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1

Obecní záležitosti

1.1 Zastupitelstvo
Od 1. 11. 2018 pracuje zastupitelstvo ve složení:
starosta:

Mgr. Luděk Tichý,

místostarosta – zastupující starostu: Milan Štajgr,
místostarosta: Milan Vysloužil,
zastupitelé:

Mgr. Sylva Stavarčíková,
JUDr. Mgr. Lenka Veselá, Ph.D.,
Filip Pirkl,
Radek Novák,
Vladimír Hladiš,
Ing. Aleš Suchý,
Ing. Lukáš Klevar,
Mgr. Jan Dvorský.

1.2 Výběr ze zasedání zastupitelstva
Zastupitelstvo obce na svém zasedání dne 3. 2. 2021 schválilo mj.:1
Záměr převodu pozemku parc. č. 1450, jehož součástí je budova bez čp. (hasičská zbrojnice),
k. ú. Horka nad Moravou, vlastník Česká republika do vlastnictví obce.
Předání nového hřiště s umělým povrchem Základní a Mateřské škole Horka nad Moravou
dovýpůjčky – hodnota 1 840 357,91-Kč.
Na zasedání dne 17. 3. 2021 schválilo zastupitelstvo mj:2
Výsledek výběrového řízení na zhotovitele dětského hřiště v Sedlisku – firmu TEWIKO
systém, s.r.o., Stráž nad Nisou, cena 1 599 154,-Kč bez DPH.
Podání žádosti o individuální dotaci z Olomouckého kraje na ohradní zeď u obecního úřadu.
1
2

Srov. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Horka nad Moravou dne 3. 2. 2021.
Srov. Tamtéž, dne 17. 3. 2021.
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Smlouvu o poskytnutí návratné finanční výpomoci ZŠ a MŠ Horka nad Moravou, příspěvková
organizace, ve výši 949 876,-Kč a poskytnutí příspěvku na dofinancování ve výši 49993,-Kč
na projekt Modernizace učeben ICT.
Podíl majitelů nemovitostí v ul. Družstevní na nákladech na vybudování vodovodních přípojek
ve výši 24 000,-Kč na přípojku.
Podání žádosti na akci opravy pavilonu B ZŠ Horka nad Moravou z programu Ministerstva
financí – Podpora obnovy a rozvoje materiálně technické základny regionálního školství a
zabezpečení finanční spoluúčasti na tuto akci.
Zastupitelstvo obce na svém zasedání dne 12. 5. 2021 mj. schválilo:3
Revokaci usnesení č. 7/9Z/2019 týkající se poplatků za svatební obřad při jeho konání mimo
obřadní síň.
Odpuštění nájmu za provoz kadeřnictví paní Zuzaně Gajdové za leden až duben 2021 ve výši
4000,-Kč.
Odprodej pozemku parcela č. 354, výměra 21 m2, k. ú. Horka nad Moravou, za cenu 100,-Kč
za m2 bez DPH panu Jiřímu Valentovi, Bekova 6, Horka nad Moravou.
Cenu 145,-Kč za m2 pro výkup pozemků na cyklostezku z Horky do Chomoutova.
Odprodej pozemku parcela č. 972/3, výměra 184 m2, k. ú. Horka nad Moravou za cenu
100,-Kč za m2 bez DPH panu Miroslavu Tichému, Zahradní 31, Horka nad Moravou.
Výsledek výběrového řízení na zhotovitele projektové dokumentace na chodník 1. máje – Doly
– firmu ATELIS – ateliér liniových staveb, Ing. Linda Smitalová, Olomouc za cenu
329 000,-Kč bez DPH.
Výsledek výběrového řízení na zhotovitele úprav prostoru před hřbitovem firmu ZAHRADA
Olomouc, s.r.o., za cenu 1 168 417,13- Kč bez DPH.
Výsledek výběrového řízení na zhotovitele projektové dokumentace opravy komunikace ul.
P. Bezruče – firmu ATELIS – ateliér liniových staveb, Ing. Linda Smitalová, Olomouc za cenu
265 500,-Kč bez DPH.
Výsledek výběrového řízení na zhotovitele projektové dokumentace úpravy uličky vedle
obecního úřadu. Nejvýhodnější nabídku podala firma ATELIS – ateliér liniových staveb,
Ing. Linda Smitalová, Olomouc za cenu 57 000,-Kč bez DPH.

3

Srov. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Horka nad Moravou dne 12. 5. 2021.
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Uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o realizaci přeložky distribučního zařízení určeného
k dodávce elektrické energie s ČEZ distribuce, a.s., Děčín – ul. Olomoucká.
Přijetí dotace ve výší 67800,-Kč a uzavření smlouvy s Olomouckým krajem na poskytnutí
dotace pro JSDH Horka nad Moravou.
Podání žádosti na Ministerstvo vnitra na nákup dopravního automobilu pro JSDH Horka nad
Moravou.
Na svém zasedání dne 16. 6. 2021 zastupitelstvo obce mj. schválilo:4
Podání žádosti o dotaci na Ministerstvo životního prostředí na výsadbu stromů v obci.
Pronájem části parcely č. 874/1, k. ú. Horka nad Moravou, o výměře 466 m2 panu Luďku
Benešovi, Olomouc za cenu 1,-Kč za m2 na dobu neurčitou.
Výsledek výběrového řízení na zhotovitele projektové dokumentace cyklostezky z Horky do
Skrbeně– firmu ATELIS – ateliér liniových staveb, Ing. Linda Smitalová, Olomouc za cenu
266 500,-Kč bez DPH.
Změnu č. 1 územního plánu obce Horka nad Moravou.
Zvýšení nájmu za pozemky pro zahradničení na 2,-Kč za m2 za rok.
Vstup obce Horka nad Moravou do DSO Region Moravská cesta a zároveň souhlasí se
Stanovami DSO Region Moravská cesta v předloženém znění. Zastupitelstvo dále pověřuje
členku zastupitelstva Mgr. Sylvu Stavarčíkovou k zastupování obce v orgánech DSO Region
Moravská cesta a pověřuje ji k podání přihlášky ke členství v DSO Region Moravská cesta.
Závěrečný účet obce Horka nad Moravou za rok 2020 bez výhrad.
Účetní závěrku obce Horka na Moravou za rok 2020.
Účetní závěrku ZŠ a MŠ Horka nad Moravou, příspěvkové organizace, za rok 2020.
Na zasedání zastupitelstva dne 30. 6. 2021 bylo mj. schváleno:5
Uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene cyklostezky s ***, Brno, kde obec Horka nad
Moravou je oprávněná z věcného břemene, týká se části parcely č. 1598/26 za cenu
12 300,-Kč.
Pronájem bytu č. 6 na ul. Školní sl. ***, Olomouc.
Zrušení výběrového řízení na opravu pavilonu B v ZŠ a MŠ Horka nad Moravou.
4
5

Srov. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Horka nad Moravou dne 16. 6. 2021.
Srov. Tamtéž, dne 30. 6. 2021.
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Obecní zastupitelstvo schválilo na svém zasedání dne 18. 8. 2021 mj.:6
Výsledek výběrového řízení na zhotovitele úprav komunikace Nádražní–firmu SWIETELSKY
stavební, s.r.o., České Budějovice za cenu 9 700 000,-Kč bez DPH.
Plán rozvoje sportu obce Horka nad Moravou na roky 2021–2025.
Na zasedání zastupitelstva obce dne 22. 9. 2021 bylo mj. schváleno:7
Pronájem bytu č. 10 na ul. Školní 4, sl. ***, Horka nad Moravou od 1. 10. 2021.
Nájemné v obecních bytech na ul. Školní ve výši 70,-Kč/m2/rok od 1. 1. 2022.
Zastupitelstvo na svém zasedání dne 3. 11. 2021 mj. schválilo:8
Výsledek výběrového řízení na zhotovitele akce Přístavba garáže hasičské zbrojnice – firmu
Luděk Dvořák, Horka nad Moravou za cenu 2 343 905,97-Kč bez DPH.
Výsledek výběrového řízení na zhotovitele akce Plocha pro kontejnery, ul. Albrechtova – firmu
RD ZAFRAM, s.r.o., Olomouc za cenu 1 453 755,31-Kč bez DPH.
Podání žádosti na MMR a Olomoucký kraj včetně investičního záměru na akci Úprava místní
komunikace Na Vinici v předpokládané výši 12 000 000,-Kč bez DPH.
Podání žádosti o dotaci na MFČR Podpora obnovy a rozvoje materiálně technické základny
regionálního školství v působnosti obcí včetně investičního plánu na akci Stavební úpravy
pavilonu A ZŠ a MŠ Horka nad Moravou – přístavba sociálního zázemí a výtahu.
Změnu ve využití dotace poskytnuté na celoroční provoz na rok 2021 TJ Sokol Horka nad
Moravou.

A stanovilo:
Členy Školské rady při ZŠ Horka nad Moravou – Filip Pirkl, Ing. Lukáš Klevar, JUDr. Mgr.
Lenka Veselá, Ph.D.

Srov. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Horka nad Moravou dne 18. 8. 2021.
Srov. Tamtéž, dne 22. 9. 2021.
8
Srov. Tamtéž, dne 3. 11. 2021.
6
7
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Na zasedání obecního zastupitelstva dne 15. 12. 2021 bylo mj. schváleno:9
Obecně závaznou vyhlášku obce Horka nad Moravou č. 1/2021 o stanovení obecního systému
odpadového hospodářství.10
Obecně závaznou vyhlášku obce Horka nad Moravou č. 2/2021 o místním poplatku za obecní
systém odpadového hospodářství.11
Dodatek č. 6 ke smlouvě o nájmu a provozování vodovodu ze dne 25. 4. 2013 s MORAVSKOU
VODÁRENSKOU, a.s., Olomouc.
Záměr směnit své dva pozemky parc. č. 1565/58 o výměře 723 m2, oba orná půda, v k. ú. Horka
nad Moravou, jak jsou zapsány na LV č. 10001 u Katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj,
pracoviště Olomouc. Obvyklá cena těchto dvou pozemků byla zjištěna znaleckým posudkem a
činí 3 075 642,-Kč s DPH.
Za:
pozemek par. č. 405 o výměře 192 m2, zahrada;
pozemek parc. č. 406 o výměře 476 m2, zastavěná plocha a nádvoří;
pozemek parc. č. 407 o výměře 315 m2, zahrada
vše v k. ú. Horka nad Moravou, obci Horka nad Moravou, jak jsou tyto zapsány na LV č. 1726
u Katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj, pracoviště Olomouc, ve vlastnictví manželů ***.
Obvyklá cena uvedených pozemků ve vlastnictví manželů *** byla zjištěna znaleckým
posudkem a činí 3 149 532,-Kč s DPH.
Nákup malotraktoru Kubota za cenu 1 053 063,-Kč s DPH.
Prodej pozemku parc. č. 1565/76, výměra 23 m2 do SJM ***, Olomoucká 790/49, Horka nad
Moravou – podíl 14/25 a p. ***, Olomoucká 790/50, Horka nad Moravou – podíl 11/25 za cenu
100,-Kč za m2 + DPH.
Inventarizační komisi ve složení Milan Vysloužil, Milan Štajgr, Radek Novák, Mgr. Sylva
Stavarčíková, Ing. Martina Hladišová.
Aktualizaci Rozvojového plánu obce Horka nad Moravou.
Střednědobý výhled rozpočtu obce Horka nad Moravou do r. 2024.
Rozpočet obce Horka nad Moravou na rok 2022.

Srov. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Horka nad Moravou dne 15. 12. 2021.
Viz Příloha 1.
11
Viz Příloha 2.
9

10
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1.3 Obecní zpravodaj
Horecký zpravodaj, jehož odpovědnou redaktorkou je Marie Hovadíková, vyšel v roce 2021 4x
(v lednu, březnu, červnu a prosinci). Reflektoval aktuální dění a nařízení během epidemie
koronaviru, přinášel zamyšlení a povzbuzující slova faráře ŘFK Horka nad Moravou i dalších
občanů, informoval o sportovních a kulturních akcích i stavebních a investičních akcí v obci.
Nově zdobí titulní stranu fotografie obce od místního fotografa Daniela Berky.

9
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2

Hospodaření

2.1

Závěrečný účet

Vyúčtování dotací
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2.2 Hospodaření ZŠ a MŠ Horka nad Moravou

14
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3 Volby
Ve dnech 8 a 9. října 2021 se konaly volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR.
Celkové výsledky:12

Výsledky voleb do PS Parlamentu ČR
<https://www.volby.cz/pls/ps2021/ps?xjazyk=CZ>.
12

[cit.

20.

12.

2021].

Dostupné

z WWW:
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Výsledky v Horce nad Moravou:13

Výsledky hlasování za územní celky, Olomoucký kraj, Olomouc, Horka nad Moravou [cit. 20. 12. 2021].
Dostupné
z WWW:
<https://www.volby.cz/pls/ps2021/ps311?xjazyk=CZ&xkraj=12&xobec=502545&xvyber=7102>.
13
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4 Veřejný život v obci
4.1 Kulturní akce
4.1.1 Májka
Po celý květen byla v areálu na Sokolce postavena májka. Sice přišla o svůj vrchol, ale nikoli
kvůli „zlodějům“ z okolních obcích, jak velí tradice, ale postaral se o to velký vichr. Nová
špička tak musela být znovu nainstalována. Ke skácení májky došlo 30. května v rámci
mistrovských utkání malé kopané. (Foto 1-3)

4.1.2 Fichtlfest
První větší veřejnou akcí po restrikcích kvůli epidemii covidu-19 se stal v Horce další ročník
Fichtfestu a traktorfestu dne 17. června. Všichni návštěvníci si užili závody historických
motocyklů různých tříd i bohatý doprovodný program. (Foto 4-5, příloha 7)

4.1.3 Promítání filmů
V letošním roce bylo zavedeno promítání filmů pro děti. V pátek 25. června na Sokolce se
promítal film Hledá se Jetti, 9. července na Dolích film Scoob! Dne 10. září si pak na své přišli
dospělí u filmu Ženy v běhu.

4.1.4 Uctění památky upálení mistra Jana Husa
Jako každý rok, i letos se konaly oslavy k uctění památky upálení mistra Jana Husa dne
5.°července. Průvod obcí od kapličky na nám. Osvobození se zastávkou u pomníku padlých
směřoval na Doly, kde promluvil Mgr. Rostislav Valušek, husitský farář, a Mgr. Luděk Tichý,
starosta obce. Poté byla zapálena hranice a začal doprovodný program – k poslechu zahrála
Postřelmovská muzika či SDH prezentoval svoji činnost. (Foto 6-10, příloha 8)
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4.1.5 Dětský den
Letošní oslava svátku dětí byla odložena z tradičního červnového termínu na začátek září.
V pátek 3. září si tak všechny děti, které přišly do areálu na Sokolce, mohly užít ukázku
vozového parku Policie ČR, malování na obličej, zábavu se šaškem Vikim, skákací hrad,
skluzavku a další. Večer se pak konal mini koncert skupiny Stracené ráj (Foto 11-14, příloha
9-10).

4.1.6 Ekojarmark
V sobotu 18. září se v areálu Domu přírody Litovelského Pomoraví uskutečnil Ekojarmark,
tedy „společná oslava života, slavnost našeho pobývání na zemi. Den plný hravých a tvořivých
aktivit pro děti a bohatý program“14. Vystoupily mj. skupiny a hudební uskupení: Tak co?,
František Skála a Provodovjané, Monika Načeva a Zdivočelí koně, Třaskavá směs Františka
Skály, Hm...., Mirek Kemel, Jablkoň, Progres 2 či se představila divadla a vzdělávací
organizace: Kolotoč pohádek / Divadlo Já to jsem, Science show / Pevnost poznání, Malý princ
/ Divadlo Já to jsem, Drumming Alley / Pavel Fajt, koncert pro bubny, elektroniku a hlas. Dále
byla možnost zúčastnit se bubenického workshopu, aktivit Rodinného centra Heřmánek či se
seznámit s organizacemi zabývajícími se životním prostředím Ekokom, Asekol, Ecobat,
Ekolamp, Mykologická poradna, Smokeman.

4.1.7 Soutěž o dýňovou výzdobu
Obec uspořádala 1. ročník soutěže o nejlepší a nejoriginálnější výzdobu z dýní. Do soutěže se
mohl zapojit kdokoliv, kdo před svůj dům umístil výzdobu z dýní. V sobotu 9. října pak vesnicí
procházela porota a vybírala ty nejlepší výtvory, jejichž autoři obdrželi odměnu. Na 1. místě se
umístila MŠ Horka nad Moravou (foto 16), na 2. myšky z nám. Osvobození 26, na 3. místě
babka s košíkem z Družstevní ulice (foto 15).

14

Plakát Ekojarmark v archivu J. Krejčí.
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4.1.8 Adventní stezka pro rodiče a děti
Další akcí, která přispěla k oživení doby poznamenané protiepidemiologickými opatření, byla
adventní stezka pro rodiče a děti ve dnech 16. -19. prosince. Na stanovištích se účastníci mohli
dozvědět zajímavosti o adventu a Vánocích. Putování začínalo u místní školky a končilo
na Sluňákově, kde každý ze zúčastněných mohl přispět k ozdobení stromečku pro zvířata.
(Příloha 11)

4.2

SDH Horka nad Moravou

Hasičský sbor čítá 50 členů, z toho 18 členů tvoří zásahovou jednotku. Do začátku prosince
vyjížděli horečtí hasiči k 22 událostem – 8 x k požárům, 8 x k technické pomoci spojené
s likvidací obtížného hmyzu, 3 x k záchraně osob, 1 x k úniku nebezpečných látek
na komunikaci a k pomoci při poskytnutí první pomoci.

4.3 Klub seniorů
Protiepidemiologická opatření zasáhla také do fungování horeckého klubu seniorů. Pravidelné
schůzky mohly začít až v červnu. Během prázdnin vyrazili senioři na výlet do bývalých skláren
v Rapotíně, kde je nově otevřené muzeum, se zastávkou v pralinkárně ve Velkých Losinách,
procházkou po Šumperku, lázeňským areálem v Bludově a nákupem tradičních tvarůžků
v Lošticích. A také navštívili skrbeňskou knihovnu s výstavou fotografií Litovelska a tamní
kostel s novým skleněným oltářem. Od září se již konala pravidelná setkání v zasedací místnosti
OÚ, kde si vyslechli povídání o olympiádě v Tokiu p. Šmída a Frantíka, maséra cyklistů, a
vyrazili i na další výlety: plavba elektrolodí po přehradě Slezská Harta, textilní muzeum
v Rýmařově, Retro muzeum na statku v Brně, Prácký vrch, Mohyla míru – památník bitvy tří
císařů, centrum Vyškova.
Největší akcí byla 30. září oslava dvacetiletí klubu ve Sluňákově. Zúčastnili se jí nejen téměř
všichni členové, ale i bývalá starostka Mgr. Sylva Stavarčíková a současný starosta Mgr. Luděk
Tichý. Nechyběl hudební program – zazpívala Denisa Bubeníčková, na hornu zahrál Vítek Vrba
a všichni si společně zazpívali lidové písničky s paní Lenkou Adamcovou. Následovalo
vypravování a vzpomínky na nejrůznější akce a závěr patřil hudební skupině.
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„Ohlédnutí za dvacetiletou činností klubu seniorů v Horce nad Mor.
Před dvaceti lety byl v naší obci založen klub seniorů. O jeho vznik se zasloužila především
Mgr. Karla Koloušková a s ní hned od počátku pracovaly paní K. Berková, M. Čechmánková
a L. Slimaříková. Tehdejší zastupitelstvo klub podpořilo a nabídlo k užívání volné prostory
v areálu MŠ, které upravilo a vybavilo potřebným zařízením. Po deseti letech však musel klub
tyto prostory uvolnit pro potřebu školy a členové využívali klubovnu místních hasičů. Od roku
2016, snad už trvale, je seniorská klubovna v budově OÚ.
Členové klubu se scházejí pravidelně každý druhý týden. Členky výboru připravují drobné
pohoštění a samozřejmě program. Většinou jsou to besedy s různou tématikou – ochrana zdraví,
cestování, bezpečnost, ochrana životního prostředí, zajímavosti z regionu. Připomenu některé
– několik besed jsme měli s Policií ČR, doktorka D. Malotová nás seznámila s denním
stacionářem AGE Centrum na Šibeníku, o práci záchranářů hovořil MUDr. Brázdil.
O hanáckých krojích paní Vitoslavská / Nositelka tradic/, o památkách v hanácké krajině
vyprávěl historik Ján Kadlec a o hanáčtině vtipně spisovatel Petr Linduška. Paní Z. Frištenská
nás seznámila s životem a úspěchy zápasníka Gustava Frištenského, o cestě – pouti do Santiaga
de Compostely, vyprávěl Mgr. J. Vymětal. Zajímavá byla beseda se sochařem Zd. Přikrylem,
několikrát mezi nás přišel řezbář Jiří Halouzka a také jsme několikrát zajeli do jeho Pradědovy
galerie. Pozvání do klubu přijala horecká rodačka paní Věra Mičková, která se mimo jiné
zabývá tkaním gobelínů. Krásná byla beseda u varhan v kostele sv. Mořice s varhaníkem
K. Martinkem. Vždy rádi mezi sebou přivítáme představitele obce.
Obecní úřad podporuje činnost klubu také finančně. Tyto prostředky využíváme především
na dotace zájezdů. Každoročně připravíme tři až čtyři, většinou jednodenních výletů. Za dvacet
let jsme navštívili mnohá krásná místa –hrady, zámky, města, chrámy, poutní místa, skanzeny,
arboreta, zoologické zahrady.
Oblíbené jsou exkurze do různých dílen, závodů. V Olešnici jsme se seznámili s výrobou
modrotisku, ve Vrbně jsme navštívili sklárnu, ve Slezské tvorbě v Opavě jsme obdivovali
foukané vánoční ozdoby, v likérce Rudolf Jelínek ve Vizovicích jsme viděli výrobu likérů,
ve Frýdku –Místku v závodě Miko nás seznámili s dobrotami Marlenka, ve Valašském Meziříčí
jsme byli v gobelínce, v Litovli v pivovaře, v Čejkovicích, ve vinných sklepech a navštívili jsme
Bylinkový ráj Sonnentor, kde se vyrábí biočaje a koření.
Klub se zapojuje do společenských, kulturních akcí, oslav významných výročí. Každoročně se
podílíme na vzpomínkovém odpoledni k uctění památky Mistra Jana Husa. Naše členky
připravují krátký taneční program, ale hlavně chodíme do průvodu v hanáckých krojích, které
i zapůjčujeme.
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Hanácké kroje – to byla hned od založení klubu velká výzva. Členky si daly za úkol zachránit
hanácké kroje. Zásluhou především paní K. Kolouškové a D. Halaštové se podařilo získat různé
části krojů, mnohé musily došít. Šít a vyšívat pomáhaly paní Klímová a Raidová. Paní
Halaštová se dlouhá léta o kroje pečlivě starala. V současné době máme 14 ženských krojů,
20 dětských a 2 chlapecké. Kroje rádi zapůjčujeme na oslavy.
Klub pořádá také různé výstavy – předvánoční, velikonoční, výstavu fotografií, sběratelství,
zájmové rukodělné činnosti. Každoročně jsme připravovali seniorský ples, byl oblíbený a hojně
navštěvovaný. Nezapomínáme na kulturní vyžití členů, zajišťujeme vstupenky do divadla, kina,
navštěvujeme výstavy, muzea, koncerty. Účastníme se také akcí, které pořádá Krajská rada
seniorů např. soutěže Babička roku Olomouckého kraje. Je to velké setkání seniorů. V 1.ročníku
soutěže byla úspěšná naše členka paní D. Klímová, získala krásné druhé místo a za dva roky
paní V. Pilečková obsadila místo třetí. Byl to úspěch našich šikovných babiček.
Věřím, že se nám podaří náležitě oslavit dvacetileté trvání klubu. Určitě si oslavu zasloužíme.
Škoda, že se toho nedožila paní Karla Koloušková, která úspěšně vedla klub deset let.
Závěrem chci poděkovat členkám výboru za obětavou práci – paní K. Berkové,
M. Čechmánkové, M. Absolonové, E. Dvořákové, L. Slimaříkové, A. Zvěřinové.
Děkuji OÚ za podporu, minulé starostce paní S. Stavarčíkové a současnému starostovi panu
L. Tichému.
A klubu – všem členům zdraví, dobrou náladu. A nečlenům-přijďte mezi nás, potřebujeme nové
posily.
Mgr. L. Nepožitková – ved. klubu“15

4.4 Knihovna
V roce 2021 bylo v horecké knihovně registrováno 101 čtenářů, z toho 38 do 15 let. Celkem
bylo za rok vypůjčeno 1102 knih, z toho naučná literatura pro dospělé 48, beletrie pro dospělé
857, dětská naučná literatura 78 a dětská beletrie 119. Knihovna je umístěna v budově obecního
úřadu, knihovnicí je Romana Janková.
Z akcí se kvůli epidemii covidu-19 uskutečnilo jen 14. června pasování prvňáčků ZŠ Horka nad
Moravou na čtenářů za účasti spisovatelky Markéty Harasimové.

Nepožitková, L.: Ohlédnutí za dvacetiletou činností klubu seniorů v Horce nad Mor. [cit. 30. 1. 2022]. Dostupné
z WWW: <https://www.horka.cz/klub-senioru/>.
15
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4.5 Sport
4.5.1 Házená
V roce 2021 si horecký klub házené připomněl 10 let od svého obnovení, kdy ze stávajícího
kroužku miniházené se ustavilo družstvo mladšího žactva díky Liboru Žůrkovi. Bohužel
opatření proti šíření covidu-19 zasáhla opět i sport, a tak se v zimě a na jaře nemohlo nejen
soutěžit, ale i trénovat. Podzim pak již byl ve znamení házené a byl provázen úspěchy všech
horeckých družstev.
Byla také dokončena přístavba šaten na Sokolce, zejména se jednalo o úpravu prostor před
přístavbou a vybavení šaten potřebným nábytkem. (Foto 17)

4.5.2 FK Horka nad Moravou
Jarní část fotbalové sezóny se neodehrála kvůli epidemii covidu-19, pokračovalo se až
na podzim. Radost fotbalovým trenérům dělají především nejmenší děti, kterých se po hřišti
prohrání hojný počet, takže se do práce s nimi zapojili ke stávajícím trenérům Milan Alka
a Radek Pajunčík. Fotbalový klub tak alespoň zveleboval areál – vyměněna byla okna na
šatnách, natřeny střechy na hlasatelně a klubovně. Také se vybudovala závlaha trávníku hřiště.

5

Školství

5. 1. Základní údaje o škole
Název školy
Adresa školy
Právní forma
IČ
IZO
Identifikátor školy
Vedení školy

Kontakt

Základní škola a Mateřská škola Horka
nad Moravou, příspěvková organizace
Lidická 396/9, 783 35 Horka nad
Moravou
příspěvková organizace
70981493
102320403
650038011
Ředitel: Mgr. Sylva Stavarčíková
zástupci ředitele: Mgr. Martina
Hricová, Mgr. Miroslav Kubíček
Tel.: 585 378 047
e-mail: skola@zshorka.cz
www.zshorka.cz
24

Kronika obce Horka nad Moravou, rok 2021

Název zřizovatele
Adresa zřizovatele

Obec Horka nad Moravou
nám. Osvobození 16/46, 783 35
Horka nad Moravou
Tel.: 585 378 035
e-mail: obec@horka.cz
www.horka.cz

Kontakt

5.1.1 Součástí školy
Součásti školy
Mateřská škola
Základní škola
Školní družina
Školní jídelna ZŠ
Školní jídelna – výdejna

Kapacita
104
490
189
800
140

5.1.2 Základní údaje o součástech školy
Součást školy
Mateřská škola
1. stupeň ZŠ
2. stupeň ZŠ
Školní družina
Školní jídelna MŠ
Školní jídelna ZŠ

Počet
oddělení
4
10
8
7
x
x

tříd/ Počet dětí/ žáků
104
251
199
189
104
400

Počet dětí/žáků
na třídu
26
25,1
24,9
27
x
x

5.1.3 Materiálně-technické podmínky základní školy
Učebny, herny

18 kmenových tříd, 2 herny ŠD,
5 oddělení v kmenových třídách.
Odborné
pracovny,
knihovna, Jazyková, kuchyňka, dílny, keramická,
multimediální učebna
žákovská knihovna, 2 počítačové,
venkovní
přírodovědná,
relaxační
místnost.
Sportovní zařízení
Tělocvična, 2 hřiště s umělým
povrchem.
Dílny a pozemky
Keramická dílna, dílny, venkovní
učebna, školní pozemek.
Žákovský nábytek
Všechny třídy vybaveny výškově
nastavitelným nábytkem.
Vybavení
učebními
pomůckami, Postupná obměna
hračkami, sportovním nářadím apod.
Vybavení žáků učebnicemi a učebními Dokupujeme podle potřeby a finančních
texty
možností.
Vybavení kabinetů, laboratoří a učeben Odborné učebny: jazyková, Montessori
pomůckami
třídy, relaxační místnost, dílny a
venkovní přírodovědná učebna.
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Vybavení
školy
audiovizuální a 2 PC pracovny, 20interaktivních tabulí,
výpočetní technikou, dataprojektory
dataprojektory
Investiční rozvoj
Živá zahrada
Rekonstrukce školního hřiště
Škola získala dotaci z Ministerstva životního prostředí na projekt Živá zahrada. Cílem projektu
je revitalizace stávající přírodní zahrady v areálu školy. V rámci projektu vznikne přírodní
zahrada jako místo pro výuku, práci, odpočinek, pozorování přírody i setkávání.
Rozpočet činí 555690,-Kč, získaná dotace 472336,50 Kč.
Obec získala dotaci od Ministerstva pro místní rozvoj z programu Podpora rozvoje regionů
2019+na rekonstrukci školního hřiště. Antuka na stávajícím hřišti byla nahrazena víceúčelovým
umělým povrchem. Rozpočet činil 1840358,-Kč, z toho získaná dotace 1176146,-Kč.
5.1.4 Údaje o školské radě
Datum zřízení
Počet členů školské rady
Kontakt

6. 10. 2005
9
Předseda JUDr. Mgr. Lenka Veselá,
Ph.D.

5.1.5 Údaje o občanském sdružení při škole Sdružení rodičů
Registrace
Zaměření
Kontakt

1992
občanské sdružení zaměřené na práci se
školou
Předseda Jaroslav Bant

5.1.6 Údaje o občanském sdružení při škole Sdružení rodičů Montessori škola
a rodina
Registrace
Zaměření
Kontakt

5.2

10.9.2008
občanské sdružení zaměřené na práci se
školou
Předsedkyně Ing. Dita Vrbická

Vzdělávací programy základního vzdělávání

Vzdělávací program
Zařazené třídy
Mateřská škola O čtyřech královstvích
4
Školní vzdělávací program pro základní
13 tříd
vzdělávání Naživo+ 1.9.2016
Školní vzdělávací program pro 1. stupeň
1.M, 2.M, 3.M, 4.M, 5.M
–Montessori, 24. 8. 2009
Školní vzdělávací program pro školní
7
družinu Kamarádi, 1. 9. 2017
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5.3

Přehled pracovníků školy

5.3.1 Základní údaje o pracovnících školy
Počet pracovníků celkem
Počet učitelů ZŠ
Školní psycholog
Počet asistentů pedagoga ZŠ
Počet asistentů pedagoga MŠ
Počet vychovatelů ŠD
Počet učitelek MŠ
Počet správních zaměstnanců ZŠ
Počet správních zaměstnanců MŠ
Počet správních zaměstnanců ŠJ

83
33
1
13
2
7
8
7
3
9

5.3.2 Údaje o pedagogických pracovnících
Jméno
Bačáková Vladimíra Mgr.
Bartoňová Michaela Mgr.
Cvešper Čeněk Mgr.
Dvorská Anna Mgr.
Fojtášková Kamila Mgr.
Höchsmannová Lea Mgr.
Hricová Martina Mgr.
Hrnková Daniela Mgr.
Hrušková Jana Mgr.
Juříková Alžběta Mgr.
Kalibán Ludvík Mgr.
Kubíček Miroslav Mgr.

Aprobace
Ma, spec. ped.
1.stupeň
Aj
Př–Tv
Tv–Př
1. stupeň
Ma–Z
1. stupeň
1. st., spec. ped
Aj
Aj
Aj

Malenovský Martin Mgr.
Merunková Květa Mgr.
Müllerová Šárka Mgr.
NěmcováAnna Mgr.
NetušilováAlena Mgr.
Neubauer Jakub Mgr.
Neubauerová Veronika Mgr.
Pavel Richard Mgr.
Pavlíková Soňa Mgr.
Rýznarová Lenka Mgr.
Sedláčková Jiřina Mgr.
Skácelíková Jana PhDr.
Stavarčíková Sylva Mgr.
Suková Andrea Mgr.
Šedová Ladislava Mgr.
Škarohlíd Jiří Mgr.
Šnevajs Ondřej Mgr.
Švehlová Marta Mgr.
Valušková Marcela Mgr.

Čj–VkO
Dě
1.stupeň
1.stupeň
Hv
Dě–Ze
Nj–Dě
Ma–ckTv
1. st., spec. ped
Čj–Ov
1.stupeň
Čj–D
Př-Tv
1.stupeň
1. stupeň
Ma–Př
Ma–Inf
Čj–Inf
Čj–Vv

Vzdělání Poznámka
VŠ
VŠ
VŠ
VŠ
VŠ
VŠ
VŠ
zástupce ředitele
VŠ
VŠ
VŠ
VŠ
VŠ
zástupce ředitele
metodik prevence
VŠ
výchovný poradce
VŠ
VŠ
VŠ
VŠ
VŠ
VŠ
VŠ
VŠ
koordinátor EVVO
VŠ
VŠ
VŠ
koordinátor ŠVP
VŠ
ředitelka
VŠ
VŠ
VŠ
koordinátor ICT
VŠ
VŠ
VŠ
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Vaňková Tereza Bc.
Zapletalová Milena Mgr.
Lerchová Kateřina Mgr., Ph.D.

VŠ
VŠ
VŠ

Aj
Ma–Ch

školní psycholožka

Vychovatelé ŠD
Lahová Barbora
SpáčilováSabina
Vachutková Martina
Skřivánková Jiřina
Slámová Daniela
Pryclová Lucie Mgr.
Zifčáková Kamila Mgr.
Žitníková Miluše

vychovatelka
vychovatelka
vychovatelka
vychovatelka
vychovatelka
vychovatelka
vychovatelka
vychovatelka

SŠ
SŠ
SŠ
SŠ
SŠ
VŠ
VŠ
SŠ

Od 3. 5. 2021

vedoucí vychovatelka

Asistenti pedagoga
Pavlíková Soňa Bc.
Eliášová Yvona, Dis.
Vachutková Martina
Fischer Ondřej
Pirkl Radka, Dis.
Franková Alena Bc.
Gruberová Bibiana
Bzdilová Jana Mgr.
Kubíčková Pavla Mgr.
Kacálková Dana Mgr.
Gárská MilenaBc.
Kadlčíková Monika
Machalová Petra
Libra Jiří Bc.
Antonyová Pavlína

VŠ
SŠ
SŠ
SŠ
SŠ
VŠ
SŠ
VŠ
VŠ
VŠ
VŠ
SŠ
SŠ
VŠ
SŠ

asistent pedagoga
asistent pedagoga
asistent pedagoga
asistent pedagoga
asistent pedagoga
asistent pedagoga
asistent pedagoga
učitelka 2. stupně
učitelka 2.stupně
učitelka 2. stupeň
asistent pedagoga
asistent pedagoga
asistent pedagoga
asistent pedagoga
asistent pedagoga

1.A
1.M
2.A
3.M
4.M
5.A
5.M
6.A
6.A
7.A
8.A
8.B
9.A
od 15. 2. 2021
9.B

Učitelé MŠ
Fritscherová Daniela
Hufová Ladislava
Husičková Kateřina
Klímová Radoslava
Kovaříková Martina
Vodičková Nikola
Stodolová Monika Mgr.
Zapletalová Milana

učitelkaMŠ
učitelka MŠ
učitelka MŠ
učitelkaMŠ
učitelkaMŠ
učitelkaMŠ
učitelka MŠ
učitelkaMŠ

SŠ
SŠ
SŠ
SŠ
SŠ
SŠ
VŠ
SŠ

asistent pedagoga
asistent pedagoga

SŠ
SŠ

vedoucí učitelka

Asistenti pedagoga MŠ
Ponížilová Renáta
Dostálová Zuzana
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5.3.3 Údaje o nepedagogických pracovnících
Ostatní pracovníci
Blažencová Olga
Křížová Jana
Tegelová Petra
HamplováJ itka
Hamplová Dagmar
Rozmanová Dana
Vodáková Ilona
Svobodová Vendula
Malinková Eva
Hegerová Soňa

Funkce
vedoucí ŠJ
samostatná kuchařka
samostatná kuchařka
pracovník obch. provozu
pracovník obch. provozu
pracovník obch. provozu
pracovník obch. provozu
pracovník obch. provozu
pracovník obch. provozu
pracovník obch. provozu

Protivánková Gabriela
Koppová Marie
Oborná Helena
Balážová Renata
Kuběna Jiří
Nevimová Hana
Hampl Lukáš Ing.
Mlčúchová Irena
Konrádová Michaela
Vykydalová Martina
Štajgrová Marcela

uklízečka ZŠ
uklízečka ZŠ
uklízečka ZŠ
uklízečka ZŠ
školník ZŠ
školnice ZŠ
uklízeč ZŠ
školnice MŠ
uklízečka MŠ
uklízečka MŠ
sekretářka, pokladní

5.4

Úvazek
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
od 1. 1. 2021
1,000
0,687
od 18.11.2020
1,000
1,000
od 1. 1. 2021
1,000
1,000
1,000
0,312
1,000
1,000
0,500
1,00

Zápis k povinní školní docházce a příjímání žáků do středních škol

5.4.1 Zápis k povinné školní docházce
Počet prvních
tříd
2

Počet dětí
zapsaných do
prvních tříd
71

Z toho počet
dětí, které
nastoupily
48

Počet odkladů
pro školní rok
20-21
15

Převod na
jinou školu
8

5.4.2 Výsledky přijímacího řízení
a) Na víceletá gymnázia přijato:
z pátého ročníku
gymnázia zřiz. krajem
soukromá gymnázia
církevní gymnázia

ze sedmého ročníku
3
0
0

7
0
0
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b) SŠ zřizované krajem a církevní SŠ, které jsou ukončeny maturitní zkouškou, z devátých
ročníků přijato:
gymnázia

obchodní
akademie

zdravotní
školy

průmyslové
školy

12

2

2

10

průmyslové
školy

ostatní
střední
školy
s
maturitou
8

střední
škola
bez
maturity

celkem

10

44

Na soukromé školy přijato:

gymnázia

obchodní
akademie

zdravotní
školy

0

0

0

ostatní
střední
střední
škola bez
školy
maturity
s maturitou
2
0

0

celkem

2

c) Počet žáků, kteří ukončili povinnou školní docházku a odešli ze školy:
v devátém ročníku: 46

5.5

v nižším ročníku: 1

Hodnocení žáků

5.5.1 Celkové hodnocení žáků – prospěch
Třída

1.A
1.M
2.A
2.M
3.A
3.M
4.A
4.M
5.A
5.M
6.A
6.B
7.A
7.B
8.A
8.B
9.A
9.B
celkem

Prospěli s
vyznamenáním
I. pol. II. pol.
20
20
23
22
27
27
26
26
25
25
24
24
23
23
25
23
27
26
21
20
17
19
23
19
15
14
24
20
14
15
10
12
9
10
17
15
370
360

Prospěli
I. pol.
0
0
0
0
2
0
0
2
2
5
11
4
14
5
9
5
12
5
76

II. pol.
0
1
0
0
2
0
0
4
3
5
9
8
15
9
8
4
13
8
89

Neprospěli
I. pol.
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
2
1
5

II. pol.
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
1
0
0
2

Nehodnoceni
I. pol.
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

II. pol.
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
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5.5.2 Výchovná opatření–pochvaly
Třída
1.A
1.M
2.A
2.M
3.A
3.M
4.A
4.M
5.A
5.M
6.A
6.B
7.A
7.B
8.A
8.B
9.A
9.B
celkem

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Pochvala ředitele školy
I. pol.
II. pol.
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Pochvala třídního učitele
I. pol.
II. pol.
0
0
0
14
9
10
0
7
0
1
9
6
0
6
9
10
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
1
29
56

5.5.3 Výchovná opatření – napomenutí a důtky
Třída

1.A
1.M
2.A
2.M
3.A
3.M
4.A
4.M
5.A
5.M
6.A
6.B
7.A
7.B
8.A
8.B
9.A
9.B
celkem

Napomenutí třídního
učitele
I. pol.
II. pol.
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
2
1
3

Důtka třídního učitele
I. pol.
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

II. pol.
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4
0
0
0
0
0
4

Důtka ředitele
školy
I. pol.
II. pol.
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
1
0
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5.5.4 Počet omluvených/neomluvených hodin
Třída

1.A
1.M
2.A
2.M
3.A
3.M
4.A
4.M
5.A
5.M
6.A
6.B
7.A
7.B
8.A
8.B
9.A
9.B
celkem

5.6

Počet
omluvených
hodin
I. pol.
II. pol.
300
382
415
442
566
421
543
688
902
936
266
514
497
645
470
614
919
662
449
911
591
829
653
632
631
747
795
776
375
547
795
728
979
1 097
1 106
1 075
11 252 12 646

Průměr na žáka
třídy
I. pol.
15,0
21,96
20,96
20,88
33,41
11,08
21,61
17,41
31,69
17,27
21,11
24,19
21,76
27,41
16,30
46,76
42,57
48,09
-

II. pol.
19,10
19,22
15,59
26,46
34,67
21,42
28,04
22,74
22,83
35,04
29,61
23,41
25,76
26,76
23,78
42,82
47,70
46,74
-

Počet
neomluvených
hodin
I. pol. II. pol.
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
2
0
0
2
0
24
0
0
0
1
11
28
13

Průměr na žáka
třídy
I. pol.
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,03
0,00
0,09
1,41
0,00
0,04
-

II. pol.
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,07
0,00
0,00
0,00
0,00
0,48
-

Činnost školního poradenského pracoviště

ŠPP představují školní psycholog, výchovný poradce a metodik prevence, kteří ve škole
zajišťují poradenské, preventivní a intervenční služby. Schází se pravidelně jednou za čtrnáct
dnů a dle potřeby se schází také s vedením školy.
Prevenci proti šikaně a násilí na prvním stupni koordinuje školní psycholog společně s třídními
učiteli. Školní psycholožka vede také dle potřeby jednotlivých tříd program Druhý krok.
Na druhém stupni koordinuje prevenci proti násilí a šikaně metodik prevence.
Výchovný poradce je nápomocen při vyhotovování individuálního vzdělávacího plánu (IVP).
Školní psycholog koordinuje podchycení žáků s potřebou plánu pedagogické podpory (PLPP)
a následně spolupracuje s pedagogy na PLPP pro jednotlivé žáky. Pro vybrané žáky rovněž
sestavili individuální výchovný plán (IVýP).
Školní psycholog prováděl u vybraných žáků screening a dle potřeby byli žáci dále zasíláni
do SPC či PPP Olomouc.
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Školní psycholog a výchovný poradce koordinují profesní přípravu žáků osmých a devátých
ročníků. Žáci v devátých třídách mohou projít profesními testy a osobní konzultací
k budoucímu povolání se školním psychologem.
Metodik prevence koordinoval výběr a realizaci preventivních programů, velká část z nich byla
přeložena na podzim 2021 vzhledem k doporučení MŠMT.
Výchovný poradce koordinoval v rámci pomoci prvního stupně pomoc s domácí přípravou pro
žáky druhého stupně ze socioekonomicky znevýhodněných rodin na pravidelných čtvrtečních
setkáních.
ŠPP se zapojilo do přípravného programu pro předškoláky, kdy koordinovalo program pro
předškoláky z MŠ formou pravidelných setkávání ve škole, které se vzhledem
k protiepidemickým opatřením konala v omezeném rozsahu.
ŠPP koordinuje ve spolupráci s třídními učiteli klima tříd.
Členové ŠPP jsou často přítomni setkání rodičů s třídními učiteli.
Školní psycholog nabízí osobní konzultace pro rodiče a žáky školy i školky.
ŠPP během distanční výuky koordinovalo podporu pro žáky ohrožené školním neúspěchem
zejména s důrazem na doporučení MŠMT s ohledem na situaci po plošném uzavření škol.

5.7

Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP)

Výčet studií, kurzů, seminářů, kterých se pracovníci školy zúčastnili, počet účastníků:
Údaje jsou za školní rok 2020–2021
Studium na VŠ:
• Pedagogická fakulta UP v Olomouci, magisterské studium, hudební výchova –společenské
vědy-1
Specializační studium
• Specializační studium pro metodiky prevence -1
• Specializační studium prořediteleškolaškolskýchzařízení-2
Cíle pro oblast podpory profesního rozvoje pedagogů
Pro zlepšení kvality výuky byly v letošním roce realizovány tyto celosborové a volitelné
semináře:
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• Třídenní letní škola na Severomoravské chatě, teambuilding, pedagogický konstruktivismus,
příprava plánu pedagogického rozvoje školy.
• Den pro rozvoj školy (formativní hodnocení, dílny čtení), M. Kubíček, D. Hrnková
• Den pro rozvoj školy (dílna psaní, čtení v oborech), M. Kafková, M. Kubíček, D. Hrnková
• Den pro rozvoj školy (učitelské řemeslo –videorozbor lekcí), M. Kubíček, D. Hrnková,
K. Glosová
• Supervize k distanční výuce –K. Lerchová (3x)
• Alžběta Divišová –Syndrom vyhoření (prevence)
• Síťování základních škol v oblasti čtenářské gramotnosti, L. Šedová, V. Bačáková
• Specifické poruchy učení a chování (12 AP a učitelů) -M. Krejčí
• NIDV, různé semináře dle volby pedagogů
• Online webináře dle potřeb jednotlivých pedagogů
V rámci výměny dobré praxe učitelé využívali příležitosti ke sdílení v projektu PŠÚ:
• Sdílení vedení škol a projektových konzultantů –3 účastníci
• Odborný tým PŠÚ –1 účastník
• Sdílení Pisatelství –1 učitel
• Sdílení oborové čtenářství –3 účastníci
• Sdílení prožitkové čtenářství –4 účastníci
3 x proběhlo online dvoudenní setkání v rámci lokální sítě škol PŠÚ zaměřené na čtenářství
a pisatelství (účastnilo se vždy kolem deseti učitelů ZŠ).

Letní školy:
•

Letní škola čtenářství –3 učitelé

Škola dobré praxe:
Vzhledem k protiepidemickým opatřením jsme pozastavili návštěvy škol ve výuce.
•

3 x proběhly tzv. Otevřené školy (online), při kterých učitelé partnerských škol měli
možnost vidět natočenou výuku našich učitelů.

Odborné semináře a konference pro učitele ZŠ, MŠ, ŠDa vedoucí pracovníky:
•

na základě výběru pedagogů a potřebnosti pro školu
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5.8

Účast žáků v soutěžích

5.8.1 Účast žáků v soutěžích
Název soutěže
Logická olympiáda

Počet žáků, umístění
6 žáků

5.8.2 Účast žáků ve sportovních soutěžích
Sportovní soutěže se ve školním roce vzhledem k pandemii nekonaly.
5.8.3 Zájmové odpolední aktivity
Kroužky se ve školním roce nekonaly.

5.9

Kalendárium

Vzhledem k pandemii covid-19 a uzavření školy naplánované akce neproběhly. Pedagogické
rady a třídní schůzky v době uzavření školy proběhly online.
Dne 14. 10. uzavření školy na základě usnesení Vlády ČTR o přijetí krizových opatření.
Dne 24. 5. návrat všech žáků k prezenční výuce.
Školní rok 2020/2021 –prezenční výuka a distanční výuka na základě usnesení Vlády ČR
o přijetí krizových opatření
1. 9.–12. 10. 2020
12. 10.–13. 10. 2020
14. 10.–27. 11. 2020
30. 11.–3. 1. 2021

4. 1. 2021–26. 2. 2021
1.3.–9. 4.2021
12. 4.–7. 5. 2021

10. 5.–21. 5. 2021

1. i 2. stupeň – prezenční výuka
1. stupeň – prezenční výuka
2. stupeň – prezenční rotační výuka
1. i 2. stupeň – distanční výuka
1. stupeň – prezenční výuka
2. stupeň – 6. – 8.ročník – distanční výuka
9. ročník – prezenční výuka
1.a 2. ročník – prezenční výuka
3.- 9. ročník – distanční výuka
1. i 2. stupeň – distanční výuka
MŠ uzavřena
1. stupeň – prezenční rotační výuka
2. stupeň – distanční výuka
MŠ – předškoláci a děti rodičů vybraných
profesí – prezenčně
1. i 2. stupeň – prezenční rotační výuka
MŠ otevřena pro všechny děti
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1. i 2. stupeň – prezenční výuka

24. 5.–30. 6. 2021

5.10 Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní
inspekcí
Ve školním roce 2020/2021 proběhla dne 10. června 2021 kontrola ČŠI v ZŠ a MŠ Horka nad
Moravou –byla zaměřená na získávání a analyzování informací o činnosti škol a školských
zařízení v období po návratu žáků k prezenčnímu vzdělávání podle § 174 odst. 2 písm. a)
školského zákona a proběhla pouze distanční formou.

5.11 Údaje o předložených
financovaných z cizích zdrojů
Projekt
Pomáháme
školám
úspěchu
Rodiče Vítáni
Personální
podpora
vzdělávání 2
Druhý krok

a

školou

Organizace
k THE KELLNER FAMILY
FOUNDATION
EDUin
a ESF a státní rozpočet ČR

realizovaných

projektech

Termín
1. 8. 2012–31. 8. 2022
1. 12. 2015–31. 8. 2021
1. 1. 2019–30. 6. 2021

Škola porozumění a sdílení 1. 2. 2017–30. 6. 2021
při Katedře psychologie FF
UP Olomouc
Operační
program
– 1. 11. 2020–30. 11. 2023
Výzkum,
věda
a
vzdělávání
ESF a státní rozpočet
NIDV Praha
1. 4. 2017–31. 3. 2022

Implementace krajského
akčního
plánu
v
Olomouckém
kraji
II
(IKAPOK II)
Podpora
společného
vzdělávání v pedagogické
praxi
Škola dobré praxe
MAP vzdělávání
Síťování základních škol v ZŠ Dašice
1. 10. 2017–30. 9. 2021
oblasti
čtenářské ESF a státní rozpočet ČR
gramotnosti
Modernizace učeben ICT
ESF
1. 2. 2020–28. 2. 2022

Projekt Pomáháme školám k úspěchu
Naše škola je od srpna 2012 zapojena do projektu Pomáháme školám k úspěchu. Projekt se
zaměřuje na dosahování vysoké kvality výuky ve veřejných základních školách a zejména
na individuální přístup pedagogů k žákům.
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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).
V nové fázi projektu, která začala v září 2020, se naše škola stala jádrem lokální sítě. Byli jsme
vybráni jako jedna z deseti škol v ČR, abychom podporovali okolní školy v jejich rozvoji.
Naším úkolem je podporovat rozvoj čtenářství, pisatelství a sebeřízení učení v ZŠ Horka nad
Moravou a také v tomto inspirovat připojené školy lokální sítě. V průběhu tří let budeme
organizovat setkávání těchto škol, dělit se s nimi o své zkušenosti a společně s nimi se rozvíjet
dál. V ČR je do projektu Pomáháme školám k úspěchu zapojeno 115 škol z celé ČR.
Více o naší lokální síti, pedagogických konzultantech a projektových aktivitách naleznete zde:
https://www.kellnerfoundation.cz/pomahame-skolam-k-uspechu/projektove-lokality/zs-a-mshorka-n-moravou
Během školního roku 2020/2021 jsme ve spolupráci s učiteli ZŠ Horka nad Moravou
zorganizovali šest společných setkání pro 35 zapojených pedagogů z jedenácti spolupracujících
škol. Společně se inspirujeme v oblasti čtenářství, pisatelství, kolegiální spolupráce a vytváření
kultury, která podporuje učení dětí i dospělých.
Značku Rodiče vítáni získala škola v roce 2016 po splnění vstupních požadavků.
Prostřednictvím značky vysílá škola směrem k rodinám jasný signál, že na komunikaci a
spolupráci s nimi jí záleží. Výsledkem jsou dobré vztahy mezi rodinou a školou, které jsou
přínosem především pro jejich děti, jejich výsledky a spokojenost ve škole. V uplynulém
školním roce byly pro rodiče uspořádány čtyři celoškolní rodičovské kavárny ( Kavárna
profesní orientace, Kavárna –Rizikové chování dětí na sociálních sítích, Šachová kavárna,
Kavárna –Seznam se bezpečně). Dále proběhlo několik třídních kaváren. V září společné
odpoledne pro rodiče s dětmi s přespáním ve škole ve třídách na prvním stupni a dále Čtenářské
kavárny na montessori, kavárna programu Druhý krok –2.M a 3.M.
Vedení školy podporuje tripartitní setkání s rodiči a žákem za účasti členů ŠPP, kde se snaží
společně s žáky a rodiči dojít k úspěšnému řešení krizových situací ve výuce.
Projekt Personální podpora a vzdělávání 2, který v rámci výzvy Šablony pro MŠ a ZŠ 2.
pokračuje v rozvoji zahájených aktivit z předchozí výzvy.
Většina dalších aktivit: personální podpora (školní psycholog, speciální pedagog a asistent
v ŠD, podpora DVPP (oblast osobnostního a sociálního rozvoje, matematická a čtenářská
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pregramotnost a sdílení zkušeností) a doučování žáků ohrožených školním neúspěchem bylo
v průběhu školního roku realizováno.
Projekt je financován z ESF, spec. z OP VVV.
Program Druhý krok je preventivním programem proti šikaně a násilí na školách, nabízí
řešení existujících problémů na školách, kde v poslední době postupně narůstá agresivita,
šikanování a útoky na spolužáky i učitele a intolerance vůči odlišnostem. Součástí výukových
materiálů programu jsou velkoplošné fotografie, které znázorňují situace z každodenního života
dětí, a metodické instrukce pro učitele. Žáci si osvojí během hodin empatii, správné sociálněemoční jednání v každodenních situacích a zvládání svých silných emocí. Tento program je
podporou třídního učitele v třídním managementu a při práci s problémovými žáky v rámci
inkluzivního vzdělávání.
V rámci programu byla ve třídách, kde program probíhal, otevřena ukázková hodina pro rodiče,
kteří byli rovněž vtaženi do procesu jako spojenci k rozvoji emoční inteligence u svých dětí.
Implementace krajského akčního plánu v Olomouckém kraji II (IKAPOK II)
Předmětem projektu je podpora intervencí naplánovaných v Krajském akčním plánu rozvoje
vzdělávání Olomouckého kraje na období 2019-2021 vedoucích ke zkvalitnění řízení škol
a zvýšení kvality vzdělávání na území Olomouckého kraje prostřednictvím realizace
zastřešujících aktivit, které jsou komplementární s aktivitami škol. Cílem projektu je naplnění
vybraných priorit tohoto plánu.
Podpora polytechnického vzdělávání KA3 bude realizována v souladu se schváleným
Krajským akčním plánem rozvoje vzdělávání Olomouckého kraje na období 2019-2021
a Školskou inkluzivní koncepcí Olomouckého kraje pro období 2020-2021. KA3 svým
obsahem odpovídá v rámci vyhlášené Výzvy č. 02_19_078 Implementace krajských akčních
plánů II jedné z povinných aktivit-konkrétně aktivitě č. 2: Implementace plánovaných aktivit
k naplnění klíčových témat krajských akčních plánů, konkrétně klíčové téma Podpora
polytechnického vzdělávání. Aktivita je zaměřena na pokračování podpory podnícení zájmu
žáků ze ZŠ a SŠ o polytechnické vzdělávání cestou intenzivní spolupráce pedagogů mezi ZŠ,
SŠ a VOŠ v regionu s úzkou vazbou na zaměstnavatele vedoucí k zatraktivnění výuky a setrvání
žáků v tomto typu studia.
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Podpora společného vzdělávání v pedagogické praxi
Hlavním cílem projektu je zvýšit podporu společného vzdělávání u všech zainteresovaných
skupin (odborné, pedagogické i široké veřejnosti) a posílit osobnostní a profesní kompetence
pedagogických pracovníků (managementu škol a školských zařízení, učitelů, vychovatelů,
pedagogů volného času aj.) potřebné k realizaci společného vzdělávání v předškolním,
základním, středním a zájmovém a neformálním vzdělávání.
V rámci výzvy MAS Moravská cesta IROP byla podána žádost k projektu: Modernizace
učeben ICT. Projekt připravuje modernizaci obou ICT učeben –nahrazení PC skříní a pořízení
chybějícího vybavení: projektor, plátno, tabule, rolety, klimatizace. Rozpočet je nastaven na
cca 997tisíc Kč a počítá také u úpravou zeleně v areálu školy.
Projekt byl schválen k realizaci ze zdrojů IROP.
Škola dobré praxe
Vzhledem k protiepidemickým opatřením jsme pozastavili návštěvy škol ve výuce.
Síťování základních škol v oblasti čtenářské gramotnosti
Projekt si klade za cíl vybudovat síť sdílení zkušeností mezi učiteli základních škol a příklady
dobré praxe z oblasti rozvoje čtenářské gramotnosti. Snahou je dosáhnout trvalého rozvoje
pedagogických kompetencí zapojených učitelů a zvýšení kvality vzdělávání ve školách. Sítě
škol fungují okolo jednotlivých center, ve kterých jsou realizována pravidelná setkávání.
Projekt je zaměřen na rozvoj čtenářské gramotnosti v předmětech mimo tematickou oblast
Jazyk a jazyková komunikace.
Základní aktivitou projektu je: pravidelné setkávání učitelů v centrech kolegiální podpory
cca 1x měsíčně v počtu 8—10 účastníků, metodická podpora, praktické ukázky tištěné
metodiky pro účastníky. V letošním školním roce probíhala setkání v online prostředí.
Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České
republiky.

5.12 Údaje o spolupráci s odborovými organizacemi, organizacemi
zaměstnavatelů a dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání
Ve škole nepůsobí odborová organizace. Členové vedení nejsou členy žádné organizace
zaměstnavatelů.
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Naše škola je centrem lokální sítě spolupracujících škol v projektu Pomáháme školám
k úspěchu. Během roku pedagogové připravují společná sdílení a setkání v oblasti čtenářství,
pisatelství a kolegiálního učení. Na naši školu je přímo navázáno 11 spolupracujících škol, kteří
se u nás inspirují a sbírají podněty pro další pedagogickou práci.
Mezi partnery školy, kteří nám pomáhají plnit úkoly výchovy a vzdělávání, patří Obecní úřad
v Horce nad Moravou, Obecní úřad ve Skrbeni, CEA Sluňákov, Studio Čtyřlístek, o. s.
Olomouc, Montessori Olomouc –rodinné centrum, Monteškolka Olomouc, Andra training
a další lektoři, kteří pro nás připravují DVPP. Spolupracujeme s Právnickou fakultou UP,
studenti společně s námi připravují projektové dny a jako odborníci pomáhají v hodinách
Výchovy k občanství. Studenti Univerzity Palackého u nás pravidelně vykonávají svou praxi.

6

Římskokatolická farnost Horka nad Moravou

V roce 2021 byla dokončena přestavba budovy fary na bytů. Pokračovalo se v opravě krovů
kostela, na níž přispěla obec Horka nad Moravou částkou 200 000,- Kč. (Foto 18)
Tříkrálová sbírka se vzhledem k protiepidemiologickým opatřením nemohla konat v tradiční
formě, ale přesunula se do on-line prostředí a v Horce byla jedna kasička umístěna v zasedací
místnosti obecního úřadu, v ní se shromáždilo 16 365,-Kč.
První a vlastně i poslední větší akcí pro širší veřejnost v období rozvolnění
protiepidemiologických opatření byla Noc kostelů. Chrám svatého Mikuláše v Horce otevřel
své brány v pátek 28. května v 18 hodin. Příchozí si mohli prohlédnout vnitřek chrámu, kůr
s varhanami, místnost s hodinovým strojem, vystoupat na věž, sklonit hlavu pod zvony
a podívat se na Horku z výšky. Byl také promítán film Církev za oponou a na závěr zaznělo
pásmo písní s kytarami. Pro děti byla nachystána hra, v níž se seznámily s nejznámější babičkou
české historie – svatou Ludmilou. V letošním roce totiž uplyne 1100 let od její smrti, tak je
připravena řada akcí či aktivit, které přibližují život této kněžny a světice. (Foto 19-20, příloha
12)
Na první svátek vánoční od 15 do 16 hodin byl pro všechny zájemce z řad horeckých občanů
otevřen kostel k zastavení se u betléma.
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7

Pohyb obyvatelstva

Počet obyvatel k 31. 12. 2021 2594
Narozeno – 27 dětí: Žatka Milan, Beneš Mikuláš, Stráníková Marie, Kováčik Jakub, Mahr
David, Sofková Emma, Machala Filip, Sigmundová Edita, Václavský Adam, Ptáček Vít, Halfar
Kryštof, Šertlerová Viktorie, Nastoupilová Zoja, Baliharová Viktorie, Vykydal Dominik,
Procházka Teodor, Morbitzer Tereza, Razímová Emílie, Bardoň Jan, Vlach Václav, Jedelská
Julie, Papp Daniel, Pätoprstý Jonáš, Karhanová Lucie, Losová Michaela, Seryn Matyáš.
Vítání občánků se konalo 2. 10. 2021 pro 9 dětí. Další se neuskutečnila z důvodu ochrany
obyvatelstva a prevence nebezpeční šíření onemocnění covid-19.
Zemřelo – 21 občanů: Hromjáková Květoslava, Konvičková Helena, Sobol Tomáš, Dvorská
Marie, Čadílková Emilie, Vyroubal Rostislav, Fabiánková Věra, Kučerová Jiřina, Kořínková
Hana, Čergeťová Blanka, Stejskal Pavel, Kadlecová Marie, Čadílek Josef, Kovaříková Marie,
Drábková Ludmila, Kováříková Helena, Spurný Jaroslav, Vrbová Miloslava, Zajíčková
Helena, Vojáčková Alena, Tesaříková Taťána.
Přistěhováno: 102
Odstěhováno: 59
Přestěhováno v rámci obce: 19
Počet uzavřených manželství horeckých občanů na jiných místech: 5
Počet uzavřených manželství v matričním obvodu obce Horka nad Moravou: 19
V roce 2021 bylo přiděleno k novým stavbám rodinných domů 14 čísel popisných.
K 31. 12. 2021 bylo v Horce 798 čísel popisných.
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8

Pandemie covid-1916

I počátek roku 2021 pokračovala rostoucí tendence počtu nakažených obyvatel ČR nemocí
covid-19, dokonce zde přibývalo nejvíce nakažených na počet obyvatel na světě17. Od 25. února
nastala povinnost nosit na veřejnosti a v uzavřených prostorech respirátor třídy FFP2 nebo
vyšší. Následně vláda vyhlásila lockdown, došlo k omezení pohybu v rámci okresu trvalého
bydliště, od 1. března pak bylo možné pohybovat se jen po obci, byly zavřeny všechny školy,
školy a dětské skupiny i dosud otevřené obchody. Poté bylo nařízeno povinné testování
ve firmách.
Naději na zlepšení vzbuzovalo zahájení očkování vakcínami Pfizer-BioNtech, Moderna,
AstraZeneca a později i Johnson & Johnson proti covidu-19. Očkování začalo v ČR
27. 12. 2020, naplno se rozjelo v roce 2021. Nejprve byly očkovány nejrizikovější skupiny
obyvatel (senioři nad 80 let, klienti pobytových sociálních služeb a personál o ně pečující,
pacienti LDN, zdravotničtí pracovníci, pracovníci pečující o osoby nakažené covidem-19), poté
se možnost registrace k očkování otevírala dle věku od nejstarších obyvatel po ty nejmladší.
K rozvolňování opatření začalo docházet od dubna. ‚Dne 12. dubna se do škol vrátili žáci
prvního stupně ZŠ a posledního ročníku MŠ za podmínky antigenního testování 2 x týdně.
Otevřela se část prodejen a venkovní prostory zoologických a botanických zahrad, skončil
nouzový stav a zákaz cestování mezi okresy či zákaz vycházení mezi 21. – 5. hodinou.
Od května pak byla obnovena výuka na druhé stupni ZŠ, otevřeny kadeřnické a kosmetické
salóny, obchody, jako poslední byly otevřeny restaurace, bazény wellness apod. Podmínkou
pro vstup byl negativní test, potvrzení o očkování či prodělání nemoci. V červnu a červenci
byla zrušena povinnost nosit respirátory ve školách a venkovních prostorech. Od 9. července
přestala stačit jedna dávka vakcíny proti covidu-19 a při návratu ze zahraničí nastala povinnost
otestovat se. Stále platila omezená kapacita účastníků na hromadných akcích, v muzeích, zoo
apod. S novým školním rokem opět nastala povinnost testovat se ve školách. Od 25. října se
rozšířila povinnost nosit respirátory na hromadných akcích a pracovištích, od 1. listopadu
přestaly zdravotní pojišťovny proplácet preventivní testy s výjimkou pro lidi do 18 let, lidi plně
očkované a rozočkované a pro ty, kteří se ze zdravotních důvodů nemohou naočkovat.

Srov.
Pandemie
covidu-19
v ČR
[cit.
20.
12.
2020].
Dostupné
z WWW:
<https://cs.wikipedia.org/wiki/Pr%C5%AFb%C4%9Bh_pandemie_covidu19_v_%C4%8Cesku#B%C5%99ezen_2021>.
17
Srov. Opět „best in covid“. ČR je v počtu nově nakažených na milion obyvatel nejhorší na světě [cit. 1. 5.
2021]. Dostupné
z WWW:
<https://www.echo24.cz/a/SuNMf/opet-best-in-covid-cr-je-v-poctu-novenakazenych-na-milion-obyvatel-nejhorsi-na-svete>.
16
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Od listopadu však začalo opět přibývat počet nakažených covidem-19 a 23. listopadu byl
odhalen rekordní počet nakažených 25 864, ovšem toto číslo bylo brzy překonáno.
Dne 25. listopadu tak vláda schválila vyhlášení nouzového stavu na 30 dní. Restaurace museli
mít zavřeno mezi 22. – 5. hodinou, byl omezen počet účastníků sportovních utkání a kulturních
představení, na veřejnosti byla zakázána konzumace alkoholu, v jídelních zónách obchodních
center konzumace jídla. O den později pak byly zakázány vánoční trhy. Během vánočních
svátků pak platila přísnější opatření s ohledem na silvestrovské večírky.

9

Další události a zajímavosti

9.1

Úklid odpadků po obci a v okolí obce

Luboš Jurka zorganizoval v sobotu 13. března úklid odpadků v naší obci, zejména kolem silnic
a na frekventovaných místech. (Foto 21-22)

9.2

Sčítání lidu, domů a bytů v roce 2021 v České republice

Letos bylo na celém území ČR uskutečněno sčítání lidu, domů a bytů. Rozhodným okamžikem
sčítání se stala půlnoc z pátku 26. března 2021 na sobotu 27. března 2021. Tentokrát mohly být
údaje vyplněny prostřednictvím elektronického formuláře na webu www.scitani.cz nebo
v mobilní aplikaci. Kdo nevyužil této možnosti, vyplnil listinný formulář, který mu byl
distribuován skrze sčítací komisaře. Výsledky budou zveřejněny v průběhu roku 2021 a násl.
(Příloha 3-4)

9.3

Ocenění práce zdravotních sester

U příležitosti mezinárodního dne zdravotních sester bylo vybráno sedm zdravotních sestřiček
z naší obce, které pracovaly na covidových odděleních, a obdržely od starosty obce menší
pozornost (přípravky k péči o ruce) za jejich práci v náročném období.
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9.4

Nová světla

I letos se pokračovalo s výměnou veřejného osvětlení. V květnu byla nová světla nainstalována
v ul. Bůžkova.

9.5

Horecký bazárek

Také podobu horeckého bazárku ovlivnila epidemie covidu-19. Ten, konaný 22. května, se
uskutečnil jako venkovní trhy ve dvoře budovy obecního úřadu. Podzimní se konal 18. září
v nových větších prostorech školní jídelny. (Příloha 5)

9.6

Nové webové stránky obce

Dne 16. dubna byly spuštěny nové webové stránky obce, které naznaly inovativní grafické
zpracování i větší přehlednost. (Příloha 6)

9.7

Jednosměrka v Družstevní ulici

Protože zúžení místní komunikace v ul. Družstevní nepřineslo zklidnění dopravy, od 28. dubna
je střed této komunikace jednosměrný, tedy je možné přes něj jet jen ve směru od ul.
Olomoucké, a je omezen na hmotnost 3,5 t. Pro cyklisty zůstala komunikace obousměrná.

9.8

Návštěva premiéra Andreje Babiše

Ve čtvrtek 10. června zavítal do ZŠ Horka nad Moravou premiér ČR Andrej Babiš v rámci své
návštěvy města Olomouce. Poobědval v nové školní jídelně a prohlédl si areál školy. Kromě
příznivců na něj čekali i kritici z řad horeckých občanů s transparenty.
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9.9

Dětské a workoutové hřiště v Sedlisku

Od března do července probíhala výstavba dětského a workoutového hřiště v Sedlisku. Aktivity
jsou tu jak pro mládež či dospělé v podobě posilovacích strojů, tak pro menší děti. (Foto 23)

9.10 Veřejná sbírka na pomoc obcím Jihomoravského kraje postižených
tornádem
Obec Horka nad Moravou vyhlásila sbírku na pomoc obcím Jihomoravského kraje, které
zasáhlo ničivé tornádo 24. června 2021. Sbírka byla ukončena 23. července a vybralo se
97 000,-Kč, přičemž obec částku navýšila na 120 000,-Kč. Každé z obcí Mikulčice, Hrušky,
Lužice, Moravská Nová Ves a Hodonín–Pánov tak bylo na jejich transparentní účty posláno
24 000,-Kč.

9.11 Výstavba stromů
I v letošním roce se pokračovalo s výsadbou stromů v obci. Celkem jich bylo vysazeno 22
(ovocné, ořešáky, kaštany), a to před hřbitovem, v Sedlisku směrem k rybníkům.

9.12 Nová zeď u obecního úřadu
Rekonstrukcí prošlo nádvoří obecního úřadu a byla vybudována nová zídka, včetně úředních
desek. (Foto 24-25)

9.13 Přístavba hasičské zbrojnice
V listopadu byla zahájena přístavba hasičské zbrojnice, která bude sloužit pro úschovu nového
vozidla i další zásahovou techniku.
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Příloha 3 Oznámení o konání sčítání lidu, domů a bytů
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Příloha 13a Novinové články
„Poděbrady jsou Horečáků! Kdo kam může na procházku?18
Lidé se ode dneška mohou volně pohybovat pouze po katastru obce, kde mají bydliště. Dále smí
jedině při cestě do práce, k lékaři či na nákup. Kdo může relaxovat na vyhledávaném
„letovisku“ Poděbrady mezi Olomoucí a Horkou nad Moravou? Kdo si může dopřát výšlap na
Velký Kosíř, Třesín, Bradlo či k prameni Odry?
Lidé se ode dneška mohou volně pohybovat pouze po katastru obce, kde mají bydliště. Dále smí
jedině při cestě do práce, k lékaři či na nákup. Kdo může relaxovat na vyhledávaném
„letovisku“ Poděbrady mezi Olomoucí a Horkou nad Moravou? Kdo si může dopřát výšlap na
Velký Kosíř, Třesín, Bradlo či k prameni Odry?
Olomoučané? Třeba do Černovírského lesa
Olomoučané mohou kromě městských parků či Holického lesa využít k oddychu například
Černovírský les mezi Chválkovicemi a Černovírem, Chomoutovská jezera nebo lesnaté části
Svatý Kopeček a Radíkov.
Obyvatelé Slatinic by se podle nařízení neměli vydávat na vrchol Velkého Kosíře, který spadá
pod sousední Slatinky. Lidé z Kozlova nyní nemohou ani o víkendu k prameni Odry, protože
vyvěrá za hranicí obce ve vojenském újezdu.
Lidé z Luké mají vyhráno
Procházek si naopak užijí obyvatelé Luké, kam spadá Špraněk s Javoříčskými jeskyněmi,
Mladečtí mají vyhráno s Třesínem, obyvatelé Náměště na Hané s Terezským údolím. Volnost
mohou čerpat lidé žijící v Nové Hradečné, na jejímž území leží vrcholové skalisko Bradlo.
Policie zamíří tam, kde se budou shlukovat lidé
Policie nemá kapacity hlídat všechny příjezdové cesty k turistickým cílům na Olomoucku, aby
zkontrolovala, jestli lidé na vycházce mají na území bydliště, a jak uvedla, už vůbec nechce lidi
šikanovat.

Tauberová, D.: Poděbrady jsou Horečáků! Kdo kam může na procházku? [cit. 1. 3. 2021]. Dostupné z WWW:
<https://olomoucky.denik.cz/zpravy_region/omezeni-pohybu-opatreni-covd-podebrady-olomoucko010321.html>.
18
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„Budeme vyjíždět a v místech, kde by došlo ke shlukování většího počtu lidí, upozorníme
a přikročíme k sankcím, pokud by lidé neuposlechli pokynu policistů. Věříme, že se lidé budou
chovat zodpovědně a sníží mobilitu a kontakty, což je smyslem opatření,“ uvedla policejní
mluvčí Jitka Dolejšová.
Epidemiologové: Dodržujme opatření
Podle epidemiologů by lidé neměli hledat způsoby, jak nařízení omezující volný pohyb obelstít
a vyrážet mimo území obce, pokud k tomu nemají vážné důvody.
„Vyhlášení nouzového stavu a usnesení o přijetí krizového opatření má za cíl omezit pohyb
občanů a bylo přijato z důvodu snížení mobility, kontaktů tak, aby bylo zabráněno šíření
koronaviru,“ zdůraznila v pondělí Andrea Škurková z protiepidemického odboru Krajské
hygienické stanice Olomouckého kraje. „Epidemiologická situace si žádá přísnější
protiepidemická opatření a je na nás všech, jak k nim budeme přistupovat,“ apelovala.
V Olomouckém kraji aktuálně bojuje s nákazou 6 210 lidí. Epidemie zesílila, denní přírůstky se
v minulém týdnu zvýšily. Nejhorší je situace na Přerovsku, kde je v přepočtu na 100 tisíc
obyvatel za posledních 7 dní 557 případů. Následují Jesenicko s 532 nakaženými, Olomoucko
se 470 a Prostějovsko s 348. Nejklidnější je situace na Šumpersku s 307 případy.
Co můžu a nemůžu?
Mohu opustit svoje bydliště za jiným účelem – vycházka, venčení psů apod.?
ANO. Na vycházku můžete přes den (od 5 do 21 hod) po celém území obce, nikoliv okresu.
Venčení psů v noci je do 500 metrů od bydliště.
Mohu si jít zaběhat?
ANO, běhat lze přes den (od 5 do 21 hod) na celém území obce, nikoliv okresu. Přitom by se
neměly stýkat osoby, které spolu nežijí ve společné domácnosti.
Mohu přejíždět mezi jednotlivými městskými částmi?
ANO. Mezi městskými částmi platí stejná pravidla jako v rámci jednoho okresu.
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Můžu jít na výlet do přírody a překračovat hranice okresu? Pobyt v přírodě přece nemůže
ničemu vadit.
To nelze, pobyt v přírodě je možný jen na území vlastní obce. Není tedy možné uskutečnit výlet
v rámci celého okresu.
Co mi hrozí, když nebudu nařízení respektovat? Jaké jsou sankce?
Jedná se o krizové opatření vlády, povinnost jej dodržovat stanoví krizový zákon. Za porušení
této povinnosti je sankce až 20 tisíc korun.

Kdo to bude kontrolovat?
Intenzivní namátkové kontroly budou probíhat na území celé České republiky. Policie využije
všech svých kapacit.
Zdroj: Ministerstvo vnitra ČR“

Příloha 13b Novinové články
„Olomoučtí hasiči dnes vysvobodili dvě děti ze zabouchnutých aut19
OLOMOUCKO – Sluníčko dnes na Olomoucku pěkně pálilo hned po ránu. Takže to vypadalo
na pěkný průšvih, když se rodičům podařilo děti zabouchnout do auta i s klíčky. Naštěstí si
hasiči vědí rady i v těchto případech a děti ze sluneční pece rychle vysvobodili.
„Jen během dnešního dopoledne olomoučtí hasiči vysvobodili 2 děti z uzamčených automobilů.
Nejprve vyjížděli do Horky nad Moravou, poté na Kafkovu ulici v Olomouci,“ informovala
krajská mluvčí hasičů Lucie Balážová. V obou případech se nejednalo o lehkomyslnost, ale o
zabouchnutí auta i s klíčky uvnitř. Pomoc si na místo přivolali bez prodlení sami rodiče
uvězněných dětí. Hasičům se v obou případech podařilo do aut dostat bez jejich poškození a

Zajíčková, E.: Olomoučtí hasiči dnes vysvobodili dvě děti ze zabouchnutých aut [cit. 20. 12. 2021]. Dostupné
z WWW:
<https://www.novinykraje.cz/blog/2021/06/21/olomoucti-hasici-dnes-vysvobodili-dve-deti-zezabouchnutych-aut/>.
19
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velmi rychle, takže nebylo třeba na místo volat k dětem sanitku. K jejich vysvobození hasiči
využili technické prostředky pro otevírání uzavřených prostor.
.
V této souvislosti hasiči varují před nebezpečnosti takové situace. V horkých dnech se teplota
uvnitř auta zvyšuje závratnou rychlostí. Každých 10 minut stoupá o 10 stupňů. Teplota v autě,
které stojí na přímém slunci, může už za necelou půlhodinu dosáhnout 50 stupňů. I ve stínu však
teplota roste. V těchto podmínkách je rizikové nechat dítě zavřené v rozpáleném autě i na
pouhých několik minut. Totéž platí i pro zvířata. Proto pokud dítě v autě zabouchnete i s klíči a
nemáte po ruce náhradní, neprodleně volejte hasiče. To stejné platí i pro případ, že zpozorujete
uzamčené dítě či zvíře uvnitř auta bez dozoru. Ani zde by nikdo neměl váhat a okamžitě vše
oznámit na tísňovou linku. Zjistěte, zda dítě reaguje na podněty a zda jeví známky přehřátí –
malátnost, zarudnutí, nadměrné pocení. Vše ohlaste operátorovi. Ten vám také poradí, jak dále
postupovat. Od automobilu neodcházejte a vyčkejte na příjezd složek záchranného systému.“
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11. Fotografická příloha20
Foto 1 Májka

Foto 1-5, 17-20, 23-25 archiv J. Krejčí; foto 6-10 archiv J. Vepřka; foto 15-16 archiv V. Fišrové; foto 21-22
archiv M. Halouzkové.
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Foto 2 Kácení májky

Foto 3 Kácení májky
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Foto 4 Fichtlfest

Foto 5 Fichtlfest
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Foto 6 Památka upálení mistra Jana Husa

Foto 7 Památka upálení mistra Jana Husa
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Foto 8 Památka upálení mistra Jana Husa

Foto 9 Památka upálení mistra Jana Husa
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Foto 10 Památka upálení mistra Jana Husa

Foto 11 Dětský den
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Foto 12 Dětský den
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Foto 13 Dětský den
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Foto 14 Dětský den

Foto 15 Soutěž o dýňovou výzdobu
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Foto 16 Soutěž o dýňovou výzdobu

Foto 17 Šatny Sokol
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Foto 18 Rekonstrukce fary

Foto 19 Noc kostelů
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Foto 20 Noc kostelů

Foto 21 Úklid odpadků
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Foto 22 Úklid odpadků
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Foto 23 Hřiště v Sedlisku

Foto 24 Nová zídka u OÚ
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Foto 25 Nová zídka u OÚ
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