Moravou. Vrcholem soustředění 
pak bude účast na silně obsazeném, čtyřdenním, mezinárodním 
turnaji v Karviné.
 Od září vzniknou nové dvě družstva nejmladších házenkářů 
a házenkářek, které se budou účastnit turnajů v mini házené 4+1. 
Zveme tímto všechny příznivce házené v Horce na domácí utkání. 
Více informací o sportovních, kulturních, aj. akcích našeho klubu 
můžete sledovat na nově vytvořených webových stránkách oddílu 
na www.HazenaHorka.cz 

STŘEDOMORAVSKÁ LIGA MLADŠÍ ŽÁCI – skupina A

So 10.09. 09:00 hod. Tatran Litovel – TJ Sokol Horka n.M. 
Ne 18.09. 15:00 hod. UP HSC Olomouc – TJ Sokol Horka n.M.
Ne 25.09. 16:00 hod. TJ Sokol Horka n.M. – Házená Uničov 
hlášenka            TJ STM  Olomouc  - TJ Sokol Horka n.M.
Ne 09.10. 16:00 hod. TJ Sokol Horka n.M. – SK Žeravice „A“ 
Ne 16.10. 16:00 hod. TJ Sokol Horka n.M. – Tatran Litovel  
Ne 23.10. 16:00 hod. TJ Sokol Horka n.M. - UP HSC Olomouc 

Ne 30.10. 09:00 hod.      Házená Uničov - TJ Sokol Horka n.M. 
Ne 06.11. 16:00 hod. TJ Sokol Horka n.M. – TJ STM Olomouc

(vzhledem k předpokladu chladného počasí bude utkání odehrané v jiném termí-
nu. Včas Vás budeme informovat.)

So 12.11. 13:30 hod. SK Žeravice „A“ - TJ Sokol Horka n.M.    

Pořadatelské družstvo je uvedeno na prvním místě.
Všechna domácí utkání odehrajeme v areálu ZŠ, v Horce nad Mo-
ravou.

KUŽELKÁŘI TĚLOVÝCHOVNÉ JEDNOTY SOKOLA
HORKA NAD MORAVOU

 Na kuželně HKK Olomouc jsme získali již čtvrtý titul přeborníka družstev – 
ročník 2010-2011.
 O tento úspěch se zasloužili tito hráči na fotografii   zleva :
pánové - Antonín Smička, Václav Tománek, Libor Koudelný, František Zatloukal a 
vedoucí družstva,  Jiří Vodák.
 Na fotografii chybí hráči: 
pánové – Zdeněk Škoda, Karel Kamínek a Jaroslav Chodil

Antonín Smička

Odvoz bioodpadu
Obec v současné době nezajišťuje odvoz bioodpadu.
 Občané mají možnost si tuto službu objednat přímo  u Technických 
služeb města Olomouce za těchto podmínek.
 Uzavření smlouvy na vývoz s Technickými službami v ceně cca 1500,- 
Kč za rok. Vývoz probíhá celoročně duben - listopad 1 x za 14 dní, prosinec 
- březen 1 x za měsíc. Dále je nutno zakoupit vlastní nádobu /240 l/ za 
cenu  1 248,- Kč.
 Co patří do nádob na bioodpad : tráva, listí, drny, piliny, zbytky rostlin, 
kořeny a listy zeleniny, květiny, shrabky ze záhonů a trávníků, zemina z 
květináče, odpad z řezu keřů a stromů (nastříhané či štěpkované), zbytky 
ze zeleniny, ovoce, odpad z kuchyně rostlinného původu, spadané ovoce 
(prokládat trávou a řezem z keřů), pytlíky od čaje, kávová sedlina, skořápky 
z vajec, jen omezeně zbytky jídel (nikdy tekuté)
 Do nádob nepatří : tekuté zbytky jídel, oleje, odpad z kuchyně živočiš-
ného původu, maso, kosti, uhynulá zvířata, biologicky nerozložitelné a jiné 
odpady.
Informace Vám poskytnou Technické služby města Olomouce, 
tel.: 603 192 596.


