
NE ROZŠÍŘENÍ SKLADU LPG HURÁ DO ŠKOLY

DALŠÍ ÚSEK MORAVSKÉ CYKLOTRASY

HORECKÝ ZPRAVODAJ
09/2012

 V  našem zpravodaji Vás průběžně 
informujeme o  tom, kolik úsilí věnuje 
Obecní úřad v Horce nad Moravou tomu, 
aby v  obavách o  bezpečí svých obyvatel 
zastavil záměr firmy Vitogaz rozšířit ka-
pacitu skladu LPG. Celá situace, kterou 
obec konzultuje s  odborníky, právníky, 
hasiči, ekologickými institucemi i veřej-
ností, se má nyní takto:
 Dne 27. 6. 2012 ruší krajský úřad za-
mítavé rozhodnutí Magistrátu města Olo-
mouce a vrací stavebnímu úřadu k novému 
projednávání. Stavební úřad zahájil územní 
řízení – znovuprojednání záměru po zruše-
ní územního rozhodnutí – Rozšíření tech-
nologie daňového skladu LPG. 
 Veřejné ústní jednání proběhne 
20. 9. 2012 v 10 hodin v zasedací 
místnosti odboru koncepce a roz-
voje (Hynaisova 10). 

 Zájmem obce je - z důvodu bezpečnosti 
a zajištění ochrany zdraví - nerozšíření skla-
du! I  když bezpečnostní zpráva, kterou si 
nechala vypracovat společnost VITOGAZ, 
tvrdí, že se nic nezmění, pásmo havarijního 
plánování zůstane stejné. Ve  svém záměru 
uvádějí, že nedojde ke zvýšení dopravy a že 
dělají vše pro zvýšení bezpečnosti. My, za-
stupitelé obce, jsme si vědomi rizik, a proto 
se záměrem firmy zásadně nesouhlasíme.
 Zdravý rozum nechápe, že KÚ nevadí 
rozšíření skladu plynu, ale povolit nové plo-
chy k bydlení v zóně havarijního plánování 
nedoporučuje a  navrhuje dotyčné plochy 
k  jinému využití než k bydlení a  rekreaci. 
Pro dokreslení - zóna havarijního plánová-
ní, tj. kružnice o poloměru 1000 m, zabírá 
2/3 obce.

Sylva Stavarčíková, starostka obce

 Nový školní rok přináší řadu změn, 
ale i otazníků, které působí starosti peda-
gogům i rodičům. Základní škola v Horce 
nad Moravou začíná s několika zásadními 
novinkami, které jsou pozitivního charak-
teru: uspěla v projektu Pomáháme školám 
k úspěchu a má opravena okna, která byla 
v havarijním stavu. Na příští týdny se urči-
tě nejvíce těší prvňáčci, které přivítali starší 
žáci s dárečky i samotná ředitelka Kateřina 
Glosová. Na snímku se zdraví s Michalem 
Chupíkem z  Hejčína. Chlapec nastupu-
je do  třídy Montessori. Jeho rodiče jsou 
s touto metodou výuky maximálně spoko-
jeni: „Chodil už do školky Montessori, hodně 
tam toho pochytil,  ta pedagogika nám vyho-
vuje, takže věříme, že se toho v horecké škole 
hodně naučí“.

 Ve čtvrtek 6. září byla slavnostně pře-
dána do užívání veřejnosti další část Mo-
ravské cyklotrasy, a to v úseku od Řepčína 
směrem na Poděbrady po hranici s katas-
trem obce Křelov-Břuchotín. 
 Nově vybudovaná cyklostezka je dlouhá 
1,3 km a vede podél železniční trati od pře-
jezdu u Moravských železáren až k  již vy-
budovanému úseku obcí Křelov-Břuchotín 
a  končí na  Poděbradech. Tam příští rok 
svou výstavbou cyklostezky naváže obec 
Horka nad Moravou a dále Skrbeň.
 „Stavba cyklostezky zahrnovala nejen vy-
budování 3,5 metru široké asfaltobetonové 
stezky vhodné i pro in-line bruslení, ale také 
stavbu přejezdu pro cyklisty přes železniční 
trať, nové zastávky MHD a v části úseku také 
obnovu veřejného osvětlení. Proto byla stav-
ba této cyklostezky dražší než podobně dlouhé 
úseky v  jiných místech,“ vysvětlil náměstek 
primátora města Olomouce Martin Major. 
Součástí investiční akce v nákladu 7,5 mi-
lionu korun byla také výsadba nové zeleně. 
Stavbu cyklostezky pomohla financova do-
tace z Regionálního operačního programu 
Střední Morava ve výši 4,5 milionu korun.
 Celkem 10 obcí ležících podél toku 
řeky Moravy podepsalo v říjnu roku 2008 
smlouvu o spolupráci a o společném vybu-
dování Moravské cyklotrasy na území ORP 
Olomouc (tzv. „malý okres Olomouc“). Tu 
se postupně daří realizovat a v příštím roce 
by už měla být téměř hotová. Loni svou část 

Moravské cyklotrasy postavily obce Křelov-
-Břuchotín, Charváty a Dub nad Moravou, 
v  letošním roce zrealizovalo město Olo-
mouc právě část vedoucí z Řepčína k Podě-
bradům. V příštím roce pak navážou svými 
úseky obce Horka nad Moravou, Skrbeň 
a další část postaví i město Olomouc, a to 
v části Povel. Na tyto cyklostezky opět při-
spějí dotace z  Regionálního operačního 
programu Střední Morava.
 Díky nové cyklostezce dojde k  převe-
dení cyklistů z  frekventované komunikace 
III/4463 Olomouc – Horka nad Moravou, 
která je zejména v  úseku kolem železáren 
zatížená nákladní dopravou a  provoz cyk-
listů je zde hlavně v dopravní špičce velmi 
nebezpečný. Za poslední tři roky zde byly 
evidovány 2 smrtelné nehody chodců či 
cyklistů. Cyklostezka, jak je výše uvedeno, 
také zajistí návaznost na úsek Moravské cy-
klotrasy, který v  roce 2011 postavila obec 
Křelov-Břuchotín.
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HORECKÉ STŘÍPKY PETICE OBČANŮ OBCE HORKA NAD MORAVOU Č. II 

• Obecní úřad v Horce nad Moravou žádá 
občany, aby se chovali solidně nejen k sobě 
a svému okolí, ale také dodržovali stanove-
ná pravidla a neporušovali je. Znamená to 
také, že budou respektovat zákaz vylepování 
letáků na zastávkách. Není to žádná výlepo-
vá plocha a potrhané zbytky plakátů a ozná-
mení hyzdí veřejné prostranství.
• Starost o  údržbu veřejných chodníků 
a ploch před domy má po  změně zákona, 
kterou inicioval  teplický primátor a sená-
tor Jaroslav Kubera, na starosti obec. Nemá 
cenu diskutovat o  tom, jak problematické 
bylo dříve v zimě udržovat chodník a chtít 
po  občanu, aby ručil za  to, že po  celý 
den bude odklizen sníh… Uvědomme si 
však také, jak problematické je chtít nyní 
po obci, aby zvládla udržovat trávníky, když 
je trávu v  létě nutné sekat každý týden či 
deset dní.  Náklady na tuto činnost odebí-
rají peníze z pokladny, která není bezedná.
Takže jsme rádi, že ten, kdo to chce mít 
před domem hezké, se o  zeleň stará jako 
dříve a  snaží se nám pomoci vytvářet pří-
jemné životní prostředí.
• Občané si právem stěžují na špatný stav 
obecního rozhlasu. Je jen otázka času, kdy 
se konečně tento stav zlepší. Projekt na vy-
rozumívací systém a  lokální výstražný sys-
tém za  téměř 2,5 milionu korun je schvá-
len, prochází však ještě administrativními 
kroky, které nelze urychlit. Prosíme proto 
o porozumění. 
• Kam s  ním? Nerudovskou otázku má 
obec dávno vyřešenou, odpad třídíme a dá-
váme do  kontejnerů. Každý sice umí číst, 
ale přesto někteří do  odpadových nádob 
dávají igelitové tašky plné bioodpadu. Proč?
• Od 1. října 2012 mohou občané uhradit 
poplatek za stočné. 

12. a 13. října 2012
V obci Horka nad Moravou jsou stanoveny 
dva volební okrsky:

okrsek č. 1:
Obecní úřad, nám. Osvobození 46

okresek č. 2: Základní škola, Lidická 9.

Voliči, kteří v době konání voleb do kraj-
ského zastupitelstva ve dnech 12. a 13. října 
2012 nebudou v územním obvodu volební-
ho okrsku, ve kterém jsou přihlášeni k trva-
lému pobytu, mohou požádat na Obecním 
úřadu Horka nad Moravou o vydání volič-
ského průkazu. 

SBĚROVÁ SOBOTA 20. 10. 2012
NEBEZPEČNÝ A OBJEMNÝ ODPAD

Časový harmonogram svozu:

Horka (u kapličky na křižovatce):  8.00 - 10.30 hodin
Horka (u kapličky „Sedlisko“):  10.00 - 12.00 hodin

Nebezpečné odpady: kosmetické přípravky, staré léky, absorpční činidla, ojeté pneuma-
tiky, vyjeté oleje, mazací tuky, staré barvy, ředidla, chemické látky s prošlou lhůtou, pesti-
cidy, herbicidy, postřiky atd., vysloužilá elektrozařízení – zpětný odběr: ledničky (kom-
pletní, za neúplnou chladničku či mrazák poplatek 500 Kč!), elektrotechnický odpad: 
zářivky, výbojky (nikoliv žárovky), baterie, monočlánky, olověné akumulátory, ostatní 
odpady: jedlé oleje, objemný odpad (např. matrace, koberce, linolea, nábytek, kufry).
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„NE ROZŠÍŘENÍ TECHNOLOGIE DAŇOVÉHO SKLADU LPG V  AREÁLU 
FIRMY DELTA ARMY, s.r.o. HORKA NAD MORAVOU!“

Magistrát města Olomouce
k rukám primátora Martina Novotného.
odbor stavební
ul. Hynaisova 10
779 11 OLOMOUC

 Na základě Oznámení o zahájení územního řízení – znovuprojednání záměru po zru-
šení územního rozhodnutí – Rozšíření technologie DS LPG, my, níže podepsaní občané 
obce HORKA NAD MORAVOU, v  souladu s  ustanovením §1 zákona č. 85/1990 
Sb. o právu petičním, protestujeme proti plánovanému rozšíření technologie daňového 
skladu LPG v areálu firmy Delta Army, s.r.o. Horka nad Moravou, katastrálním území 
Horka nad Moravou, na pozemku parc. č. 1575/1.
 Rozšíření skladu LPG o čtyři nové zásobníky, každý o obsahu 250 m³ ,t. j. 1000 m³ 
LPG, i přes veškerá bezpečnostní opatření, která jsou vedena v Bezpečnostní zprávě, 
reálně navyšují nebezpečí hrozící katastrofy. /Upozorňujeme, že v areálu firmy Mo-
ravské železárny, Olomouc, vzdálené od obce cca 3 km, se nachází další sklad LPG 
a plnírna tlakových nádob LPG/.
 Poukazujeme na to, že nebyly dostatečně posouzeny negativní vlivy na životní 
prostředí, zejména enormní navýšení hlučnosti, prašnosti a nárůst škodlivých látek 
v ovzduší. Absence těchto měření je pro nás naprosto nepřijatelná. Rozšíření DS sni-
žuje reálnou hodnotu nemovitostí v celé obci.
 V zájmu občanů Vás vyzýváme, abyste se zasadili o to, aby Váš úřad bez jakýchkoliv 
výjimek tuto žádost zamítl a řízení z výše uvedených důvodů zastavil.

V Horce nad Moravou 3. 9. 2012
Toto stvrzujeme svými podpisy:

Petiční výbor ve složení:
1. Vojtěch VITÁSEK, ul. l. pětiletky č. 4, Horka nad Moravou – pověřen zastupováním 
 petičního výboru 
2. Martin VITÁSEK, ul. 1. pětiletky č. 4, Horka nad Moravou
3. Josef VYHLÍDAL, ul. Berkova č. 10, Horka nad Moravou
4. Jan TYČ, ul. Berkova č. 68, Horka nad Moravou
5. Karel VÁŇA, ul. Berkova č. 70, Horka nad Moravou

/Pozn. Petici je možné podepsat na Obecním úřadu v Horce nad Moravou./

VOLBY DO
ZASTUPITELSTEV KRAJŮ
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RODINNÝ PIVOVAR ZAHÁJÍ V LISTOPADU ZKUŠEBNÍ PROVOZ

SENIOŘI MAJÍ ZÁZEMÍ U HASIČŮ

SOCIÁLNÍ KARTY

 Určitě jste se už doslechli o záměru 
Petra a Heleny Melichárkových založit 
v Horce nad Moravou rodinný pivovar. 
Oba v pivu a pivovarnictví našli zalíbení, 
jsou sběratelé pivního skla, věnují se pivní 
turistice, zajímají se o pivovarskou historii. 
Horeckému zpravodaji poskytl další infor-
mace Petr Melichárek:
 Pivo jsme v Horce nad Moravou začali 
vařit 14. 11. 2010 a  jednalo se o  splněný 
dlouholetý sen. Oficiální název zní Pivo-
várek Melichárek Horka nad Moravou 
a  značky piva jsou Mechoš (světlé) a  Me-
choška (polotmavé). Pivo vaříme původním 
českým způsobem na dva rmuty pouze ze 
čtyř surovin, a to ze sladu (světlé z jednoho 
druhu a  polotmavé z  pěti druhů), chmele 
(používáme tři druhy), vody a zakvašeno je 
živými pivovarnickými kvasnicemi. Nepo-
užíváme žádné náhražky, upravované suro-
viny a cukry. Pivo se vaří 8 hodin, kvasí 9 
dní a následně leží (zraje) dle stupňovitosti 
4 týdny až 3 měsíce.
 Pivo se vaří v současné době pouze pro 
osobní potřebu, pro rodinné akce, a  to 
v  rámci zákona. Je pro veřejnost nepro-
dejné, a  to se snažíme změnit. Pivo mělo 
od začátku veliký úspěch a mnoho známých 
a jejich známých mi stále píše objednávky, 
které musím odmítat. V  září roku 2011 
jsme se účastnili akce Chmelovy dožin-
ke v Olomouci, a  to jako předváděcí akce 
s  ochutnávkou našeho piva. Na  této akci 
jsme dostali nejvíce hlasů od  návštěvníků 
a vyhráli cenu za Nejchutnější pivo Chme-
lových dožínek. To byl pro nás impuls začít 
pivovárek legalizovat. A  že se nám chuťo-
vě daří, jsme podtrhli 25. 5. 2012 třetím 
místem na mezinárodní soutěži Slovak Ho-
mebrewing Star 2012 (účastníci ze Sloven-
ska, Polska, Maďarska a Česka) v kategorii 
Tmavá a polotmavá piva za naše polotmavé 
pivo.
 Nyní ještě vyběháváme „razítka“, ale 
většinu povolení již máme. Nejsložitější 
bylo najít řešení, jak napojit pivovar na ka-
nalizaci obce s  ohledem na  současný stav 
ČOV. S obcí jsme se dohodli na podmín-
kách a i tento problém byl zdárně vyřešen. 
Pokud vše půjde tak jak má, pak v listopadu 
tohoto roku bude spuštěn zkušební provoz 
a obec Horka bude mít vlastní pivo. Čeká 
nás ale ještě dlouhá cesta a mnoho práce.

 V polovině září zahajujeme naši pravidelnou činnost v hasičském areálu Na dolech. 
Hasiči nám nabídli k užívání svou klubovnu. Je dobře vybavená i s kuchyní. Věřím, že si 
senioři zvyknou na nové prostředí a nadále se budou podílet na činnosti klubu.
 Připomenu některé naše letní akce. V červnu jsme společně prošli opravenými Bezru-
čovými sady, Botanickou zahradou a rozáriem. Začátkem července jsme měli pěkný zájezd 
na zámek v Letovicích, besedu s paní Jarmilou Podhornou v Brodku u Konice o léčebných 
účincích bylin. V Čechách pod Kosířem jsme navštívili Muzeum kočárů. O prázdninách 
už pravidelně jezdíme na kolech v Pomoraví, tak tomu bylo i letos.
 V září máme zájezd do Zlatých Hor. Všechny akce připravují členky výboru:L. Slima-
říková, M. Čechmánková, K. Berková, A. Zvěřinová, L. Nepožitková. O hanácké kroje se 
stará D. Halaštová.
 Jménem klubu bych chtěla poděkovat panu Vlastimilu Sedláčkovi za  jeho vstřícnost 
k seniorům a peněžitý dar.

Ludmila Nepožitková

Sociální karty neboli S-karty zavádí refor-
ma ministerstva práce a sociálních věcí, 
v rámci které přešlo od ledna vyplácení 
veškerých podpor od státu na úřady prá-
ce.  
 Plošně se karty začnou vydávat od září 
a do konce roku by je měli obdržet všichni 
příjemci sociální pomoci – necelý milion 
lidí, což znamená vyrobit kolem osmi tisíc 
karet denně.
 S-karty, vzhledem podobné běžným pla-
tebním či kreditním kartám, mají sloužit 
nejen jako průkazky pro příjemce podpor, 
dávek a příspěvků, ale také k výběru peněz 
z  bankomatů, u  obchodníků (cash back) 
a k placení. Měly by navíc usnadnit komu-
nikaci lidí s úřadem – klient se přihlásí svou 
kartou tak, že ji přiloží ke čtecímu zařízení. 
Úředníkům se pak všechny potřebné údaje 
o příjemci rovnou ukážou v počítači.
 Sociální kartu budou používat příjemci 
následujících dávek:

• Dávky státní sociální podpory

 (např. rodičovský příspěvek, přídavek
 na dítě, příspěvek na bydlení)
•	 Dávky	pomoci	v hmotné	nouzi
•	 Příspěvek	na péči
•	 Dávky	pro	osoby	se	zdravotním
 postižením
•	 Podpora	v nezaměstnanosti
 Projekt sociálních karet má usnadnit 
distribuci dávek a omezit jejich zneužívání. 
Například příjemci dávek v hmotné nouzi 
mají přísnější podmínky – S-kartou neza-
platí v barech a hernách. Speciální verze S-
-karty budou sloužit také jako průkaz TP, 
ZTP či ZTP/P.

–r- Obec Horka nad Moravou podala u  Stát-
ního fondu životního prostředí žádost o dota-
ci na  projekt separace a  sběr biodpadů. Půjde 
o sběr rostlinných zbytků z údržby veřejné zele-
ně a ze zahrad občanů. Projekt zahrnuje poříze-
ní 500 nádob na bioodpad o objemu 240 litrů 
a 5 kontejnerů o objemu 5 m³. Součástí záměru 
je také pořízení svozového vozidla – kontejnero-
vého nosiče. 
 -red-
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OHLÉDNUTÍ ZA PRÁZDNINAMI
 Má-li Policie ČR zhodnotit situaci 
za letním obdobím, které se nezastavitel-
ně blíží ke konci, pak bych léto začal hu-
debním večerem známým pod jménem 
Rocková Horka. Tato akce se pod dohle-
dem několika policejních hlídek obešla bez 
větších narušení veřejného pořádku. Opět 
Policie dohlížela na  bezpečnost hlavně 
na pozemních komunikacích, kdy bylo do-
mluvou vyřešeno několik cyklistů bez svě-
tel. Hlavně však bylo zkontrolováno skoro 
každé odjíždějící vozidlo z  této akce, kdy 
u  řidičů byly prováděny dechové zkoušky 
zaměřené na  přítomnost alkoholu v  krvi. 
Občané však poučeni z  loňského ročníku, 
kdy bylo několik přestupců řešeno, se uká-
zali jako zodpovědní a ani v jednom přípa-
dě se u řidičů alkohol neprojevil.
 V  létě proběhlo za  pomocí Rybářské 
stráže několik kontrol rybářů v  okolí Po-
děbrad a Chomoutovských jezer.  I  zde se 
rybáři ukázali jako spolek velice zodpověd-
ných lidí, kdy nedošlo ani k jednomu pří-
padu pytláctví. Jediný drobný nešvar v oko-
lí Poděbrad se projevil v  podání mladých 
děvčat jezdících na koních, i když opatrně 
a pomalu. K naší cyklohlídce se dostalo ně-
kolik podnětů ze stran občanů, že spousta 
lidí koní bojí, děvčata s nimi manévrovala 
mezi dekami a  - dle slov občanů - někdy 
jako piloti stíhacích letounů. Cyklohlídka 
však osobně nepotkala výše zmíněnou letku 
„koňských pilotek“ ani jednou. 

 Policie ČR také nabádá koupající se ob-
čany na  Poděbradech, aby si dávali pozor 
na své osobní věci a nenechávali je bez do-
zoru. Není snadnější cíl než ležící mobilní 
telefon nebo peněženka jen tak na dece.
 Hlavním problémem, a  to především 
v  létě, se ukázaly krádeže jízdních kol. Ať 
se jednalo o neuzamčená kola na Sokolce, 
u hřiště, u plotu a u hospod. Co si bude-
me povídat, příležitost dělá zloděje. Proto 
Policie ČR opětovně nabádá všechny obča-
ny, aby si kola řádně uzamykala a zabezpe-
čovala proti krádežím. Člověk je tvor ne-
poučitelný a následné požadavky ze strany 
občanů, ať Policie prohledá všechny budovy 
v obci a další nereálné žádosti, jsou opravdu 
nemyslitelné.
 I  když se některá kola podaří vypátrat 
v zastavárnách nebo bazarech, tak je to pře-
devším zodpovědnost majitele, jak svého 
jednostopého miláčka zabezpečí. Policie 
zde přikládá stručný popis dvou kol z po-
sledních případů a žádá občany, pokud by 
je viděli, ať tuto skutečnost neprodleně na-
hlásí na linku 158, nebo na OOP ČR Olo-
mouc IV - 974 766 721,585 420 753.

1 - pánské jízdní kolo zn. Author Traceion, 
modré barvy

2 - dámské jízdní kolo zn. Liberta, vínové 
barvy

A opět kuriozita na konec:
Police ČR dostala podnět k prošetření o ne-
dodání vagónu plného uhlí jednomu obča-
novi, kdy po  provedených šetřeních a  ná-
sledném pátrání vagón nalezla i s obsahem, 
zjistila příčiny, proč se nedostal k zadavateli 
objednávky včas a  - celý případ uzavřela 
k  spokojenosti na  všech stranách. Během 
šetření zjistilo, že se totiž jedná o  plasto-
vý model vagónku tzv. uhlák v  hodnotě 
necelých 200 Kč. Někdy je Policejní čin-
nost plná překvapení, ale usínat s pocitem 
za dobře odvedenou práci, že si někdo teď 
může pouštět po dráze vysněný uhláček, je 
více než adekvátní odměnou…  
 

Nstržm. Petr Červinka

 Konec letních prázdnin značí téměř pro všechny sportovce 
přípravu na novou sezónu. Nejinak je tomu i u horeckých há-
zenkářů. Ti začali přípravu v pondělí 20. 8. 2012 a každý den se 
připravovali jak po fyzické, tak i po taktické stránce na soupeře.
  Poslední týden prázdnin jsme uspořádali pro děti z  Horky 
a přilehlých obcí příměstský tábor pod názvem „Týden her, zábavy 
a soutěží“. Zde se mohly děti seznámit nejen s míčovými hrami, ale 
také oprášit si vědomosti při různých hlavolamech, nakouknout 
do  tajů ruční výroby papíru, či navštívit policejní stanici v Olo-
mouci – Řepčíně.
 V  sobotu 25. 8. 2012 mělo premiéru družstvo starších žáků, 
které se prezentovalo na turnaji v Brně-Juliánově a den poté na té-
mže místě i družstvo mladších žáků, které si z turnaje odneslo po-
hár za  třetí místo. Bohužel družstva nejmenších mini házenkářů 

neabsolvovala na sklonku prázdnin plánovaný turnaj, který jsme 
chtěli uspořádat v areálu ZŠ v Horce, a to z důvodu nepřízně po-
časí. Každopádně s  potěšením lze konstatovat, že posledních 14 
dní letních prázdnin si děti pod taktovkou házenkářů Horky užily, 
strávily smysluplně volný čas a  teď můžeme být plni očekávání, 
jak budou děti reprezentovat obec Horku nad Moravou v krajské 
soutěži. 
 Zároveň bych Vás, čtenáře Horeckého zpravodaje a příznivce 
házené, chtěl pozvat na domácí utkání našich celků, které až na vý-
jimku starších žáků, již tradičně odehrajeme v areálu ZŠ v Horce 
nad Moravou.       

Libor Žůrek

Více informací o házené v Horce získáte na www.HazenaHorka.cz 

HORECKÁ HÁZENÁ

ROZLOSOVÁNÍ DOMÁCÍCH ZÁPASŮ

DATUM ČAS HORKA NAD MORAVOU HOSTÉ

9.9. /Ne/ 9:00 Mladší žáci TJ STM Olomouc „B“
11:30 Mini žactvo mladší Tatran Litovel, TJ STM Olomouc, DHK Zora Olomouc
13:30 Mini žactvo starší SK UP Olomouc, SK Žeravice, Kostelec na Hané

30.9. /Ne/ 9:00 Mladší žáci Tatran Litovel
14.10. /Ne/ 9:00 Mladší žáci SK Žeravice

10:00 Mini žactvo starší Velká Bystřice, SK UP Olomouc, TJ STM Olomouc
21.10. /Ne/ 15:00 Mini žactvo mladší Velká Bystřice „A“, Velká Bystřice „B“, TJ STM Olomouc
28.10. /Ne/ 9:00 Horka nad Moravou SK Velká Bystřice „B“
11.11. /Ne/ 9:00 Horka nad Moravou TJ Cement Hranice na Moravě „A“
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NADACE PODPOŘILA ZŠ HORKA NAD MORAVOU JAKO JEDINOU V OLOMOUCKÉM KRAJI
ZODPOVĚDNOST I VÝZVA

 Dlouhodobá vzdělávací, materiální 
a  personální podpora pomůže učitelům 
lépe rozpoznávat individuální potřeby žáků, 
lépe přizpůsobovat styl výuky, a tak dosaho-
vat co nejlepších pedagogických výsledků. 
Projekt počítá se základní pětiletou pod-
porou a postupným zapojením celkem 14 
škol, které vytvoří síť veřejných základních 
škol s podporovanou kvalitou výuky. Postu-
py a nástroje pro výuku vytvořené a ověřo-
vané v těchto školách pak budou nabídnuty 
i  dalším školám po  celé České republice. 
Mezi takové nástroje budou patřit např. 
mapy učebního pokroku žáků v oblasti čte-
nářských dovedností a v matematice.
 Pilotní fáze projektu probíhá v pražské 
ZŠ Kunratice a  karvinské ZŠ Mendelova. 
V každé z nich nyní působí zkušené peda-
gogické konzultantky a pedagogičtí asisten-
ti, učitelé se účastní vzdělávacích seminářů 
a získávají nové výukové pomůcky a  tech-
niku. Nyní se k nim připojují další dvě zá-
kladní školy – jednou z  nich je ZŠ a  MŠ 
Horka nad Moravou.  
 Další podrobnosti jsme zjišťovali u ře-
ditelky Kateřiny Glosové.
 OT: O zapojení do projektu „Pomáhá-
me školám k úspěchu“ usilovalo mnoho 
škol v České republice, takže to, že právě 
Základní škola v Horce nad Moravou uspě-
la v silné konkurenci, je docela úspěch. Jak 
probíhal výběr, čím se škola prezentovala, 
proč o to vlastně stála?
 „Výběrový proces měl několik fází. Za-
čala informační schůzkou v Praze, které se 
účastnily oslovené školy z  Olomouckého 
kraje. Než došlo k přihlášení do projektu, 
což zahrnovalo vyplnění přesně strukturo-
vané přihlášky, proběhlo důkladné posouze-
ní a projednání s celým pedagogickým sbo-
rem. Když jsme byli vybráni mezi tři školy, 

 „Jsme rádi, že konečně byla oceněna prá-
ce pedagogů v naší základní škole,“ konsta-
tovala starostka obce Sylva Stavarčíková. 
V  souvislosti se zařazením ZŠ Horka nad 
Moravou do projektu „Pomáháme školám 
k  úspěchu“, kterému předcházelo výbě-
rové řízení, se zastupitelé sešli se zástup-
cem nadace THE KELLNER FAMILY 
FOUNDATION Janem Leinerem (člen 
správní rady) a ředitelem obecně prospěšné 
společnosti Pomáháme školám k  úspěchu 

Vladimírem Srbem. Při tomto setkání byl 
vysvětlen smysl projektu, poté následovala 
živá diskuse. „Myslíme si, že po ukončení 
projektu budou v Horce pedagogové, kte-
ré nám bude závidět široké okolí,“ uvedla 
starostka a dodala: „Je zvláštní, že v Praze ví 
o naší škole a udělala tam dobrý dojem. Při-
tom mezi občany je stále slyšet, že se ve škole 
nic nedělá, že by sem děti do  školy nedali… 
a zatím sem dojíždějí děti ze širokého okolí.“
 -horzpr-

navštívili horeckou školu členové expertní 
rady projektu, aby se osobně seznámili 
s učitelským sborem. Šli se podívat do ho-
din, debatovali s učiteli, sešli se s představi-
teli obce. O projekt jsme měli velký zájem, 
viděli jsme v tom příležitost, jak zkvalitnit 
výuku, zajistit všem dětem lepší podmín-
ky ke vzdělávání. Cílem projektu je naučit 
každého žáka učit se tak, aby dosahoval co 
nejlepších vzdělávacích výsledků.“
 OT: Jak bude projekt v ZŠ Horka pro-
bíhat? Jaké to bude mít dopady pro školu, 
kdo všechno se do něj zapojí, jak se dotkne 
výuky žáků?
 „Projekt trvá pět let. V  tom letošním 
- prvním - se budeme učit efektivně vyu-
žívat základní formy projektové podpory. 
Náš sbor např. posílí pedagogický konzul-
tant, pedagogický asistent, zúčastníme se 
vzdělávacích seminářů, získáme nové školní 
pomůcky. Budeme se snažit nastartovat sys-
tém vzájemné podpory pedagogů formou 
sdílení zkušeností jednak v rámci naší školy, 
ale také s ostatními projektovými školami. 
Nejdůležitějším úkolem pro první rok bude 
vytvořit projekt pedagogického rozvoje 
školy tj. stanovit si oblasti, kterým se chce 
škola v  následujícím roce věnovat a  čemu 
chce věnovat zvýšenou pozornost. Dalším 
velkým úkolem bude vytvoření plánu osob-
ního pedagogického rozvoje pro každého 
z  učitelů. To je v  našem školství naprostá 
novinka. Každý učitel si zvolí oblasti své 
pedagogické práce, ve kterých se chce dále 
rozvíjet. Svůj profesní růst budou mít uči-
telé možnost diskutovat s  pedagogickým 
konzultantem a  společně s  ním promýšlet 
ty nejefektivnější cesty k vlastnímu rozvoji 
i maximálnímu rozvoji každého žáka, např. 
při plánování výuky. Tyto dokumenty pak 
budou zásadní pro druhý až pátý projek-

tový rok. Do projektu se zapojí celý sbor. 
Dopad na výuku bude naprosto zásadní – 
významnou změnou bude např. přítomnost 
pedagogických asistentů, kteří mají přispět 
k individualizaci výuky. Vzhledem k tomu, 
že projekt dává naprostou svobodu škole 
a učitelům ve volbě jejich profesního růstu, 
zvyšuje se vnitřní motivace učitelů, a to se 
jistě projeví ve zkvalitnění práce a zlepšení 
výsledků žáků. Půjde o  to naučit každého 
žáka dosahovat svého osobního maxima.“
 OT: Jak funguje spolupráce s Nadací, 
resp. s obecně prospěšnou společností Po-
máháme školám k úspěchu?
 „Na konci prázdnin jsme měli výjezdní 
školení pedagogického sboru v  Seči, kde 
jsme ve  spolupráci se členy expertní rady 
nastartovali projekt v  naší škole. Získali 
jsme tam ucelené informace o tom, co nás 
čeká, seznámili jsme se s nároky, které sou-
visí s plným využíváním podpory projektu.
 Zapojení do projektu cítíme jako velkou 
příležitost, zvláště v  souvislosti se situací 
v českém školství a jeho problémy s finan-
cováním.  Na  některých školách dochází 
ke slučování tříd, navýšení počtu žáků klade 
větší nároky na učitele, omezuje individu-
ální přístup k jednotlivci. V ZŠ Horka nad 
Moravou personální posílení o asistenty na-
opak umožní soustředit se na každého žáka. 
Ekonomické škrty se dotkly také nákupu 
pomůcek, my máme možnost potřebné za-
jistit díky projektu. Na základě potřeb školy 
může probíhat další vzdělávání jak celého 
pedagogického sboru, tak jednotlivých uči-
telů.
 Pro naši školu – pro učitele a děti - je 
to velká příležitost a zároveň obrovský úkol 
zvolit správnou cestu k  cíli projektu. Pro-
jekt nám dává svobodu v našem směřování, 
rozhodování a plánování, ale zároveň na nás 
klade zodpovědnost za všechny kroky, pro 
které rozhodneme. A to je pro nás velká vý-
zva.“      
 

-horzpr-

ÚSPĚŠNÁ ZŠ Horecký zpravodaj. ZDARMA.
Vydává obec Horka nad Moravou, nám. 
Osvobození 16/46, 783  35 Horka nad 
Moravou, IČ 00298948.

Registrováno u  Ministerstva kultury, 
evid. číslo MK ČR E 20473. Odpovědný 

redaktor: Marie Hovadíková.

tisk: FGP studio, s. r. o., Táboritů 237/1, 
779 00 Olomouc.

 Vzdělávací projekt „Pomáháme školám k úspěchu“ iniciovala v roce 2009 Nadace 
THE KELLNER FAMILY FOUNDATION, rodinná nadace Renáty a Petra Kellnero-
vých. Projekt je určen učitelům a ředitelům veřejných základních škol v České republice 
a zaměřuje se na vysokou kvalitu výuky s důrazem na individuální přístup pedagogů 
k žákům.
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OPĚT ZVONÍ
Vážení a milí čtenáři,
co je u nás nového, co pro nový školní rok 
připravujeme, na co se můžeme těšit?
 První výrazná a nejvíce viditelná změna 
– nová krásná okna v pavilonu A, B a v tě-
locvičně. Zvenku i zevnitř nádhera, moc si 
vážíme toho, že obecní zastupitelstvo v čele 
s paní starostkou nám zlepšili prostředí ško-
ly.
 Další významnou událostí je, že jsme se 
stali pilotní školou v pětiletém projektu Po-
máháme školám k úspěchu, o kterém jsme 
prvně informovali v  minulém Zpravodaji. 
Co bude projekt přinášet pro naši školu, 
o tom vás budeme průběžně informovat.
 V  loňském školním roce prošli páťáci 
a  deváťáci generální zkouškou celoplošné-
ho testování z matematiky, jazyka českého 
a  jazyka anglického. Naši žáci se umístili 
v  průměru ve  všech předmětech ve  větši-
nové skupině žáků. Každoročně provádíme 
i jiná testování, ze kterých každé dítě získá 
podrobnou zpětnou vazbu o svém vzdělává-
ní. Výsledky testování zveřejňujeme na na-
šich webových stránkách.
 V pondělí 3. září na slavnostním zahá-
jení školního roku přivítali naši deváťáci 45 
nových prvňáčků a převzali nad nimi patro-
nát. Přejeme jim pohodový vstup a navázá-
ní nových kamarádství třeba na celý život.
 Program společných školních akcí pro 
žáky i veřejnost najdete v našem kalendáriu. 
Nejvýznamnější událostí letošního školního 
roku bude 50. výročí otevření školy. 
 Radost dětem asi přinesou dva dny ředi-
telského volna (24. října a 31. ledna), které 
uděluji z důvodu dalšího vzdělávání všech 
pedagogů školy. Jedná se o  dva třídenní 
semináře zaměřené na  typologii lidí, jde 
tedy o to, naučit se pracovat s různými typy 
dětí tak, aby jim to vyhovovalo a přinášelo 
úspěch. 

Kateřina Glosová, ředitelka školy

Kvůli havarijnímu stavu oken v  základní škole, který potvrdila kontrola bezpečnosti 
a ochrany zdraví při práci, musel obecní úřad přistoupit k jejich výměně. Zatím se tak stalo 
v pavilonu A, B a tělocvičně, zbytek přijde na řadu příští prázdniny. Jde o hodně vysokou 
investici – 2 689 225 Kč, proto byla rozdělena na dvě poloviny (letos a příští rok).

-horzpr-

 Vzhledem k velkému zájmu o umístění 
dětí přikročil obecní úřad k rozšíření MŠ 
o nové čtvrté oddělení, zápis do něj pro-
běhl 27. srpna, kdy bylo zapsáno 25 dětí. 
Kapacita mateřské školy se tak navýšila 
na 104 děti, aktuální naplněnost jsou 103 
děti. Nové oddělení muselo být vybaveno 
sociálním zařízením, bylo nutné vyměnit 
podlahy, vymalovat, vybudovat osvětlení. 
Byl zakoupen veškerý potřebný nábytek, 
hračky, vybavení přípravny jídla. Rozpočet 
rekonstrukce činí 482.250 Kč, z  MAS Mo-
ravská cesta se podařilo získat dotaci ve výši 
232.680 Kč. Při rozšíření mateřské škole 
bylo vytvořeno nové pracovní místo, jedná 
se o Montessori pedagogiku. Otevření nově 
rekonstruovaného oddělení je naplánováno 
na 24. 9. 2012.   -red-

Šesťáci si při slavnostním zahájení nového školního roku v pondělí 3. září měli hodně co povídat 
– mezi sebou sebou i se svou třídní učitelkou Janou Skácelíkovou. Určitě se už také těšili na Pu-
tování do Fantazie, které společně prožili od 5. do 7. září v Protivanově. 

NOVÁ OKNA V ZŠMATEŘSKÁ ŠKOLA

CYKLOSTEZKA
Průběžně se v  Horeckém zpravodaji doví-
dáte o chystané výstavbě cyklostezky. Nava-
zujeme informací o tom, že se obci podařilo 
uspět se žádostí o  dotaci z  Regionálního 
operačního programu Střední Morava. Ná-
klady na cyklostezku (délka 1,37 km, šířka 
2 m) jsou 7,1 mil. Kč, většina bude hrazena 
z přiznané dotace ve výši více než 6 mil. Kč. 

Žádost se vyřizuje v několika etapách, než 
se začne budovat, bude to tedy ještě něja-
kou dobu trvat. Obec musí nejprve náklady 
zaplatit ze svého, teprve po předložení uhra-
zených faktur dostane peníze. Realizace je 
proto rozložena do dvou let – 2013 a 2014.

-red-


