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DISKUSE S OBČANY
 V  pondělí 5. května se 
konalo veřejné projednává-
ní situace a  diskuse o  dalších 
chystaných krocích. Starostka 
Sylva Stavarčíková informovala 
občany, kteří zcela zaplnili sál 
Autodemontu, o tom, že ačko-
liv obec opakované protestuje 
proti navýšení kapacity skladů, 
úřady to neberou v potaz. Sta-
vební úřad Magistrátu města 
Olomouce vydal v  dubnu le-
tošního roku stavební povole-
ní k rozšíření počtu zásobníků 
plynu, přičemž obec byla vy-
loučena jako účastník stavební-
ho řízení (jakožto vlastník sou-
sedních pozemků prý nejsou 
její práva dotčena), úřad nedo-
volil ani pořízení kopie spisu. 
(Stavební úřad vyhodnotil, že 
obec jakožto vlastník sousedních 
pozemků není navrhovaným 
rozšířením stávajících zásobní-
ků uvnitř areálu na svých vlast-
nických právech dotčen. Její po-
stavení v územním a stavebním 
řízení je tedy odlišné. Stavba je 
v  souladu s  územním plánem 
(plochy výroby), podmínky pro 
stanovení velikosti zóny hava-
rijního plánování se nemění. 

Účastníkem stavebního řízení je 
mimo jiné vlastník sousedního 
pozemku nebo stavby na  něm, 
může-li být jeho vlastnické prá-
vo prováděním stavby přímo 
dotčeno. S přihlédnutím k usta-
novení §111 a § 114 stavební-
ho zákona stavební úřad nebral 
Obec Horka nad Moravou jako 
účastníka řízení.)

SPRÁVNÍ ŽALOBA
 Už vloni v  červnu podala 
obec správní žalobu ke  Kraj-
skému soudu v  Ostravě proti 
rozhodnutí Krajského úřadu 
Olomouckého kraje. Obec 
poukazuje na  to, že ji Kraj-
ský úřad nevyzval k  doplnění 
odvolání – obec tak nemohla 
předložit Bezpečností zprávu 
vypracovanou Vysokou školou 
báňskou v Ostravě, obsahující 
popis největších rizik, která 
jsou při dopravě a  přečerpá-
vání plynu. Bezpečnostní stu-
die se zabývá případy závažné 
havárie, které nejsou detailně 
analyzovány v  aktuální bez-
pečnostní zprávě firmy Kra-
lupol. O správní žalobě soud 
rozhodoval 12. 6. 2014 (vý-
sledek zatím není znám).

OMBUDSMANKA
 Na  základě rozhodnutí za-
stupitelstva byla starostka po-
věřena obrátit se se stížností 
na  postup úřadů na  ombuds-
manku Annu Šabatovou, což se 
také stalo. (V dopise byly popsány 
zejména tyto skutečnosti: Velice 
nestandardní postup odboru ži-
votního prostředí a  zemědělství 
Krajského úřadu Olomouc, který 
rozhodl během dvou dnů, že není 
potřeba posouzení vlivu na život-
ní prostředí. Obec se naopak do-
mnívá, že pro vydání zákonného 
rozhodnutí o umístění stavby bylo 
třeba provést zjišťovací řízení, tzv. 
EIA. Uveden nesouhlas s  tím, že 
obec nebyla brána jako účastník 
řízení.)
 V  odpovědi z  19. května 
2014 zástupce veřejné ochrán-
kyně práv Stanislav Křeček vel-
mi podrobně rozvádí, že všech-
ny napadané okolnosti nejsou 
v  rozporu se zákony a doporu-
čuje se proti rozhodnutí staveb-
ního úřadu odvolat, případně 
podat správní žalobu.

POMOC MINISTRA
  „Politika má být službou ve-
řejnosti, neváhejte se na mě ob-
rátit se svými problémy…,“ píše 
se v dopise, který ve druhé po-
lovině května poslal vedení obce 
poslanec Parlamentu, ministr 

zemědělství Marian Jurečka. 
Nabídku pomoci obec samo-
zřejmě ihned využila a  minist-
ru vylíčila problémy související 
s rozšířením skladů LPG: 
 Vadí nám, píše mu starost-
ka Sylva Stavarčíková, že nikdo 
nebere ohledy na občany, kteří 
mají v blízkosti plnírny plynu 
své nemovitosti. V  roce 2004 
vyhlásil Krajský úřad zónu ha-
varijního plánování (kružni-
ce o poloměru 1000 m) a  tím 
se také změnil život občanů 
v  této zóně a  týká se vlastně 
celé obce. V  současné době 
zpracováváme nový územní 
plán a bohužel rozvoj obce je 
zcela nemožný, protože Kraj-
ský úřad Olomouckého kraje 
jako dotčený orgán vydává ne-
souhlasné stanovisko k novým 
rozvojovým plochám v  celé 
zóně havarijního plánování. 
Tím je zcela pozastaven rozvoj 
obce, když máme z jedné stra-
ny povodňovou oblast, z druhé 
CHKO Litovelské Pomoraví 
a  ze třetí právě tuto zónu ha-
varijního plánování. Myslíme 
si, že zájmy a rozvoj obce jsou 
důležitější než podnikatelské 
aktivity. 
 Reakce ministra nebyla 
v době uzávěrky tohoto Horec-
kého zpravodaje ještě známa. 

-horzpr-

KAUZA KRALUPOL: SUD PLNÝ NECHTĚNÉHO PRACHU

 Noční můrou se v posledních letech stal pro občany Horky nad 
Moravou záměr společnosti Kralupol (dříve Vitogaz) rozšířit skla-
dy LPG. Tomu se obec snaží od roku 2010 zabránit.

Cyklostezka otevřena! (více strana 2)
Foto mah
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 Dne 27. 5. 2014 byla zkolaudována cyklostezka mezi Hor-
kou nad Moravou a Poděbrady. Určitě je velmi pozitivní, že se 
cyklisté mohou bezpečně dopravit do Olomouce a zpět.

HURÁ, MŮŽEME ŠLÁPNOUT DO PEDÁLŮ!

 Podkladem pro způsob 
výpočtu stočného je uzavřená 
smlouva s  obcí. Tam občan 
uvede, zda v domě používá jen 
vodu „městskou“, tj. od  Mo-
ravské vodárenské, nebo že 
v  domácnosti používá vodu 
z vlastní studny nebo využívá 
obě možnosti.
 Pokud se používá v  domě 
voda z vlastní studny (stačí i čás-
tečně), počítá se stočné na oso-
by. U  tohoto výpočtu je důle-
žité hlásit změny počtu osob 
v domě. Nejen úbytek osob, ale 
i nárůst. Stočné se počítá za oso-
by fyzicky se zdržující v domě, 
ne za osoby s trvalým pobytem. 

Někteří cyklisté vnímají ne-
gativně šířku cyklostezky, kte-
rá je 2 metry. Cyklostezka je 
rozšířena o  krajnici šíře 0,5 m 
na každou stranu, která je pro-
vedena ve  štěrkodrti a  zasy-
paná štěrkopískem, takže pás 
mezi trávou má šířku 3 metry.  
    Komunikace je označena 
jako stezka pro cyklisty (nikoliv 
smíšená pro chodce a  cyklis-
ty). Předpokládá se zde provoz 
dominantně pouze cyklistů. 
Provoz je o vzájemné ohledupl-
nosti všech účastníků, základní 
povinnost účastníka silniční-
ho provozu je stanovena v  § 4 
písm. a) zákona č. 361/2000 Sb. 

„Život bez kola si neumím představit, takže jsem nadšena z další cyk-
lostezky,“ svěřila se Horeckému zpravodaji Miluše Bergerová ze Slavo-
nína, která byla při své jízdě z koupaliště přizvána ke křtu cyklostezky.

Provoz na cyklostezce v úseku od Poděbrad do Horky nad Moravou byl 
slavnostně zahájen ve středu 11. června. Na fotografii Aleny Ceplové 
přijíždí starostka Sylva Stavarčíková a místostarosta Ondřej Tománek.

o provozu na pozemních komu-
nikacích a  o  změnách někte-
rých zákonů (zákon o silničním 
provozu). V něm je mimo jiné 
uvedeno: „Při účasti na provozu 
na  pozemních komunikacích je 
každý povinen chovat se ohledu-
plně a  ukázněně, aby svým jed-
náním neohrožoval život, zdraví 
nebo majetek jiných osob ani svůj 
vlastní, …, své chování je povinen 
přizpůsobit zejména … dopravně 
technickému stavu pozemní ko-
munikace, povětrnostním pod-
mínkám, situaci v  provozu…“.  
 Fyzicky se cyklisté v  obou 
směrech bez problémů minou, 
mohou se i  předjet, ale ne-

může se tam jezdit vedle sebe 
a do toho venčit pejsky na vo-
dítku nataženém napříč stez-
ky! 
 Stojí za  to připomenout, že 
vybudování cyklostezky prová-
zelo několikaleté jednání s ma-
jiteli pozemků. Jejich představy 
byly několikanásobně vyšší než 
nabídka obce 100 Kč/1m2. Již 
od roku 2008 se snažili zastupi-
telé získat souhlasy s  prodejem 
pozemků. Ještě při podání žá-
dosti o dotaci v roce 2012 jsme 
je neměli získané všechny, ale 
přesto jsme věděli, že se musíme 
pokusit žádost podat. Také se 
přidaly problémy typu – exeku-
ce na pozemek, dědictví, prodej 
pozemku jinému majiteli, cena 
500 až 1500 za  1m2. Někteří 
majitelé svolili jen za cenu nej-

menšího záboru jejich pozem-
ku, protože je to odkaz předků 
a ti by určitě nesouhlasili. Ně-
kteří argumentovali zase tím, 
že to budou třeba někdy lukra-
tivní stavební pozemky, a  tak 
nemohou přece prodat kus 
budoucího potenciálního jmě-
ní….
 Cyklostezka je tedy i  přes 
všechny peripetie vybudována. 
Stává se obecním majetkem, 
a tak je nutné počítat s nákla-
dy na  její provozování, údrž-
bu a  případné rekonstrukce 
v  dalších letech. Vybudování 
i  užší cyklostezky je důležité 
pro bezpečný provoz cyklistů 
z a do Olomouce - než nemít 
žádnou a  cyklisty společně 
s auty po frekventované silnici. 

-horzpr-

JAK SE POČÍTÁ STOČNÉ

Proto pokud má někdo v domě 
např. nájemníky, musí platit 
stočné i za ně. 
 U  tohoto způsobu výpo-
čtu se vychází z  Vyhlášky č. 
428/2001 Sb., která stanoví, 
kolik spotřebuje osoba vody 
za rok. Dle vyhlášky je to nyní 
35 m3, v naší obci bylo směrné 
číslo sníženo na 27,6 m3. Stočné 
je vybíráno pololetně podle po-
čtu osob.
 Druhý způsob výpočtu je 
podle vodoměru. Moravská 
vodárenská pošle obci sestavy 
spotřeby vody v domácnostech. 
Odečet vodoměrů je prováděn 
jedenkrát za rok - v červenci.To 

je základem pro výpočet stoč-
ného. Když je stočné vybíráno 
za 2. pololetí roku, jde o zálohu, 
která se rovná půlce spotřeby 
vody domácnosti za předcháze-
jící rok. Další pololetí je vyúč-
tování = doplatek do  skutečné 
celkové spotřeby vody za  rok. 
Pokud má někdo přeplatek, je 
mu započítán na další pololetí. 
Termíny pro placení: stočné 
za  2. pololetí r. 2013 by mělo 
být zaplaceno do  30. 6. 2014, 
stočné za  1. pololetí 2014 do   
31. 12. 2014. Při větších část-
kách je možno si domluvit 
splátky. 
 Pokud by se vlastník ne-
movitosti „rozhodl“ neplatit 
stočné, je možno tuto nemo-

vitost od  kanalizace odpojit 
na náklady vlastníka. U nena-
pojených nemovitostí budou 
vlastníci muset prokazovat, jak 
likvidují splaškové vody.
Nyní je v obci stanoveno stoč-
né ve výši 25 Kč za m3 vody + 
15 % DPH. 
Celkově se za rok 2013 na stoč-
ném vybralo 2  543  606 Kč, 
provozní náklady činily 
2 452 879 Kč.

 Martina Hladišová, účetní

Pozn. Pro porovnání uvádíme 
ceny stočného m3 (bez DPH) 
v  okolních obcích: Skrbeň 
46,58 Kč, Olomouc 37,02 Kč, 
v Příkazích se platí roční stočné 
na osobu 800 korun.  
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   První červencový týden je v na-
šem kalendáři bohatý na  připo-
mínku opravdových křesťanů. Co 
mají tyto osobnosti společného? 
A  co s  nimi máme společného 
my?  J a z y k! Oni jsou s námi 
v  naší mluvě! V  našem mateř-
ském hlaholení! 

   Bylo to na úsvitu našich dějin 
(před 1 150 roky), kdy dal geni-
ální lingvista Cyril základ naší 
kultuře a  literatuře vůbec. A  to 
tím, že vytvořil slovanské písmo 
(hlaholici), které narouboval 
na naši staroslovanskou mateřšti-
nu. Nebylo tehdy na světě náro-
da, který by šířil slovo evangelia 
ve své mateřštině. Ne řecky nebo 
latinsky, ale hezky česky či staro-

slověnsky. To byl náš dosud největ-
ší čin v evropském kontextu! 
   
   Jedinečnost sv. Prokopa (985-
1053), opata a  zakladatele Sá-
zavského kláštera, tkví v  tom, že 
v  klášteře nebyla bohoslužebným 
jazykem latina, ale „čeština“ Cy-
rila a Metoděje. To bylo v tehdejší 
Evropě rovněž něco neslýchané-
ho! Důrazem na  mateřský jazyk 
při bohoslužbách uskutečňoval 
tak vlastně sv. Prokop to, co až 
za 800 let „zlegalizovali“ katolíci 
na II. vatikánském koncilu.      
    
   A do třetice: Velkým mravním 
činem, rovněž v  evropském kon-
textu, je Husova „věrnost pozna-
né pravdě evangelia“, kterou hlá-

sal i  bránil „hezky česky“. Mistr 
Jan Hus nebyl jen reformátorem 
mravů. Byl i  reformátorem ja-
zyka! A  to, když před 605 lety 
napsal knihu „O  pravopise čes-
kém“. Husa máme  stále ve  své 
mluvě: ...ž, š, č, ř, ď, ť, ň... To on 
vymyslel všechny ty čárky, háčky, 
kroužky. Tím, že Hus probodal 
písmenka „nabodeníčky“ (dia-
kritickými znaménky), navázal 
vlastně na  systém koleček a  ob-
loučků Cyrilovy hlaholice a  dal 
tak našemu jazyku nezaměni- 
telný  n á r o d n í   z n a k. Vytvo-
řil zvláštní výslovnost, která nás 
odlišuje od zbytku Evropy. Někdo 
může říci, že nám tou „diakriti-
kou“ znesnadnil vstup do Evropy, 
protože díky těm háčkům a  čár-

kám narostla naše abeceda na 42 
písmen. Tj. o 16 znaků víc, než 
má světový jazyk anglický. Tuto 
gramatickou reformu však učinil 
v  dobré víře, aby vyzvedl úlohu 
mateřského jazyka. A to ve snaze 
přiblížit ho lidu. Aby byl Boží 
pravdě blíž. Jak to dopadlo, 
víte... 
    
   Vždy, když v Horce „pálíme“ 
na hasičském hřišti Husa (letos to 
bude popatnácté), říkám si bás-
ničku: „Kdo je tam u kůlu? / Ten, 
co pro pravdu / otvíral papulu. / 
Kdo je to tam u kůlu? /
Ten co za nás / otvíral papulu!“ 
Holt, byl to borec! V  naší řeči 
nemá konec:. ž, š, ř, ř, ď, ť, ň...

Rostislav Valušek, farář husitský

ČERVENCOVÉ TROJHVĚZDÍ ANEB MATEŘSKÉ HLAHOLENÍ (Cyril-Metoděj + Prokop + M. J. Hus)

Miminka zleva: Justýna Konečná, Monika Nedbalová, Laura 
Korcová, Sebastian Stanislav Jarmar, Michaela Kurková.

Římskokatolická farnost Horka nad Moravou
pod záštitou Obecního úřadu Horka nad Moravou

Vás zve na oslavy

260. výročí posvěcení kostela sv. Mikuláše
v Horce nad Moravou

a
20. výročí posvěcení nových zvonů

v kostele sv. Mikuláše v Horce nad Moravou
28. – 29. června 2014

Program:

Sobota 28. června 2014 od 10.00 do 18.00 hodin
•	 Prohlídka	kostela	sv.	Mikuláše	s tištěným	průvodcem
•	 Prohlídka	věže	kostela,	zvonů,	varhan
•	 Výstavka	pamětihodností,	dobových
 dokumentů včetně filmových dokumentů - na faře

Neděle 29. června
8.20 hodin - slavnostní mše svatá zakončená krátkým hudeb-
ním vystoupením

10.00 – 16.00 hodin
•	 Prohlídla	kostela	sv.	Mikuláše	s tištěným	průvodcem
•	 Prohlídka	věže	kostela,	zvonů,	varhan
•	 Promítání	dobových	dokumentů	a výstavka
 pamětihodností a dobových dokumentů farnosti
 Horka nad Moravou - na faře
•	 Od 10.00	hodin	vystoupení	Hanácké	dechovky
 Olomouc s kapelníkem Pavlem Sirotňákem - na faře
•	 Připraveno	bude	drobné	občerstvení		–	na faře

 V současné době je prodáno deset stavebních pozemků. Na příš-
tím zastupitelstvu obce budou schvalovány další dvě kupní smlou-
vy. V dané lokalitě se staví tři nové domy. 
 V příštím roce by měla pokračovat II. etapa, v níž jde o 11 sta-
vebních pozemků. Je nutné zpracovat projektovou dokumentaci 
pro stavební povolení na infrastrukturu a provést zasíťování staveb-
ních pozemků.

-ss-

POZEMKY K PRODEJI - OLOMOUCKÁ ULICE

Klub „maminek z Horky“ Vás zve na 

Zpívánky pro děti do 3 let
v úterý 17. 6. 2014 

v době od 9.30 do 11.00 hodin.

Za pěkného počasí program proběhne na školní zahradě /u pó-
dia/, v případě nepříznivého počasí v prostorách školní družiny.
Program bude pro malou skupinku maminek a dětí /max. počet 

6 maminek a 6 dětí/.

Program:
9.30-10.00 příchod maminek s dětmi, individuální aktivity

– pro děti budou připraveny didaktické hry.
10.00-10.45 Zpívánky i pro nezpěváky - lektorka Mgr. Jana Šelle

- hudebně-pohybové aktivity s rytmickými nástroji.
10.45-11.00 Individuální aktivity /didaktické hry pro děti, pro maminky bude 

připravena káva a čaj, možnost individuálních konzultací s lektorkou/.

Vstupné dobrovolné. Jen pro předem přihlášené. 
V případě většího zájmu bude program realizován v dalším termínu. 

Těšíme se na vás!
Zájemci kontaktuje paní Jarmilu Vepřkovou na mail: jarusveprkova@centrum.

cz nebo na facebook ve skupině Horecké maminky.
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Milí spoluobčané,
 děkuji Vám za důvěru, kterou jste mi dali při volbách do Zastupi-
telstva obce v roce 2010. Jsou to skoro čtyři roky, které mi uběhly velmi 
rychle. Já osobně ráda pracuji s  lidmi, setkávám se s nimi, diskutuji, 
i když je to někdy velmi náročné. Vždy všechny vyzývám a zvu, aby přišli 
na zastupitelstvo, případně se obrátili na obecní úřad a ne to řešili na so-
ciální síti  - protože tam se stejně nic nevyřeší. Vážím si konstruktivních 
připomínek, o kterých jste přišli osobně jednat. 
 V letošním roce máme rozpracované projekty, které - pokud to bude 
možné - budeme ještě letos realizovat. V současné době probíhají územní 
řízení na vybudování chodníku na 1. Máje a dostavbu obecního úřadu. 
Ve fázi stavebního řízení je chodník na ul. Skrbeňská, stejně tak je to 
u parkoviště před ZŠ a MŠ. Je zadána projektová dokumentace k rekon-
strukci ul. Nádražní, zpracovává se projekt k odbahnění a zpevnění bře-
hů v rámci revitalizace rybníků Doly, je zadána studie na revitalizaci 
hřbitova.
 Chtěla bych dále pokračovat v rozpracovaných projektech, ale také 
se pustit do nových. Máme prodáno 13 stavebních pozemků, zbývá jich 
6, a tak se můžeme pustit do zasíťování II. etapy, kde půjde o dalších 
11 pozemků. Určitě je nutná osvěta o potřebnosti třídit odpad, protože 
jen takto jsme schopni udržet cenu za komunální odpad na současných 
400 Kč. Důležité jsou úpravy a údržba veřejných prostranství, zeleně, 
laviček  - na jedné straně je o to zájem, na druhé straně narážíme na od-
por ze strany sousedů. Ano chceme, ale ne před naším domem, takže 
nás čekají kompromisy. Nevyhneme se rekonstrukci a intenzifikaci ČOV, 
v současné době je vydáno stavební povolení, probíhá monitoring splaš-
kové kanalizace, kde se objevilo několik nátoků dešťových vod a v ne-
poslední řadě proběhne monitoring přípojek zatím v  ulicích, kde byl 
zvýšený průtok dle pasportizace kanalizace. Také nás čekají pokračující 
opravy ve škole a školce. Příští rok bychom chtěli dát do rozpočtu roz-
šíření herních prvků v zahradě mateřské školy. Plánů je mnoho, jdeme 
postupnými kroky dále.
 Určitě budu kandidovat i do dalšího volebního období. Třeba bude 
v příštím zastupitelstvu více žen, ale já si na své chlapce (tak je v duchu 
oslovuji), rozhodně nemůžu stěžovat. Určitě bych u některých z nich při-
vítala aktivnější zapojení, ale v zásadě jsem s výsledkem našeho snažení 
spokojena. Podařilo se nám úspěšně realizovat řadu projektů pro rozvoj 
obce (podrobnosti si přečtěte v následujících příspěvcích).

Přeji Vám pohodové léto, hezké prázdniny a příjemnou dovolenou. 

Sylva Stavarčíková
starostka obce

 Pomalu ale jistě se blíží k  závěru čtyřleté funkční období, 
na podzim se budou opět konat další komunální volby (pravdě-
podobně v září či říjnu, termín zatím nebyl stanoven – pozn.). 
Horecký zpravodaj v této souvislosti požádal současné zastupite-
le Horky nad Moravou o zodpovězení několika otázek. Smyslem 
je přinést občanům – voličům informace o tom, co obnášela prá-
ce v nejvyšším orgánu obce, jak působení současných zastupitelů 
napomohlo rozvoji vesnice, případně v čem se zklamali. 

1. Co Vás motivovalo k  tomu kandidovat v  komunálních vol-
bách? 

2. V  čem se Horka nad Moravou v  posledních čtyřech letech 
změnila? Co se podařilo v  jejím rozvoji, příp. zlepšilo život 
obyvatel?

3. Co se naopak prosadit nepodařilo či co Vás v práci zastupitele 
zklamalo?

4. Pokud budete znovu kandidovat, co byste chtěl udělat v ná-
sledujícím volebním období?

5. Poznámka (prostor pro poznámku, námět, úvahu, zamyšlení...)

Milan BERKA, nar. 6. 2. 1969 v Horce nad Moravou, profese 
mechanik, záliby, koníčky: činnost v SDH Horka, zastupitelem 
od roku 2010.
1. Mojí motivací bylo udělat změny v obci.
2. V nynějším funkčním období se podařilo zrealizovat projekty: 
chodník Olomoucká, cyklostezka Horka-Poděbrady, zasíťování 
a  prodej pozemků Olomoucká, rekonstrukce čističky odpadních 
vod, rekonstrukce základní školy. Na projektech, které se podařilo 
zrealizovat, má zásluhu celé zastupitelstvo, tak jako zodpovědnost 
za projekty nezrealizované jako např.: vyčištění rybníku Doly, re-
konstrukce hrázky u hřbitova.
3. Největší překážkou pro dobré nápady a projekty je byrokracie 
a zákony této země.
4. V následujícím období bych se rád pokusil dotáhnout již zmí-
něné nepodařené projekty a dále pokračovat v rozvoji obce Horka 
nad Moravou.
5. –

Karel DOHNAL, 67 let, důchodce, v Horce žije od narození, čle-
nem zastupitelstva od roku 1990. 
1. Po  roce 1989 jsem vstoupil do  KDU-ČSL a  ti mě navrhli 
na kandidátku do voleb. Zajímalo mě, jak to v obci vypadá a chtěl 
jsem se zapojit do  dění  v  obci. Nejhorší období byly povodně 
v roce 1997. Tam jsem poznal občany lepší i horší. 
2. Za celé období se v Horce udělalo mnoho věcí dobrých, např. 
vodovod, plyn, čistírna odpadních vod s kanalizací ale i věci, které 
se nepovedly podle našich představ, např. pekárna a stáčírna plynu.
3. Nejvíce jsem zklamaný, jaký je malý zájem občanů o  jednání 
zastupitelstva.
4. Kandidovat bych chtěl znovu, protože se chci podílet na tom, 
co se v Horce bude dělat pro občany. Ale to všechno záleží hlavně 
na spoluobčanech, jestli mě ve volbách podpoří.
5. –

Vladimír HLADIŠ, 51 let, technik. Nikdy jsem nebydlel jinde 
než v Horce.
1. Před volbami v roce 1998 za mnou přišli pánové Karel Dohnal 
a Antonín Malaska. Řekli mi: tvůj táta celý život pomáhá s děním 
v  obci, má už ale svůj věk, a tak je řada na tobě. Tak jsem do toho 
šel a od té doby jsem nepřetržitě v zastupitelstvu.
2. Těší mě, že se v posledním období podařilo dotáhnout již déle 
připravované projekty (chodník ul. Olomoucká, cyklostezka). 
3. Vadí mi, že není chodník  na konci ulice Skrbeňské, problémy 
s vyplavováním ČOV při deštích  z důvodu špatných připojení.
4. Neustále se pohybuji ve sportu. Aktivně jako hráč kopané, nyní 
i  jako předseda TJ Sokol Horka nad Moravou. Zájmy sportovců 
chci hájit i v příštím volebním období.
5. Chtěl bych, aby se změnilo myšlení  občanů. Obec je nás všech 
a měli bychom se o ni starat, nestydět se za pomoc obci. Když uvi-
díme papír na chodníku vedle koše, tak ten papír zvedněme a hoď-
me ho do něj, nevolejme na obec, ať pošlou pracovníka s lopatou. 
Ukliďme si každý před svým domem, i  když  ten chodník nebo 
cesta nám osobně  nepatří. Je obecní, je nás všech.

Josef KOLOUŠEK, 75 let, technický úředník se zaměřením 
na energetiku, nyní v důchodu. V Horce žije od narození, v zastu-
pitelstvu od roku 1994. 
1. Do zastupitelstva obce mne v roce 2010 delegovala strana ODS, 
když dva zvolení kandidáti přede mnou kandidaturu do zastupitel-
stva odmítli.
2. Jako řadový člen zastupitelstva jsem se snažil vyřešit využití sta-
vebních parcel o rozloze 3 ha na ulici Olomoucké. Moje představa 
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byla prodat pozemek jako celek realitní kanceláři, která by pozemek 
zasíťovala a postavila na něm rodinné domy, které by následně pro-
dávala. Mladší členové zastupitelstva nás přesvědčili, že výhodnější 
bude pozemky zasíťovat a  prodávat je samostatně. Přestože jeden 
stavební pozemek stojí cca 1 mil. Kč, pozemky se prodávají.
3.  Je škoda, že se nepodařilo schválit stavební povolení na stavbu 
chodníku v ulici Skrbeňská. Jde strach z toho, jak školáci v zástupu 
chodí ze Sluňákova a kolem nich projíždí těžká nákladní auta. Je 
s podivem, že se dosud nic nestalo.
4. Vzhledem k mému věku do nového zastupitelstva kandidovat 
nebudu. 
5. – 

Petr KONRÁD, zastupitel od roku 2000, v Horce nad Moravou 
žije od roku 1973 (od narození). Zájmy: dobrovolný hasič.
1. Chtěl jsem něco udělat pro rozvoj obce, což se částečně podařilo.
2. Některé projekty se podařily, ale ne vše.
3. Hlavně se nepodařilo zbudovat chodník na ulici Skrbeňská, díky 
některým občanům.
4. Nebudu do dalšího volebního období kandidovat.
5. Zamyslet by se měli někteří občané obce.

Ivo MACHAR, 46 let, univerzitní učitel, v Horce bydlí od 2004, 
v zastupitelstvu druhé volební období.
1. Přesvědčili mě známí a kamarádi, abych kandidoval jako nezá-
vislý za politickou stranu, která mi není extra sympatická – ale bylo 
mi tenkrát vysvětleno, že v práci obecního zastupitelstva se partajní 
politika absolutně nijak neřeší. Ukázalo se, že je to pravda – jed-
notliví zastupitelé hlasují jen podle svého rozumu a  svědomí, bez 
ohledu na to, za jakou stranu či hnutí jsou v zastupitelstvu. To se 
ostatně projevilo i při volbě starosty a projevuje se to při projedná-
vání všech problémů v zastupitelstvu. Tak to ostatně má být podle 
zákona o obcích. Bohužel, na jednání zastupitelstva přijdou z obča-
nů až na ojedinělé vzácné výjimky jen ti, kteří mají s obcí nějakou 
zcela konkrétní záležitost k řešení. Naprostá většina občanů tak neví 
a nemůže vědět, jak jednotliví zastupitelé hlasují.
2. Jsem velmi rád, že nedošlo k prodeji obecních stavebních parcel 
v  lokalitě Olomoucká za částku kolem 250,-Kč za metr čtvereční 
realitním obchodníkům, jak obec uvažovala dříve. Obec by se tím 
de facto za hubičku připravila o svůj nejhodnotnější nemovitý maje-
tek. Nové vedení obce tyto pozemky zainvestovalo a nyní už je celý 
projekt úspěšně realizován s velkým ziskem pro obecní kasu.
Daří se postupně budovat chodníky – absence chodníků u frekven-
tovaných silnic je velkou ostudou naší obce. 
Horka má také velkou smůlu, že polovina obce leží v zóně havarij-
ního plánování distribučního skladu plynu (lidově tzv. zóna smrti) 
s potenciálními riziky pro životy a zdraví lidí - to je naprostá šíle-
nost. Současné vedení obce se sice snaží všemi legálními prostředky 
zabránit dalšímu rozšiřování kapacity distribučního skladu, nicmé-
ně je to dnes velmi obtížné, když v minulosti vzniku tohoto skladu 
obec jen pasivně přihlížela.
Co je v Horce úžasné, tak to je především velké množství lidí, kteří 
ve  svém volném čase dělají něco pro nás ostatní – hasiči, sokoli, 
rybáři, myslivci atd. Máme v obci taky řadu podnikatelů, kteří ne-
jenže dávají lidem práci, ale sponzorují řadu společenských aktivit 
nebo třeba mimoškolní sportování dětí. Velký obdiv zaslouží vedení 
horeckého Senior klubu.
Mnozí z horeckých občanů si ani neuvědomují, že v Horce působí 
mimořádná instituce - aktivity Sluňákova mají doslova mezinárodní 
ohlas. 
Velkou nevýhodou Horky je samozřejmě riziko povodní v Sedlis-
ku. Výhodou Horky je naopak poloha v chráněné krajinné oblasti 
– když začíná jaro v  lužním lese, dá se zapomenout i na komáry. 

A pozorovat letní západ slunce na terase Lovecké chaty se sklenicí 
dobrého piva, když už odjeli poslední uřvaní cyklisté, je taky moc 
pěkná věc. 
(Do které oblasti jste se nejvíce zapojil? Navrhl jste nějaké konkrétní 
projekty či náměty?)
Za obecní zastupitelstvo jsem delegován jako předseda Školské rady 
– což je orgán podle školského zákona dohlížející na chod a fungo-
vání základní a mateřské školy, jejímž zřizovatelem je obec. Škol-
ská rada má řadu zákonných povinností, např. schvalování školní-
ho řádu atd. Díky této neplacené funkci mohu trošku vidět „pod 
pokličku“ do  fungování horecké školy – podle řady objektivních 
ukazatelů patří naše horecká základní škola mezi nejprestižnější „zá-
kladky“ v Olomouckém kraji. Jsem velmi rád, že se obci podařilo 
vyřešit navýšení kapacity mateřské školky díky vstřícnosti všech čle-
nů horeckého Senior klubu.
Jsem předsedou Kontrolního výboru zastupitelstva – tento výbor 
periodicky kontroluje plnění usnesení zastupitelstva a může uklá-
dat opatření k nápravě. Na začátku fungování nového zastupitelstva 
jsem starostce pomáhal s agendou územního plánu a životního pro-
středí, než si to postupně přebrala sama. Aktivně jsem se účastnil 
přípravy a realizace projektu cyklostezky. V předchozích letech obec 
několikrát „prošvihla“ možnost žádat o dotaci na cyklostezku, takže 
práce kolem tohoto projektu bylo opravdu moc a času málo – šlo 
o to, zda zvládneme v rekordním čase vše připravit tak, abychom 
stihli termín poslední projektové výzvy z evropských dotací. Výsle-
dek je myslím vidět.
3. Mrzí mě, že se nepodařilo s  jedním konkrétním vlastníkem 
domu na ulici Skrbeňské dohodnout stavbu nového chodníku. Do-
pravní situace a bezpečnost chodců zde je nesmírně riziková. Stejně 
tak je veliká škoda, že se nepodařilo dosáhnout dohody s vlastníky 
sousedních nemovitostí o zřízení přechodu pro chodce u vyústění 
Školní ul. na nám. Osvobození. Pro bezpečnou cestu dětí do školy 
se sice zřídila obytná zóna a před školou bude téměř každodenní 
ranní kritická dopravní situace řešena novým parkovištěm pro rodi-
če, přivážející děti do školy - ale ten chybějící přechod pro chodce je 
opravdu problém, to jistě každý uzná. 
4. Ještě nevím.
5. Myslím, že by se do práce obecního zastupitelstva mělo zapo-
jit více mladých lidí, strašně moc by to obci prospělo. To je vidět 
i na výsledcích práce mladé a aktivní starostky Mgr. S. Stavarčíkové  
– najednou se daří řešit věci dříve zcela neřešitelné… Jak ale někte-
ré ty mladší motivovat, nevím – podle mých zkušeností je členství 
v zastupitelstvu hlavně o tom, že šidíte svoji vlastní rodinu o svůj 
volný čas.

Vlastimil SEDLÁČEK, věk 57 let, OSVČ – 25 let podnikající 
v Horce nad Moravou. Autodemont – prodej a výroba karosář-
ských dílů, Lovecká chata, areál Poděbrady, dále předseda před-
stavenstva ve firmě MONTIX, a. s., sídlící taktéž v Horce nad 
Moravou, která zaměstnává 380 zaměstnanců, převážně místních 
a z přilehlých obcí. Koníčky a zájmová činnost: předseda FK Au-
todemont, Myslivecké sdružení Horka - myslivecký hospodář 12 
roků, rybaření, outdoorové aktivity – licence výcvik jezdců a koní, 
instruktor a průvodce raftů, instruktor vysoká a nízká lana ho-
rolezecké stěny atd. Prezident Western Riding Clubu ČR, který 
má 2200 členů. Člen zastupitelstva obce od roku 2002, předseda 
finančního výboru.
1. Přispět k řádnému chodu obce, ve které jsem se narodil a žiji, 
a to jak v oblasti ekonomické, tak i společenské.
2. V novodobé historii Horky se zastupitelstvu v čele s pí. Stavar-
číkovou podařila první investice s významnou přidanou hodnotou 
v  investiční oblasti (akce rodinné domky v  lokalitě Olomoucká) 
s výnosem pro obecní pokladnu ve výši 8-10 mil. Kč. Odvahu sta-
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rostky a zastupitelstva podpořit tento pro obec tak významný krok 
s největším finančním přínosem považuji osobně za velký úspěch, 
který nemá v  historii Horky obdoby. Zejména s  ohledem na  těž-
kosti či problémy, které rozvoji obce v tomto směru v počátku brá-
nily (obec chtěla zmíněné pozemky prodat za 200 Kč/m2, viz zápi-
sy ze zastupitelstva). Ukázalo se tak, že Sylva Stavarčíková je ženou 
na  svém místě. I když za  její zvolení jsem byl osobně „odměněn“ 
rozloučením se s Občanskou demokratickou stranou.
Výše uvedená investiční akce s sebou přináší ještě další, sekundární 
efekt, a to nárůst občanů v Horce v počtu cca 150 - 200. Jinými slo-
vy, co občan, to roční příjem ve výši 7 000 Kč pro obecní pokladnu. 
Tedy budeme-li brát v potaz zmíněný počet občanů 200, pak 200 x 
7 000 = 1 400 000 Kč ročně pro obec. A to není zanedbatelná částka. 
Další oblast, které věnuji svůj čas, je maximální podpora podnika-
telů a firem mající v Horce sídlo a provozovny. Znamená to další 
příjem do  obce z  daňových povinností (např. z  vlastní zkušenosti 
v minulosti z odvedených daní firmy Autodemont se postavil dům 
s  pečovatelskou službou, spolufinancování kanalizace, plynofikace 
atd.). Má logika je jednoduchá, bude-li dostatek pracovních příleži-
tostí pro místní, bude se rozvíjet i obec jako celek. Budu rád, bude-li 
tohle i mou vizitkou.
3. Nejhorší rozhodnutí obce byl souhlas zhruba před 8 roky s při-
pojením obce Skrbeň na naši ČOV. Bylo to zcela neprofesionální 
rozhodnutí bez patřičné odborné analýzy, které zapříčinilo kolaps 
u ČOV. Donutilo tak obec k investici 20-30 mil. Kč v následujících 
2 letech. Tyto prostředky mohly čí spíše měly být využity jinak, v ji-
ných oblastech. Z mého pohledu vyhozené peníze do kanálu.
4. Chtěl bych se podílet na příležitostech či výzvách, které stojí za to 
realizovat, kde např.: Senior klub – nová budova, příjezdová cesta 
ke hřbitovu.  Dále pak: vytvořit podmínky pro přednostní zaměstná-
vání horeckých občanů a obyvatel z okolí Horky ve firmách s místní 
působností. Přímá finanční podpora sportovních klubů se zaměře-
ním hlavně na mládež – házená, kopaná, jezdecký sport atd.
5. Jak se budeme společně pod jednou střechou Horky mít, záleží 
pouze na nás.

Ondřej TOMÁNEK, 35 let, OSVČ , v Horce žije od narození, 
koníčky či záliby: trénuje mladé hasiče. Členem zastupitelstva 
od roku 2010.
1.  Šel jsem do toho, protože to podle mě chtělo změnu. A myslel 
jsem, že to bude lehčí, než to je.
2. Tady je to těžší :-) jsem rád, že se povedlo dotáhnout cyklostez-
ku na Olomouc, chodníky na Olomoucké ulici, dotažení některých 
restů po  minulém zastupitelstvu, zasíťování a  příprava pozemků 
na Olomoucké ulici. Výměna oken v ZŠ a v neposlední řadě úspěšná 
dotace na BIO nádoby a spousta drobných akcí.
3. Nejvíc chodník na Skrbeňské ulici. Zastupitelstvo myslím uděla-
lo vše, co šlo, ale narazilo na nezájem a sobeckost některých občanů. 
No a co mě osobně zklamalo, je poměrně malý zájem občanů o dění 
na obci. Ale to je tím, že je „elektronická doba“ spoustu lidí na soci-
álních sítích píše, co je špatně, co se jím nelíbí, co jsme my (zastupi-
telstvo) udělali na „prd“ atd. Každý si k tomu něco přidá a víme, jak 
to dopadne…, podle mě by bylo lepší přijít na zasedání a zeptat se 
rovnou zastupitelů a nešířit dál bláboly.
4. Ano budu. Rád bych navázal a dokončil to, co se v tomto období 
nepodařilo realizovat.
5. Tady bych asi poděkoval paní starostce, jak nás zvládla ukočíro-
vat (myslím nás zastupitele) a celému zastupitelstvu dobrou práci. 
Protože to, co se zvládlo, je zásluha nás všech 11 zastupitelů.

Vojtěch VITÁSEK, 63 let, členem zastupitelstva od roku 2010.
1. Motivací na kandidování do obecního zastupitelstva byl sou-

běh několika podnětů a jedním byly i volební výsledky kandidá-
tů KSČM z předchozích voleb. To bylo také hlavním důvodem k 
předložení vlastní kandidátky KSČM pro komunální volby v roce 
2010.
V zastupitelstvu jsem členem  kontrolní komise, člen redakční rady 
a člen inventarizační komise. Mimo to byla moje činnost zaměřena 
na některé legislativní akty (jednací řád, nájemní smlouvy, podpora 
činnosti zájmových a společenských organizací). Základem dobré 
práce je fakt, že věkově a zájmově různorodé zastupitelstvo bylo 
schopno konstruktivně řešit vzniklé situace a vzájemně se respek-
tovat.  Při řešení i mimořádných situací a úkolů, hledat optimální 
řešení jak pro občany, tak i pro fungování zastupitelstva.
2. Vzhledem k tomu, že jedno volební období je velice krátká 
doba na hodnotící závěry, toto ponechávám na hodnocení voličů.
3. - 5. -

Milan VYSLOUŽIL, 62 let, v Horce nad Moravou žije (prý vel-
mi rád) po celý svůj život, cítí se jako „horecký patriot“. Pracuje 
ve firmě DELTA ARMY jako vedoucí provozu oprav. Koníčky: 
práce s hasiči, včelaři, veřejný život v obci.
1. V komunálních volbách 2010 jsem kandidoval za KDU-ČSL, 
která mne oslovila a následně zařadila na svou kandidátku. Stalo se 
tak již potřetí. Za mým rozhodnutím kandidovat stojí snaha při-
spět k tomu, aby se občanům Horky v obci dařilo dobře, byli spo-
kojeni, a aby se, např. po splnění pracovních povinností, do obce 
vždy rádi vraceli a žili zde stejně rádi jako já, rádi zde rádi trávili 
volný čas, měli k dispozici co nejširší škálu služeb (např. obchod, 
poštu, školku, školu, MHD, vlakové spojení atd.)
2. Velkým pozitivem je vyvážený rozpočet v celém volebním ob-
dobí. Po nekonečných jednáních se podařilo vybudovat cyklostez-
ku od Poděbrad do Horky, dále se realizoval chodník na Olomouc-
ké ulici, započalo se s výstavbou domů na Olomoucké ulici. Došlo 
k  přehodnocení nájemců zahrádek tak, aby neudržované plochy 
přešly do nájmu nových žadatelů. Výsledek je potěšující. Hodně 
prostředků se investovalo do horecké školy, kde postupně dochází 
k  rekonstrukci jednotlivých pavilonů. Pro děti se rozšířilo dětské 
hřiště za tělocvičnou školy. Z dotací se vybudoval bezdrátový roz-
hlas. V  rámci zlepšení hospodaření s  odpady získala obec dotaci 
na nádoby na papír, plast a bioodpad, odvoz je zdarma. Podařilo se 
mi zajistit nemalé dotace pro místní SDH. 
3. Nepodařilo se, díky některým občanům, vybudování chodníku, 
dešťové kanalizace na Skrbeňské ulici, což je vzhledem k bezpeč-
nosti především dětí, velká škoda. Nepodařilo se ukáznit některé 
spoluobčany, kteří bezohledně ničí naše prostředí černými sklád-
kami, vyhazováním odpadků kdekoliv a neuklízením psích exkre-
mentů za svými mazlíčky. Zklamal mě neangažovaný přístup ně-
kterých zastupitelů.
4. Je toho hodně, proto jen bodově: opravy komunikací po pře-
kopech pro kanalizaci, oprava mostu přes Moravu, odklonění 
nákladní dopravy mimo obec, vybudovat přechody pro chodce 
v nebezpečných úsecích, dořešit chodník na ul. Skrbeňská, dovy-
bavit SDH, dokončit cyklostezku přes obec do  Skrbeně, přispět 
na opravu kostela sv. Mikuláše, vybudovat hřiště pro házenou, vy-
budovat chodník na ul. 1. Máje, opravit cestu ke hřbitovu, rozšířit 
osvětlení hřbitova, rekonstrukce veřejného osvětlení (úspora nákla-
dů za energie), čištění Moravy, Častavy a rybníků, výsadba stromů 
a  zeleně v obci (kácí se více, než vysazuje), vybudování sociální-
ho zázemí pro vodáky, zkulturnění stanovišť kontejnerů, podpora 
spolků v obci (včelaři, holubáři, rybáři, házená, malá kopaná, klub 
seniorů, hasiči, cvičení ženy, kuželkáři ...), přispívat k využívání slu-
žeb místních živnostníků a podnikatelů pro rozvoj obce. 
5. -

Anketu připravila Marie Hovadíková

ZASTUPITELÉ HORKY NAD MORAVOU BILANCUJÍ 4 ROKY SVÉ PRÁCE
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Milí čtenáři,
 pomalu se blíží prázdniny a s tím i čas bilancování uplynulého 
školního roku. Pojďte s námi nahlédnout pod pokličku naší školy.
 V pětiletém projektu Pomáháme školám k úspěchu, který inici-
uje a financuje rodinná nadace Renáty a Petra Kellnerových, končí-
me druhý rok. Cílem je efektivně podpořit vybrané školy, aby roz-
víjely schopnost každého žáka dosahovat co nejlepších vzdělávacích 
výsledků.
 Hlavní oblasti podpory jsou matematická a  jazyková gramot-
nost, osobnostní a sociální rozvoj žáků a oblast spolupráce s rodiči.
 Podpora je zaměřená výhradně na zvyšování kvality pedagogické 
práce. Celý pedagogický sbor si společně vytváří vlastní plán peda-
gogického rozvoje. U nás teď inovujeme plán na příští školní rok. 
V letošním roce jsme se zaměřili na zvyšování čtenářské gramotnosti 
ve všech předmětech. Cílem je, aby děti dobře rozuměly jakémuko-
liv textu, aby informace mohly používat, porovnat je, ověřit si je, 
vzdělávat se atd.
 Čtenářství se nám podařilo výborně rozjet, pokud žák ve výuce 
splní úkol dřív než ostatní, často se zeptá, zda si může číst. Také 
o přestávkách nebo třeba v autobuse vidíme často naše děti ponoře-
né do četby. A to nám dělá velkou radost.
 Příští rok ke čtenářské gramotnosti přibereme téma hodnocení. 
 Přečtěte si, co o čtenářství píše naše pedagogická konzultantka 
Jana Šístková a o matematice podle pana profesora Hejného meto-
dička a učitelka Marcela Otavová.

Kateřina Glosová, ředitelka školy

ČTENÁŘSTVÍ
 V projektu Pomáháme školám k úspěchu se klade velký důraz 
na podporu čtenářské gramotnosti, ve které české děti zaostávají. 
K  tomu se v projektu vytváří takzvané Mapy učebního pokroku, 
které pomáhají učitelům ale i dětem určit, co se mají děti v oblasti 
čtenářství učit nejdříve a čím navázat později. Na rozdíl od většiny 
vyspělých zem tyto mapy Česko zatím nemá.
 Naše škola pilotuje tento nový materiál, který v projektu vzniká 
a naši učitelé se s ním učí pracovat. V letošním roce jsme se čtenář-
ství intenzivně věnovali ve všech třídách. A myslím, že je to znát. 
Vidíme děti ve škole i mimo ni  s knížkou v ruce. To nás těší. 
 Také obě první třídy se systematicky věnují rozvoji čtenářství 
a svoje postupy plánují s naší pedagogickou konzultantkou, která 
jim pomáhá Mapám porozumět a zavádět do praxe. 
 V čem se liší výuka čtenářství podle Mapy učebního pokroku? 
Čtení není jen luštění písmenek a  skládání slov. Je to pohled na  text 
jako celek. Učíme děti o přečteném přemýšlet. Dávat si otázky, propojo-
vat ho s vlastní zkušeností a vyhodnocovat tak, aby se v té záplavě textů, 
které nás dnes obklopují, jednou dobře vyznaly. Aby porozuměly nejen 
obsahu sdělení, ale také záměru autora a tomu, co se píše mezi řádky.

Jana Šístková

MATEMATIKA
 Letošní školní rok byl nejen v oblasti rozvoje matematické gra-
motnosti na naší škole velmi náročný. Pravdou ovšem je, že všechny 
aktivity, které nám PŠÚ umožňuje, skýtají, kromě tvrdé práce pe-
dagogů naší školy, především obrovský potenciál pro rozvoj a zkva-
litňování výuky pro naše žáky.
 Matematika profesora Hejného se ve dvou projektových letech 
stačila pohodlně usadit na  prvním stupni, a  to v  současné IV.A. 
Žáci si osvojili dovednost kriticky myslet a  obhajovat svá řešení, 
mnozí objevili kouzlo matematické diskuse a objevování. Pracovali 
jsme v didaktických prostředích, která jsou pro konstruktivistickou 
koncepci profesora Hejného typická a jejichž cílem je provádět žáky 
světem čísel a vztahů mezi nimi s využitím zkušenosti dětí, v soula-
du s jejich životní realitou.  

 Pracujeme s rozmanitými didaktickými pomůckami, které jsme 
dětem díky PŠÚ mohli zakoupit. Střípky z  této koncepce během 
uplynulého období využili ve výuce kolegové na 1. i 2. stupni. 
 Žádný začátek není jednoduchý, natož tak velká změna v pří-
stupu k výuce matematiky, a proto jsme se též intenzívně věnovali 
komunikaci a spolupráci s odborníky, veřejností a především rodiči 
našich žáků. Zde je přehled aktivit, které nám pomohly:

•	 dlouhodobá	pravidelná	spolupráce	s tvůrci	výukových	materiálů,	
týmem profesora Hejného

•	 hospitace	našich	učitelů	na partnerských	školách,	kde	s metodi-
kou mají delší zkušenost

•	 návštěvy	 našich	 učitelů	 ve  výuce	 a  seminářích	 tvůrců	 učeb-
nic, PaedDr.  Evy Bomerové,  PaedDr.  Jitky Michnové 
a doc. RNDr. Dariny Jirotkové, Ph.D.

•	 možnost	 návštěvy	 konference	 polské	 psycholožky	 prof.  Edithy	
Gruszyk – Kolczynské s  tématem Diagnostika matematického 
nadání u žáků mladšího školního věku a využití jejích závěrů pro 
výuku na naší škole 

•	 pravidelná	spolupráce	s Mgr. Jaroslavou	Kloboučkovou	–	lektor-
kou metodiky Hejný

•	 pravidelné	odborné	semináře	pro	učitele	k jednotlivým	didaktic-
kým prostředím

•	 návštěva	prof. RNDr. Milana	Hejného,	Csc.,	na naší	škole,	jeho	
odborná přednáška pro veřejnost 

•	 otevřené	hodiny	konstruktivistické	matematiky	ve IV.A	pro	kole-
gy

•	 otevřené	hodiny	konstruktivistické	matematiky	pro	rodiče	žáků
•	 informace	o koncepci	na webových	stránkách	naší	školy,	školním	

časopise i Horeckém zpravodaji
•	 matematické	odpolední	kavárny	pro	 rodiče	 jako	 aktivní	 sezná-

mení s novou koncepcí

A jaký bude vývoj v příštím školním roce?
 Budeme pokračovat v  nastavených modelech spolupráce, jak 
s odborníky, tak s rodiči našich žáků. Navážeme dalším vzděláváním 
učitelů v oblasti rozvoje matematické gramotnosti. 
 Koncepce pana profesora Hejného bude pokračovat v V.A a při-
bude konstruktivistická výuka matematiky v I.A a na druhém stup-
ni v VI.A. 
 Mnozí kolegové se též zúčastní intenzívních letních škol s meto-
dikou Hejný. 
 V plánu je od října kroužek konstruktivistické matematiky pro 
žáky sekce Montessori, o který je již nyní velký zájem.

Mgr. Bc. Marcela Otavová

ZE ŽIVOTA ZŠ V HORCE NAD MORAVOU

Ve čtvrtek 5. června 2014 proběhlo “Pasování prvňáčků na čtenáře“. 
Děti převzaly diplom a knihu Komisař Vrťapka a prokletí zubu moud-
rosti. Ceny dětem předal osobně autor knihy Petr Morkes.
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HOREČTÍ HASIČI MAJÍ DŮVOD OSLAVOVAT

 A  jaká je současnost? Sbor 
dobrovolných hasičů má celkem 
56 členů, z toho 25 dětí a 9 žen. 
Zásahovou jednotku tvoří 12 
mužů. Družstvo žen začalo vy-
víjet svou činnost teprve letos, 
nyní se připravují na  svou dru-
hou soutěž. 

 Mladí hasiči, kteří trénu-
jí a  soutěží ve  třech kategoriích 
(přípravka 3-6 let, mladší 6-12 
let a starší žactvo 12-15 let), do-
sahují pěkných umístění. Nej-
bližší domácí soutěž (jinak jich 
bylo v  tomto pololetí zhruba 
deset, po  prázdninách budou 
následovat další) je čeká už 22. 
června na domácí půdě v hasič-
ském areálu Doly, kdy se spo-
lečně s  dalšími cca 50 družstvy 
utkají v „Soutěži mladých hasičů 

v  požárním sportu“ (soutěž je 
zařazena do  ligy olomouckého 
okresu v  požárním útoku mla-
dých hasičů). Děti se účastní 
také celostátní hry PLAMEN, 
v níž je hned několik disciplín. 
Závod požární všestrannosti - 
střelba, zdravověda, uzlování, 

topografie, požární ochrana, 
CTIF (štafeta CTIF, požární 
útok CTIF), požární útok dle 
pravidel „PLAMEN“  - oproti 
lize jsou použity jiné „širší“, šta-
feta 4x60 m, štafeta požárních 
dvojic a soutěž jednotlivců 60 m 
překážek.

VYBAVENÍ
 „Pokud jde o  výzbroj a  vý-
stroj, nemůžeme si stěžovat,“ 
zhodnotil zázemí hasičů v Hor-

ce nad Moravou Ondřej To-
mánek (jinak také vedoucí ko-
lektivu mládeže). Hasiči mají 
k  dispozici cisternovou auto-
mobilovou stříkačku Tatru 815 
s nádrží na devět kubíků vody, 
motorový člun, pramici, elekro-
centrálu s příslušenstvím, moto-
rová i elektrická čerpadla, 3 dý-
chací přístroje. Řidiči – strojníci 
procházejí pravidelným proško-
lováním, kurz s  proškolením 
absolvovali také ti, kteří jsou 
nositeli dýchací techniky. (Ha-
siči si musí udržovat fyzickou 
kondici, ale také znát potřebné 
zákony a sledovat jejich legisla-
tivní změny.) Zásahová dvaná-
ctičlenná jednotka má obdob-
nou výstroj jako profesionálové: 
speciální obleky, boty, rukavice, 
opasek i přilby. 

ZÁSAHY
 Neocenitelnou roli sehráli 
hasiči při povodních v červenci 
roku 1997, ale také na  počát-
ku dubna v  roce 2006, kdy se 
v Horce nad Moravou protrhla 
hráz. Při tomto zásahu projevili 
svou odvahu a hrdinství, neboť 
se pohybovali ve  velmi nebez-
pečném prostoru, kde je moh-
la strhnout valící se masa vody. 
Určitě také nemohou jen tak 
zapomenout na  hledání školá-
ka, který před třemi lety utonul 
(dalšími oběťmi byla učitelka 
a  instruktor) u  jezu na  Mlýn-
ském potoku. Pokud se zamě-
říme na zásahy z poslední doby, 
lze zmínit např. výjezdy ke dvě-
ma květnovým požárům suché 
trávy na parkovišti u koupaliště 
Poděbrady, předtím v  březnu 
zasahovali u  zapálených kon-
tejnerů na tř. 1. Máje v Horce. 
Vloni vyjížděli dvakrát do Kře-

lova  - jednou k požáru menší 
chalupy, podruhé chatky.   
 „Dobrovolní hasiči mají 
naši plnou podporu a  jejich 
práce si opravdu nesmírně 
vážíme,“ říká starostka Sylva 
Stavarčíková. „V  rámci našich 
možností jim přispíváme ka-
ždoročně na  činnost, ale také 
na  údržbu techniky, konkrét-
ně jim nyní letos vyčleníme 
z  obecního rozpočtu 100 tisíc 
korun na provoz a 15 tisíc ko-
run na opravu cisterny.“ Pokud 
jde o  spolupráci s  obcí, velmi 
významné jsou pravidelné sbě-
rové soboty, při kterých se lidé 
mohou zbavit železného šrotu. 

AKCE
 Horečtí dobrovolní hasi-
či jsou také důležitou součástí 
společenského života. Pořáda-
jí plesy, zábavy, organizují či 
se podílejí na  přípravách ně-
kterých akcí, jako je památka 
upálení Mistra Jana Husa (5. 
7. 2014), závody historických 
motocyklů Fichtlfest Horka 
(12. 7. 2014), vystoupení sku-
piny Perseus s Mirkem Spilkou 
(2. 8. 2014).
 Krédem hasiče je odvaha. 
My ostatní mějme tedy odvahu 
vyjádřit jim díky za to, že jsou 
ochotni obětovat se pro dru-
hé. 

Marie Hovadíková

 Práce dobrovolných hasičů v Horce má dlouhole-
tou tradici, úctyhodných 130 let od svého založení si 
v letošním roce připomínají horečtí hasiči. Sbor byl 
založen podle dochované zakládací listiny 25. červen-
ce 1884.

Mladí hasiči se každoročně účastní řady soutěží. Velitel Ondřej Tomá-
nek je umí zabavit i při čekání na různé disciplíny.

Horečtí hasiči při zásahu ve Farské zahradě ve Skrbeni. Povodeň 2006 - hasiči při čerpání vody.

Horečtí hasiči
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ABY NÁM TO HISTORIE NESPOČÍTALA

řekne jinak než město duchů.
 V  nedávné době jsem za-
znamenal na  straně Národního 
památkového ústavu v  Olo-
mouci nesoulad s  tím, aby si 
vlastník jednoho malého po-
zemku na  něm zasadil okrasné 
rostliny, postavil zahradní do-
mek, zaměstnal tři zaměstnance 
a  prodával rostlinky, prý by to 
hyzdilo pohled na  dominantu 
Svatého Kopečka. Hned přes 
silnici nyní vyrostl činžovní 
dům, je o  několik metrů dále, 
ale ten pohled nehyzdí. Stejně 
tak jsem nedávno zaznamenal, 
že Městská policie v Olomouci 
brání vjezdu vlastníků nemo-
vitostí či provozovatelů ob-
chodů a  restaurací na  náměstí 
a  do  přilehlých ulic mimo vy-
hrazené hodiny. Pak se můžeme 
pousmát, že musíme chránit 
v  týdnu poloprázdné náměs-
tí s  několika málo turisty před 
majitelem restaurace, který chce 
se svým vozidlem ke své restau-
raci a odvézt si tam uskladněné 
maso z důvodu havárie mrazicí-
ho boxu s odůvodněním, zájem 
města na  ochraně náměstí je 
důležitější než jeho maso v ceně 
něco málo přes 20 000 Kč. 
 Mohlo by se totiž stát, že až 
budeme chtít po našich dětech, 
aby se nestěhovaly za prací a ži-
votem do Prahy či do zahraničí, 
budeme litovat svých rozhod-
nutí. Neboť jsme to my, kdo 
nyní vše chrání před tím, aby to 
nenarušilo historické centrum 
Olomouce. Proto se může stát, 
že naše děti budou bydlet stov-

 V USA mají bohaté pošťáky 
a u nás jsou prý pošťáci chudí. 
V  Německu mají zase boha-
té učitele a u nás je máme zase 
chudé. Je určitě povinností nás 
všech, abychom chránili naše 
hodnoty i  pro pozdější genera-
ce. Chráníme životní prostředí, 
recyklujeme odpadky, máme 
čističky odpadních vod, čističky 
vzduchu, vyrábíme čím dál eko-
logičtější auta. Renovujeme his-
torické památky a  chráníme ty 
stávající. Jak moc máme chránit 
stávající hodnoty? 
 V  nedávné době propukl 
v  Olomouci spor o  tom, zda 
Šantovka	Tower	bude	či	nebude	
stát. Argumenty odpůrců Šan-
tovky	Tower	nejsou	ani	tak	věc-
né, jako spíš založené na tom, že 
je třeba chránit historické cen-
trum města. Historie není však 
konstantní a vyvíjí se v čase. 
 Eiffelova věž byla postave-
na v  roce 1889 pro Světovou 
výstavu. Až do  roku 1931 byla 
nejvyšší stavbou světa. Měří 
324 metrů. V době svého vzni-
ku se věž stala terčem kritiky 
řady slavných umělců a  i  oby-
čejných Pařížanů. Eiffelova věž 
narazila na  odpor pařížského 
obyvatelstva, které ji považovalo 
za poskvrnění historického cen-
tra. Ve zbytku Francie většinou 
nechápali toto vzrušení hlav-
ního města. Pobouření umělci 
ji nazvali „tragickou pouliční 
lampou“ a vnímali ji jako „po-
chmurný tovární komín“, jako 
zneuctění Paříže. V uměleckých 
a literárních kruzích se proti ní 
prováděly kampaně, ve kterých 
se dokonce vyráběly letáky po-
depsané mnoha známými uměl-
ci. Dnes je Eiffelova věž symbo-
lem Paříže a ročně ji navštíví asi 
6,5 milionů lidí z celého světa. 
 Městu Olomouci neustá-
le ubývají obyvatelé, chybí zde 
investoři a  město ani kraj vý-
znamně nepodporují vznik 
nových pracovních příležitostí. 
Nebudou-li investoři, nebudou 
lidé, nebudou pracující, nebude 
kupní síla a  nebudeme mít co 
chránit, neboť do  vyprahlého 
města moc turistů nezavítá. De-
troit – skvost průmyslové pýchy 
USA je nyní vylidněným měs-
tem, který patrně časem kou-
pí	 velká	 hollywoodská	 studia,	
neboť to bude levnější než sta-
vění vlastních kulis. Po  krachu 
největší americké automobilky 
General motors se Detroitu ne-

ky kilometrů daleko, tam, kde 
nyní lidé také chrání svá centra, 
ale jsou více rozumní a vědí, že 
bez rozvoje a  investic to nejde. 
Vědí, že tam, kam plynou inves-
tice, tam se lidem žije lépe, mají 
více pracovních příležitostí, je 
levnější pořízení bydlení i  pro-
stor k podnikání, neboť nabídka 
je větší a ceny proto nižší. Vědí, 
že lidem se má vycházet vstříc, 
a do popředí jde argument, jak 
by to šlo, oproti tomu, jak to 
udělat, aby to nešlo. Snad i pro-
to jsou v USA pošťáci bohatší, 
neboť roznášejí poštovní zásilky 
do  mnoha mrakodrapů a  ko-
merčních komplexů, neboť tam 
sídlí firmy, které zaměstnávají 
lidi, a ty právě posílají dost zási-
lek. A právě proto snad i pošťáci 
více vydělávají než u nás. Pokud 
se najde někdo, kdo je ochoten 
investovat vysoké částky do sta-
vění komerčních a  obytných 
prostor, přičemž nepotřebuje 
státní dotace, bylo by na místě 
přijít s  tím, co je třeba udělat 
pro to, aby to šlo, nikoli na-
opak. 
 Právě proto, aby lidé mohli 
pracovat a  najít nové pracovní 
příležitosti, nemůžeme vystačit 
s tím, co máme, ale musíme na-
lákat nové zaměstnavatele. A  ti 
přijdou, pokud budou mít kam 
přijít. Přijdou, když budou lidé 
vzdělaní. Aby byli lidé vzdělaní, 
musí se učit a musí je učit učite-
lé bohatí a nikoli chudí. Chudý 
učitel učí a dostane-li se mu lep-
ší finanční ohodnocení, zpra-
vidla odchází mimo svůj obor. 

Proto si přejme, ať zaměstnava-
telé přicházejí, ať lidé investují, 
ať naše děti učí učitelé, které 
učení baví a  ať za  to mají dost 
peněz, a ať se nestane, že se za-
slepeni myšlenkou na  ochranu 
historie z  dnešního pohledu ji 
ochráníme více, než je třeba. 
Ono všeho moc škodí. 
 Olomoucká Sigma sestoupi-
la do druhé ligy.  Prý její srdce 
bije a  vrátí se silnější. Vyměnit 
ale za  jediný rok čtyři trenéry, 
z toho Romana Pivarníka v mi-
nulé sezoně čtyři kola před je-
jím koncem ze čtvrtého místa 
ve  spojení s  nekoncepční pře-
stupovou politikou hráčů zna-
menalo, že pád byl předurčený. 
Přišel relativně brzy a Sigma se 
snad poučí. 
 V  ochraně historického 
centra však zpětná vazba může 
přijít až za  deset či dvacet let, 
a to již může být hodně pozdě. 
Proto si vážím takových rozhod-
nutí, jako je postavení Eiffelovy 
věže i přes značný odpor všech 
Pařížanů, historie ukázala, že 
ten strach byl zbytečný. 
 Přeji si, abychom i my měli 
bohaté pošťáky a učitele, a roky 
se netrápili nad tím, zda je zá-
sadní rozdíl při ochraně histo-
rického centra Olomouce mezi 
tím, zda tu máme dva nebo tři 
výškové domy, není to snad jed-
no? Zastánci dnešního centra 
však mají argument, že dva je 
méně než tři. Z mého pohledu 
jsou však tři více než dva. 

JUDr. Michal Filouš
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 Ráda bych se vrátila k výstavě Klubu seniorů, kterou jsme uspo-
řádali začátkem dubna v zasedací místnosti Obecního úřadu v Horce 
nad Moravou. Nejen naši členové tu vystavovali své práce a sbírky. 
Obdiv zasloužily krásné výšivky, hanácké kraslice, perníky, malované 
kamínky,	drátkované	ozdoby,	patchwork,	vyšívané	i malované	obráz-
ky, skleněné svícny. Moc se líbily výtvarné práce dětí z MŠ a ZŠ. Za-
ujaly také botičky z bohaté sbírky paní Klímové. Pan Vojtěch Přikryl 
tu představil sbírku medailí horeckých rodákú - Rudolfa Doležala 
a Vojtěcha Směšného. Dnes bych chtěla připomenout prvně jmeno-
vaného.
 Akademický sochař Rudolf Doležal se narodil 19. 7. 1916 v Hor-
ce nad Moravou. Otec byl kamenosochař a  štukatér. Syn Rudolf 
vystudoval Uměleckoprůmyslovou školu v  Praze,  po  dokončení 
se vrátil do Olomouce. Restauroval chrámové interiéry v Olomou-
ci a okolí, podílel se na opravách olomouckých kašen. Ale brzy se 
začíná věnovat vlastní sochařské práci a  spolupracuje se skupinou 
olomouckých výtvarníků a vystavuje své drobné plastiky. První po-
mníkovou realizací je Smutný dělník /1946/., kterou uctil památ-

ku  za války umučených a popravených dělníků z Moravských že-
lezáren. V  Olomouci můžeme vidět jeho sousoší Rodina, sochu 
Výhybkář (všimněte si z  autobusu č. 20). V Bezručových sadech 
sousoší Pěvci  Slezských písní (spolu se sochaři V. Hořínkem a K. 
Lenhartem) a také sochy Múz. Jeho díla obohatila životní prostředí 
mnoha měst. 
 Rudolf Doležal nezapomněl ani na Horku. Před základní ško-
lou stála jeho velmi pěkná plastika Chlapec s holubicí, ale bohužel 
před několika lety zničená vandaly. Další jeho významnou činnos-
tí bylo medailérství. Začalo zakázkou pro olomoucké zahradnické 
a pěstitelské výstaviště Flora, další medaile vytvářel pro národní vý-
bory, pro Moravskou filharmonii a různé podniky. K dokonalosti 
umělcova medailérského umění přispěla také jeho spolupráce s olo-
mouckými grafiky, mimo jiné s dalším horeckým rodákem Vojtě-
chem Směšným (o něm zase někdy příště). Rudolf Doležal zemřel 
v roce 2002.

Ludmila Nepožitková
(Zdroj: Z. Pospíšil Katalog 2002)

OHLÉDNUTÍ ZA RUDOLFEM DOLEŽALEM

 „NENÍ NA  SVĚTĚ LEPŠÍHO PSYCHIATRA, NEŽ JE ŠTĚNĚ 
OLIZUJÍCÍ VÁM OBLIČEJ.“ Ben Williams

 V  případě, že jste se po  uvážlivém zhodnocení všech aspektů, 
dotýkajících se vašeho soužití se psem, rozhodli pro konkrétní ple-
meno, teprve nyní vám začíná odpovědnost za to, jaké toto soužití 
bude. 

 V případě, že jste se již pevně rozhodnuti pro koupi štěněte, je 
potřeba si ještě ujasnit několik věcí, než vejdete k vybranému chova-
teli:

 Budeme si pořizovat psa s  průkazem původu (čistokrevného), 
nebo křížence? Čistokrevní psi se vždy vyznačují charakteristickými 
znaky pro dané plemeno a je zde možný větší předpoklad, jaké vlast-
nosti budou mít v dospělosti. Vzhledem k evidenci chovných stanic 
máte možnost přes plemennou knihu nebo chovatelský klub získat 
seriozní informace jak o chovateli, tak i  jeho produkci. V případě 
kříženců je získání takovýchto informací daleko obtížnější.

 Výhodou kříženců je, že většinou netrpí vrozenými nebo dědič-
nými chorobami, obvykle bývají odolnější a vitálnější s dobrou po-
vahou a jsou finančně dostupnější. Nevýhodou je, že některé chova-
telské kluby nepovolují jejich start zejména ve vrcholových soutěžích 
a nelze je využít v chovatelské činnosti.

 Při rozhodování, zda si pořídíte psa nebo fenu, si je třeba říct, 
že z  hlediska jejich charakteristických vlastností se nikterak neliší. 
Psi většinou mají větší snahu o nezávislost a samostatnost než feny, 
zejména u dominantních jedinců je pak v tomto případě třeba více 
výcvikových zkušeností. Pes se v mnoha případech chová agresivněji 
k jiným psům.

 V případě feny musíte v dospělosti počítat s jejím háráním, a to 
dvakrát do roka, hárání trvá až tři týdny. Pokud nechcete fenu využít 
k chovným účelům, je možné ji nechat vykastrovat.

 Ještě před samotným výběrem štěněte je dobré vidět jeho rodiče, 
v případě, že nebudou splňovat vaše představy o vzhledu a tempera-
mentu, tak prodávajícímu raději poděkujte a odejděte.

 Při samotném výběru štěněte nejdříve zpovzdálí pozoruje celou 
smečku a sledujte, jak štěňata budou reagovat na vaši přítomnost, vi-
zuálně si porovnejte výživný stav celého vrhu, zbarvení srsti a reakce 
na vaše podněty.

 Vyberte si štěně, které pohotově reaguje na vaše podněty, chová 
se suverénně, i když trochu váhavě. Pokud nemáte dostatek zkuše-
ností z výcviku, neberte si štěně, které k vám přiběhne jako první. 
Ve většině případů se jedná o dominantního jedince, který si bude 
chtít své dominantní postavení zachovat i v dospělosti. Výcvik ta-
kového jedince je daleko náročnější na odborné a praktické zku-
šenosti psovoda. Zásadně si neberte štěně, které je nervózní nebo 
dokonce bázlivé.

 Než štěně koupíte, dohodněte se s  chovatelem na veterinární 
prohlídce vybraného jedince. Do budoucna se tak vyvarujete mož-
ným komplikacím z hlediska zdravotních a exteriérových vad, kte-
ré jste mohli přehlédnout. 

 Štěně ve věku 5 až 6 týdnů by mělo být taktéž očkováno proti 
psince, parvoviróze a případně infekční laryngotracheitidě (kotco-
vému kašli).

 Dále může být štěně napadeno vnějšími nebo vnitřními parazi-
ty (škrkavky, tasemnice), jejich odčervení by mělo být poprvé pro-
vedeno ještě když jsou u feny a podruhé po příchodu k novému 
majiteli. Toto všechno můžete realizovat nebo dohodnout u veteri-
nárního lékaře při výše jmenované prohlídce.

Vojtěch Vitásek, člen zastupitelstva

KOUPĚ A VÝBĚR ŠTĚNĚTE
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 Obec zadala vypracování 
dokumentace stavby pod ná-
zvem Úprava vodních ploch. 
Smyslem je provést odbahně-
ní rybníků, zpevnění a  úpravu 
břehů. Dané rybníky se nachází 
v Chráněné krajinné oblasti Li-
tovelské Pomoraví, takže správa 
CHKO má rozhodující slovo. 
Z  jejich vyjádření vyplývá, že 
souhlasí s odbahněním rybníku 
na parcele č. 1453 (tzv. troják), 
nesouhlasí s odbahněním rybní-
ku na  parc. č. 1452 (tzv. čtve-
rec) v  přírodní památce Časta-
va, protože se zde se vyskytují 
zvláště chráněné druhy rostlin 
a  živočichů. V  tomto případě 
dají svolení pouze ke  zpevnění 
břehů.
 Na podzim by měla být vy-
hlášena dotace na  revitalizaci 
vodních toků, takže obec chce 
být připravena. Je zapotřebí 
zpracovat rozbor sedimentu 
a určit množství, které je nutné 
následně někam uložit. Pokud 
budou výsledky dobré, bude to 
možné na pole, pokud ne, bah-
no se musí odvézt na  skládku, 
to však celou akci prodražuje.

-red-

 Co je psáno, to je dáno – ří-
kávali naši předkové. Smlouvu 
lze uzavřít i tzv. distančním způ-
sobem (na dálku), nejčastěji přes 
telefon. Spotřebitel někdy může 
mít pocit, že si jen s  někým 
popovídal o  zajímavé nabíd-
ce na  elektřinu nebo plyn, ale 
za 14 dní mu může přijít poštou 
poděkování za uzavření smlouvy 
a pak se klient nestačí divit.
 Tohoto způsobu stále častěji 
využívají nejen firmy s nekalými 
praktikami, které se snaží kli-
enta napálit, ale i  firmy, o  kte-
rých jsme doposud měli dobré 

mínění. Jediným důvodem je, 
aby nám vnutili svoje „dodat-
ky“ ke smlouvám, „výhodnější“ 
ceníky a produkty, které až tak 
výhodné nejsou, ale mají kli-
enta fixovat u  dané společnosti 
na několik příštích let.
 Pojďme si o  tom říct něco 
víc. Především – uzavírání 
smluv přes telefon je legální. 
Nový občanský zákoník se tím 
zabývá v  § 1820 až 1840. Co 
musí takové jednání splňovat?
•	 Na  začátku	 hovoru	 byste	
měli být upozorněni, že je roz-
hovor nahráván, v  obchodní 

hantýrce „monitorován“. 
•	 Pak	 se	 vám	 volající	 musí	
představit a  říct základní infor-
mace o  své firmě – to většinou 
operátoři oddrmolí tak rychle, 
že nestihnete zaregistrovat ani 
jméno, ani firmu.
•	 Dále	 bude	 následovat	 na-
bídka – informace o produktu, 
o výhodách, o možnostech ušet-
ření na tom nebo onom
•	 a pak	otázka,	jestli	byste	měli	
zájem o tento produkt.
 Další osud budoucí smlouvy 
se odvíjí od toho, jak zareaguje-
te na  tuto výzvu. Máte několik 

možností, o  kterých si povíme 
v příštím díle našeho seriálu.
 Všichni máme s  tímto způ-
sobem oslovování klientů už 
zkušenosti a  někdy je i  na naši 
škodu, že příliš rychle odmítne-
me nabízené služby, a  to právě 
ze strachu, aby nás někdo nena-
pálil. Lepší je – pokud nám při-
jde nabídka zajímavá – nechat 
si o ní říct co nejvíce informací, 
ale vyhnout se přímé odpově-
di. Získat čas, abyste si mohli 
případný souhlas rozmyslet, 
mít možnost se s někým jiným 
o tom poradit. V oblasti energe-
tického poradenství u  nás exis-
tuje několik společností, které 
vám bezplatně poskytnou svoje 
informace a služby.
 Na konci takového rozhovo-
ru se ujistěte, zda jste neučinili 
závazný krok, který by mohl mít 
za  následek uzavření smlouvy. 
Operátorům nenadávejte, jsou 
to obyčejní lidé, kteří za nic ne-
mohou.
 Příště vám poradíme, jak ne-
uzavřít smlouvu přes telefon.

Mojmír Tichý,
poradce Optimal Energy, a.s

Bezplatné energetické poraden-
ství na telefonu: 731 138 299

REVITALIZACE
RYBNÍKŮ
„DOLY“V SEDLISKU

ENERGETICKÝ PORADCE: LZE UZAVŘÍT SMLOUVU PŘES TELEFON?
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 V tomto příspěvku o házené 
bych vám, vážení čtenáři, chtěl 
představit horecký klub házené 
tak trochu jinak. I když navenek 
působíme jako jeden tým, tak 
uvnitř se dělíme na dvě základní 
části, a to jsou miniházená a pak 
ta velká, kterou znáte z televize. 
 Miniházená je základním 
stavebním kamenem pro další 
rozvoj házené. Je určena pro děti 
ve věku do 10 let a hraje v počtu 
4 hráčů v  poli a  1 brankářem, 
na polovičním hřišti, se zjedno-
dušenými pravidly a  tolerancí 
rozhodčích. Do  miniházené 
patří také školní házená. Mini-
házenou podle věku dětí může-
me rozdělit, na  přípravku (věk 
6 let a méně) a mladší minižac-
tvo (7-8 let), které vede dvojice 
trenérů Žůrek, Jurečková. Je-
jich svěřenci jsou zpravidla děti 
prvních a  druhých tříd. Tato 
kategorie je nejdůležitější, pro-
tože silná základna je to, z čeho 
můžeme dále čerpat. Děti se 
zde učí svým prvním krůčkům 
v  házené. Tréninky jsou zamě-
řeny především na  všeobecnou 
pohybovou aktivitu, kdy náplní 
jsou hry a  dovednostní soutě-
že, tak aby si děti osvojily hrát 
si v kolektivu, našly si kamará-
dy a hlavně měly kladný vztah 
ke sportu. Již v této kategorii se 
děti pravidelně účastní turna-
jů, kde více než o  výsledek jde 
o  dobrý pocit ze hry, o  nové 
kamarády, to znamená, že se při 
hře nepočítá skóre a vítězem je 
každý, kdo si přišel zahrát. 
 Další kategorií miniházené 
je starší minižactvo, které trénu-
je trojice trenérů Jánová, Dvor-
ský, Němec. Do tohoto družstva 
patří zpravidla děti 3. a 4. tříd. 
I zde je možnost hrát na turna-
jích bez počítání skóre. Ale děti 
jsou od přírody soutěživé, a tak 
upřednostňují turnaje, kde se 
hraje na  skóre, i  když za  pár 
okamžiků už neví výsledek. 
 Když přejdeme od kategorie 
miniházené ke  starším dětem, 
tak tu máme kategorie mladší-
ho žactva, která je určena pro 
děti ve věku 11-12 let a starších 
žáků, která je určena pro děti 
ve věku 13-14 let. Tyto katego-
rie trénují trenéři Krobothová, 
Vykydal a Satora. V  těchto ka-
tegoriích se hraje s počtem hrá-
čů 6+1 a na hřišti o rozměrech 
40x20 m. Hra zde již přitvrzuje 
a nehrají se turnaje, ale mistrov-

ská utkání. Obě naše družstva 
se stabilně drží uprostřed sou-
těžní tabulky. Tento výkon je 
velice příznivý, protože malá 
obec, jako je Horka nad Mora-
vou, se dokáže prosadit i mezi 
soupeři z větších měst, kde jsou 
možnosti a podmínky pro sport 
větší a to, ať z finanční stránky, 
větší členské nebo materiální 
základny.
 Jak dětí rostou z  oblečení, 
tak některým již ne dětem bude 
kategorie starších žáků těsná 
a od září 2014 se pro ně otevře 
nová kategorie mladšího do-
rostu. V současné době vrcho-
lí jednání o  podobě družstva, 
tj. kde bude trénovat, v  jakém 
složení a  za  jakých podmínek. 
Zároveň se jedná i o možnosti 
využití hráčů z klubu TJ STM 
Olomouc a  vytvořit nový tým 
schopný prosadit se a konkuro-
vat soupeřům v  této kategorii 
na  vrcholové úrovni. Velkým 
přáním všech členů horeckého 
klubu je, aby zašlá sláva horec-
ké házené byla oprášena a sou-
peři z  nás měli strach široko 
daleko. Snad se nám to daří 
a vynaložené úsilí se brzy ukáže 
jako správná cesta. Totéž přání 
mají i  členové kategorie Staré 
gardy. Tito muži se pravidelně 
jednou za rok, před ukončením 
žákovské sezóny, sejdou na tur-
naji Starých gard a vzpomínají 
na  časy, kdy byli ještě aktivní 
hráči. 
 Závěrem bych vám před-
stavil zvláštní kategorii, kterou 
jsou rodiče. Ti s  námi jezdí 
na turnaje, povzbuzují své děti, 
ale také pomáhají s organizací. 
Bez jejich podpory by házen-
kářský klub nebyl tím, čím je. 
Náš oddíl nechce mít jen hráče, 
ale snažíme se v  dětech vzbu-
dit zájem k  házené, ke  sportu 
obecně, ale také být hrdí na to, 
že vyrůstají právě v  naší obci 
a  jednou z  nich budou třeba 
trenéři, rozhodčí, funkcionáři 
nebo se prosadí v jiném oboru 
a  budou moci využít základy 
a zkušenosti získané při házené. 
Přijďte nás na zápasy podpořit 
i  vy a  již nyní můžete navští-
vit	 naše	webové	 stránky	www.
hazenahorka.cz, kde se dozvíte, 
jaké sportovní, a kulturní akce 
připravuje náš klub a s  jakými 
úspěchy.

Karel Němec

HORECKÁ HÁZENÁ
NAHLÉDNUTÍ DO SPORTOVNÍHO ZÁKULISÍ

  PŘIPOMENUTÍ MISTRA JANA HUSA

 V sobotu 5. července 2014 proběhne již tradiční setkání a průvod 
k uctění památky upálení M. J. Husa. Program: 14.30 hod. průvod 
od kapličky v Horce nad Moravou do hasičského areálu v Sedlisku, 
zapálení hranice, posezení při hudbě, od 18 hodin do půlnoci vy-
stoupení kapely Karanténa. Bohaté občerstvení zajištěno.


