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Vážení spoluobčané,
čas Vánoc je tady a s nimi i konec roku 
2012. Na konci roku si každý rekapitulu-
je, co se podařilo, nebo naopak nepovedlo. 
Určitě máme za sebou chvíle radostné, kte-
ré nás potěšily, ale také smutné, kdy jsme 
byli zklamáni z neúspěchu.
I  v  naší obci se vše nepovedlo. Nepodaři-
lo se nám vybudovat přechod pro chodce  
na  nám. Osvobození. Někteří občané se 
odvolali proti stavebnímu povolení, a  tím 
jsme přišli o  dotaci, která by pokryla po-
lovinu nákladů. Komunikace je široká 
10 m a  dopravní inspektorát navrhl jako 
jediné řešení přechod s  ostrůvkem, bohu-
žel ne všem se zdá toto řešení přijatelné. Je 
třeba mít na mysli, že přechod má sloužit 
k co nejbezpečnějšímu přejití vozovky pro 
chodce, čili toto je základní kritérium, které 
by mělo mít přednost před ostatními argu-
menty. Také se nám nepodařilo vyřídit sta-
vební povolení pro chodník na  Skrbeňské 
ulici. I v tomto případě se nedaří přesvědčit 
odpůrce o prospěšnosti stavby. Opět se po-
tvrzuje - všichni něco chceme, ale určitě ne 
před naším domem.
Dále mě mrzí, že ještě nemáme nový bez-
drátový rozhlas, i když už nyní je podepsaná 
smlouva s ministerstvem. Teď už jen záleží 
na zhotovitelské firmě a na počasí. Napros-
to chápu stížnosti, že současný rozhlas ně-
kde nehraje. 
Možná se nepovedlo více věcí, ale určitě 
bylo více těch povedených. Ve  škole jsou 
vyměněná ve dvou pavilonech okna. Je to 
příjemné, když sedíte v  lavici a  nefouká 
vám za  krk. I  tělocvična je příjemnějším 

Největší riziko ohrožení je při přepravě
Obec Horka nad Moravou, která zásadně 
nesouhlasí s rozšířením daňového skladu 
LPG Kralupol (dříve Vitogaz), si necha-
la zpracovat u odborníků z Vysoké školy 
báňské – Technické univerzity Ostrava 
bezpečnostní studii. Doc. Dr. Ing. Aleš 
Bernatík poskytl odpovědi na otázky Ho-
reckého zpravodaje.
Bezpečnostní zprávu nechala už dříve 
zpracovat firma Vitogaz (nyní Kralupol). 
Došli jste ke stejným nebo rozdílným zá-
věrům, případně v čem je odlišnost? 
Bezpečnostní studie se zabývá především 
případy závažné havárie, které nejsou de-
tailně analyzovány v aktuální bezpečnostní 
zprávě firmy Kralupol. Těžištěm této stu-
die jsou rizika v okolí průmyslového areálu 
související s  přepravou LPG (zkapalněný 
propan-butan) pro železnici a silnici.
Jaký je podle vaší studie nejzávažnější rizi-
kový scénář ohrožení obyvatel? Kolik lidí 
by mohlo být ohroženo?
Pro studii byly vybrány tři havarijní scéná-
ře, které jsou z hlediska možných následků 
nejzávažnější. Byla zvolena reálné místa, 
kde se pohybují železniční vozy přepravují-
cí nebezpečnou látku LPG, a hrozí možnost 
vzniku mimořádné události. První místo se 
nachází na vlečce do areálu a druhé přímo 
uvnitř areálu. V souvislosti s nárůstem pře-
pravy LPG v autocisternách bylo v třetím 
scénáři hodnoceno riziko havárie auto-
cisterny. Jako nejzávažnější havarijní scé-
nář byl vyhodnocen výbuch typu BLEVE 
(výbuch expandujících par vroucí hořlavé 
kapaliny) na  železniční vlečce v  blízkosti 
obytné zástavby. Dosah smrtelné zóny pro 
volné prostranství je v  tomto případě sta-
noven v poloměru přibližně 475 m, na této 
zasažené ploše by bylo smrtelně ohroženo 
přibližně 200 obyvatel.
Pokud bude daňový sklad rozšířen, zvyšu-
je se riziko ohrožení obyvatel?
Samotné vybudování dalších podzemních 
zásobníků nezvyšuje významně riziko pro 
obyvatelstvo, ale otázkou zůstává nárůst že-
lezniční a silniční přepravy LPG v blízkosti 
obytných ploch. V souvislosti s rozšířením 
skladu lze předpokládat zvýšení přepravy 
v  železničních a  automobilových cister-
nách, kde nelze vyloučit výskyt úniku LPG 
a  jeho následný požár nebo výbuch, včet-
ně nejvážnějšího typu výbuchu BLEVE. 

Odvolání podali i  další občané, kteří tam 
sice nepřišli, ale obávají se o  své bezpečí. 
Obec se v létě obrátila se žádostí o spoluprá-
ci na Vysokou školu báňskou – Technickou 
univerzitu Ostrava. Doc.Dr.Ing. Aleš Bed-
nařík a jeho tým odborníků z katedry bez-
pečnostního inženýrství provedli nezávislé 
posouzení analýzy rizik objektu daňového 
skladu. Přijeli také do Horky nad Moravou 
a měli zájem o návštěvu v areálu. Bohužel 
majitel areálu ani manažer Kralupolu nám 
návštěvu neumožnili. Nevidí prý důvod. 
Zástupci obce, odpovědni za  bezpečnost 

Rozšíření daňového skladu LPG Kralupol (dříve Vitogaz) Magistrát města povolil. Obec 
Horka nad Moravou se proti tomu opět odvolala, stejně tak lidé, kteří se 20. září zúčast-
nili veřejného projednání na Magistrátu města Olomouce.

místem pro sportovce. Opravili jsme dvě 
místní komunikace, vyčistili další kus deš-
ťové kanalizace, udělali střednědobá opat-
ření na  čistírně odpadních vod, zahájili 
zasíťování pozemků na  Olomoucké ulici, 
běžnou důležitou každodenní činností je 
úklid obce atd.
Určitě chci poděkovat všem spolkům a dob-
rovolníkům za uspořádání všech akcí. Bez 
nich by byl ochuzen společenský a kulturní 
život v obci. Jsou to stovky hodin času, kte-
rý tito  nadšenci obětovali na  úkor svého 
volna a relaxace.
A  plány na  příští rok? Pokračovat v  opra-
vách, v rozpracovaných projektech, ale če-
kají nás také investice. 
Cyklostezka, která nás propojí s Olomoucí, 
je určitě dlouho očekávaná cyklisty, chod-
ník na  Olomoucké ulici (zatím 1.etapa 
po  ulici 1. Pětiletky), prodej zasíťovaných 
pozemků na  Olomoucké ulici, dokončení 
výměny oken v základní škole, oprava ko-
munikace v Okružní ulici … Také budeme 
čekat a doufat, že bude dotační titul na re-
konstrukci a intenzifikaci ČOV, protože ta 
nás opravdu nemine. 

Sylva Stavarčíková, starostka obce

  Do roku 2013 hodně štěstí
  a trochu více úsměvu.

a  zdraví obyvatel, však „důvod“ vidí. Sta-
čí nahlédnout do  studie VŠB, případně 
do bezpečnostní zprávy společnosti Kralu-
pol. Podle některého ze scénářů tohoto ma-
teriálu, který má k dispozici krajský úřad, 
se v případě havárie uvádí 120 mrtvých, což 
je označeno za přijatelné riziko. Jsme kate-
goricky proti! Nesouhlasíme s  tím, aby se 
za  přijatelné riziko považoval třeba jeden 
lidský život. Kraj přece musí posoudit, že 
nám záleží na všech občanech a nemůžeme 
v  žádném případě to brát tak, že 120 lidí 
přece ještě jde…!

Sylva Stavarčíková pokračování na straně 2
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Se zvýšením frekvence pohybu cisteren se 
výrazně zvětšuje pravděpodobnost vzniku 
závažné havárie.
Lidé v sousedství objektu jsou čas od času 
vyrušeni alarmy, které je vždy vyděsí a sig-
nalizují, že něco není v pořádku… 
Aktuální zkušenost místních obyvatel je ta-
ková, že jsou čas od času vyrušeni hlasitými 
alarmy signalizujícími zřejmě provozní po-
tíže v  areálu KRALUPOL, s.r.o. (může se 
jednat o malé úniky LPG, apod.). K těmto 
drobným varujícím událostem by v podni-
ku docházet nemělo, ale vzhledem ke špat-
né komunikaci s provozovatelem skladu ne-
měl zpracovatel bezpečnostní studie žádné 
detailní informace o příčinách alarmů. Ani 
přes žádost paní starostky nebyli zpracova-
telé studie puštěni do areálu skladu na pro-
hlídku.    -mah-

(Největší riziko ohrožení je při přepravě)

Všude kolem nás je spousta zboží a výrob-
ků, oblečení, hraček, obalů a všeho mož-
ného haraburdí. A všechny tyto věci dříve 
nebo později skončí v popelnici. V tom 
lepším případě bude následovat další cesta. 
Cesta dalšího využití.
Jedním ze základních požadavků odpadové-
ho zákona je předcházení vzniku odpadů, 
dále je to jeho materiálové využití a  po-
sléze energetické využití ovšem ve  specia-
lizovaných spalov-
nách a  nikoli doma 
v  kamnech, jak 
tomu v některých případech bývá.
Protože naše konzumní společnost si moc 
neodtrhuje od úst, i v době ekonomické re-
cese produkce odpadů neustále stoupá. Ne-
zbývá než tedy důkladně třídit a dosáhnout 
většího materiálového využití.
Třídění odpadů je nejen ekologické, ale 
za současných příznivých podmínek i eko-
nomicky výhodné. Ekonomické ukazatele 
jednoznačně vylepšuje autorizovaná obalo-
vá společnost Eko-kom, a.s., která obci pla-
tí za množství vytříděných komodit. Je tedy 
vhodné důsledně informovat spoluobčany 
o možnostech a výhodách třídění odpadů.
Obec zaplatí za odstranění odpadu včetně 
dopravy asi 1,80 Kč/kg. U  separovaného 
sběru naopak dostane u  jednotlivých ko-
modit (plast, papír, skla, nápojový karton) 
0,50 až 3,10 Kč/kg. Od těchto cen je nutno 
odečíst náklady na svoz.
Přemýšlejte, kam vhodíte kelímek od  jo-
gurtu, reklamní letáky, obal od mléka nebo 
sklenici od dobrého vína. Když to všechno 
vyhodíte do směsného odpadu, obec za to 
zaplatí 1,80 Kč/kg. Pokud ovšem maximum 
vytřídíte, obec naopak dostane zaplaceno. 
A to už stojí za tu práci vytřídit odpad již 
doma a zanést jej k barevným kontejnerům. 
Vylepšete rozpočet vaší obce, zkuste třídit 
ještě víc! Jsou vaše kontejnery na  tříděný 
odpad přeplněné, jsou příliš daleko nebo si 

Zahájení svozu tříděného odpadu od ro-
dinných domů by bylo reálné na podzim 
roku 2013, pravděpodobně v říjnu. Spuště-
ní projektu musí předcházet velká informač-
ní kampaň, kterou zajistí obec. Zastupitelé 
chtějí v  průběhu února a  března navštívit 
domácnosti a formou ankety zjistit, zda by 
občané měli o službu zájem. Minimální po-
čet k zahájení akce je cca 50 domácností = 
100 nádob. Nádoby by byly obci poskytnu-
ty Technickými službami města Olomouce 
formou pronájmu na dobu 10 roků za cenu 
10,- Kč za  měsíc/nádoba bez DPH. Svoz 
by byl prováděn 1x měsíčně a  jednalo by 

se o  komodity plast a  papír. Souběžně se 
počítá s  biopopelnicemi, na  tento projekt 
obec požádala o dotaci Státní fond životní-
ho prostředí, svoz by byl prováděn 1 x 14 
dní, stejně tak směsný odpad by se vozil 1 
x 14 dní. Sklo a tetrapak by zůstaly ve stá-
vajícím svozovém systému. Smyslem celé 
akce je vytřídit co nejvíce papíru a plastů, 
a tak dosáhnout snížení množství směsného 
odpadu. Efekt snížení se výrazněji projeví 
ruku v ruce se zavedením svozu bioodpadu, 
neboť ten je nejtěžší.

horzpr-

říkáte, že víc už třídit nejde? Nabízí se způ-
sob, jak ještě více navýšit výtěžnost vytřídě-
ných odpadů.
Nejvhodnější je odděleně shromažďovat 
plasty, papír, sklo a nápojový karton pří-
mo v místě vzniku, tedy v domácnosti. 
Vaše dlouhodobé a  kvalitní třídění se pak 
může v konečném důsledku pozitivně od-
razit ve výši místního poplatku za odpady. 
Pokud byste netřídili vůbec, byl by popla-

tek až o 50% vyšší než 
nyní.
Nyní jsou velké kon-

tejnery na  vytříděný odpad rozmístěny 
po  obci a  donášková vzdálenost je mnoh-
dy veliká. Čím jsou nádoby na třídění blíž, 
tím více jsou lidé ochotni třídit. Nejvyšší 
výtěžnosti je dosahováno, pokud mají ob-
čané nádoby na třídění přímo u rodinného 
domu. Optimální složení nádob na vašem 
dvorku je plast, papír, bioodpad, směsný 
komunální odpad. Velikost nádob je ře-
šena podle potřeby, většinou 120 l nebo 
240 l. Frekvence vývozu je ovšem snížena 
u jednotlivých komodit na 1x za měsíc, jen 
bioodpad je svážen 1 x 14 dní. Zbývající 
komodity jako bílé sklo, barevné sklo, ná-
pojový karton, drobné elektrozařízení nebo 
textil budou mít svůj kontejner na  místě 
určeném obcí (např. sběrný dvůr).
Máte doma dvě nebo dokonce čtyři popel-
nice na  směsný komunální odpad? Pokud 
ano, vyměňte je za  nádoby na  papír, sklo 
a bioodpad. Nyní každý z vás vyproduku-
je průměrně 250 kg nevytříděných odpadů 
za rok (asi 5 kg/týdně). K tomu vytřídí asi 
35 kg. Po  výměně nádob by to mělo být 
okolo 100 kg směsných odpadů za rok. Zdá 
se vám to nemožné? 

Ing. Radim Plachý, TSMO

dokončení ze strany 1

Množství odpadu neustále roste. Stejně tak 
cena za  skládkovné a dopravu. Náklady se 
tedy budou nadále zvyšovat. V  obci sice 
jsou hnízda na tříděný odpad, ty však neod-
povídají počtu obyvatel. Bylo by jich potře-
ba dvakrát tolik. Ale kdo chce mít před do-
mem takovéto zákoutí? Ano, chceme třídit, 
chceme mít kontejnery blízko, ale rozhodně 
NE před naším domem. (Je vytipováno ně-
kolik lokalit, kde by mohla vzniknout nová 
stanoviště s kontejnery na  tříděný odpad.) 
Existuje však ještě jiné řešení. Co tak začít 
doslova u sebe a mít nádoby doma? Tím pá-
dem zrušit igelitky plné platů a papíru, kte-
ré se nechce nikomu vynášet… Motto by 
mohlo znít: Mysli globálně, jednej lokálně!
Tak vznikl nápad starostky Sylvy Stavarčí-
kové, který zaujal Technické služby města 
Olomouce. Společnost chce tento pilotní 
projekt rozjet už ve druhé polovině příštího 
roku.
Prvním krokem bude anketa mezi občany. 
Obec jejím prostřednictvím zjistí zájem 
vás, občanů, tedy zda stojíte o to mít doma 
nádobu na plast a papír. Jde o dobrovolné 
rozhodnutí přidat se (i když některým ne-
pomůže ani nádoba v domě, protože třídit 
prostě nechce). Nádoby nebudou rozdává-
ny automaticky všem, ale jen těm, kteří to 
s tříděním myslí vážně (o významu dalšího 
využití tříděného odpadu si přečtěte na  ji-
ném místě). Nechceme, aby někteří do ná-
dob házeli to, co tam nepatří (z tříděného se 
stává odpad směsný=nepoužitelný).
Zavedení této novinky nebude zcela jed-
noduché a  možná přinese i  určitá rizika, 
ale někdo s  tím začít musí. Všichni víme, 
že je nutné hledat možnosti snížení komu-
nálního odpadu. Buďme první v republice 
a dejme příklad ostatním! Je to cesta do bu-
doucna. 

-horzpr-

HORKA JAKO PRVNÍ OBEC V ČR BY SE MOHLA STÁT PRŮKOPNÍKEM NOVÉHO ZPŮSOBU TŘÍDĚNÍ 

MYSLI GLOBÁLNĚ, JEDNEJ LOKÁLNĚ

PROČ TŘÍDIT ODPADY?

JE POTŘEBA ZAČÍT  DOMA
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ADVENTNÍ ZAMYŠLENÍ...

Můj první výtvor
Zaráží mě, že jsme v  dětství doma nemě-
li žádný adventní věnec, i  když rodiče byli 
věřící. Během svého pobytu v Litoměřicích 
jsem se před začátkem adventu rozhodl vyro-
bit si svůj první adventní věnec. Do té doby 
jsem žádný věnec pořádně neviděl zblízka 
a  ani jsem nevěděl, jak se dělá. Věděl jsem 
jen, že se k  jeho výrobě používají větvičky 
a jsou na něm 4 svíce. Vidím to jako dnes, 
když jsem se vydal za město hledat vhodný 
materiál. Nařezané smrkové větvičky jsem 
dotáhl na  pokoj a  snažil se z  toho uplést 
adventní věnec. Moc mi to nešlo. Pořád to 
neodpovídalo tomu, jak by měl adventní vě-
nec vypadat. Bylo pro mě záhadou, jak na to 
připevnit 4 svíce. Už nevím, jak se mi to po-
vedlo, ale nakonec se to přece jen podařilo. 
Byl jsem šťastný. I když adventní věnec vů-
bec nevypadal ukázkově, byl ale můj.

Historie adventního věnce
Dlouho jsem si myslel, že adventní věnec je 
tady od nepaměti. Byl jsem překvapen, když 
jsem zjistil, že je na  tomto světě poměrně 
krátce, a to jen v naší části světa. První ad-
ventní věnec vyrobil Johann Wichern, pro-
testantský kněz, v  Hamburku v  roce 1839 
pro děti v  sirotčinci, přesněji Záchranného 
ústavu pro opuštěné děti. Přemýšlel, jakým 
způsobem jim zpestřit adventní čas. Vzal 
dřevěné kolo od vozu, po obvodu na něj při-
pevnil 23 svící, 4 velké bílé a 19 malých čer-
vených. Takto upravené dřevěné kolo zavěsil 
na strop. Každý den se u něho scházeli, nej-
prve v poledne, později ráno za svítání, zpí-
vali a modlili se. Jak plynuly dny, tak zapalo-
vali postupně více svící. Protože se to dětem 
velmi zalíbilo, stalo se to pevnou součástí 
jejich přípravy na Vánoce. O pár let později 
ozdobili kolo jedlovými větvičkami. Velmi 
záhy se tento předvánoční zvyk velmi rych-
le rozšířil, až se dostal i do našeho prostředí, 
a upravil do jednodušší tradiční podoby - vě-
nec ze zelených větviček se 4 svícemi podle 4 
nedělí, kterou jsou v adventě.

Podle staré tradice
Jak jsem se již zmínil na začátku, posledních 9 
let jsem prožil v naší řeholní komunitě v Pra-
ze-Liboci. Tam jsme chtěli jedenkrát přiblížit 
dětem okolnosti vzniku prvního adventního 

věnce. Tak jsme se rozhodli vyrobit ho prá-
vě z  dřevěného kola. Sehnat v  Praze staré 
dřevěné kolo od vozu byl trošku problém. 
Nakonec se nám ho podařilo sehnat u zná-
mých na  venkově na Vysočině. Kolo jsme 
obalili smrkovými větvičkami, přidělali sví-
ce, ne sice 23 ale jen 4, a adventní věnec či 
spíš adventní kolo bylo na světě. Krásné, ale 
tuze těžké :-) Stala se z toho tradice, která 
se s  přibývajícími léty zdokonaluje. Takže 
kdybyste náhodou v  čase adventu zavítali 
do  kostela sv. Fabiána a  Šebestiána v  Pra-
ze-Liboci, tak můžete spatřit toto naše ad-
ventní kolo.

Setkání v rodinném kruhu
Vrátil bych se ještě k  autorovi adventního 
věnce, Johannu Wichernovi. Každoročně 
musím na něho u adventního věnce myslet. 
Je pro mě příkladem člověka, který neviděl 
jen zájmy své a své rodiny, ale dokázal se dí-
vat kolem sebe. Viděl ty, kteří neměli tako-
vé štěstí na rodinu a zázemí jako on a nebyli 
mu lhostejní. Snažil se vytvořit pro ně do-
mov, nahradit rodinu a pomoci jim na  je-
jich cestě lidského zrání a vzdělávání. Vidím 
Wicherna, jak přemýšlí nad tím, jak udělat 
modlitbu pro děti přitažlivou a atraktivněj-
ší a jak pomoci dětem prožít krásněji advent 
a  zároveň objevit jeho pravý hluboký roz-
měr. Wichernův adventní věnec může být 
pro nás podnětem, abychom sami přemýš-
leli nad tím, co můžeme udělat pro to, aby 
naše děti prožily krásný advent a krásnější 
Vánoce. Nemusíme hned myslet na dárky. 
Ale jakým způsobem jim přiblížit hloub-
ku a  význam těchto událostí. Čím přispět 
k jejich zářivým a šťastným očím... Během 
let jsem se setkal s mnoha rodinami, kde se 
snaží jedenkrát za den všichni společně sejít 
u  adventního věnce. Znamená to sice po-
čkat na  sebe, vrátit se dřív z venku, odejít 
od televize či na chvíli opustit počítač. Ale 
stojí jim to za  těch pár společných minut 
u rozsvíceného adventního věnce. Dokon-
ce ještě před začátkem adventu přemýšlejí 
nad tím, jak prožít tyto společné chvíle le-
tos. Každoročně to obměňují a přizpůsobu-
jí právě rodinné situaci. Někdy jen mlče-
li a prožili chvíli v  tichu a v modlitebním 
pohledu na hořící svíce. Jindy zpívali písně. 
Poslouchali namluvený knižní příběh z pře-

hrávače. Četli na  pokračování biblickou 
knihu nebo nějakou knížku, kterou vybra-
li děti či rodiče. Někdy dokonce dopředu 
vymýšleli úkoly na  každý den v  adventě 
a pak je celá rodina plnila nebo si je losova-
li. Nemluvě o různých verzích adventních 
kalendářů. Člověk jen žasne, co všechno 
lze dělat u takového adventního věnce.

Očekávání, tužby a přání
Latinské slovo adventus znamená „pří-
chod“. V  adventu se snažíme vstoupit 
do  situace lidí starého zákona, kteří jako 
my měli svá očekávání, reálná – nereálná, 
a svá zklamání. Bůh k nim skrze slova pro-
roků promlouval a  sliboval příchod Me-
siáše. Vstupoval tím do  jejich očekávání 
a tužeb, očišťoval je a usměrňoval, na co už 
nečekat a na co čekat. Kromě toho si v ad-
ventě uvědomujeme, že Ten, jehož příchod 
byl ohlašován, nejen že přišel a  stálo to 
za to, ale že přijde znovu a můžu se s Ním 
setkat. Advent není tedy čekání na něco, 
ale především na  Někoho, kdo má moc 
změnit náš život a naplnit naše někdy zkla-
mané tužby a skrytá přání.

Advent je tedy o lidském očekávání, o od-
halení tužeb lidského nitra. V životě čeká-
me malé, velké věci. Čekáme nepatrné věci, 
jako např. na ohřátí jídla, příjezd tramvaje. 
Ale také čekáme vážné věci – zprávu od lé-
kaře. Čekáme radostné události – narození 
dítěte, ale též smutné – úmrtí blízkých. 
Kolikrát jsme také čekali lásku a podporu 
od  druhých a  byli jsme zklamáni a  nyní 
raději neočekáváme nic ani od  života ani 
od lidí. Poselství adventu mi říká, že mám 
na co čekat, že není vše ztraceno, že můžu 
dojít naplnění skrytých tužeb a přání své-
ho srdce. Že i když jsem se v životě zklamal 
u lidí, můžu ještě důvěřovat a čekat v lepší 
věci u Toho, jehož příchod čekáme.

Přeji vám, abyste zbývající adventní čas 
nejen přežili ve  zdraví, ale též prožili 
do hloubky třeba doma u adventního věn-
ce a objevili hvězdu, která přivedla krále až 
k  jesličkám Toho, který má moc naplnit 
naše srdce pokojem a radostí, jak to zpívá-
me o Vánocích. 

Marian Masařík

BOHOSLUŽBY

Půlnoční mše římskokatolické církve bude 
24. 12. 2012 v 21 hodin.
Církev československá husitská oznamuje, 
že bohoslužby budou probíhat ve  dnech 
25. 12. 2012 v 8.15 hodin a další budou 
6. 1. 2013 a 20. 1. 2013 v 8.15 hodin.

Jmenuji se Marian Masařík. Pocházím z Valašska, konkrétně z Valašského Meziříčí. V 19 
letech jsem odešel z domu do Litoměřic, kde jsem 1 rok studoval Teologický konvikt. Poté 
jsem vstoupil do řeholního společenství bratří karmelitánů a prožil nějaký čas v krásném 
prostředí v klášteře v Kostelním Vydří. Následně jsem byl poslán do naší komunity v Olo-
mouci-Hejčíně a začal studovat teologickou fakultu na Univerzitě Palackého. Z této doby 
jsou mé první kontakty s Horkou. Kromě účastí na bohoslužbách jsem poznával místní 
okolí díky výletům do Litovelského Pomoraví a procházkám v okolí Poděbrad. Posledních 
9 let jsem prožil v naší pražské komunitě, ze které spravujeme okrajovou část Prahy 6 – 
Liboc, Ruzyni, Vokovice. Nyní jsem se opět vrátil do Olomouce-Hejčína a vystřídal jsem 
otce Norberta Žušku i v jeho roli faráře v Horce nad Moravou.
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PROJEKT POMÁHÁME ŠKOLÁM K ÚSPĚCHU ŽÁCI SE UČÍ, ROZVÍJEJÍ 
A BAVÍ NEJEN VE ŠKOLEZŠ Horka nad Moravou je od srpna 2012 zapojena do projektu Pomáháme školám k úspě-

chu. Projekt se zaměřuje na dosahování vysoké kvality výuky ve veřejných základních ško-
lách a zejména na individuální přístup pedagogů k žákům. 

Hlavním cílem projektu je naučit každého žáka učit se tak, aby dosahoval co nejlepších 
vzdělávacích výsledků. Dlouhodobým posláním škol zapojených do projektu je předávat 
získané zkušenosti dalším školám v České republice.

Projekt iniciovala a financuje Nadace THE KELLNER FAMILY FOUNDATION,
rodinná nadace Renáty a Petra Kellnerových

www.kellnerfoundation.cz 
Projekt umožňuje v naší škole financovat zejména:

• vzdělávání učitelů
• práci školních mentorů
• práci školního psychologa
• práci pedagogických asistentů
• práci pedagogického konzultanta a kouče
• aktivity osobnostní a sociální výchovy pro žáky
• podporu komunikace a spolupráce učitelů s rodiči
• odměny pro pedagogické pracovníky za kvalitní práci
• další volitelné formy podpory na základě rozhodnutí pedagogů

V kalendářním roce 2012 získala naše škola z projektu Pomáháme školám k úspěchu fi-
nanční podporu ve výši 1.375.000,- Kč.

Součástí našeho vzdělávacího programu je 
řada aktivit, které vedou k rozvoji osobnost-
ní a sociální výchovy. 
Děti prvního stupně jezdí na školy v přírodě, 
pro děti na  druhém stupni jsme vybudovali 
systém výukových seminářů, kurzů a projek-
tových dnů. Žáci druhého stupně začali jezdit 
na  podzimní výjezdové semináře, jejichž cí-
lem je vytvoření dobře fungujícího týmu žáků 
a učitelů, kde jsou vztahy založeny na důvěře, 
respektování, spolupráci a toleranci. 
Naše návrhy zpracovalo sdružení ekologic-
kých aktivit Sluňákov a všichni učitelé si vy-
zkoušeli na vlastní kůži jednotlivé programy. 
V 5. třídě je cílem výjezdu vzájemné poznává-
ní, procvičování pravidel a zábava. 
V  6. třídě absolvují žáci program, který se 
jmenuje Fantázie. Cílem je respektování se, 
společná tvorba pravidel soužití, rozvoj ko-
munikace, práce ve  skupinách. Program je 
založen na  knize M. Endeho Nekonečný 
příběh. Žáci budují brány do světa Fantázie. 
Jsou rozděleni do  jednotlivých živlů: Země, 
Oheň, Voda,Vzduch a hledají živel v sobě. 
Výjezdní seminář pro 7. třídy se jmenuje Po-
selství od protinožců. Cílem je naslouchání, 
vzájemná důvěra, sebedůvěra, komunikace 
a  spolupráce. Výjezdem nás provází stejno-
jmenná kniha M. Morganové. Žáci poznávají, 
co všechno se mohou naučit od australských 
domorodců. 
Žáci 8. třídy se procházejí v  Labyrintech 
a bludištích svého Já.
9. třída řeší zátěžové situace, rozvíjí schopnos-
ti přijímat svobodná a odpovědná rozhodnutí 
v semináři s názvem Ostrov přežití. Žáci jsou 
rozděleni do kmenů a každý kmen se musí za-
sloužit o to, aby „přežil“. 

Cíle projektu:
• posilovat hodnotový systém dětí, vytvářet 

kladné vzorce chování
• vytvářet bezpečné klima ve třídách
• zlepšit vztahy ve třídě, a tím předcházet vý-

chovným problémům
• učit žáky aktivně rozvíjet a  chránit své fy-

zické zdraví
• snížit počet kázeňských přestupků

Marcela Valušková, metodik prevence

Před pár týdny mě i další rodiče dětí ze „ža-
biček“ zaskočila zpráva, že naši mateřskou 
školu v  Horce nad Moravou opustí paní 
učitelky Marcela Opavská a Radomíra Tyli-
chová. Marcelka s Raduškou, jak jim všich-
ni včetně dětí říkáme, vybudovaly ve školce 
třídu montessori, kde se odehrává každý den 
pedagogický koncert v  tom nejlepším slo-
va smyslu. Ukazují nám, že nejlepší cestou 
ve výchově našich dětí je láska a  trpělivost. 
Bez nadsázky můžu říct, že jsou to ty nej-
trpělivější učitelky, co jsem poznala a jejich 
obětování se pro horecké děti je nepřehléd-
nutelné. My, rodiče i naše děti jim z celého 
srdce děkujeme a přejeme jim, aby je v nové 
školce měli rádi jako v Horce nad Moravou. 

Jana Foretníková

V sobotu 9. 2. 2012 se bude na Sluňákově 
konat den (nejen) pro rodiče s dětmi. Ten-
tokrát ve znamení ptačí říše. Na návštěvníky 
bude čekat putování kosích bratrů, známých 
pohádkových kamarádů. V domě i okolí bu-
dou nachystaná stanoviště, na kterých bude 
možné vyzkoušet si různé aktivity, tvoření, 
dozvědět se zajímavé informace a ještě mno-
ho dalšího. Nebude chybět ani občerstvení 

a něco na zahřátí. 
Přijďte se podívat, 
pobavit, odpoči-
nout si nebo třeba 
jen ohřát k ohni.

Soňa Hrachová
Centrum ekologických aktivit města Olo-
mouce Sluňákov, o.p.s.  

SBĚR PAPÍRU

Při podzimním sběru papíru se jako každý 
rok se nasbíralo několik kontejnerů papíru, 
celkem 12 406 kg. Část získaných peněz 
bude použita na nákup pomůcek, knížek 
nebo sportovního vybavení pro celou školu. 
Zbývající peníze utratí jednotlivé třídy při 
společných akcích a na vše, co je nadstan-
dard a nemohli by si všichni žáci dovolit.
Všem žákům, učitelům a rodičům děkuje-
me za pomoc a za účast na podzimním sbě-
ru papíru.

Mgr. Martina Hricová

  PODĚKOVÁNÍ RODIČŮ I DĚTÍ ...

Sluňákov zve všechny Horečáky na tématický den
9. 2. 2012, 10:00 - 16:00, na Sluňákově
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HISTORIE HASIČSKÉHO SBORU VÝPIS Z KRŠKOVY HASIČSKÉ 
KRONIKY VYDANÉ
R . 1899, STR . 184:

Již patří dávné historii 25. červenec 1884, 
kdy byl sestaven v  Horce-Sedlisku první 
hasičský sbor. Stodvacetosum dlouhých 
a mnohdy složitých a těžkých let prokázalo 
nejen životnost, ale i  jeho nesmírnou uži-
tečnost. Období, kdy sbor vznikal, a dnešek 
se nedají srovnávat. Společně i přes 128 let 
vývoje zůstalo poslání bojovat proti požá-
rům a povodním. V historii téměř třinácti 
desetiletí práce, obětavosti, odvahy i hrdin-
ství jsou zapsána jména mnoha těch, kteří 
mají na  činnosti sboru nesmírné zásluhy. 
Z historie víme, jak těžké byly začátky, jak 
těžké bylo pořizování i té nejnutnější tech-
niky. Zabezpečování sboru bylo odkázáno 
na prostředky, které poskytovala obecní po-
kladna, nebo dary jednotlivců. Organizace 
se zrodila v  období rakousko-uherského 
útlaku, musela překlenout období neutěše-
ných poměrů první republiky a  kruté ob-
dobí fašistické okupace. 128 let trvání ho-
reckého sboru je 128 let poctivé a nezištné 
práce při ochraně majetku, životů a zdraví 
spoluobčanů. Posláním našeho sboru je 
předat tuto štafetu dalším generacím. 
Současný sbor
Sbor dobrovolných hasičů v  Horce nad 
Moravou má v  současnosti přes 40 členů 
(včetně 20 mladých hasičů). Z  toho čtvr-
tina členů tvoří zásahovou jednotku, která 
se pod vedením Petra Hrbka svojí moder-
ní technikou, výstrojí, výzbrojí a  zejména 
zkušenostmi plně vyrovná profesionálním 
útvarům. V  roce 2012 bylo sedm velkých 
zásahů, kde jednotka prokázala svou pro-
fesionální připravenost. Například při po-
sledním zásahu 14. 11. 2012, kdy jednotka 
vyjela k úmyslně založenému požáru sklád-

ky dřeva na  chovném rybníku. Na  místo 
požáru přijela naše jednotka jako první 
a zabránila dalším škodám.
Mezi činnosti a aktivity, které SDH v naší 
obci vykonává, patří výcvik, soutěže a ško-
lení, zajištění ochrany před povodněmi, po-
žáry, ale i pravidelně pořádaný sběr železa, 
spoluúčast na  různých společenských ak-
cích (Ostatky, ohňostroj k zahájení Nového 
roku, pořádání průvodu k uctění památky 
upálení mistra Jana Husa apod.), pořádání 
zábav a plesů.
Za  zmínku stojí informace o  naší mláde-
ži, která pod vedením Ondřeje Tománka 
a Petra Hrbka dosahuje vynikajících úspě-
chů a ocenění. V hasičském kroužku tráví 
děti i mládež svůj volný čas rády a je u nich 
velice oblíbený. Stát se mladým hasičem je 
možné od 6 let.
Podrobné informace o  SDH Horka nad 
Moravou naleznete na webových stránkách 
http://sdh-horka.webnode.cz/.

Děkujeme všem členům SDH Horka 
za  obětavou a  zodpovědnou práci, kterou 
vykonávají ve svém volném čase. 

Klidné prožití Vánočních svátků a mnoho 
úspěchů v roce 2013 přejí hasiči.

Milan Vysloužil

Poznámka autora:
„V  této obci budeme nadále žít a  pracovat, 
proto je naší ctí a posláním pečovat o to, aby 
naše obec byla zajištěna proti povodním, po-
žárům a lidé byli ušetřeni zbytečným ztrátám 
a neštěstí…“ Tato slova jsou ukazatele na cestě 
dalšího rozvoje sboru v naší obci.

Sbor hasičský v Horce – Sedlisku
Obec Horka, rozprostírající se na ro-
vině, čítá 225 domů s převládající 
krytbou břidlicovou., v  obci provo-
zuje se rolnictví . Dobrovolný sbor 
hasičský založen byl r. 1884 a prv-
ním zakladatelem jeho byl František 
Machát, rolník v Horce čís. 61, dlou-
holetý starosta obce, upřímný vlas-
tenec a podporovatel všeho dobrého. 
V obecní radě byli pp.: Josef Horčič-
ka, Lukáš Dočkal , Antonín Přehnil 
ze Sedliska, radní a rolníci . Všichni 
tito byli sboru hasičskému příznivi 
a podporovali jej radou i penězi .
Prvním předsedou ve sboru byl Josef 
Horčička, rolník, náčelníkem Jan 
Kintl , rolník, jednatelem Josef Vy-
soudil , rolník. Téhož času byli čle-
ny: Leop.  Srnka, knihař, Fr. Neče-
saný, dělník, Josef Kovářík, zedník, 
Fr. Nečesaný, Frant. Kučera, kočí , 
Jan Koutný, Jiljí Honich , Josef Půr, 
Hynek Kaksa, dělníci , Jakub Hrdlič-
ka, sedlář, Fr. Hruška, stolař, Ferda 
Hnilica, rolník, Václav Půr, dělník, 
Martin Fibich , rolník, Ant. Dolák, 
kočí , Josef Vysoudil , rolník, Ant. 
Hruška, dělník, Fr. Machát, rolník 
č. 59, Josef Dvorský, zedník, Jo-
sef Šoustal , bednář, Vincenc Polcar, 
Val . Svoboda, Fr. Machálek, dělní-
ci , Flor. Hudec, tesař, Hynek Neče-
saný, dělník, Matouš Pospíšil , Ant. 
Smyčka, Josef Hruška, Josef Bed-
nářík, rolníci , Norbert Šich , kovář, 
Alois Horčička, rolník, Pavel Kout-
ný, dělník, Flor. Nečesaný, zedník, 
Leop. Zaoral , dělník, Josef Hubáček, 
řezník, Fr. Haderka, rolník, Leon-
hart Celý, mědotepec, Jan Machát, 
Josef Horčička, Jan Knitl , rolníci , 
Jan Navrátil , tesař, Jan Kamínek, 
kovářský mistr, Václav Kamínek, 
malíř.
Sbor trvá 14 roků a předsedou jeho 
jest dnes Josef Svozil , náčelníkem 
Matouš Malaska, jednatelem Flori-
an Procházka. Dnes jsou členy sbo-
ru: Matouš Malaska, rolník, Matouš 
Šich , kovář, Hynek Římský, dělník, 
Fr. Dvorský, tesař, Josef Svozil , Jo-
sef Zvěřina, Leop. Dvořák, Fr. Po-
spíšil , Gottwald Vilém, Josef Kintl , 
Boh . Vysoudil , Flor. Procházka, Fr. 
Stejskal , rolníci , Vratislav Slezáček, 
zedník, Karel Lonč, dělník, Fr. Stej-
skal , zedník, Ad. Malaska,  rolník, 
Al . Votka, zedník, Jan Beran , kočí , 
Ant. Havlík, rolník, Fr. Vitásek, děl-
ník, Fr. Hruška, rolník, Jan Drhlík, 
pokrývač, Josef Najdekr, obuvník, 
Jindř. Beneš, zedník, Josef Dvořák, 
rolník, Petr Zemánek, kočí .
Sbor má 1 čtyřkolovou stříkačku, 2 
berlovky a potřebné nářadí k haše-
ní . Po celý čas trvání svého súčastnil 
se 23 požárů.

Sbor dobrovolných hasičů jako pokračovatel bývalých hasičů bilancuje svoji práci 
za dlouhé období celé řady generací lidí, kteří dávali a dávají svoje síly, odvahu a doved-
nost k ochraně lidských životů, zdraví a vytvořených hodnot.



6

OBYTNÁ ZÓNA
Určitě jste si všimli nové značky „Obytná 
zóna“ v sousedství základní a mateřské ško-
ly. Jejím úkolem je zajistit bezpečnou cestu 
dětí do  školy. Množství aut vozících děti 
do ZŠ a MŠ stále stoupá. Značku omezující 
rychlost na  30 km ale všichni řidiči nere-
spektovali a  ještě měli pocit, že jsou pány 
silnice a děti jim tam zbytečně zavazí. Nyní 
je povolená rychlost 20 km/hod. Ale ruku 
na srdce - kolik řidičů (maminek, tatínků) 
tuto rychlost důsledně dodržuje? Řidič musí 
počítat, že se v komunikaci pohybují děti. 
Chodník by to podle některých sice také 
řešil, ale nezaručuje, že skupiny dětí, které 
jdou do školy a ze školy ho budou využívat. 
Často se škádlí, strkají, mohou vpadnout 
do komunikace, kde právě projíždí auto…, 
důsledky si můžeme domyslet.
Jediný chodník je u MŠ. Maminky či ba-
bičky jsou zvyklé jej používat, takže stačí 
řidičům stát tak, aby zůstal prostor na prů-
chod. Určitě tam nechceme zřídit parkova-
cí místa podélná, stálá, protože by potom 
nezůstalo místo pro rodiče, kteří vezou děti 
do  školy a  zdrží se tam jen malou chvíli. 
Ve spolupráci s obcí určitě proběhne občas 
nějaká policejní akce, která se zaměří na do-
držování 20km rychlosti. 

Sylva Stavarčíková

Pravidla pohybu v obytné zóně vyplývají ze Zákona o provozu na pozemních komunikacích, 
měl by je znát každý majitel řidičského průkazu, pro připomenutí je dodáváme:

Provoz v obytné a pěší zóně - § 39
(1) Obytná zóna je zastavěná oblast, jejíž začátek je označen dopravní značkou „Obytná 
zóna“ a konec je označen dopravní značkou „Konec obytné zóny“.
(2) Pěší zóna je oblast, jejíž začátek je označen dopravní značkou „Pěší zóna“ a konec je 
označen dopravní značkou „Konec pěší zóny“.
(3) V obytné a pěší zóně smějí chodci užívat pozemní komunikaci v celé její šířce, přičemž 
se na ně nevztahuje § 53. Hry dětí na pozemní komunikaci jsou dovoleny jen v obytné 
zóně.
(4) Do pěší zóny je povolen vjezd jen vozidlům vyznačeným ve  spodní části dopravní 
značky podle odstavce 2.
(5) V obytné zóně a pěší zóně smí řidič jet rychlostí nejvýše 20 km/hod. Přitom musí dbát 
zvýšené ohleduplnosti vůči chodcům, které nesmí ohrozit; v případě nutnosti musí zasta-
vit vozidlo. Stání je dovoleno jen na místech označených jako parkoviště.
(6) Za účelem organizování dopravy může obec v obecně závazné vyhlášce obce vydané 
v přenesené působnosti vymezit místní komunikace nebo jejich úseky v obytné zóně, které 
nelze užít ke stání nákladního vozidla nebo jízdní soupravy.
(7) V obytné zóně a pěší zóně musí chodci umožnit vozidlům jízdu. To platí i pro děti 
hrající si v obytné zóně.

Zájem o  bydlení v  Horce nad Moravou 
stoupá. Z  krajské Olomouce je to autem 
pár minut, velmi dobré spojení nabízí že-
lezniční i  autobusová doprava, v  obci je 
základní i mateřská škola, ordinace praktic-
kého i  zubního lékaře, bohatý společenský 
a kulturní život, za humny nádherná příro-
da. Už před rokem bylo avízováno zahájení 
prodeje stavebních pozemků na Olomoucké 
ulici. Bohužel se vyskytla spousta překážek 
s vyřízením stavebního povolení. Nyní obec 
začala pozemky zasíťovávat a zároveň nabí-
zet zájemcům k odkoupení. Cena za m2 je 
1.500 Kč. Zatím nebyl realizován žádný pro-
dej, stavební parcely jsou pouze zamluvené.  
Pozemky budou stavebníkům k dispozici 1. 
7. 2013, kdy budou zbudovány inženýrské 
sítě, včetně zpevněné komunikace. 
(Záměr prodeje stejně jako seznam parcel je 
zveřejněn na úřední desce.)

-horzpr-

Stanovisko k obytné zóně poskytl Horeckému zpravodaji Miroslav Cha-
rouz, koordinátor BESIPu pro Olomoucký kraj:
„Zřízení obytné zóny téměř vždy přispěje k vyřešení zásadního problému, a tím je bezpeč-
nost. Aby tomu tak bylo, musí samozřejmě všichni dodržovat závazná pravidla, tj. poma-
lou jízdu, ohleduplnost vůči cyklistům, chodcům, naopak, zejména děti, musí respektovat 
možný pohyb vozidel. Je vhodná úprava prostoru, např. velké květináče, příp. parková 
úprava, které opticky rozčlení ulici, navodí pocit potřeby dávat více pozor a tím primárně 
psychologicky přispěje k pomalé = bezpečné jízdě. Důležitým bodem je rovněž „dopravní 
výchova“ dětí žijících a hrajících si v tomto prostoru, mimo obytnou zónu by mohly ne-
chtěně snadno přijít do konfliktu s vozidly. Obytná zóna splní správně svoji funkci pouze 
tehdy, pokud to tak všichni občané budou chtít a podle toho se budou chovat.“

PRODEJ
STAVEBNÍCH PARCEL

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.
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HORECKÁ HÁZENÁ

PAVEL PROCHÁZKA A JEHO OBDIVUHODNÝ ELÁN

Horečtí házenkáři a  házenkářky se v  každé 
věkové kategorii účastnili jedné ze soutěží 
pořádaných Českým svazem házené, resp. 
Olomouckým krajským svazem házené. Vě-
kový posun dětí byl předzvěstí vzniku nové 
kategorie – staršího žactva, ve které jsme měli 
věkový handicap. Vzhledem ke  složení jed-
notlivých kategorií, které se skládají ze dvou 
ročníků, jsme měli pak  chlapce věkově nej-
mladší. Herní zkušenosti a  hlavně rozdílné 
fyzické dispozice našich hráčů a  hráčů sou-
peře byly základním ukazatelem ve  výkon-
nosti. V  prvních kolech se naši kluci otrká-
vali a získávali zkušenosti. V odvetné části již 
byli rovnocenným soupeřem všem týmům.  
I přesto jsme se umístili na nechvalném po-
sledním místě. Podobná situace byla u druž-
stva mladšího žactva, kde jsme po  odchodu 
dětí do  starších žáků doplňovali družstvo 
dětmi z kategorie minižactva. Právě kategorie 
minižactev zaznamenaly největší boom, a  to 
zejména co se týče členské základny. Velký zá-
jem dětí o házenou se projevil i na výsledcích 
týmů a chuti dětí do hry. 
Hrajeme pro radost
Po téměř dvouleté činnosti oddílu házené čí-
tají naše počty ke  dni 20. 11. 2012 celkem 

59 aktivních členů, tj. členů, kteří se pra-
videlně zapojují do řízených dlouhodobých 
soutěží. Z tohoto počtu se jedná o 10 členů 
ve  věku nad 18 let (zejména funkcionáři 
a trenéři) a 49 členů ve věku do 18 let, resp. 
do 15 let (hráči a hráčky). Zároveň mohu 
s  radostí konstatovat, že během letošní-
ho roku, tedy 2012, ale v podstatě od za-
hájení činnosti oddílu házené, tj. od 1. 1. 
2011 nedošlo k  žádnému zranění našeho 
člena na utkání nebo během tréninku, a to 
v souvislosti s házenou a tímto také vyvrátit 
nechvalně zažitou myšlenku, že házená je 
sport, při kterém se stává nejvíce úrazů. Prá-
vě prevence úrazů, ale také nehrát s dětmi 
házenou tzv. na výsledky, ale pro radost ze 
hry je jedním z cílů při sestavování trénin-
kových jednotek trenéry. Naopak děti, které 
se zapojily do některého z našich družstev, 
v tomto poznávají nové kamarády a zažívají 
nové sportovní radosti.
Nejen sportovními akcemi jsme mohli potě-
šit naši a přilehlé obce. Jedním z programů 
oddílu a pro nás i závazkem do budoucna je 
organizace letního příměstského tábora pro 
děti ve věku 6 – 12 let. Na  tomto si „bu-
doucnost“ naší obce mohla o letních prázd-

ninách vyzkoušet různé pohybové aktivity, 
podívat se jak se dělá ruční papír ve Velkých 
Losinách, či nakouknout pod pokličku prá-
ce Policie České republiky.
Samozřejmě jsme nechtěli být nic dlužni 
dospělé části naší obce, pro kterou jsme 
uspořádali na konci listopadu tematicky la-
děný společenský večer, v duchu retro a ol-
dies, který se setkal s kladným ohlasem.
Závěrem bych chtěl poděkovat všem na-
šim partnerům, kteří nás buď finančně, či 
materiálně podporují v naší práci s mládeží 
a  tímto dávají základ pro světlou budouc-
nost naší obce.
Všem čtenářům Horeckého zpravodaje 
bych chtěl zároveň popřát do nového roku 
2013 hodně osobních a  pracovních úspě-
chů.             Libor Žůrek

foto z plesu 

Nestor veškerého sportovního dění v  Horce 
nad Moravou pan Pavel Procházka se v těchto 
dnech dožil význačného životního jubilea 70 
roků. Na  základě této slavnostní události si 
dovoluji malé nahlédnutí do dosavadní kro-
niky jeho života.

Do  fotbalového hnutí vstupuje pozvolna 
po roce 1980. Je členem okresního výboru Fot-
balového svazu a členem disciplinární komise. 
Po nečekaném úmrtí horeckého rodáka Fran-
tiška Pospíšila byl zvolen předsedou okresního 
Fotbalového svazu. Tuto funkci zastával cel-
kem 11 let, zároveň byl předsedou disciplinár-
ní komise Hanácké fotbalové župy a  členem 
DK pro Moravu. Ve funkci předsedy OFS byl 
12 let.
Skoro souběžně je v Horce zvolen do zastupi-
telstva obce, a to po dvě funkční období. Urči-
tě nebyl pouhou ozdobou zastupitelstva. 
Jistěže se staral hlavně  o  sport. Může to být 
jeho zásluha, že se nerozpadla TJ v době, kdy 
žádala ČOS pozemky, které pro horecké Soko-
ly koupili naši předkové. Mezi nimi je i jméno 
Florián Procházka, děda Pavla Procházky. Se 
svým bratrancem Josefem Halaštou sjednotili 
tělovýchovné hnutí pod hlavičkou Tělovýchov-
ná jednota Sokol Horka nad Moravou v době, 

kdy se házená přihlásila do ČOS pod názvem 
Tělocvičná jednota. Pokud by házená zůstala 
v ČOS, nikdy bychom nezískali pozemky, pro 
které jsme se soudili. Podle stanov ČOS totiž 
veškerý majetek patří ČOS se sídlem v Praze. 
Ale to jsme nechtěli. Naši prarodiče nekupova-
li pozemky pro Prahu, ale pro Horku. A díky 
sjednocení pod starým názvem to dopadlo ji-
nak – naštěstí. 
I když soud jsme prohráli a pozemky připad-
ly ČOS, po několika složitých jednáních, kde 
nemalou úlohu sehrála Zdena Pospíšilová, 
došlo k  odkoupení pozemků od  ČOS. Tady 
se naplnily snahy našich předků, aby tělový-
chova měla svůj vlastní stánek a hospodařila 
na svém. Nevadí, že jsme koupili to, co nám 
naši předkové již koupili dřív, rozhodující je 
dnešní stav.
A  ten hovoří jasně: v  majetku Tělovýchovné 
jednoty Sokol Horka nad Moravou je poze-
mek, na kterém leží asfaltové hřiště, které na-
plánoval a vybudoval Honza Štajgr, pozemek 
a stavba pódia, dílo malé kopané, Sokolka – 
hostinec, šatny, přístřešky a také pozemky pod 
těmito stavbami. Tím ale výčet majetku TJ 
nekončí. Na fotbalovém hřišti jsou dvě stavby: 
šatny pro fotbal tzv. velký a hospodářská bu-
dova kombinovaná s bufetem. Na základě ad-

vokátního zápisu se panu Procházkovi poda-
řilo zajistit, že pozemky pod těmito budovami 
patří TJ Horka nad Moravou. Pro úplnost je 
třeba dodat, že hřiště Malé kopané patří obci 
Horka nad Moravou a fotbalové hřiště patří 
rovněž obci Horka nad Moravou. Oba tyto 
pozemky pronajímá TJ Sokol od obce na dobu 
určitou, ale s tím, že po vypršení této doby do-
chází k prodloužení.
V  současné době pan Procházka vykonává 
funkci tajemníka FK Autodemont Horka nad 
Moravou. A nejenom tajemníka – každý den 
se s ním můžeme setkat v areálu fotbalového 
klubu při činnostech spojených s fungováním 
tohoto areálu. Svoji práci jak pro Sokol, tak 
pro FK Autodemont vykovává vždy s  plným 
nasazením, nadšením a  zcela nezištně. Pa-
vel více než důstojně navázal na práci svých 
předchůdců, jako byl jeho otec Jaroslav, a dále 
nemohu zapomenout na  Františka Pospíši-
la, Antonína Dvořáka a Rudolfa Bubeníčka 
a další.

Na  závěr mi Pavle dovol, abych Ti popřál 
do dalších let hlavně hodně zdraví a aby Ti 
Tvůj pracovní elán vydržel alespoň do stovky. 

Vlastimil Sedláček

Házenkářům s příchodem chladných dnů přišel konec podzimní části soutěžního ročníku 
a mohou tedy směle bilancovat nejen podzimní část soutěžního ročníku, ale celý rok 2012. 
A jak si mladí házenkáři a házenkářky vedou, zhodnotil předseda oddílu házené Libor 
Žůrek.
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AKCE
úterý 1. 1. 2013 v 0.30 hodin
NOVOROČNÍ OHŇOSTROJ
(u obecního úřadu)
sobota 12. 1. 2013
Myslivecký ples 
pátek 18. 1. 2013
Ples Základní školy 
sobota 19. 1. 2013
Dětský karneval  
pátek 1. 2. 2013
Hasičský ples 
sobota 23. 2. 2013
Ples seniorů

Zastupitelstvo obce schválilo na svém zasedání 
poplatek za komunální odpad pro rok 2013 ve 
výši 400 Kč.
V ceně 400 Kč na osobu jsou zahrnuty pouze 
náklady na netříděný odpad, tj. popelnice a sbě-
rové soboty. Celkově obec zaplatila za minulý 
rok za tyto odpady 1 010 000 Kč. Výše nákla-
dů je závislá hlavně na množství odpadu. Jedna 
tuna stojí nás, občany, 1 240 Kč + náklady na 
dopravu.  
Od občanů se vybere při poplatku 400 Kč na 
osobu a slevě 50 % pro občany od 70 let a děti 
do 6 let 815 tisíc korun. Kč. Doplatek obce činí 
195 tisíc Kč.
Likvidaci a odvoz tříděného odpadu (plast, sklo, 
papír, tetrapak) obec též zaplatí, ale náklady se 

jí vrátí prostřednictvím firmy EKO-KOM. Jed-
na tuna tohoto odpadu tedy nás, občany, nestojí 
nic. Firma poskytuje obci náhradu podle množ-
ství vytříděného odpadu a jeho „čistoty“ v kon-
tejnerech. To znamená, že pokud je v kontejne-
rech něco jiného, než tam patří, obec dostane 
méně peněz.
Cestou alespoň k nezvyšování poplatku za odpad 
tedy je přesunout kilogramy odpadu z domácích 
popelnic do kontejnerů na tříděný odpad.
Dle novely zákona o místních poplatcích se od 
roku 2013 rozšiřuje povinnost platit poplatek za 
odpad též na cizince a vlastníky staveb určených 
k  individuální rekreaci, bytů nebo rodinných 
domů, ve kterých není hlášena k pobytu žádná 
fyzická osoba.

-horzp-

POPLATEK ZA ODPADY


