
pokračování na straně 3 pokračování na straně 2

Studovat na starostku nejde…

 Pro někoho je rok zanedbatelný okamžik, pro jiného dlouhých 12 
měsíců, 52 nekonečných týdnů. Jak se na poslední rok svého života 
dívá starostka obce Mgr. Sylva Stavarčíková? Do čela jedenáctičlenné-
ho zastupitelstva byla zvolena 10. listopadu 2010.
„Patřím k těm, co rok utekl jako voda. První dva měsíce jsem se rozkoukávala. 
Snažila se proniknout do všech problematik. Vytvořit si z hromádkového systé-
mu šanonový. Podařilo se mi prokousat většinou papírů v kanceláři. Prostě si 
uklidit. Zpětně můžu říct, že začátky byly těžké.“ 
Jak moc jste zvažovala vyměnit profesi učitelky za „ženu na radnici“? 
Která profese je více uznávaná? Ve škole Vás musí poslouchat děti, 
v obci by Vám měli naslouchat všichni...
 „Učitelství patří k tradici naší rodiny. Můj dědeček, učitel, maminka, učitel-
ka, takže už jako malé dítě jsem učila panenky a chtěla se stát učitelkou. To se 
mi také podařilo. Práce s dětmi mě bavila, ale také jsem cítila, že nechci až do 
svých 65 let - pokud se věk odchodu do důchodu ještě nezmění -  být „pouze“ 
tou učitelkou. Možnost stát se starostkou byla velmi impozantní. Vždyť žena 
v naší obci ještě nikdy nestálo v čele obce. Proč by to museli být pořád jen muži?I 
když jsou názory, že dělat „otloukána“ je  vlastně strašně nevděčné. Počítala 
jsem s tím, že se na mě budou obracet lidé se stížnostmi, že budu muset neustále 
něco řešit, ale to je ve škole také.“ 
Splnila se Vaše očekávání, s nimiž jste se rozhodla vzít do svých rukou 
na čtyři roky vedení obce s 2 300 obyvateli? Co bylo nejtěžší, co pří-
jemně překvapilo, co zaskočilo?
„Nejtěžší bylo pro mě nějak začít, byla jsem hozena do vody a musela plavat. 
Nyní jsem ráda, že jsem si na spoustu věcí musela přijít sama, otrkat se.
Například:  Ještě před rokem jsem netušila, jak funguje čistírna odpadních vod 
a nyní jsem skoro odborník. Orientuji se ve stavebních věcech, v některých zá-
konech. Určitě je to pro mě příležitost obohatit život tím, že se starám o druhé.  
Snažím se vždy všechny vyslechnout, někdy jsou stížnosti oprávněné, požadavky 
reálné, ale bohužel nemůžu slibovat věci, které vím, že nemůžeme splnit. Velmi 
často narážím na věty, ale minulý starosta nám to slíbil, ale já se nedržím hesla 
slibem neurazíš. Snažím se dělat svou práci nejlépe, jak umím.
Nemůžu přece souhlasit s s  rozprodáváním obecních pozemků za 20 korun, 
s doplácením obce na provoz ČOV, odvoz odpadu, s neustále se navyšujícími 
žádostmi o dotace.  To je sice pěkná sociální politika, ale potom peníze chybí 
v rozpočtu a nezbývá na investice. Do obecního rozpočtu nám peníze bohužel 
odnikud nespadnou.“
Ve škole jste každý rok psala vysvědčení dětem, jaké si myslíte, že by 
bylo to Vaše po prvním roce určitě hodně nelehké práce? Co všechno 
to vlastně obnáší?, hodně času určitě zabere papírování, jednání, vy-
řizování na jiných úřadech, komunikace s lidmi.  „Myslím si, že papíry 
nás jednou zavalí. V dnešní době se vše posílá datovými schránkami, potom 
ještě elektronicky a nakonec ještě raději papírovou formou. Naštěstí mám velmi 
šikovné zaměstnankyně, které dělají svou práci dobře. Vždy velmi vstřícně rea-
gují na dotazy a žádosti.“

HORECKÝ ZPRAVODAJ
12/2011

Spor nekončí

 Desítky stran a spoustu hodin při konzultacích s odborní-
ky i  právníky už strávilo vedení obce Horka nad Moravou, 
aby zastavilo myšlenku fi rmy Vitogaz rozšířit kapacitu skladu 
LPG.  
 Jak zdůraznila starostka Sylva Stavarčíková, boj za  bezpečí 
svých obyvatel nevzdá a bude se o něj snažit všemi cestami. Jed-
ním dechem dodává, že si také váží zájmu občanů, kterým není 
lhostejný osud tohoto řízení.
 Zamítavé stanovisko si vyslechla soukromá společnost už vlo-
ni, když o záměru informovala zasedání zastupitelstva. Velká vlna 
nevole vedla občany k sepsání petice, na které se shromáždilo přes 
650 podpisů. Ostatně nesouhlasné stanovisko vydal také Magist-
rát města Olomouc. Před několika dny se Horka odvolala k Mi-
nisterstvu životního prostředí proti bezpečnostní zprávě prevence 
závažné havárie schválené krajským úřadem. Rizika jsou příliš vy-
soká, opatření nedostatečně přesvědčivá. V úložišti jsou skladova-
né extrémně hořlavé látky, snadno vznětlivé při všech teplotách. 
Není těžké domyslet, jak tragické následky by mohl mít výbuch. 
Podle autorů petice by prostě Horka lehla popelem, tlaková vlna 
by smetla domy až po obecní úřad. 
 Jsou tu i další námitky: vyšší dopravní ruch v blízkosti obce, 
znehodnocení hodnoty stávajících nemovitostí (kdo pojistí dům 
v blízkosti skladů s nebezpečnými výbušnými látkami?), zamezení 
dalšího rozvoje obce, kdy je v plánu výstavba 57 rodinných domů 
včetně dopravní a technické infrastruktury.
 Sklad LPG v těsné blízkosti obce funguje od roku 1998. Ulo-
žení v podzemních zásobnících je zcela bezpečné, jsou dodržovány 
všechny normy a předpisy, ohání se v nejrůznějších vyjádřeních 
fi rma. Také chápe obavy obyvatel, ale současně je považuje za pře-
hnané. Kromě interních prohlídek, auditů i kontrol je minimál-
ně jednou ročně provoz podroben přísnému posouzení v souladu 
s požadavky zákona. To, že nebylo nikdy zahájeno správní řízení, 
prý dokazuje, že zatím nikdy nebyly zjištěny významnější závady. 
(Naposledy byl ke kontrole, kterou provádí Česká inspekce život-
ního prostředí, přizván zástupce obce v roce 2004.) Co však lidský 
faktor?
 Nyní jsou v areálu daňového skladu provozovány dva podzem-
ní zásobníky, každý o  vnitřním objemu 250 m³, záměr rozšíře-
ní úložiště LPG počítá s umístěním čtyř podzemních zásobníků 
o vnitřním objemu 250 m³, tedy souhrnně 1.000 m³. Plnírna lah-
ví i její skladová kapacita má zůstat beze změny, tedy do 48.000 kg 
LPG.
 Na jedné straně sporu je vlastník skladu, na druhé straně obec 
a její obyvatelé. Oba dělají, co mají – podnikatel podniká, obec 
hájí zájmy obce. Nabízí se otázka, zda vše nezapřínila obrovská 
chyba obce v roce 2000, kdy zřejmě s nedostatečně vysokou od-
bornou urudicí  připustila provoz skladiště. Prostory opuštěné ar-
mádou se přímo vybízely k využití pro podnikání, ovšem mohlo 
jít o jiné oblasti a obory, které by nikoho neznepokojovaly. Určitě 
jiný než ten, který je na krizovém plánu města Olomouce označen 
jako „významný rizikový objekt“. 
 Žádná obec neřku-li město není spokojena s  nárůstem do-
pravy. Nad dopravním ruchem souvisejícím s  provozem těžké 

Příjemné Vánoce strávené v kruhu blízkých, pevné 
zdraví, hodně štěstí a vše dobré v roce 2012 přeje 

starostka Sylva Stavarčíková
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Sklad LPG v Horce nad Moravou

Podrobné informace a odpovědi na otázky Horeckého zpravodaje 
poskytl ing. Miroslav Kašpárek, provozní ředitel VITOGAZ ČR, 
s.r.o.

SOUČASNÁ KAPACITA
V areálu daňového skladu Horka nad Moravou jsou provozovány 2 
podzemní zásobníky, každý o vnitřním objemu 250 m³, které slouží 
pro skladování LPG, a 2 malé podzemní zásobníky, každý o objemu 
4,85 m³, z nichž jeden slouží k odsávání kapalných zbytků z PB lah-
ví a druhý jako zdroj plynu pro vytápění objektů daňového skladu. 
Všechny tyto zásobníky mohou být plněny na 85% svého vnitřního 
objemu, tedy lze plnit cca 105 tun do zásobníku o objemu 250 m³ 
a 2,1 tuny do zásobníku o objemu 4,85 m³. Pokud by byly všechny 
zásobníky plné, pak by bylo možné do nich uložit 214,2 tuny LPG. 
Záměr rozšíření úložiště LPG počítá s umístěním čtyř podzemních 
zásobníků o vnitřním objemu 250 m3 tedy souhrnně 1.000 m3 (tedy 
v  součtu by bylo možné uskladnit dalších 420 tun LPG) . Plnírna 
lahví a její skladová kapacita zůstává beze změny tedy do 48.000 kg 
LPG a s rozšířením úložiště nesouvisí.

Všechny dosavadní úpravy a stavby, které byly provedeny od uvedení 
zařízení do provozu v prosinci 2000, vedly ke snižování rizik a do-
konce ke snižování množství uloženého LPG. Neměly za cíl zvyšovat 
výkon, nebo množství uloženého LPG. Například z původní techno-
logie byly demontovány v  rámci „Modernizace plnírny pro snížení 
rizik“ v roce 2004 dva nadzemní zásobníky o objemu 17m³ každého 
z nich  a nadzemní zásobník kapalných zbytků o objemu 4,85 m³ 
a zrušena nadzemní čerpací stanice LPG. Tím došlo ke snížení sklado-
vací kapacity o cca 17t LPG. Ale hlavně se takto eliminoval případný 
havarijní projev BLEVE (výbuch způsobený vyšlehnutím kapalin, při 
havárii nádoby s látkou s vysokým tlakem páry – pozn. red.) nadzem-
ních stabilních zásobníků. 

ÚLOŽIŠTĚ
V  úložišti jsou skladované zkapalněné ropné plyny LPG, propan 
a propan-butan ve směsi. Hlavním nebezpečím je vysoká hořlavost. 
LPG není toxické, nezpůsobuje znečištění vody nebo půdy. Bližší po-
pis vlastností a  rizik všech druhů LPG lze nalézt v  bezpečnostních 
listech na webových stránkách www.vitogaz.cz

DOPRAVA
Otázky Horeckého zpravodaje: Kolik autocisteren měsíčně, kolik že-
lezničních cisteren nyní? Kolik po případném navýšení?

Zamýšlené rozšíření úložiště LPG se netýká úpravy technologie stá-
čení železničních cisteren a plnění automobilových cisteren. Techno-
logické možnosti těchto zařízení by zůstaly i po rozšíření úložiště ne-
změněny. Ani v současnosti nejsou technologické možnosti stáčecích 
a plnících zařízení vyčerpány. Maximální možná ověřená kapacita stá-
čecího zařízení jsou tři železniční cisterny denně. Posun (tedy přísun 

techniky v blízkosti obce rozhodně nelze mávnout rukou, byť mají 
autocisterny (26 t) do obce zákaz vjezdu. Komplikace způsobené 
velkými vozidly na silnicích jsou na denním pořádku, tady by při 
případné dopravní nehodě mohlo dojít k nutnosti přečerpání ply-
nů z cisteren. Lokalita v  sousedství areálu Vitogazu je podle 
územního plánu Horky nad Moravou předurčena ke  stavbě 57 
rodinných domů. Olomoucký stavební úřad zahájil na žádost obce 
územní řízení, jehož výsledkem bude realizace první etapy doprav-
ní a technické infrastruktury. O parcely je zájem, neboť do kraj-
ského města je to autem několik minut, na  velmi dobré úrovni 
je autobusové i železniční spojení, které brzy v budoucnu doplní 

nová cyklostezka. V obci je zmodernizovaná základní škola s novým 
sportovním hřištěm, kulturní středisko, knihovna, ordinace prak-
tického a zubního lékaře, lékárna, bohatý společenský život, vstup 
do Chráněné krajinné oblasti Litovelského Pomoraví. Dlouhodobě 
plánovanou výstavbu rodinných domů, jejichž obyvatelé budou klid 
a bezpečí klást na první místo života v obci, by rozšíření technologie 
daňového skladu zpochybnilo.
 Společnost Vitogaz se proti rozhodnutí stavebního úřadu olo-
mouckého magistrátu, který rozšíření zamítnul, ve správním řízení 
odvolala.

Marie Hovadíková

a odsun železničních cisteren) na vlečku podniku provádí ČD Cargo 
a. s. pouze v pracovní dny, tím nám vychází nejvyšší možné množství 
stočených železničních cisteren 15 za týden.  Tedy za měsíc 60. To je 
technologický limit zařízení. 
Počet přijatých a  stočených železničních cisteren se pohybuje okolo 
40 za kalendářní měsíc. Počet odbavených automobilových cisteren se 
pohybuje okolo 144 za kalendářní měsíc. Z diskusí vyplynuly obavy 
ze zvýšené přepravy LPG automobilovými cisternami přes obec Horka 
n. Mor. Dopravním opatřením je zakázán vjezd vozidel s  okamžitou 
hmotností převyšující 10t (jediné vozidlo 20t) do obce Horka. Z to-
hoto důvodu nyní ložené autocisterny (celková hmotnost 26 tun) obcí 
Horka neprojíždějí. Tím, že není záměrem společnosti zvýšit výkon stá-
čecích a plnících zařízení LPG, nemůže dojít ke zvýšení dopravní zátěže 
komunikací nad míru, kterou již umožňuje stávající uspořádání.

BEZPEČNOST
Otázka Horeckého zpravodaje: Jak je zajištěna bezpečnost?, v soused-
ství jsou i jiné podnikatelské subjekty… Plánuje společnost nějaká nová 
preventivní opatření k zajištění bezpečnosti (např. jak vysokou ochran-
nou protipožární zeď)? 

Provoz celého technologického souboru je zcela bezpečný, bezpečnosti 
provozu je věnována mimořádná pozornost. Soupis všech technických 
opatření jistících bezpečný provoz je skutečně rozsáhlý pro neodborní-
ka možná obtížně srozumitelný, ale vlastník areálu je s ním seznámen, 
stejně jako orgány státního odborného dohledu. Bezpečný provoz je 
tak zajištěn technickými a  organizačními opatřeními, a  to jak v pre-
venci možnosti vzniku nestandardních jevů, tak i  po  stránce reakce 
na ně. Ve smyslu zákona 59/2006 Sb. o prevenci průmyslových havárií 
a  mimořádných událostí naše společnost podléhá zvláštnímu režimu 
kontroly a dohledu orgánů státního odborného dohledu, tedy České 
inspekci životního prostředí.  

NESOUHLAS OBCE
Otázky Horeckého zpravodaje: Jak se firma staví k zamítavému stano-
visku obce, magistrátu města, petici občanů s 650 podpisy? Pokusí se 
získat nové prostory k podnikání jinde nebo bude dál usilovat o reali-
zaci záměru v Horce? Jakými argumenty chce firma obec a její občany 
přesvědčit, aby změnili názor a nestavěli se proti?

Společnost využila svého práva jako účastníka řízení a v zákonem stano-
vené lhůtě podala zdůvodněné odvolání proti zamítavému rozhodnutí 
stavebního úřadu. 
Naše společnost obavám obyvatel rozumí a vnímá je. Je velmi nešťastné, 
že způsob, jakým Krajský úřad před léty vedení obce a obyvatele infor-
moval o stanovení zón havarijního plánování, vzbudil doslova paniku. 
Je jasné, že přesvědčit obyvatele, že zařízení je bezpečné a že rozšíření 
úložiště podle předloženého projektu s sebou nese i investici do auto-
matizace procesů dále eliminujících lidský faktor a  je činěno ve pro-
spěch obyvatel, je nadmíru obtížné. 

dokončení ze strany 1 (SPOR NEKONČÍ)
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Zameťme si (nejen) před vlastním prahem

 Když procházím naší obcí a  vidím, v  jakém stavu jsou ně-
které trávníky a chodníky, říkám si, k čemu je ve vesnici tolik 
odpadkových košů, jejichž množství je neustále zvyšováno a vý-
daje za sběr a svoz komunálního odpadu dosahují 9 % běžných 
ročních výdajů rozpočtu obce. Na zemi se povalují obaly od po-
travin, exkrementy, žvýkačky, nedopalky od cigaret apod. Na ně-
kterých místech to vypadá jako na smetišti. 
 Prosíme a apelujeme na všechny pejskaře venčící své psí mazlíčky 
na veřejných prostranstvích: noste s  sebou na procházky do kapsy 
i sáčky na exkrementy a tyto „hromádky“ po svých psech ukliďte. 
V současné době se více a více rozšiřuje chov koní, kteří znečišťují 
a  rozbíjí chodníky a  stezky. Žádáme tedy majitele koní, aby byli 
ohleduplnější, uklízeli koňský trus a  neničili na  svých vyjížďkách 
cesty. Také prosíme a apelujeme na všechny spoluobčany: neházej-
te odpadky na zem, ani nenechávejte své děti pohazovat odpadky 
na zem, ale vhoďte je do odpadkového koše. Děkujeme za ohledupl-
nost vůči ostatním spoluobčanům.
 Zároveň děkujeme všem, kteří úklid odpadků a  exkrementů 
považují za samozřejmost a jdou tak příkladem ostatním, zejména 
svým dětem. Vždyť právě děti kopírují naše chování a učí se od nás. 
Tak bychom jim měli jít příkladem a  ukázat jim, jak se chovat 
na  veřejných prostranstvích a  jak být ohleduplní vůči spoluobča-
nům. Od příštího roku každému majiteli psa, který přijde na obecní 
úřad uhradit poplatek za psa, budou předány i sáčky na exkrementy. 
Doufáme, že se nám tento výdaj vrátí v podobě uklizených veřej-
ných prostranství. 
 Obecní úřad také řeší neuklizená a neupravená prostranství před 
domy a kolem domů občanů naší vesnice. Jedná se sice o veřejná 
prostranství, ale obecní úřad není časově ani personálně schopen 
uklízet a starat se i o všechny tyto plochy a hlavně odklízet mnohdy 

soukromý majetek, který patří majiteli (majitelům) nemovitosti.  
Žádáme proto všechny spoluobčany, aby si každý zametl před svým 
prahem, uklidil si v okolí svého domova a přispěl tak ke zkrášlení 
naší obce. Velice si vážíme těch, kteří mají kolem svých nemovi-
tostí pořádek a prostranství pěkně upraveno.
 Začněme tedy každý u sebe, ukliďme si ve svém okolí, chovej-
me se zodpovědně a ohleduplně a jistě se nám bude v naší vesnici 
žít lépe, krásněji.  Děkuji.

Milan Vysloužil
místostarosta

Akce pořádané v měsících lednu a únoru 2012 
v obci Horka nad Moravou:
  1. ledna 2012 OHŇOSTROJ / od 0.30 hod.
14. ledna 2012 MYSLIVECKÝ PLES
20. ledna 2012 ŠKOLNÍ  PLES
21. ledna 2012 DĚTSKÝ KARNEVAL
  3. února 2012  HASIČSKÝ PLES
18. února 2012 OSTATKY
25. února 2012 SENIOR PLES

Jste jediná žena v zastupitelstvu – je to výhoda, nebo nevýhoda? Jak jste 
spokojena s prací jejich členů, jak probíhá komunikace, dochází někdy 
k vyostřené diskusi? 
„No, musím přiznat, že ty začátky nebyly ideální a jako žena jsem se necítila 
dobře. Asi jsem budila dojem, že když dojde ke konfliktu či nepříjemné situaci, že 
se jako žena zhroutím či rozbrečím. Nestalo se. Diskuse a různé názory k životu 
patří, ale je potřeba, aby se došlo k rozumnému kompromisu – bez osočování a 
nadávání.“ 
Jak je to se zapojením, zájmem veřejnosti?, zajímají se občané o dění 
v místě bydliště?
„Je to jako všude jinde, na zasedání moc lidí nechodí, ale o život v obci se určitě 
zajímají a probírají různé věci mezi sebou. Bylo by však dobré, kdyby takové 
názory typu mělo by se to či ono sdělili obci – pak se s tím dá teprve něco dělat.“  
Co nejvíce trápí v současnosti obec? 
„Jsou to určitě chybějící chodníky na ulicích Olomoucká a Skrbeňská. V součas-
né době je vydáno stavební povolení na chodník na ulici Olomoucká. Na ulici 
Skrbeňské se už několik let táhne územní řízení. Bylo už vydáno, následně ho 
Krajský úřad zrušil. Teď bylo opět vydáno, ale protože se jeden účastník řízení opět 
odvolal, čekáme, jak to dopadne tentokrát. V tomto případě je  však  uzavřena 
smlouva o dílo z roku 2009 na vybudování chodníků za 19 mil. Kč bez DPH. 
To asi nikdy nenašetříme!
Po ročním snažení se nám podařilo přesvědčit Správu silnic Olomouckého kraje o 
tom, že most na ul. 1.máje je opravdu ve špatném stavu. Byly umístěny značky na 
omezený průjezd obcí, aby přetížené kamiony dále neničily most. Provoz se zmen-
šil, ale nezastavil. Tady musí provádět kontroly policie. Někdy přiběhne rozčílený 
občan, že právě projel kamion. Jede pod okny obecního úřadu, ale já přece nemám 
pravomoc zastavit ho a už vůbec ne pokutovat.
Úplně nejvější aktuální problém, z  čeho však máme opravdu hodně vrásek, to 
je územní řízení na rozšíření daňového skladu LPG firmy VITOGAZ. Obec 
v žádném případě nesouhlasí s touto stavbou! I když bezpečnostní zpráva tvrdí, 

že nebezpečí je přijatelné, že vše je zabezpečeno, riziko havárie minimální… 
Ale většinou selže lidský faktor. A co se potom stane, to jsou pouze výpočty, nejde 
si tuto situaci vyzkoušet. Protože k výbuchu dojde pouze jednou. Opravdu je 
velká chyba, že byl tento záměr povolen. To jsou právě ta špatná nezvratná 
rozhodnutí.“
Jaké jsou vazby mezi základní školou a obcí, která je jejím zřizova-
telem? ZŠ má velmi dobrou pověst, jezdí do ní žáci také z  okolí, je 
tam alternativní forma výuky montessorri, zajímavé aktivity, moderní 
sportovní zázemí.
„To víte, že spolupráce funguje, ale myslím, že by se mohla ještě více prohloubit. 
Vidím to tak, že by se mohla škola více otevřít veřejnosti, více propojit s obcí.“ 
Jaké máte plány do budoucna?
„Příští rok nás čeká zbudování přechodu pro chodce na nám. Osvobození, 
postupná výměna oken v Základní škole, prodej parcel na Olomoucké, tady 
očekáváme zdroj příjmu do obecního rozpočtu. Peníze budou sloužit k dalším 
investicím.“
Můžeme být také trochu osobní? Nakolik se změnil Váš život poté, co 
jste se stala starostkou? Na povolání učitelky Vás připravila vysoká ško-
la, bohaté zkušenosti z praxe ve škole jistě není k zahození, ale musela 
jste si kvůli nové pracovní pozici nějak doplňovat vzdělání – v  jaké 
oblasti či oboru? Máte čas na své koníčky, sport?
„Studovat na starostku nejde, v tomto případě nehraje vzdělání roli, ale určitě 
hraje důležitou roli zdravý rozum, umění jednat s lidmi, empatie a svědomí. 
Samozřejmostí je další vzdělávání, takže absolvuji semináře, které rozšiřují 
mé vědomosti. Naštěstí nejsou zakončené zkouškou. Čas na sport si prostě udě-
lat musím, takže cvičím (od září letošního roku starostka S. S. cvičí pro 
veřejnost, konkrétně posilování problémových partií – pozn. red.), hraju 
pravidelně volejbal.“

Děkuji za rozhovor.
      Marie Hovadíková

Dobrý den! Sluší se nejen pozdravit, ale také představit – jmenuji se 
Marie Hovadíková. Velmi ráda jsem se ujala přípravy Horeckého zpra-
vodaje. Jsem novinářka s dvacetiletou praxí, kterou jsem nabyla jako 
píšící redaktorka i  rozhlasová reportérka. Ačkoliv bydlím ve  městě, 
venkov jsem si oblíbila a dlouhodobě se zajímám o to, co se kde děje 
v Olomouckém kraji. Především však - jací tam žijí lidé, jak se jim 
daří, co je trápí. Je to mnohdy velmi zajímavé poznání, které stojí za to 
sdělit ostatním. Z Horky nad Moravou pocházela už dříve řada mých 
příspěvků, takže si dovolím navázat hlouběji na některá témata a ráda 
zpracuji nová – samozřejmě s Vaší pomocí. 

dokončení ze strany 1 (STUDOVAT NA STAROSTKU NEJDE…)
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   Bioodpad … a kam s ním?

 Zvykáme si chovat se ekologicky. Abychom tak nečinili, když žijeme v obci, kde je vyhlášené centrum ekologické výchovy Sluňákov! 
Je na každém, zda si okolí „zamoří“ různým nepořádkem, včetně bioodpadu. To naštěstí neplatí o horeckých občanech. Většina lidí ví, 
že plevel a tráva se může kompostovat, a tak se nikde za humny nepovaluje odpad ve formě černých skládek. V Olomouci letos zavedli 
biopopelnice a jejich pravidelný svoz. Byl by o odvoz bioodpadu  v Horce nad Moravou zájem? Takový průzkum zorganizoval obecní úřad 
ve dnech 7. - 14. 11. 2011, zastupitelé si rozdělili ulice a vydali se ptát mezi občany. 
 Získali tak odpovědi ze 444 domácností (někteří využili při odpovědi více možností). Počet zájemců o bionádobu s pravidelným 
vyprazdňováním od dubna do listopadu byl 177. Samozřejmě, že by občané tuto službu uvítali nejlépe zadarmo, což však není možné – 
v rozpočtu obce na to nejsou peníze. V současné době činí poplatek za odpad 400 Kč, stejná suma zůstane platí i pro rok 2012 (pro srov-
nání – v Olomouci 492 Kč). Tato situace se však v dohledné době změní, poslanci připravují novelu zákona z roku 2001, která umožní 
navýšení (podle posledních propočtů vycházejí náklady na občana v průměru 720 Kč, rozdíl musí hradit obce). V Olomouckém kraji je 
nyní 11 skládek s různou životností. Nové se již nebudou povolovat, a proto hledá kraj jiné možnosti. Do roku 2020 by měla v regionu 
vyrůst nová „spalovna“, zatím není jasné kde. Do té doby bude ukládán odpad na skládkách, jejichž provoz je rok od roku nákladnější 
(zdražování nafty, energií atd.).

Výsledky průzkumu „třídění bioodpadu v obci Horka nad Moravou“:
1. Jakým způsobem likvidujete bioodpad nyní?
 a) Nemám žádný bioodpad 35 občanů
 b) Kompostuji  300 občanů
 c) Dávám bioodpad do běžné nádoby na odpad 74 občanů
 d) Spálím, co jde  42 občanů 
 e) Zavezu na pole  19 občanů

2. Využili byste speciální nádobu jen na bioodpad s pravidelným vývozem za 14 dní v období duben až říjen?
 a) Ano  177 občanů
 b) Ne  267 občanů

3. Za odkup bionádoby 240 l jste ochotni zaplatit:
 a) 0,- Kč 167 občanů
 b) 150,- Kč 77 občanů
 c) 450,- Kč 48 občanů 
 d) 650,- Kč  4 občané
 e) 960,- Kč 9 občanů 

 4. Jste ochotni si připlatit k ročnímu poplatku, aby vám byl likvidován bioodpad přímo od domu?
 a)  Připlacení k roč. popl. 0,- Kč 139  občanů  
 b) 50,- Kč 107  občanů
 c) 100,- Kč 54  občanů
 d) 150,- Kč 3 občané
 e) 200,- Kč 1  občan 

Provedený průzkum a dialog na toto téma potvrdily, že se lidé se o téma bioodpadů zajímají. To je pro obec jistě příznivý signál pro kon-
cepční řešení. V příštím roce se o plošném zavedení neuvažuje. O rok později se však může situace vyvinout jinak.

-horzpr-

Vybavení pro záchranáře
Obvodní oddělení Policie v  Řepčíně bude z  prostředků obce 
Horka nad Moravou nově vybaveno záchrannými prostředky pro 
zásahové práce ve  vodě. Mezi nimi je záchranná vesta, statické 
lano, speciální karabina. Impulzem bylo neštěstí, při kterém se 
na jezu na Mlýnském potoce v červnu utopil žák a učitelka, poz-
ději na následky zranění zemřel i instruktor. Poplatek za zábor

Novou vyhlášku schválili horečtí zastupitelé na  svém zasedání  
6. prosince. Týká se místního poplatku za  zvláštní užívání veřej-
ného prostranství (jde o  situace, kdy si občan potřebuje před do-
mem nechat vysypat písek či jiný stavební materiál, provádět výko-
pové práce, dá umístit reklamní zařízení atd.). Vstoupí v platnost  
1. ledna 2012. Místní poplatek činí 1 – 5 Kč za m² a den (podle 
účelu využití plochy). 

roku neustále mění a je tedy vysoká naděje, že děti do školky chodit 
přece jen budou. V posledních třech letech bylo podle zapsané do-
cházky v průměru ve třídě 19 dětí.

Navýšení kapacity MŠ
Krajský úřad povolil na žádost obce zvýšení kapacity tříd v Ma-
teřské škole Horka nad Moravou o  jedno. Namísto současných  
75 dětí může být ve třech třídách 78 předškoláčků. V tuto chvíli 
není kapacitních důvodů přijato 6 dětí, situace se však v průběhu 

Horecké střípky ...
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CYKLOSTEZKA OLOMOUC – HORKA
– SKRBEŇ
Aktuální situace kolem přípravy

 Jak jsme občany informovali v předminulém čísle zpravoda-
je, probíhaly v průběhu letošního roku intenzívní práce kolem 
přípravy cyklostezky. 
   Postupně se obci podařilo uzavřít s naprostou většinou dotčených 
vlastníků pozemků tzv. smlouvy o budoucích smlouvách kupních, 
v  nichž obec navrhuje výkup částí konkrétních pozemků za  kup-
ní cenu 100,-Kč/m2. Bohužel však jeden vlastník v úseku Horka 
– Poděbrady kategoricky odmítá svůj pozemek obci za tuto kupní 
cenu prodat a požaduje cenu několikanásobně vyšší. Pokud by obec 
na návrh vlastníka pozemku s požadovanou vyšší kupní cenou při-
stoupila, musela by být kupní cena navýšena stejně všem ostatním 
dotčeným vlastníkům. Tím by se jen cena výkupů pozemků pro část 
úseku cyklostezky mezi Poděbrady a okrajem Horky dostala na „as-
tronomickou“ sumu cca 16 milionů Kč. Pokud k tomu připočteme 
zákonný odvod za vynětí zakoupených pozemků ze zemědělského 
půdního fondu (ZPF) cca 3 miliony Kč, tak se dostáváme s projek-
tem cyklostezky do říše pohádek (a to již ani neuvažujeme o dalších 
milionech na vlastní stavbu). 
 Mezitím se obec aktivně obrátila na několik poslanců Parlamen-
tu ČR při projednávání změn zákona o ochraně zemědělského půd-
ního fondu s návrhem vyloučit cyklostezky z nutnosti platby odvo-
dů za vynětí ze ZPF. Tato poslanecká iniciativa však zatím nebyla 
k ničemu, protože k novele zákona o ZPF jiní poslanci v parlamentu 
přidali všemožné „přílepky“, se zákonem nesouvisející, a  nakonec 
byla z tohoto důvodu novela zákona koalicí stažena z projednávání. 
 S ohledem na všechny tyto skutečnosti zvažuje obec nové varian-
ty trasy cyklostezky. První varianta je umístění cyklostezky v úzkém 
koridoru mezi silnicí a železnicí. V tomto prostoru se jedná o po-
zemky nikoliv soukromé, ale pozemky kraje a státu. Nevzniká zde 
sice potřeba platit poplatky za vynětí ze ZPF, naproti tomu je zřej-
mé, že koridor je příliš úzký. Jsme si vědomi, že samozřejmě nejde 
o řešení nijak optimální. Předběžný a podmínečný souhlas k umístě-
ní cyklostezky v tomto koridoru obec od správy silnic a správy želez-
niční dopravní cesty již získala. Nyní projektant provádí geodetické 
zaměření tohoto území a zjišťuje reálné možnosti potenciální stav-
by cyklostezky v  tomto značně diskutabilním prostoru s ohledem 
na zabezpečovací kabeláž a odvodnění železničního tělesa. Výsledek 
tohoto šetření bude znám do konce kalendářního roku. Druhou va-
riantou je úprava trasování cyklostezky po dnešních zemědělských 
pozemcích tak, abychom se pokusili vyhnout problémovým místům 
(pozemkům) obchvatem a  zúžením vlastní cyklostezky „pod nor-
mu“ na základě výjimek správních úřadů. 
 O dalším postupu prací na tomto komplikovaném projektu Vás 
budeme informovat v dalších číslech zpravodaje a na zasedání obec-
ního zastupitelstva.

Ivo Machar

Vánoční punč (recept od Ludmily Nepožitkové)
5 dl červeného vína, 5 dl pomeranč. džusu, 1 pomeranč, 4 kous-
ky badyanu, 2 kousky celé skořice, cukr dle chuti. Vše ohřejeme 
k bodu varu. Scedíme a podáváme horké, ozdobené pomerančem.

Dobrou chuť!     (pošlete nám i vy svůj recept)

Senior klub v Horce nad Moravou 

 Jak už možná víte, je nás 73, scházíme se  dvakrát za měsíc 
vždy ve čtvrtek, každé úterý v klubu cvičíme.  
 V září jsme opět zahájili  pravidelnou  činnost, tak pěkně po-
pořádku.  
 8. září jsme měli pěkný zájezd do  pohádkového areálu  v Led-
nici, prohlédli jsme si Valtice a  zajímavou kolonádu Reistnu 
na hranici s Rakouskem. 
 10. září jsme se zúčastnili 1. olympiády seniorů ve Skrbeni (po-
chvala pořadatelům – měli ji velmi dobře připravenou).
 15. září nás pozvala ředitelka paní Kateřina Glosová spolu se 
starostkou paní Sylvou Stavarčíkovou do základní školy, kde nám 
ukázaly moderně vybavenou učebnu s projekční tabulí. Jak se dá 
využívat, nám názorně předvedla paní učitelka Milena Zapletalo-
vá. Také nám byla nabídnuta možnost proškolení na počítačích.
 Další naše aktivity, o  kterých stojí za  to se zmínit: návštěva 
velmi pěkné výstavy  rukodělných výrobků v Nákle, vlakový výlet 
do Choliny, kde jsme si prohlédli  hanácké muzeum. Několik na-
šich členek v hanáckých krojích se účastnilo  svatováclavské oslavy 
v Černovíře. Cestovali jsme však i mnohem dál - ale jak se říká – 
prstem po mapě, když jsme měli v klubu velmi zajímavé povídání  
o Číně a Filipínách.
 V říjnu jsme se zúčastnili setkání seniorů v Náměšti na Hané, 
tam jsme se výborně bavili, protože byl připraven kulturní pro-
gram a taneční zábava.
 Vlakem jsme se vydali do  Litovle  na  exkurzi do  pivovaru. 
Ochutnali jsme skvělé pivo a prohlédli celý provoz. Navštívili jsme 
také litovelské muzeum.
 A  aby toho cestování nebylo málo, uskutečnili jsme zájezd 
do Polského Těšína. Do Těšetic jsme jeli na ochotnické předsta-
vení  Gogolovy Ženitby. Poslední říjnové dny se v klubu konala 
výstava obrazů mladého výtvarníka pana Kukala.
 Také poslední týdny roku jsou ve znamení nejrůznějších akti-
vit: přednáška o léčivých čajích, prodejní výstavka bižuterie, bese-
da s policií, no a nemůže chybět předvánoční posezení  a silvest-
rovské odpoledne. 
 Máme před sebou bohatou náplň i pro rok 2012, tak ostatní 
senioři, neseďte doma a přidejte se k nám!

Ludmila Nepožitková

OBČANSKÉ PRŮKAZY
 Od 1. ledna 2012 dochází k podstatné změně při vyřizová-
ní žádostí o vydání občanského průkazu (dále jen OP). V sou-
vislosti se změnou zákona č. 328/199 Sb. musí být při podá-
ní žádosti  každý občan přítomen na úřadě, kde mu zhotoví 
digitalizovanou fotografii a  jeho podpisu. Pro občany Horky 
nad Moravou to znamená, že už nemohou vyřídit tento doklad 
v místě bydliště, ale na pracovišti Magistrátu města Olomou-
ce,  Vejdovského 2 (1. patro). V případě nejasností se obraťte 
na Věru Svobodovou, OÚ, tel. 585 378 035. 
(Pro doplnění: v roce 2011 bylo na Obecním úřadu v Horce 
nad Moravou vyřízeno 267 nových OP.) 

Cyklostezka Křelov-Břuchotín

Cyklostezka trasa A - je pouze trasovaná od bývalé zastávky vlaku 
u Mor. železáren přes Křelov, trasa B - Křelov-Břuchotín. Trasa C 
- Břuchotín s napojením na pozemkovou úpravu obce Skrbeň a tra-
sa D - Poděbrady je prozatím ukončena a napojena na komunikaci 
Řepčín-Horka. Město Olomouc má v první polovině příštího roku 
zahájit dopojení z Olomouce ul. Máchova na již vybudovanou cy-
klostezku u bývalé zastávky Českých drah u Moravských železáren. 
Práce za 10 mil. Kč probíhaly od června do listopadu 2011. 

Jiří Spurný, starosta
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 Hodnocení úspěchů či neúspěchů našeho FK necháme na ka-
ždém jednotlivci, který se o fotbal zajímá, nebo se mu věnuje. 
Budeme se v první řadě věnovat statistice, která ledacos napoví o 
kvalitě jak hráčů, tak funkcionářské základně. 
Benjamínci mladší:  ročník  2003 a mladší – trenér Petr REPČEK 
– po podzimu jsou na 4. místě v „B“, pro jaro jsou zařazeni do 
finálové skupiny „C“.

Benjamínci starší:
ročník 2001 a mladší – trenér Jarek ŠVANHAUSER – po podzi-
mu na 4. místě v „B“, pro jaro jsou rovněž zařazeni do „C“.
Žáci mladší:
ročník 1999 a mladší – trenér Pavel NOVÁK – v okresním přebo-
ru jsou na 1.místě.
Žáci starší:
- trenér Luděk BENEŠ – v okresním přeboru jsou na 2. místě.
Dorost:
- trenér Emil BENEŠ – v okresním přeboru jsou na 9. místě.
Muži:
- trenér Luděk BENEŠ – v okresním přeboru jsou na 6. místě.
 Přestože  se na první pohled zdá, že podle umístění naše mlá-
dež velmi dobře prosperuje, je třeba si postavit otázku: jakým 
způsobem jsme toho dosáhli. Někteří rodiče si neuvědomují svou 
odpovědnost za budoucí fotbalisty. V týdnu své potomky přive-
dou na tréninky, ale když je mají doprovodit v sobotu nebo neděli 
na mistrovská utkání, stane se pravý opak.  Děti musí doprovázet 
své rodiče na návštěvy babiček, na nákupy do supermarketů, na 
rodinné oslavy, nebo je jednoduše ne-pustí hrát fotbal,  když se 
jim (rodičům) zrovna nelíbí školní známky. 

Dvojí ohlédnutí za světovou gymnaestrádou

Byly jsme tam…
 Ve dnech 10. – 16. 7. 2011 se konala Světová gymnaestráda, nej-
významnější sportovní akce, pořádaná gymnastickou organizací FIG. 
Účastnily se jí i cvičenky z Horky nad Moravou.
 Světová gymnaestráda, která vytváří příležitost pro mezinárodní ne-
soutěžní předvedení pohybových skladeb. se koná každé čtyři roky již 
od roku 1953. České výpravy se zúčastnily světových gymnaestrád až od 
roku 1991. Na každé gymnaestrádě předvádějí účastníci svoje vystoupe-
ní ostatním cvičencům  a dalším divákům. Je to vlastně přehlídka  pó-
diových a hromadných skladeb cvičenců z oblasti „Sportu pro všechny“. 
Letos  se na 14. Světové gymnaestrádě, která se konala ve švýcarském 
Lausanne, sešlo 23 tisíce účastníků z 55 národních výprav pěti konti-
nentů. Celkový počet výpravy  ČR byl 900 členů. Českou republiku 
reprezentovalo několik  organizací – nejpočetnější ČASPV (Česká aso-
ciace sportu pro všechny), Sokol, Gymnastická federace a Česká asoci-
ace univerzitního sportu. Cvičilo se ve  dvou hromadných skladbách a 
třech pódiových. Světová přehlídka nejrůznějších forem gymnastiky byla 
předváděna na ulicích, stadionech a halách města na březích Ženevského 
jezera. Účastnili se děti, mládež, ale i spousta seniorů. Průměrný věk 
cvičenců byl 30 roků. Sokol Horka reprezentovalo pět žen ve skladbě 
„Prázdniny“ (419 cvičenců), se kterou vystoupíme i v roce 2012 na XV. 
Všesokolském sletu v Praze.
 Ve dnech volna  jsme zhlédly cvičence z různých koutů světa a vyu-
žily  možnost seznámit se s malebným frankofonním městem Lausanne, 
ležícím na břehu Ženevského jezera, tváří tvář Švýcarským Alpám. Město 
je proslulé zejména  svým spojením s olympijským sportem – sídlí zde 
Mezinárodní olympijský výbor. V moderním olympijském muzeu  stojí 
i socha Emila Zátopka.
 Účast byla velkým zážitkem a rády bychom se zúčastnily i 15. Světové 
gymnaestrády v Helsinkách.

Za kolektiv cvičenek Marie Thořová

 A tady těžce dopadají  na trenéry starosti, jak hrát utkání, jak 
střídat, když se dostaví jen tolik hráčů, kolik hrát může. K tomu se 
někdy přidá nespravedlivá kritika jak trenérů, tak i hráčů s použi-
tím hrubých a velmi hrubých výrazů, které děti slyší a s pláčem si 
pak trenérům stěžují. Rodiče pak tuto netoleranci řeší tím, že své 
potomky někdy z fotbalu odhlásí. To však není řešení. Přece nevy-
chováváme samé supermany, ale normální děti. Dopřejme jim tu 
možnost a přejme jim, aby žily a bez závisti hrály fotbal. Vždyť mno-
zí fotbalisté svou vlastní pílí se dostali z průměru až do reprezentace. 
Trenérům jistě nepomůže rodič, který doporučuje, s kým má jeho 
potomek hrát a koho nechce, aby v družstvu hrál. Brzy bychom 
se ocitli v situaci, kdy by na hřišti zůstali dvě nebo tři tzv.  ESA a 
NIKDO. Buďme rádi, že jsme jeden z mála vesnických klubů, který 
má obsazené všechny mládežnické kategorie! Náklady ze strany ro-
dičů jsou přitom minimální.

 PODPORUJME SE TEDY. MY, FUNCIONÁŘI ZABEZ-
PEČÍME HŘIŠTĚ, MATERIÁLNÍ VYBAVENÍ, TRENÉRY A 
SOUTĚŽE. VY, RODIČE, OPATROVNÍCI A HLÍDAČI, ZA-
BEZPEČTE ÚČAST POTOMKŮ NEJEN NA TRÉNINKU, 
ALE HLAVNĚ NA FOTBALOVÝCH UTKÁNÍCH. 

 Rádi Vás přivítáme v našem úspěšném malém (prima) kolektivu. 
Těšíme se na návrat z ciziny Karla Matýse a věříme, že nás posí-
lí dvojice bývalých hráčů, kteří nám  přislíbili pomoc od Nového 
roku. Příště Vás s nimi seznámíme. Doufáme, že nám všem budete 
fandit.

Za FK AUTODEMONT Horka nad Moravou
Pavel PROCHÁZKA

Prázdniny s reprezentantkami z Horky nad Moravou
 Z předchozího příspěvku už víte, že cvičenky z odboru České asoci-
ace SPORT PRO VŠECHNY při TJ Sokol Horka se v červenci tohoto 
roku zúčastnily 14. světové gymnaestrády, která se konala ve švýcarské 
městě Lausanne.
 Jejich skladba, se kterou vystupovaly pod názvem „Prázdniny“, měla 
cvičenky na malou chvíli vrátit do doby svého mládí. Také hudba, která 
je pro cvičení  nejdůležitější, provokuje pohyb a ve tváři úsměv, a která 
zněla na olympijském stadionu, byla sestavena z melodií Karla Gotta.  
Každého diváka chytla za srdce a roztleskávala. Netradiční náčiní – pra-
chovky „štětky“ a široké šátky, které jsou ženám tak blízké při cvičení 
vln, spirál a osmiček, vypadalo pěkně. I cvičební úbory, ve kterých se 
děvčata cítila pohodlně, byly elegantní, velmi půvabně vypadaly ženy i 
v reprezentačním oblečení.  
 Všem zážitkům (později vzpomínkám) na 14. Světovou gymna-
estrádu v Lausanne předcházela dlouhodobá a velice náročná příprava.
 Z horecké ASPV se této světové akce  pod vedením cvičitelky a 
náčelnice Zdeňky Pospíšilové zúčastnily cvičenky: Zdeňka Pospíšilová, 
Vlasta Dušková, Marie Vepřková, Marie Thořová a Olga Kalvová.
 V mezidobí se scházejí v tělocvičně místní školy vždy v pondělí v 
dobrovolných podmínkách a radostné pohodě. Jen nás trochu mrzí 
různá sportovní konkurence, která se zaměřuje na jednostrannost, 
gymnastika a hra se ztrácí i na školách. 

 K nadcházejícímu 20. výročí České asociace sportu pro všechny 
přeji všem, kteří pokračují v cestě našich předchůdců, aby se zapojilo 
více mládeže.

Jedna z vás Věra Pilečková

Fotbalový klub AUTODEMONT Horka nad Moravou – podzim 2011
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Zbytečné komplikace…

Vzhledem k tomu, že neustále dochází k poruchám na tlakové ka-
nalizaci, opětovně uvádíme, co do kanalizace nepatří:

- štěrk a písek,
- kovové předměty jako hřebíky, dráty  apod,
- tuky, olej (studený i horký),
- ředidla, barvy, jedy a chemické kyseliny,
- textilie, silonové punčochy,
- dětské vlhčené ubrousky, papírové pleny, hygienické vložky
- tudy od zubní pasty, obaly od šamponů, mikrotenové sáčky
- uhynula zvířada, zbytky jídel, kosti, skořápky. 

Ve škole se neptá vždy jen učitel

 Sedím u počítače, dívám se z okna a srovnávám myšlenky, 
o čem budu psát do Horeckého zpravodaje. Naši školu navští-
vila nová redaktorka Horeckého zpravodaje (viz tiráž – pozn. 
red.). Jako správný novinář uhodila hřebíček na  hlavičku: 
Mají lidé základní informace o škole, kolik dětí do ní chodí, 
kolik jich a odkud dojíždí? Co si myslíte o  testech pro páté 
a deváté třídy, na jaké střední školy se děti dostaly, o jaké obo-
ry je zájem? A další a další otázky a náměty k psaní. 
Tak tedy tady jsou odpovědi:

ŠKOLNÍ ROK 2011/2012
 Tento školní rok chodí k nám do školy celkem 310 dětí, z toho 
pět je v  cizině a  jezdí k  nám nejméně jednou za  dva roky pro 
učivo a  ke  komisionálním zkouškám z  jazyka českého, českých 
dějin a zeměpisu. V Horce nad Moravou bydlí 163 našich dětí, 
44 ve Skrbeni, 42 v Chomoutově, 30 v Olomouci, z Křelova do-
jíždí 20 dětí, z Dolan 3, ze Štěpánova a Dubu nad Moravou 2 
a po jednom z Bystrovan, Příkaz, Liboše a Bílé Lhoty. Díky ná-
růstu o 50 dětí za posledních pět let vyučuje většinu předmětů 
odborný učitel, dětem nabízíme podle jejich zájmu volitelné před-
měty a kroužky (finanční gramotnost, žurnalistiku, psaní na elek-
tronické klávesnici, programování, keramiku, pohybové aktivity 
a další). Postupně se také navýšila kapacita mateřské školy z 50 
na 78 dětí, ve školní družině z 50 na 120 dětí.
ABSOLVENTI
 V loňském roce ukončilo docházku v 9. ročníku 20 žáků, dva 
žáci šli na gymnázia, osm na střední školu s maturitou a ostatní 
na učební obory. Z 5. ročníku se dostaly na gymnázia tři děti, ze 
7. ročníku dva žáci. (Těžko se nám s nimi loučí, vždycky se tím 
naruší přirozený vzorek populace, může se snížit i motivace k vyš-
ším výkonům a efektivita práce ve třídě.)
 Žáci devátých tříd využívají při volbě povolání poradenské 
pracoviště, které pro ně vytvořila naše psycholožka Mgr. Kateřina 
Drahá. Na základě rozhovorů, testů a jiných metod dostávají in-
formace, jakou školu či učební obor zvolit.
 V posledních letech byl největší zájem deváťáků o střední školy 
s maturitou. A protože je dětí málo, ale středních škol hodně, do-
stali se většinou všichni tam, kam chtěli. Někteří ale nedbali na vý-
sledky svých testů a doporučení školy. Proto pak byli neúspěšní 
už v prvním ročníku a museli přestupoupt na jinou školu. Loňští 
deváťáci podle svých výsledků pochopili, že řemeslo má zlaté dno 
a zvolili převahu učebních oborů. Věřím, že budou ve svém oboru 
dobří a že se uplatní. Opravdu dobrých řemeslníků je málo.
TESTOVÁNÍ ŽÁKŮ
 Jaký je můj názor na připravované a tolik diskutované testy?
Zatím pro naše žáky objednáváme ze Scia standardizované testy 
pro 3., 5., 8. a 9. ročník.
 Testujeme je, aby děti a rodiče dostali zpětnou vazbu na vzdě-
lávání ve škole, abychom my, učitelé, věděli, jak se nám práce daří, 
které dítě dosahuje svého maxima a kde naopak žák může přidat. 
Je důležíté také znát, jak si stojíme mezi ostatními školami.
 Na jaře příštího roku projdou děti 5. a 9. ročníků generálním 
testováním (v 9. třídě volí typ střední školy, po 5. třídě mohou 
jít na gymnázium). Je tedy podle mě dobré, že tyto ročníky kon-
čí společným výstupem. Tato zkouška však musí být opravitelná, 
pokud testová metoda nevyhovuje dítěti z důvodů poruch učení 
apod., měla by být nahrazena vhodnější metodou. Výsledky by 
měly vymezovat škálu škol, na  kterých žák dál bude moci stu-
dovat. Tím se sníží neúspěšnost studentů na  středních školách, 
ovlivní to motivaci a pracovní aktivitu žáků devátých tříd. Ušetří 
se také finanční náklady na chybně zvolené, neukončené vzdělá-
vání. Musí však být zajištěny podmínky prostupnosti na všechny 
typy škol.
 To je vše a už se těším na otázky zvídavé redaktorky do dalšího 
čísla Horeckého zpravodaje. Informace o naší základní a mateřské 
škole najdete na www.zshorka.cz

Krásný a pohodový advent Vám přeje Kateřina Glosová,
ředitelka školy

Volná garsonka

     V obecním domě na Školní ulici č. 4 se uvolnil byt 0+1  (garson-
ka  - 24,57  m²)  na přízemí.  Obecní úřad vyhlašuje kritéria, ke kte-
rým se bude přihlížet při výběru dalšího nájemce. Žadatel o byt musí 
splňovat tyto podmínky: 

- občan starší 18 let s trvalým bydlištěm v Horce nad Moravou
- není vlastníkem, spoluvlastníkem bytu nebo bytové jednotky v  
 rodinném domě
- vzhledem k velikosti bytu  budou upřednostněny  žádosti,  kdy   
 žadatel  je sám  nebo  v žádosti uvádí jednu dospělou spolubyd 
 lící osobu

Na obecním úřadě, případně na stránkách obce, jsou k dispozici tis-
kopisy k podání žádosti o uvedený byt. Žádosti se přijímají do 5. 
ledna 2012.

Začínající hasiči

 Sbor dobrovolných hasičů v Horce nad Moravou má 47 členů, z toho je 
26 ve věku do 18 let. 
 Na tuto docela početnou skupinu, která se účastní LIGY MLADÝCH HA-
SIČŮ Olomouckého okresu, se zaměříme v tomto vydání Horeckého zpravo-
daje. Chlapci a děvčata (dívek je třetina) mají za sebou docela solidní výsledky, 
když letos obsadili v kategorii mladší (6 -11 let) 5. místo z celkem 39 hod-
nocených družstev a 6. místo v kategorii starších (12 - 15 let) z celkových 27 
družstev. Jak informoval vedoucí mládeže SDH Horka nad Moravou Ondřej 
Tománek, mládež má jednou týdně trénink, který vede právě on, nebo jeho 
„pravá ruka“ Petr Hrbek. Samozřejmě v době letních závodů jsou kluci a holky 
v akci se svými instruktory také často o víkendu. 
 Hodně času zabere účast v celostátní hře PLAMEN. Její součástí je branný 
závod (střelba ze vzduchovky, uzly, topografie, požární ochrana a zdavověda, 
dále pak disciplíny CTIF s překonáváním překážek, štafeta CTIF a štafeta po-
žárních dvojic. (CTIF v překladu znamená Mezinárodní technický výbor pro 
prevenci a hašení požárů a  je celosvětovou oborovou organizací pro výměnu 
zkušeností v oblasti požární ochrany, pomoci a záchrany při katastrofách. Sou-
částí jsou také soutěže v CTIF a různé Mezinárodní hasičské soutěže, které se 
konají nejen u nás, ale i v zahraničí a prohlubují přátelské vztahy mezi hasičský-
mi sbory členských zemí. V současné době je v rámci CTIF sdruženo téměř 50 
členských států a 30 přidružených členů.) Mezi nehasičské aktivity patří třeba 
sjezd řeky Moravy na raftech. 
 Mladí dobrovolní hasiči ze starší kategorie se postupně zapojují do činnosti 
sboru na různých brigádách a akcích, které pořádá SDH.
NECHCETE SE PŘIPOJIT? Od března 2012 mohou vstoupit a stát se nový-

mi kamarády noví mladí hasiči s ročníkem narození 2006 /kontakt a infor-
mace na emailu sdh-horka@email.cz/.

PODĚKOVÁNÍ patří těm, kteří odrostli z kategorie starších a přešli k dospě-
lým - podali velmi dobré výkony a reprezentovali sbor i obec na soutěžích. 

DRŽÍME PALCE také těm, kteří mají za sebou první hasičské krůčky, ať se 
jim daří v kategorii starší. 

SKLÁNÍME se před těmi, kteří nelitují spousty hodin a věnují se ve svém vol-
ném času dětem, tedy Ondřeji Tománkovi  a Petru Hrbkovi.

-horzpr-
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Tiše křičíme už osm let

 Školní časopis horecké základní školy a obecní zpravodaj 
se rozhodly navázat spolupráci.  V tomto vydání tedy čtenáře 
zpravodaje seznámíme se školním časopisem.
 Náš školní časopis vychází od jara 2003, kdy se tehdejší osmá-
ci rozhodli vydat školní noviny. Časopis pojmenovali Tichý vý-
křik a tento název zůstal dodnes. Zatímco v prvních letech Tichý 
výkřik vznikal před vyučováním nebo po něm, od roku 2005 se 
žáci scházejí v rámci volitelného předmětu žurnalistika. A právě 
v něm se věnují nejen tvorbě časopisu, ale učí se i o publicistic-
kých žánrech. Žurnalistiku si většinou vybírají žáci, kteří chtějí 
veřejně prezentovat své názory, chtějí se nějak realizovat a zviditel-
nit. Časopis nevěnuje pozornost pouze aktuálnímu dění ve škole, 
ale také tématům, které jsou mezi žáky velmi populární. V čele 
redakce stojí šéfredaktor, vítěz konkurzu, který se koná každoroč-
ně v  květnu. Během konkurzu kandidáti prezentují své nápady 
a představy o vedení časopisu. Redaktoři poté hlasováním vybe-
rou šéfredaktora pro následující školní rok. Úlohou šéfredaktora 
je společně s učitelem (od zrodu časopisu je jím PhDr. Jana Skáce-
líková) organizovat práci redakce.
 Redakce má v tomto školním roce 19 členů, jejichž snahou je 
oslovit a upoutat všechny předplatitele – těch je letos 115.

Barbora Spáčilová
šéfredaktorka časopisu

Horecký zpravodaj. ZDARMA. Vydává obec Horka nad Mora-
vou, 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.

Vzkříšení horecké házené

 Rok 2011 byl v Horce ve znamení znovuoživení házenkářského 
oddílu TJ Sokol Horka nad Moravou. Oddíl házené měl v jarní části 
v  soutěžích pouze jedno smíšené družstvo (kluci, holky), a  to mlad-
ší žactvo přihlášené do řádné soutěže Středomoravského svazu házené 
(dále jen STMsH). V  jarní části se děti spíše seznamovaly se soutěží 
a  soupeři. Následovaly letní prázdniny, na  jejichž konci vznikla dal-
ší dvě družstva mladých házenkářů a házenkářek, a  to družstva mini 
žactva (mladší) a mini žactva (starší). Jak se dařilo jednotlivým týmům 
v podzimní části roku 2011, shrnují trenéři jednotlivých družstev tak-
to:
 Mini žactvo: V září 2011 jsme nově přihlásili dvě družstva nejmen-
ších do soutěží STMsH. Družstva mini mladší a mini starší se účastnila 
turnajů, na kterých zpravidla obsazovaly 3. místo. Výjimkou byl náš 
teprve třetí turnaj, který se uskutečnil ve Velké Bystřici a na kterém 
jsme obsadili nelichotivé 6. místo. Na posledním turnaji, který uspo-
řádal tým HSC UP Olomouc, jsme ukořistili zatím nejvyšší příčku, 
a to stříbrné místo. To svědčí o neustálém se zlepšování výkonu dětí, 
za kterým stojí jejich téměř stoprocentní docházka jak na tréninky, tak 
i účast na turnajích. Důležitější než výsledky je právě skutečnost, že děti 
házená baví a našly v ní další využití volného času. V zimní přestávce se 
budeme účastnit několika turnajů, na které jsme byli pozváni velkoklu-
by jako je HC Zlín, Veselí na Moravě. 
 Mladší žactvo: Přípravu na podzimní část sezony jsme zahájili již 
posledních čtrnáct dnů v srpnu. Soustředění mohlo proběhnout díky 
Obecnímu úřadu v Horce nad Moravou a místní Základní škole, kdy 
nám poskytly tolik potřebné sportovní zázemí. Využívali jsme nejen 
hřiště, ale i učebny a stravovali se ve školní jídelně. Na poslední čtyři 
dny jsme jeli na mezinárodní turnaj do Karviné. Na tomto turnaji nás 
čekalo sedm duelů, ze kterých jsme pak čerpali získané zkušenosti. 
 Středomoravská divize mladších žáků, tak zní název naší soutěže, 
a kterou jsme sehráli, můžeme ohodnotit kladně. Zlepšená hra v úto-
ku, kdy jsme už dokázali vstřelit více gólů. Vytvořit si střelecké pozice 
a nabíhat do volných prostorů. Nebyly to náhodné situace, ale nacvi-
čené herní signály, které jsme se naučili během letní přípravy. Co se 
nám povedlo ještě lépe, je naše skvělá obrana. Nedostávali jsme už tolik 
laciných branek a  utkání byla vždy dramatická. I  se silnými soupeři 
ze špičky tabulky jsme sehráli vyrovnaná utkání. Podařilo se nám dvě 
utkání vyhrát, dokonce jsme  porazili soupeře rozdílem třídy. Takže 
se ukázalo, že letní příprava měla smysl a to, co jsme se naučili, doká-
zali prodat v  zápasech. Všichni hráči prokázali velké zlepšení. Určitě 
neusneme na  vavřínech a  v  zimní přípravě budeme pilovat, co nám 
šlo o trochu méně a věříme, že jarní část sezóny 2011/2012 bude zas 
o něco veselejší.
 Poděkování patří i  našim sponzorům, bez kterých by nebylo vů-
bec možné horeckou házenou obnovit. Rodičům, kteří nám pomáhají 
nejen s dopravou na utkání, ale i  za  fandění na domácích i  venkov-
ních zápasech. Všem příznivcům házené, kteří si našli cestu na domácí 
utkání a vždy v hojném počtu hnali domácí do boje. Jen je škoda, že 
stále nemáme vlastní hřiště, které by odpovídalo regulím ČSH. Přitom 
zájem dětí je obrovský!  
Naše vizitka v číslech:
třetí nejlepší obrana - obdržela 145 branek,
čtvrtý nejlepší útok - 132 vstřelených branek,
Vojta Vysoudil na třetím místě v tabulce střelců - 51 branek,
Petr Štancl na druhém místě v tabulce sedmimetrových hodů.

Horecká házená se dostala do  podvědomí moravských TOP klubů, 
které si nás již teď, v  zimní přestávce, zvou na  prestižní turnaje. To 
samo o  sobě svědčí o  dobrém jménu, které jsme si během jednoho 
roku vybudovali v házenkářské obci. Samozřejmě nechceme zůstat po-
zadu a taktéž v chladných zimních měsících náš oddíl uspořádá turnaje, 
o kterých Vás budeme včas informovat.
Více informací o dění v našem klubu se dozvíte na webových stránkách 
www.HazenaHorka.cz 

Libor Žůrek

Bilance malé kopané

V  ligových soutěžích futsalu /futsal-malá kopaná/ má náš oddíl 
FC SOKOLKA HORKA tři mužstva.

V sezoně 2010/2011 se „A“ mužstvo ve 2. lize umístilo na 6. místě 
a „B“ mužstvo v té samé lize na 8. místě.

Od sezony 2010/2011 začali hrát svou ligu i veteráni (hráči nad 37 
let) pod názvem JUNIORKA HORKA a umístili se na 8. místě.

V polovině letošní soutěže 2011/2012 je zatím „A“ mužstvo na 10. 
místě,“B“ na vynikajícím 2.místě a JUNIORKA na 2.místě.

Plán akcí na rok 2012:
17. 3.  JOSEFOVSKÝ TURNAJ

18 .-19. 5. FESTIVAL HORECKÉ STRUNY

1. 6 . DĚTSKÝ DEN + TANEČNÍ ZÁBAVA

5. 7.  XII. ROČNÍK TURNAJE V MALÉ KOPANÉ
  + TANEČNÍ ZÁBAVA

11. 8.  TANEČNÍ ZÁBAVA

PŘÁNÍ A SEN DO ROKU 2012 - UMĚLÉ TRAVNATÉ HŘI-
ŠTĚ NA SOKOLCE

Oldřich Kadlec 
předseda malé kopané


