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1.

Obecní záležitosti

1.1 Zastupitelstvo
Do října 2018, kdy proběhly volby do obecních zastupitelstev, pracovalo
zastupitelstvo obce ve složení:
starostka: Mgr. Sylva Stavarčíková,
místostarosta - zastupující starostu: Milan Vysloužil,
místostarosta: Milan Štajgr,
zastupitelé:Ing. Ivo Machar, Ph.D.,
Ondřej Tománek,
Marie Vepřková,
Vladimír Hladiš,
Vojtěch Vitásek,
Oldřich Nykl,
Pavel Vaněk,
Aleš Suchý.
Od 1. 11. 2018 pracuje zastupitelstvo ve složení:1
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

Viz Foto 1.
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1.2 Výběr ze zasedání zastupitelstva
Na zasedání dne 14. 3. 2018 zastupitelstvo obce mj. schválilo:

Dotaci ve výši 20 000 Kč pro Rozvišť, z. s. Horka nad Moravou, na zajištění provozu
Lesního dětského klubu Bažinka na rok 2018.
Záměr prodeje pozemků parcela č. 1565/61, 1565/62, 1565/63, 1565/64, 1565/68,
1565/69, 1565/70, 1565/72, 1565/73, 1565/73, 1565/74, 1565/75 vše orná půda, zapsány
na LV č. 1000 v k. ú. Horka nad Moravou. Dále schvaluje způsob prodeje dle přílohy a znění
kupní smlouvy, rezervační smlouvy a smlouvy o úschově.
Dodatek č. 2 k Nájemní smlouvě mezi Obcí Horka nad Moravou a TJ Sokol Horka
nad Moravou ze dne 26. 11. 2013. Mění se Článek č. 4 – doba nájmu – změna na dobu
neurčitou se 3 měsíční výpovědní lhůtou a Článek č. 5 – nájemné bude ve výši 100 Kč.
za kalendářní rok.2

Dne 2. 5. 2018 zastupitelstvo obce mj. schválilo:
Prodej a kupní smlouvu na pozemek parc. č. 1565/61, výměra 824 m2, k. ú. Horka nad
Moravou, za cenu 2 036 672 Kč včetně DPH.
Prodej a kupní smlouvu na pozemek parc. č. 1565/62, výměra 824 m2, k. ú. Horka nad
Moravou, za cenu 2 157 672 Kč včetně DPH.
Prodej a kupní smlouvu na pozemek parc. č. 1565/63, výměra 824 m2, k. ú. Horka nad
Moravou, za cenu 2 036 672 Kč včetně DPH.
Prodej a kupní smlouvu na pozemek parc. č. 1565/64, výměra 959 m2, k. ú. Horka nad
Moravou, za cenu 2 209 702 Kč včetně DPH.
Prodej a kupní smlouvu na pozemek parc. č. 1565/68, výměra 661 m2, k. ú. Horka nad
Moravou, za cenu 1 560 658 Kč včetně DPH.
Prodej a kupní smlouvu na pozemek parc. č. 1565/69, výměra 657 m2, k. ú. Horka nad
Moravou, za cenu 1 551946 Kč včetně DPH.
Prodej a kupní smlouvu na pozemek parc. č. 1565/72, výměra 762 m2, k. ú. Horka nad
Moravou, za cenu 1 659 636 Kč včetně DPH.

2

Srov. Zápis ze zasedání zastupitelstva ze dne 14. 3. 2018.

4

Kronika obce Horka nad Moravou, rok 2018
Prodej a kupní smlouvu na pozemek parc. č. 1565/74, výměra 633 m2, k. ú. Horka nad
Moravou, za cenu 1 378 674 Kč včetně DPH.
Přejmenování autobusové zastávky ze stávajícího názvu Horka, VOZ na Horka, areál
Delta.
Darovací smlouvu s ŘF Horka nad Moravou na dar 200 000 Kč na opravu krovů
kostela sv. Mikuláše.

A zamítlo:
Žádost o odkup části pozemku č. 822, k. ú. Horka nad Moravou.
Žádost společnosti SOLAGRO, s.r.o., Skrbeň o změnu územního plánu obce Horka
nad Moravou, týkajícího se pozemku parc. č. 1505/19.3

Zastupitelstvo obce na svém zasedání dne 22. 5. 2018 schválilo

v souladu s § 44 stavebního zákona pořízení a obsah Změny č. 8 Územního plánu obce
Horka nad Moravou ve znění přílohy tohoto usnesení.4

Na zasedání zastupitelstva obce dne 13. 6. 2018 bylo mj. schváleno:

Závěrečný účet a účetní závěrku obce za rok 2017.
Účetní závěrku ZŠ a MŠ Horka nad Moravou, příspěvková organizace, za rok 2017.
Výsledek výběrového řízení na realizaci díla „Místní komunikace ul. Albrechtova –
slepá“ firmu MODOS, s.r.o., Olomouc, současně schvaluje smlouvu o dílo.
Příkazní smlouvu na zajištění autorského dozoru projektanta stavby při realizaci díla
„Místní komunikace ul. Albrechtova – slepá“ s Ing. Lindou Smítalovou – Atelis, Olomouc.
Příkazní smlouvu na zajištění služeb koordinátora BOZP při stavbě „Místní
komunikace ul. Albrechtova – slepá“ s Jitkou Štýbnarovou, Olomouc.
Příkazní smlouvu na zajištění technického dozoru při stavbě „Místní komunikace ul.
Albrechtova – slepá“ s p. Karlem Váňou, Olomouc.
Prodej a kupní smlouvu na pozemek parcela č. 1565/70, výměra 620 m2, k. ú. Horka
nad Moravou za cenu 1 350 360 Kč včetně DPH.
3
4

Srov. Zápis ze zasedání zastupitelstva ze dne 2. 5. 2018
Srov. Zápis ze zasedání zastupitelstva ze dne 22. 5. 2018.
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Zamítlo:
Žádost o odkup části pozemku parc. č. 1251, k. ú. Horka nad Moravou.

Bere na vědomí:
Výsledek konkurzního řízení na obsazení místa ředitele ZŠ a MŠ Horka nad Moravou,
příspěvkové organizace, a jmenování Mgr. Sylvy Stavarčíkové ředitelkou školy.5

Na zasedání dne 31. 7. 2018 zastupitelstvo obce mj. vydalo Změnu č. 8 Územního
plánu Horka nad Moravou.6

Na svém prvním zasedání dne 31. 10. 2018 schválilo zastupitelstvo obce mj:

Ověřovatele zápisu: p. Filipa Pirkla a p. Lukáše Klevara.
Zapisovatele: pí. Martinu Hladišovou.
Zvolení dvou místostarostů.
Pro výkon funkce starosty obce bude člen zastupitelstva uvolněn.
Způsob volby starosty a místostarostů – veřejným hlasováním.
Starostu obce Horka nad Moravou – Mgr. Luďka Tichého.
Místostarostu obce zastupujícího starostu – p. Milana Štajgra.
Místostarostu obce – p. Milana Vysloužila.7

Dne 21. 11. 2018 zastupitelstvo mj. schválilo:

Zřízení finančního výboru s počtem členů 3.
Předsedu finančního výboru pí JUDr. Mgr. Lenku Veselou, Ph.D.
Členy finančního výboru p. Ing. Lukáše Klevara a Ing. Aleše Suchého.
Zřízení kontrolního výboru s počtem členů 3.
Předsedu kontrolního výboru pí Mgr. Sylvu Stavarčíkovou.

5

Srov. Zápis ze zasedání zastupitelstva ze dne 13. 6. 2018.
Srov. Zápis ze zasedání zastupitelstva ze dne 31. 7. 2018.
7
Srov. Zápis ze zasedání zastupitelstva ze dne 31. 10. 2018.
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Členy kontrolního výboru Filipa Pirkla a Mgr. Jana Dvorského.
Odměny neuvolněným členům zastupitelstva ve výši:
místostarostové: 13 806 Kč/měsíčně,
předsedové výborů: 3068 Kč/měsíčně,
členům výboru: 2557 Kč/měsíčně,
členům zastupitelstva: 1534 Kč/měsíčně.
Odměny budou vypláceny od 1. 12. 2018.

Mgr. Sylvu Stavarčíkovou, JUDr. Mgr. Lenku Veselou, Ph.D., a Vladimíra Hladiše
jako oprávněné osoby k příjímání projevu vůle snoubenců, že spolu vstupují do manželství.
Členy inventarizační komise: předseda Milan Vysloužil, členové: Radek Novák, Milan
Štajgr, Mgr. Sylva Stavarčíková, Ing. Martina Hladišová.
Členy Školské rady při ZŠ a MŚ Horka nad Moravou: JUDr. Mgr. Lenku Veselou,
Ph.D., Filipa Pirkla a Ing. Lukáše Klevara.
Poskytování plnění ze Sociálního fondu starostovi obce – dle § 80 Zákona o obcích:
příspěvek na úhradu zvýšených nákladů na úpravu zevnějšku v souvislosti se
zastupováním obce na veřejných občanských obřadech,
příspěvek na stravování,
příspěvek na penzijní připojištění se stáním příspěvkem,
odměna při životním výročí,
příspěvek na podporu zdravotních, kulturních a sportovních aktivit,
příspěvek na rekreaci.
Výše příspěvku se řídí Směrnicí Sociálního fondu.

Oznámení o výběru nejvhodnějšího účastníka veřejné zakázky „Přístavba školní
jídelny ZŠ Horka nad Moravou“ – E.PROXIMA, s.r.o.,Olomouc. Znění a podpis smlouvy.
Po projednání pí Mgr. Sylvu Stavarčíkovou, zástupce p. Milana Štajgra, jako určeného
člena zastupitelstva „určeného zastupitele“ pro činnosti spojené s pořizováním územně
plánovací dokumentace obce, kdy se předpokládá, že tuto činnost bude vykonávat po celé
volební období 2018 – 2022.8

8

Srov. Zápis ze zasedání zastupitelstva ze dne 21. 11. 2018.
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Na zasedání zastupitelstva dne 19. 12. 2018 bylo mj. schváleno:

Obecně závazná vyhláška č. 1/2018 obce Horka nad Moravou o místním poplatku
za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů.
Příkazní smlouvu na výkon funkce technického dozoru stavby při realizaci projektu
„Přístavba školní jídelny ZŠ Horka nad Moravou“ s p. Karlem Váňou, Olomouc.
Rozpočet na rok 2019.
Podání žádostí o dotaci na Ministerstvo pro místní rozvoj a na Olomoucký kraj na:
dětské hřiště Sedlisko,
výstavbu chodníku ul. Lidická,
opravu komunikace ul. Družstevní,
vodovod ul. Družstevní,
demolici domu č. p. 96,
úpravu hřbitova.
Rozvojový plán obce Horka nad Moravou.

A zamítlo:
Žádost MUDr. Konrádové o prominutí nájemného za pronajaté prostory v budově
na nám. Osvobození 43.9

9

Srov. Zápis ze zasedání zastupitelstva ze dne 19. 12. 2018.

8

Kronika obce Horka nad Moravou, rok 2018

1.3 Plán rozvoje obce

Plán rozvoje obce Horka nad Moravou na období 2015 - 2018
s výhledem do dalších let
Cíl: Pohodlné bydlení v příměstské oblasti se zachováním cenných prvků venkova a
vesnické pospolitosti

akce, činnost, opatření

Roční možné
náklady v spolufinantis. Kč cování *)

upřesnění, etapy

Rok
realizace

přístavba

2015- 2016 6.500

I. Obnova a údržba
venkovské zástavby a
občanské vybavenosti

Přístavba Obecního
úřadu

ČOV

Oprava stávajících
prostor,
2017- 2018 100
elektroinstalace, fasáda,
sokl,
2016
240
Okna
Dvůr – úprava areálu

2019-2020

PD realizační
Rekonstrukce a
intenzifikace
Jídelna MŠ - oprava
ZTI
ZŠ Pavilon B – Oprava

2015

Venkovní přírodopisná
učebna
Školní jídelna

MŠ a ZŠ Horka nad
Moravou

800

2015 -2017 21.000
2015

430

2016

140

2018- 2019
IROP
2017-2019 25.000

Stavební úpravy a
2017-2019
pořízení vybavení
odborných učeben (PC,
jazyky, přírod. vědy )
Zateplení a rekuperace
tělocvičny
Školní areál antukové
hřiště (nový
víceúčelový povrch)
ZŠ oprava
elektroinstalace
Vybavení dětského
hřiště MŠ

1.200
Olomoucký kraj

2017

MF

IROP

5.500

2017-2019 2.000
2017-2018 500

IROP

2015

SFŽP

2.300
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Budova Dětského
zdravotního střediska

X

Hřbitov

Oprava omítek,
oplechování, chodník

2015

Oprava fasády, nátěr
střechy, oprava
venkovního schodiště

2018

500

2015

55

PD
Revitalizace – zeleň,
mobiliář
Prostranství před
hřbitovem

Doplnění
informačního systému
v obci
Autobusové zastávky,
Železniční zastávka

600

2017-2018 1.500
2019
průběžně

Propojení s
cyklodopravou - stojany

201
8

Hasičská zbrojnice

Oprava a údržba areálu každoročně

Sportovní areal
Sokolka

Přístavba šaten

2018-2019 500

PD – stavební povolení 2016
Zasíťování pozemků
na Olomoucké ul.2.etapa

0

I
I.

Komplexní úprava
veřejných
prostranství
dětské hřiště Sedlisko

Studie nám.
Osvobození

500

2019

dětské hřiště ve
školním areálu údržba
Studie dopravních
opatření - zvýšení
počtu parkovacíc
hmíst
Úprava veřejných
prostranství, mobiliář

X

5.500

Zasíťování +
komunikace

průběžně

-

průběžně
Chodníky, parkovací
místa, zeleň

2015

DÚR

2019

DSP

2020

150
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II.
X

Péče o památky

Kostel sv. Mikuláše

Fasáda,

2015 –
2016

střecha – příspěvek
církvi

2017-2018

Oprava pomníku
padlých
Kapličky

2015
Fasáda, dveře

Tyršův pomník

V.

200
30

2015-2016
2017

27

2017

2.000

Obnova a zřizování
veřejné zeleně
Revitalizace “Doly”

.

200

Odbahnění rybníku,
zpevnění břehů, zeleň,
mobiliář

Studie výsadby
veřejné zeleně v
jednotlivých částech
obce

2016

Revitalizace parku

2019-2020

Výsadba zeleně před
hřbitovem

2019

SFŽP

Rekonstrukce
V
místních komunikací,
cyklostezky
Cyklostezka Skrbeň Horka nad Moravou

Studie a příprava DUR 2018

Chodník ulice
Olomoucká

od 1.Pětiletky na konec
2019
obce

místní komunikace v
ulici Nádražní

PD

Rekonstrukce ul.
Nádražní - realizace
Chodník ul.
Skrbeňská,

2015
2016

Územní studie

komplexní opravy
komunikací a
chodníků v celé obci zlepšování uličního
prostoru /chodníky,
parkování, zeleň,
zklidňování dopravy,
Místní komunikace Na dokončení

64

1.650

2019

průběžně

2015

1.400
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Častavě
Chodník – ul. Lidická

PD
realizace

0

VI.

Místní komunikace ul.
Družstevní –
rekonstrukce vč.
parkovacíchmíst
a vodovodu
Místní komunikace ul.
Albrechtova, chodník
ul. Školní
Místní komunikace,
Na Vinici – úprava
komunikace

PD

2017
2019

2017

realizace

2019-2020

PD

2017

realizace

2017-2018

PD - studie

2019

Kulturní a
společenské akce
Spolupráce se
základní školou a
jejími součástmi
Ples ZŠ, hasičský,
senior a házená

každoročně

Ostatky

2015 a
2018

Setkání k
památceMistra Jana
Husa
Oslavy k výročí 70.let
ukončení 2. sv. války
Horecké struny,
Rocková Horka
pořizování
videozáznamů o dění
v obci,
Orientační mapy a
informační vývěsky
Pohlednice,
propagační materiály

360

170

každoročně

každoročně
2015

30

každoročně
každoročně
každoročně
každoročně

1.4 Obecní zpravodaj
Horecký zpravodaj vyšel v roce 2017 4x (v lednu, v březnu, v červnu, v září
a v prosinci). Odpovědnou redaktorkou je stále Marie Hovadíková.
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2.

Hospodařeni

2.1 Závěrečný účet
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2.2 Hospodaření ZŠ a MŠ Horka nad Moravou
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3.

Volby

3.1 Volby prezidenta
Ve dnech 12. 1.—13. 1. a volili občané v přímé volbě prezidenta ČR. Z prvního kola
postoupili Ing. Miloš Zeman a prof. Ing. Jiří Drahoš, DrSc., dr. h. c. V druhém kole zvítězil
Ing. Miloš Zeman.
Celkové výsledky:10

10

Volba
prezidenta
republiky
[cit.
>https://www.volby.cz/pls/prez2018/pe2?xjazyk=CZ<.

21.

10.

2018].

Dostupné

z WWW:
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Výsledky v Horce nad Moravou:11

11

Volba
prezidenta
republiky
[cit.
21.
10.
2018].
Dostupné
>https://www.volby.cz/pls/prez2018/pe311?xjazyk=CZ&xnumnuts=7102&xobec=502545>.

z WWW:
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3.2 Volby do zastupitelstev obcí
Volby do zastupitelstev obcí se konaly ve dnech 4. a 5. 10. 2018.
Výsledky v Horce nad Moravou: 12

12

Volby
do
zastupitelstev
obcí
[cit.
5.
11.
2018].
Dostupné
z WWW:
<https://volby.cz/pls/kv2018/kv1111?xjazyk=CZ&xid=0&xdz=1&xnumnuts=7102&xobec=502545&xstat=0&x
vyber=0>.
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ANO 201113

14

13

Více viz Příloha 5.
Volby
do
zastupitelstev
obcí
[cit.
5.
11.
2018].
Dostupné
z WWW:
<https://volby.cz/pls/kv2018/kv111111?xjazyk=CZ&xid=0&xdz=1&xnumnuts=7102&xobec=502545&xstrana
=768&xstat=0&xvyber=0>.
14
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KSČM15

16

15

Více viz Příloha 6.
Volby
do
zastupitelstev
obcí
[cit.
5.
11.
2018].
Dostupné
z WWW:
<https://volby.cz/pls/kv2018/kv111111?xjazyk=CZ&xid=0&xdz=1&xnumnuts=7102&xobec=502545&xstrana
=47&xstat=0&xvyber=0>
16
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KDU-ČSL17

18

17

Více viz Příloha 3.
Volby
do
zastupitelstev
obcí
[cit.
5.
11.
2018].
Dostupné
z WWW:
<https://volby.cz/pls/kv2018/kv111111?xjazyk=CZ&xid=0&xdz=1&xnumnuts=7102&xobec=502545&xstrana
=1&xstat=0&xvyber=0>.
18
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Sdružení nezávislých kandidátů19

20

Jiří Hubička

21

19

Více viz Příloha 4.
Volby
do
zastupitelstev
obcí
[cit.
5.
11.
2018].
Dostupné
z WWW:
<https://volby.cz/pls/kv2018/kv111111?xjazyk=CZ&xid=0&xdz=1&xnumnuts=7102&xobec=502545&xstrana
=901&xstat=0&xvyber=0>.
21
Volby
do
zastupitelstev
obcí
[cit.
5.
11.
2018].
Dostupné
z WWW:
<https://volby.cz/pls/kv2018/kv111111?xjazyk=CZ&xid=0&xdz=1&xnumnuts=7102&xobec=502545&xstrana
=801&xstat=0&xvyber=0>.
20
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Zvolení kandidáti22

4.

Veřejný život v obci

4.1 Kulturní akce
Tradiční ohňostroj uvítal nový rok 2018 v 0.30 hodin u budovy obecního úřadu.

Po třech letech se v Horce konaly tzv. Ostatky, tedy zakončení masopustu a vstup
do postní doby (bohužel datum bylo zvoleno až po Popeleční středě). Dne 17. 2. 2018
v 9 hodin se masky sešly u obecního úřadu, kde jim pan Oldřich Nykl propůjčil právo obecní,
rychtářské a trestní. Poté se průvod rozmanitých masek vydal na pochod obcí za doprovodu
Postřelmovské muziky. V poledne byl nachystán oběd ze zabíjačkových dobrot ve dvoře OÚ.
Basu pochovali skrbeňští hasiči v hospodě Na Kovárně, kde pak pokračovala zábava
za hudebního doprovodu skupiny Karanténa. Na organizaci se podílel klub seniorů, sbor
dobrovolných hasičů, oddíl malé kopané a obecní úřad. 23

22

Volby
do
zastupitelstev
obcí
[cit.
5.
11.
2018].
Dostupné
z WWW:
<https://volby.cz/pls/kv2018/kv21111?xjazyk=CZ&xid=0&xv=23&xdz=1&xnumnuts=7102&xobec=502545&x
strana=0&xstat=0&xodkaz=1>.
23
Foto 2, 3.
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Dětský den uspořádal oddíl Malé kopané 1. června v areálu na Sokolce.24 Pro děti
připravil program šašek Viki, mohli navštívit pouťové atrakce, svézt se na koních, večer byla
skácena májka a o večerní zábavu se postaral Valsa band.

Festival Horecké struny se letos konal ve dnech 18. a 19. května. Návštěvníci si mohli
vyslechnout kapely Trní na větvi, Poslední kovboj, Hazard, Early times, Kopyto, Kamarádi,
Fleret a místní Alibabu. Sobotní program pak zakončil country bál se skupinou Brzdaři.25

Na letošním ročníku Rocková Horka v sobotu 23. 6. 2018 vystoupily kapely
CRUNCH, Green Day Revival, Stracené ráj, BTO Katoda Olomouc, Accept Revival, AC/DC
Bon Scott Memorial Band, Sarconia.

5. ročník Fichtlfestu a Traktorfestu se uskutečnil 16. června 2018. Na závodní trati
vytyčené ulicemi Sedliska zápolily historické motocykly Jawa Pionýr, Babeta, moped
Stadion.

Program k připomínce 603. výročí upálení Mistra Jana Husa započal 6. července
u kapličky na nám. Osvobození, odkud v 15 hodin vyrazil průvod s dechovkou26
k hasičskému areálu na Dolích. Cestou se zastavil u památníku padlých na nám. Osvobození,
kde byla položena kytice a zazněla státní hymna. V areálu na Dolích pak promluvila starostka
obce Sylva Stavarčíková a farář CČH Rostislav Valušek.27 Symbolickou hranici zapálila
Josefa Nogolová.28 Poté předvedli ukázky požárního útoku nejmladší hasiči a na Smetanovu
Vltavu zatančily horecké seniorky. O hudební doprovod se postarala dechová hudba
Nákelanka a později country kapela Karanténa.

Výročí 100 let od vzniku Československé republiky si horečtí občané připomněli
v rámci oslav v areálu ZŠ v sobotu 20. října. Již den předem ve škole proběhly tematické
dílny, které měly žáky seznámit se životem v první republice, vyzdobit školu, zkrátka zažít
atmosféru této doby. 29 Sobotní program byl velice rozmanitý. Děti z MŠ i ZŠ30 a také jejich
24

Foto 4.
Více viz Příloha 2.
26
Foto 5.
27
Foto 6.
28
Foto 7, 8.
29
Příloha 7, 8.
30
Foto 10.
25
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učitelé31 si připravili krásná vystoupení, přivítali dokonce prezidenta T. G. Masaryka32. Byla
instalována výstavka dobových fotografií Horky, všichni si mohli nakoupit za kopie
prvorepublikových mincí a bankovek v koloniálu. Na školním hřišti předvedli svá vystoupení
horecké seniorky33 a členky ASPV34. Den oslav byl zakončen lampionovým průvodem35
k pomníku na nám. Osvobození, kde byl položen věnec. Před areálem ZŠ byla také
na památku paní starostkou vysazena lípa. Příjemným překvapením bylo, že mnoho
návštěvníků vyslechlo výzvu pořadatelů a přišli v oblečení a la první republika. Akce
zaznamenala spoustu pozitivních ohlasů mezi horeckými občany, o čemž svědčila také jejich
velká účast.

O první neděli adventní se kromě koncertu v kostele konal také druhý ročník
Vánočního jarmarku v prostorách obecního úřadu. Návštěvníci si mohli nakoupit rozmanité
rukodělné výrobky, ochutnat punč a různé lahůdky.36

Ve středu 12. prosince měli možnost se sejít u vánočního stromu před OÚ všichni, kdo
si chtěli zazpívat vánoční písně v rámci akce regionálních Deníků - Zpívání koled.
O doprovod se postarala paní Lenka Adamcová a chrámový sbor z kostela sv. Mikuláše.37

Na jaře a na podzim se také nově uskutečnil v zasedací místnosti OÚ „Horecký
bazárek“, na kterém si mohli zájemci nakoupit oblečení, hračky, obuv, potřeby pro děti.38

4.2 Klub seniorů
Také v roce 2018 podnikli horečtí senioři spoustu výletů a přivítali zajímavé hosty.
Mimo jiné tak navštívili: Pevnost poznání v Olomouci; kino Metropol s pohádkou Čertoviny;
Valašské Meziříčí; Bruntál; Hlinsko; Čejkovice; Linhartovy u Krnova; výstavu Floria
v Kroměříži; Národní muzeum v Praze.

31

Foto 13.
Foto 9.
33
Foto 11.
34
Foto 12.
35
Foto 14, 15.
36
Foto 19–22.
37
Foto 23–25.
38
Více viz Příloha 1.
32
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Do klubovny na OÚ zavítali: Marcela Štajgrová, s níž besedovali o pomoci seniorům
a spolupráci s OÚ; Hana Fojtíková, která vyprávěla o svém pobytu v Izraeli; Jiří Vymětal
sdílel své zážitky z pouti do Santiaga de Compostela; o hanáčtině se pobavili s Petrem
Linduškou; kouzelník Robert Cvetan; nový starosta Luděk Tichý.
Dále přichystali ples v sále Autodemontu, oslavu MDŽ, silvestrovskou oslavu aj.
Úspěch přinesla soutěž Babička roku 2018 Olomouckého kraje, kterou pořádá Krajská
rada seniorů ke Dni seniorů. Paní Věra Pilečková, kterou vyslal horecký klub seniorů,
obsadila krásné 3. místo.39

4.3 Knihovna
Obecní knihovna se nachází v budově OÚ a otevřeno má každé úterý od 15 do
18 hodin. Knihovnicí je paní Romana Janková.
V roce 2018 bylo registrováno 108 čtenářů, z toho 52 do 15 let. Celkem si čtenáři
vypůjčili 1430 knih – z toho naučná literatura pro dospělé 507, krásná pro dospělé 413,
naučná dětská 316 a krásná dětská 194.
V rámci knihovny jsou pořádány také rozmanité akce. Např. 23. 3. se uskutečnila Noc
s Andersenem na téma Pejsek a kočička, 17.—19. 4. se konaly besedy s třídami prvního
stupně ZŠ a pro děti z MŠ na téma encyklopedie. Dne 15. 5. bylo uspořádáno povídání
v hanáčtině s panem Petrem Linduškou, který také 5. 6. pasoval prvňáčky na čtenáře.

4.4 Sport
4.4.1 FK Horka nad Moravou
Na jaře doplnily tým mužů nové posily: Michal Popelka, Filip Pirkl a David Trnkal.
Na podzim pak mužstvo získalo nového trenéra Martina Zmrzlého a přišli hráči Květoslav
Eliáš, Kamil Forejt a Svatopluk Šustek. Celkově se rok 2018 horeckým fotbalistům vydařil.
Oddíl Benjamínků má širokou základnu, na níž je možné stavět do budoucna.
Mladší a starší žáci, kteří jsou spojeni s chomutovskými chlapci, taktéž slavili úspěch.
Po zavedení novinky hraní v tzv. výkonnostních skupinách, oba týmy ty své skupiny vyhráli.
39

Více viz Příloha 9u.
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4.4.2 TJ Sokol Horka nad Moravou
Členská základna k 31. 12.2 018 – celkem 211 členů.

Mládež

Dospělí

(do 18 let)

(nad 18 let)

Oddíl házené

84

37

Oddíl malé kopané

-

47

Oddíl ledního hokeje

-

20

Oddíl ASPV

-

14

Oddíl kuželkářů

-

9

Celkem

84

127

Oddíl ASPV – jeho 8 členek se zúčastnilo XVI Všesokolského sletu v Praze ve dnech
1.—6. 7.2018 (Thořová Marie, Dušková Vlasta, Lagronová Dana, Vepřková Marie,
Pospíšilová Zdeňka, Jelínková Dagmar, Kalvová Ola, Hladišová Martina40). Členky ASPV
vystoupily při večerním hromadném cvičení dne 5. 7. 2019 se skladbou Gymnastický sen.

4.4.2.1 HC Cénci 2017/2018

Úvod sezóny v Olomoucké amatérské hokejové lize hodnotili horečtí hokejisté jako
tragický. Série proher, zranění klíčového hráče a umístění ve spodní části tabulky. Ke konci
roku se však situace obrátila a po 11 vyhraných zápasech ze 14 se nakonec umístili
na 4. místě. Nejlepšími střelci se stali Matěj Lakomý, Miroslav Tichý a Petr Seidler. Mezi
obránci vynikal Tomáš Valenta, který obsadil v celkovém hodnocení 2. místo.

4.4.2.2 Házená

Horecká házená je reprezentována především v dětských kategoriích. Družstva mladší
a starší minižactvo, mladší a starší žactvo jsou součástí krajské ligy, starší dorostenci pak
2. ligy ČR.41 Kromě pravidelných zápasů na domácím hřišti v areálu na Sokolce se účastní
mnoha turnajů. Dne 9. 6. proběhl v Horce již tradiční turnaj Staré gardy a o prázdninách
40
41

Foto 26.
Viz Příloha 9h–k.
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týdenní příměstský tábor pro děti. Na začátku července vyrazila družstva starší minižactvo,
mladší a starší žactvo na turnaj do slovinského Koperu.
Nově se ustavilo družstvo mužů, kteří budou hrát Moravskoslezskou ligu. Vedoucím
mužstva – trenérem je Libor Vykydal, trenérkou Věra Krobothová. Členy týmu jsou: Radek
Dvorský, Jakub Walweel, Roman Halouzka, Martin Švehla, Jiří Hruda, Matěj Protivánek,
Martin Konrád, Miroslav Vyhňák, Jiří Semjon, Libor Vykydal, Martin Němec, Patrik Malý,
David Holý, Jan Pulkrábek, Vojtěch Vysoudil, Tomáš Foukal, Josef Jedenástík.

5.

Školství

5.1 Základní údaje o škole
Název školy

Základní škola a Mateřská škola Horka nad Moravou,
příspěvková organizace

Adresa školy

Lidická 396/9, 783 35 Horka nad Moravou

Právní forma

příspěvková organizace

IČO

70981493

IZO

102320403

Identifikátor školy

650038011

Vedení školy

Ředitel: Mgr. Kateřina Glosová
zástupce ředitele: Mgr. Martina Hricová

Kontakt

tel.: 585378047
e-mail: skola@zshorka.cz
www.zshorka.cz

5.2 Součásti školy
Kapacita
Mateřská škola

104

Základní škola

490

Školní družina

189

Školní jídelna ZŠ

550
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Základní údaje o součástech školy
Součást školy

Počet tříd/

Počet dětí/ žáků

oddělení

Mateřská škola

Počet dětí/žáků na třídu

4

104

26

1. stupeň ZŠ

10

262

26,2

2. stupeň ZŠ

7

171

24,4

Školní družina

7

189

27

Školní jídelna MŠ

x

104

x

Školní jídelna ZŠ

x

375

x

5.3 Materiálně-technické podmínky základní školy
Učebny, herny

17 kmenových tříd, 2 herny ŠD, 5 oddělení v kmenových
třídách.

Odborné
knihovna,

pracovny, Jazyková, kuchyňka, dílny, keramická, žákovská knihovna, 2
multimediální počítačové,

chemie

–

fyzika,

přírodovědná,

relaxační

učebna

místnost.

Sportovní zařízení

Tělocvična, antukový kurt, hřiště s umělým povrchem.

Dílny a pozemky

Keramická dílna, dílny, venkovní učebna, školní pozemek

Žákovský nábytek

Všechny třídy vybaveny výškově nastavitelným nábytkem.

Vybavení

učebními Postupná obměna

pomůckami,

hračkami,

sportovním nářadím apod.
Vybavení žáků učebnicemi a Dokupujeme podle potřeby a finančních možností.
učebními texty
Vybavení
laboratoří

kabinetů, Odborné učebny: jazyková, chemie – fyzika s odborným
a

pomůckami

učeben kabinetem,

přírodovědná,

Montessori

třídy,

relaxační

místnost, dílny a venkovní učebny. Dokončena výměna
křídových tabulí za bílé.

Vybavení školy audiovizuální 2 PC pracovny, 14 interaktivních tabulí, dataprojektory,
a

výpočetní

technikou, hlasovací zařízení.

dataprojektory
Investiční rozvoj

Vybudování nových spalinových cest v ZŠ, MŠ a ŠJ
postupné odstraňování umakartového obložení na chodbách
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školy.
ŠJ – plynový kotel, digestoř.

Proběhla rekonstrukce pavilonu E – tělocvičny. Stavebními úpravami vznikla za tělocvičnou
nářaďovna, sklad, strojovnaVZT a místnost pro školníka pro venkovní areál. Tělocvična se
propojila s nářaďovnou. Tělocvična je vybavena jednotkou VZT s rekuperací. Ve strojovně
VZT se osadily dveře do venkovního prostoru. Hlavní vstup do objektu z koridoru byl osazen
příčkou se vstupními dveřmi.
Obec získala dotaci od Ministrerstva financí na přístavbu bezbariérové školní jídelny, kterou
postaví na pozemku po pravé straně od hlavního vchodu školy.

5.4 Údaje o školské radě
Datum zřízení

6. 10. 2005

Počet členů školské rady

9

Kontakt

Předseda doc. Ing. Ivo Machar, Ph.D.

5.5 Údaje o občanském sdružení při škole Sdružení rodičů
Registrace

1992

Zaměření

občanské sdružení zaměřené na práci se školou

Kontakt

Předseda Milan Štajgr

5.6 Údaje o občanském sdružení při škole Sdružení rodičů Montessori
škola a rodina
Registrace

10. 9. 2008

Zaměření

občanské sdružení zaměřené na práci se školou

Kontakt

Předsedkyně Ing. Dita Vrbická

5.7 Vzdělávací programy základního vzdělávání
Vzdělávací program
Mateřská škola O čtyřech královstvích

Zařazené třídy
4

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Naživo+ 1. 9. 12 tříd
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2009 (viz Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání,
č.j. 31504/2004-22)
Školní vzdělávací program pro 1. stupeň – Montessori 24. 8. 2009

1. M, 2. M, 3. M,
4. M, 5. M

Školní vzdělávací program pro školní družinu Kamarádi, 3. 9. 2007

7

5.8 Přehled pracovníků školy
5.8.1 Základní údaje o pracovnících školy
Počet pracovníků celkem

74

Počet učitelů ZŠ

28

Školní psycholog

1

Počet asistentů pedagoga ZŠ

12

Počet asistentů pedagoga MŠ

2

Počet vychovatelů ŠD

7

Počet učitelek MŠ

8

Speciální pedagog v MŠ

1

Počet správních zaměstnanců ZŠ

6

Počet správních zaměstnanců MŠ

3

Počet správních zaměstnanců ŠJ

7

5.8.2 Údaje o pedagogických pracovnících
Jméno

Aprobace

Vzdělání

Andrýsková Klára Mgr.

Aj - Ma

VŠ

Bačáková Vladimíra Mgr.

Ma, spec. ped.

VŠ

Dvorská Anna Mgr.

Př - Tv

VŠ

Glosová Kateřina Mgr.

Čj – Vv

VŠ

Havlíčková Veronika Mgr.

1. stupeň

VŠ

Höchsmannová Lea Mgr.

1. stupeň

VŠ

Hricová Martina Mgr.

Ma – Z

VŠ

Hrnková Daniela Mgr.

1. stupeň

VŠ

Hrušková Jana Mgr.

1. st., spec. ped

VŠ

Kačmárová Kateřina Mgr.

1. stupeň

VŠ

Poznámka

ředitelka

zástupce ředitele
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Kalibán Ludvík Mgr.

Aj

VŠ

Kosmályová Mária Mgr.

Nj

VŠ

Kotková Zita Mgr.

1. stupeň

VŠ

Kubíček Miroslav Mgr.

Aj

VŠ

metodik prevence

Malenovský Martin Mgr.

Čj - VkO

VŠ

výchovný poradce

Markovičová Alexandra Mgr.

1. stupeň, Tv

VŠ

Otavová Marcela Mgr. Bc.

1. st., spec. ped

VŠ

Pavel Richard Mgr.

Ma – Tv

VŠ

Pavlíková Soňa Mgr.

1. st., spec. ped

VŠ

Rýznarová Ivana Mgr.

1. stupeň

VŠ

Skácelíková Jana PhDr.

Čj – D

VŠ

Šedová Ladislava Mgr.

1. stupeň

VŠ

Škarohlíd Jiří Mgr.

Ma - Př

VŠ

Šnevajs Ondřej Mgr.

Ma - Inf

VŠ

Švehlová Marta Mgr.

Čj - Inf

VŠ

Trefilová Tereza Mgr.

Ze

VŠ

Valušková Marcela Mgr.

Čj – Vv

VŠ

Zapletalová Milena Mgr.

Ma – Ch

VŠ

Lerchová Kateřina Mgr., Ph.D.

VŠ

koordinátor EVVO

koordinátor ŠVP

koordinátor ICT

školní psycholožka

5.8.3 Vychovatelé ŠD
Kamínková Aneta Mgr.

vychovatelka

VŠ

Lahová Barbora

vychovatelka

SŠ

Skřivánková Jiřina

vychovatelka

SŠ

Slámová Daniela

vychovatelka

SŠ

Stavarčíková Martina

vychovatelka

SŠ

Štefková Jitka

vychovatelka

SŠ

Žitníková Miluše

vychovatelka

SŠ

vedoucí vychovatelka
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5.8.4 Asistenti pedagoga ZŠ
Němcová Andrea

asistent pedagoga

SŠ

3. A

Stavarčíková Martina

vychovatelka

SŠ

5. A

Sieglová Jarmila Bc.

asistent pedagoga

SŠ

6. A

Chromcová Sylvie

asistent pedagoga

SŠ

7. B

Slámová Daniela

vychovatelka

SŠ

8. B

Šafaříková Eva Mgr.

učitelka 2. stupeň

VŠ

8. A

Trefilová Tereza Mgr.

učitelka 2. stupeň

VŠ

6. B

Gruberová Bibiana

asistent pedagoga

SŠ

2. M

Lahová Barbora

vychovatelka

SŠ

3. A, od 1. 10. 2017

Kacálková Dana Mgr.

učitelka 2. stupeň

VŠ

4. A, od 1. 10.2017

Stratilová Lucie

studentka

SŠ

2. A, od 1. 1. 2018

Barošová Iveta

studentka

SŠ

1. M, od 1. 3. 2018

Dudkovičová Veronika Bc.

učitelka MŠ

VŠ

Hufová Ladislava

učitelka MŠ

SŠ

Husičková Kateřina

učitelka MŠ

SŠ

Klímová Radoslava

učitelka MŠ

SŠ

Kovaříková Martina

učitelka MŠ

SŠ

Marková Šárka Bc.

učitelka MŠ

VŠ

Vrbková Jana

učitelka MŠ

SŠ

Zapletalová Milana

učitelka MŠ

SŠ

5.8.5 Učitelé MŠ

vedoucí učitelka

5.8.6 Asistenti pedagoga MŠ
Eliášová Yvona

asistent pedagoga

SŠ

Kovaříková Martina

asistent pedagoga

SŠ

5.8.7 Speciální pedagog MŠ
Škarohlídová Jitka Mgr. Bc.

Speciální pedagog

VŠ
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5.8.8 Údaje o nepedagogických pracovnících
Funkce

Úvazek

Stupeň vzdělání

Ing. Eva Stachová

vedoucí ŠJ

1,000

VŠ, do 31. 1. 2018

Olga Blažencová

vedoucí ŠJ

1,000

SŠ, od 1. 2. 2018

Jarmila Alková

samostatná kuchařka

1,000

SOU

Petra Tegelová

samostatná kuchařka

1,000

SOU

Božena Malasková

pracovník obch. provozu

1,000

SOU

Dana Rozmanová

pracovník obch. provozu

1,000

SOU

Smržová Alena

pracovník obch. provozu

0,812

SOU

Ilona Vodáková

pracovník obch. provozu

1,000

SOU

Zdenka Jahnová

pracovník obch. provozu

0,187

od 2. 10. 2017

Gabriela Protivánková

uklízečka ZŠ

1,000

SOU

Marie Koppová

uklízečka ZŠ

1,000

SOU

Renata Balážová

uklízečka ZŠ

1,000

základní

Jiří Kuběna

školník ZŠ

1,000

SŠ

Jaroslav Lexa

školník ZŠ

1,000

SOU

Irena Mlčúchová

školnice MŠ

1,000

SŠ

Michala Konrádová

uklízečka MŠ

1

VŠ

Martina Vykydalová

uklízečka MŠ

0,5

SOU

Olga Blažencová

sekretářka, pokladní

1

SŠ, do 31. 1. 2018

Kateřina Bačová

sekretářka, pokladní

0,5

SŠ, od 1. 2. 2018

5.8.9 Odborná kvalifikace pedagogických pracovníků
Odborná

%

kvalifikace
Učitelé ZŠ

100

Učitelky MŠ

100

Vychovatelky ŠD

100
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5.9 Zápis k povinné školní docházce a přijímání žáků do středních škol
5.9.1 Zápis k povinné školní docházce
Počet prvních
tříd

Počet dětí

Z toho počet

zapsaných do

dětí, které

prvních tříd

nastoupily

76

52

2

Počet odkladů pro

Převod na jinou

školní rok 17 -18

školu

14

9

5.9.2 Výsledky přijímacího řízení
a) Na víceletá gymnázia přijato:
z pátého ročníku

ze sedmého ročníku

gymnázia zřiz. krajem

1

2

soukromá gymnázia

0

0

církevní gymnázia

0

0

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

gymnázia

obchodní

zdravotní

průmyslové

akademie

školy

školy

3

0

1

ostatní

střední

střední školy

škola bez

s maturitou

maturity

6

11

celkem

6

27

c) Na soukromé školy přijato:

gymnázia

obchodní

zdravotní

průmyslové

akademie

školy

školy

ostatní

střední

střední školy

škola bez

s maturitou

maturity

1

celkem

1

2

d) Počet žáků, kteří ukončili povinnou školní docházku
Počet žáků, kteří ukončili povinnou školní docházku a odešli ze školy
v devátém ročníku: 29

v nižším ročníku: 0
38

Kronika obce Horka nad Moravou, rok 2018

5.10 Hodnocení žáků
5.10.1 Celkové hodnocení žáků – prospěch
Prospěli

Třída

s

vyznamenáním

Prospěli

Neprospěli

Nehodnoceni

I. pol.

II. pol.

I. pol.

II. pol. I. pol.

II. pol. I. pol.

II. pol.

1. A

26

26

0

0

0

0

0

0

1. M

26

26

0

0

0

0

0

0

2. A

29

29

0

0

0

0

0

0

2. M

22

23

2

3

0

0

0

0

3. A

27

25

1

3

0

0

0

0

3. M

26

27

2

1

0

0

0

0

4. A

22

21

6

7

0

0

0

0

4. M

28

25

3

6

0

0

0

0

5. A

20

20

5

4

0

0

0

0

5. M

11

14

4

1

0

0

0

0

6. A

11

12

15

15

0

0

0

0

6. B

20

19

6

7

0

0

0

0

7. A

15

16

12

11

0

0

0

0

7. B

17

18

11

10

0

0

0

0

8. A

8

9

11

10

0

0

0

0

8. B

7

7

8

8

0

0

0

0

9. A

10

4

17

25

2

0

0

0

celkem

325

321

103

111

2

0

0

0

5.10.2 Výchovná opatření – pochvaly
Pochvala ředitele školy

Třída

Pochvala třídního učitele

I. pol.

II. pol.

I. pol.

II. pol.

1. A

0

0

0

0

1. M

0

0

4

0

2. A

0

0

0

0

2. M

0

0

0

0
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3. A

0

0

0

15

3. M

0

0

0

13

4. A

0

0

0

0

4. M

0

0

0

3

5. A

0

0

0

0

5. M

0

0

3

4

6. A

0

1

0

0

6. B

0

0

0

0

7. A

0

1

5

0

7. B

0

0

0

0

8. A

0

1

0

0

9. A

0

0

0

0

9. B

0

0

0

0

celkem

0

3

12
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5.10.3 Výchovná opatření – napomenutí a důtky
Třída

Napomenutí třídního

Důtka třídního učitele

učitele
I. pol.

II. pol.

I. pol.

II. pol.

Důtka ředitele školy
I. pol.

II. pol.

1. A

0

0

0

0

0

0

1. M

0

0

0

0

0

0

2. A

1

0

0

1

0

0

2. M

0

0

0

0

0

0

3. A

1

4

0

0

0

0

3. M

0

0

0

0

0

0

4. A

1

1

0

0

0

0

4. M

0

0

0

0

0

0

5. A

2

0

1

2

0

0

5. M

1

0

0

0

0

0

6. A

2

4

2

0

0

0

6. B

7

5

5

1

1

0

7. A

0

0

0

0

0

0
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7. B

0

0

0

0

0

0

8. A

0

0

0

0

0

0

8. B

2

2

0

1

0

1

9. A

0

7

2

3

1

0

17

23

10

8

2

1

Celkem

5.10.4 Počet omluvených / neomluvených hodin
Počet
Třída

Počet

Průměr na žáka

omluvených

třídy

hodin

Průměr na žáka

neomluvených

třídy

hodin

I. pol.

II. pol.

I. pol.

II. pol.

I. pol.

II. pol.

I. pol.

II. pol.

1. A

1092

1401

42,00

53,88

0

0

0,00

0,00

1. M

778

953

29,92

36,65

0

0

0,00

0,00

2. A

878

1521

30,28

52,45

0

0

0,00

0,00

2. M

805

1022

32,20

39,31

0

0

0,00

0,00

3. A

1251

1980

44,68

70,71

0

0

0,00

0,00

3. M

1726

1807

61,64

64,54

0

0

0,00

0,00

4. A

986

1627

35,21

58,11

0

0

0,00

0,00

4. M

1202

1339

37,56

43,19

0

0

0,00

0,00

5. A

909

1572

36,36

65,50

0

0

0,00

0,00

5. M

507

766

33,80

51,07

0

0

0,00

0,00

6. A

1727

2245

63,96

83,15

0

0

0,00

0,00

6. B

1549

1865

59,58

71,73

0

0

0,00

0,00

7. A

676

1544

25,04

57,19

0

0

0,00

0,00

7. B

1279

2112

45,68

75,43

0

0

0,00

0,00

8. A

1085

1229

54,25

61,45

0

0

0,00

0,00

8. B

863

1301

57,53

86,73

7

16

0,47

1,07

9. A

1812

3066

62,48

105,72

0

9

0,00

0,31

Celkem

19125

27350

-

-

7

25

-

-

Žáci, kteří mají zvláštní plnění školní docházky:
2. M - Rychtařík Ondřej, 4. M – Rychtařík Matěj, 8. A – Fiala Martin, 9. A - Svoboda
Karel Vilém
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Přestupy žáků během školního roku:
Příchod do školy

1 žák

Odchod

4 žáci

5.11 Údaje o integrovaných žácích
Integrovaní žáci s podpůrnými opatřeními
Stupeň PO

Ročník

Počet žáků

PO 1. stupně

3., 6.

3

PO 2. stupně

2., 3., 4., 5., 6., 7.

18

PO 3. stupně

1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8.

23

5.12 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
týdně 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 psycholog vede v prvních a druhých třídách preventivní program proti
násilí a šikaně Druhý krok. Na druhém stupni koordinuje prevenci proti násilí a šikaně
metodik prevence.
Výchovný poradce byl nápomocen při vyhotovování individuálního vzdělávacího
plánu (IVP). Školní psycholog koordinoval podchycení žáků s potřebou plánu pedagogické
podpory (PLPP) a následně spolupracoval s pedagogy na PLPP pro jednotlivé žáky. Pro
vybrané žáky rovněž sestavili individuální výchovný plán (IVyP).
Školní psycholog prováděl u vybraných žáků screening a dle potřeby byli žáci dále
zasíláni do SPC či PPP Olomouc.
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 připravil tým žáků devátých ročníků, kteří absolvovali výcvik a stali
se webrangery (mistr internetové bezpečnosti). Jejich mladší spolužáci pak mohli využít jejich
rad k bezpečnému chování na sociálních sítích.
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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.
ŠPP koordinovalo projektový den k tématu mediální výchova a OSV.
Členové ŠPP jsou často přítomni setkání rodičů s třídními učiteli.
Školní psycholog nabízí osobní konzultace pro rodiče a žáky školy i školky.

5.13 Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP)
Výčet studií, kurzů, seminářů, kterých se pracovníci školy zúčastnili, počet účastníků:
Údaje jsou za školní rok 2017 – 2018

Doplňující studium na VŠ:
Bc. Jarmila Sieglová, Speciální pedagogika-vychovatelství, Univerzita JAK Praha

Rozšiřující studium na VŠ:
Mgr. et Bc. Marcela Otavová, doktorský studijní program Pedagogika na Ústavu
pedagogiky a sociálních studií PdF UPOL, 5. rok

Studium Montessori pedagogiky:
Mgr. Klára Andrýsková, Diplomový kurz Montessori pedagogiky ZŠ pro věk 6 – 12 let
Mgr. Zita Kotková, Diplomový kurz Montessori pedagogiky ZŠ pro věk 6 – 12 let

Cíle pro oblast podpory profesního rozvoje pedagogů
Na zlepšení kvality výuky byly v letošním roce realizovány tyto celosborové a volitelné
semináře:
Třídenní letní škola na Severomoravské chatě, teambuilding, dokončení Plánu
pedagogického rozvoje školy
Den pro rozvoj školy (Práce s problémovým žákem), K. Lerchová
Festival pedagogické inspirace, Aby se každý žák učil naplno a s radostí
Den pro rozvoj školy (Vyhodnocování PPRŠ a POPRů, sdílení dobré praxe, společná
příprava a prezentace lekcí), M. Otavová, M. Kubíček
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Dramatická výchova, R. Musil, 20 pedagogů
H- mat, matematika |Hejný v praxi, podpora a zkušenosti z výuky, J. Michnová
Systemické vedení týmů, Koučink akademie Libchavy, vedení školy
Školní zralost, NIDV, 2 učitelé

V rámci výměny dobré praxe učitelé využívali příležitosti ke sdílení v projektu PŠÚ:
Formativní hodnocení, Praha, 3 učitelé
Práce s integrovanými žáky, ZŠ Mendelova, 3 pedagogové
Symetrická podpora, ZŠ Kunratice, 2 učitelé
Školní družina, 7 pedagogů, ZŠ Horka nad Moravou
Anglický jazyk, ZŠ Horka nad Moravou, 6 učitelů
Expertní tým formativního hodnocení, Praha, 2 učitelé
Prožitkové čtenářství, K. Šafránková, M. Šlapal, Kutná Hora, 1 učitel
Čtení v oborech, E. Mokrošová, Průhonice, 2 učitelé

Letní školy:
pětidenní letní škola Matematika Hejný, 5 učitelů
třídenní letní škola vedení škol PŠÚ
třídenní letní škola všech pedagogů školy
Odpolední seminář dramatiky pro všechny pedagogy, lektor Roman Musil
Odborné semináře a konference pro učitele ZŠ, MŠ, ŠJ, vedoucí pracovníky
na základě výběru pedagogů a potřebnosti pro školu

5.14 Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti
Výjezdové semináře: 7.B – Poselství od protinožců, Radíkov; 8.A,B – Labyrinty,
Protivanov; 5.A - Začínáme spolu, Domašov; 9.A – Ostrov přežití, Protivanov; 4.M – Jeden
za všechny všichni za jednoho, Petříkov; 6.A,B - Putování do fantazie, Dolní Žleb; 7.A –
Poselství od protinožců, Domašov; 3.M – Putování malého prince, Radíkov; exkurze do Prahy
4. M, 5. M; pobyt v přírodě 1.- 3. tř.; exkurze Praha, 4. A.
Projekty: Les ve škole – škola v lese (celoroční) – 4. ročník; Naše obec – 3. A, 3. M;
Lovci mamutů – 6. třídy; Vesmír – 5. A, 5. M; Egypt – 6. A, 6. B, Evropa – 5. A, 5. M.
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Projektový den - Výchova demokratického občana, Výchova k myšlení v evropských
a globálních souvislostech; Mediální výchova; Environmentální výchova; Osobnostní
a sociální výchova.
Rodičovské kavárny: Kavárna profesní orientace pro rodiče žáků 8. a 9. tříd.
Vánoční dílny s rodiči, vánoční jarmark, jarní dílny pro rodiče ŠD, férová snídaně,
zahradní slavnost.
Lyžařský výcvikový kurz - 7. ročník, Čenkovice.
2x za školní rok proběhl sběr papíru.
Žáci a učitelé se také zapojili do akce Ukliďme svět – Ukliďme Česko. Dne 6. dubna
mezi 10. a 13. hodinou vyrazili na stanovená místa v Horce, Křelově, Skrbeni a Chomoutově,
aby odstranili odpad, který do přírody nepatří.

5.15 Účast žáků školy v soutěžích
Název soutěže
Logická olympiáda

Počet žáků, umístění
6 účastníků

Matematický klokan, 4 kategorie:
CVRČEK, 2., 3. třída

94

KLOKÁNEK, 4., 5. třída

88

BENJAMÍN, 6., 7. třída

93

KADET, 8., 9. třída

53

Pythagoriáda

77, postup do OK 5 žáků

Olympiáda v českém jazyce

3 žáci 8. B

Krajské kolo Bücherwurm

6 žáků, 7. ročník, 1. místo

Čtenářská soutěž v německém jazyce

Školní kolo

Olympiáda v německém jazyce

Školní kolo, 12 žáků

Okresní přebor mládeže v šachu

10 žáků, 3. místo mladší žáci, 3. místo starší žáci

Krajský přebor škol v šachu

9 žáků, 4. místo mladší žáci

Zlatý list

Základní kolo Olomouc – 1. místo, Krajské kolo
Olomouc: 3. místo, žáci 4. - 6. ročníku, členové
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přírodovědného kroužku

5.16 Účast žáků ve sportovních soutěžích
Název soutěže

Počet žáků

McDonald´s Cup, Olomouc

30

Vánoční turnaj v sálové kopané

60 žáků

Umístění
2. místo v krajském kole

2. - 9. třída
30 žáků

Turnaj ve florbalu
6. - 9. třída
Turnaj ve florbalu

7 žáků – 7. B

1. místo

6. - 9. třída FLOOR CUP 8 – ZŠ 2 žáci – 6. B
Rožňavská, Olomouc
Česko se hýbe, Brno
Krajský přebor škol v orientačním 20

Štěpán Popelka 10. z 30

běhu
Hejtmanův pohár, v rámci projektu

3. místo

Pohyb do škol
Branný závod O pohár primátora 6 žáků 1. a 2. stupně

8. místo

města Olomouc

5.17 Zájmové odpolední aktivity
Název

Vyučující

Věková kategorie

Kopaná

Emil Beneš

1. - 9. ročník

Miniházená

Libor Žůrek

2. - 9. ročník

Mgr. Jana Hrušková,

4. – 5. M

TJ Sokol Horka nad Moravou
Přírodovědný

Mgr. Kateřina Kačmárová
Šachy

Mgr.Richard Pavel

1. - 8. ročník

Mgr. Miroslav Kubíček
Mgr. Martin Malenovský
Náboženství

Mgr. Jarmila Vepřková

1. - 5. ročník

46

Kronika obce Horka nad Moravou, rok 2018
Hra na kytaru

Vladimír Řehák

Dramatický

Mgr. Kateřina Lerchová

2. - 6. ročník

Florbal

Mgr. Ondřej Šnevajs

2. stupeň

Keramika

Jiřina Skřivánková

2. - 4. ročník

Čtenář

Mgr.Aneta Kamínková

2. - 4. ročník

Flétna

Mgr.Aneta Kamínková

1. - 4. ročník

Výtvarník

Miluše Žitníková

1. ročník

Aerobic

Jiřina Skřivánková

2. - 4. ročník

Jóga pro děti

Jiřina Skřivánková

1. ročník

Dílničky, rukodělný

Bára Lahová, Daniela Slámová

2. - 4. ročník

Vědecké pokusy

Agentura Kroužky

1. - 3. ročník

Vaření

Agentura Kroužky

V rámci ŠD:

5.18 Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní
inspekcí
Ve dnech 5. - 8. 2. 2018 proběhla inspekční činnost, která hodnotila podmínky, průběh
a výsledky vzdělávání podle školních vzdělávacích programů pro předškolní, základní a
zájmové vzdělávání. Kontrola byla vykonána v ZŠ, MŠ, a ŠJ.

5.19 Údaje

o

předložených

a

školou

realizovaných

projektech

financovaných z cizích zdrojů
Projekt
Pomáháme školám k úspěchu

Organizace
THE

KELLNER

Termín
FAMILY 1. 8. 2012 – 30. 8. 2018

FOUNDATION
Rodiče Vítáni
Personální

EDUin
podpora

a ESF a státní rozpočet ČR

1. 12. 2015 – 30. 8. 2017
1. 1. 2017 – 31. 12. 2019

vzdělávání
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Druhý krok

Škola porozumění a sdílení při 1. 2. - 30. 6. 2017
Katedře

psychologie

FF

UP

Olomouc
Rovný přístup ke vzdělávání s Implementace

v

Olomouckém 1. 2. 2017 – 31. 12. 2018

ohledem na lepší uplatnitelnost kraji, Podpora polytechnického
na trhu práce

vzdělávání CKP 07

Podpora společného vzdělávání NIDV Praha

1. 4. 2017 – 31. 3. 2022

v pedagogické praxi
Mapy učebního pokroku ve Pomáháme školám k úspěchu

1. 9. 2014 – 30. 6. 2017

čtenářství
Mapy

učebního

pokroku

v Pomáháme školám k úspěchu

1. 9. 2014 – 30. 6. 2017

matematice
Skutečně zdravá škola

Iniciativa Skutečně zdravá škola, 1. 2. 2015 – 30. 6. 2017
pilotní fáze
společnost RSJ

Škola dobré praxe

MAP vzdělávání

Didaktika – Člověk a příroda A PřF UP

Od 1. 1. 2017 do 31. 12.
2020

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.
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:
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vzdělávání učitelů
práci školních metodiků
práci pedagogických asistentů a párových učitelů
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
Letos jsme postupovali způsobem, který jsme si osvojili v minulých letech – od tvorby (resp.
inovace) Projektu pedagogického rozvoje školy a plánů osobního pedagogického rozvoje,
které jsme po celý rok vyhodnocovali, přes aktivní účast na většině sdílení škol tohoto
projektu. Dvě sdílení pro ostatní školy jsme organizovali my sami.
Plnění Plánu osobního pedagogického rozvoje úzce souviselo s dalším vzděláváním
pedagogů, které bylo z velké části umožněno díky finanční podpoře z projektu. Důležitou
součástí podpory pedagogům byla i možnost párové výuky s třemi metodiky naší školy.
Velmi cennou zpětnou vazbou na učení žáků pro nás byla reflektivní návštěva PŠÚ, ze které
cituji: „...Škola naplno pokračuje v cestě řízené vizí dobré veřejné základní školy, kterou před
šesti lety zahájila vstupem do projektu. Podle vedení školy se nacházejí ve fázi, kdy škola
s projektem „srostla“ a není od něho oddělená.
Škola i po skončení pětileté intenzivní fáze soustavně a neúnavně pokračuje v učení, které
proměňuje výuku směrem k vizi.
Může být příkladem školy, kde projekt zaznamenal vysledovatelný, viditelný dopad...“

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.
Žáci školy, především devátého ročníku, uspořádali pro rodiče a obec Férovou snídani a
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zapojili se do sdíleného čtení v MŠ a na prvním stupni v rámci Týdne čtení dětem. Rodiče
svou účastí na kavárnách a dalších akcích školy dali jasně najevo, že je zajímá školní
prostředí a proces výuky jejich dětí, které byly formou kaváren prezentovány.
Rodiče rovněž měli možnost navštívit výuku, kterou škola otevřela v rámci dne otevřených
dveří.
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.

V loňském roce byla naše škola oslovena redakcí časopisu Eduin pro značku Rodiče vítáni.
Ve škole sbírali šéfredaktor časopisu Tomáš Feřtek a autorka článků Jitka Polanská dva dny
materiály k výuce a ke spolupráci s rodiči na naší škole. O svých zážitcích ze školy napsali
zajímavé články. Odkaz můžete najít na www. rodicevitani.cz.

Pokračujeme v realizaci projektu Personální podpora a vzdělávání, který reaguje na výzvu
Šablony pro MŠ a ZŠ I. Byl opět sestaven výběrem z nabídnutých šablon aktivit dle potřeb
školy a školky. Zaměřili jsme se na personální podporu - školní psycholog a speciální
pedagog.
Většina dalších aktivit: podpora DVPP (oblast osobnostního a sociálního rozvoje,
matematická a čtenářská pregramotnost a sdílení zkušeností) a doučování žáků ohrožených
školním neúspěchem bylo v průběhu školního roku úspěšně 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
sociálně-emoční 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.
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Rovný přístup ke vzdělávání s ohledem na lepší uplatnitelnost na trhu práce, podpora
polytechnického vzdělávání.
Aktivita je zaměřena na podnícení zájmu žáků o polytechnické vzdělávání cestou intenzivní
spolupráce pedagogů mezi ZŠ a SŠP. Žáci ZŠ budou mít možnost pracovat v polytechnických
dílnách, sdílené výuky, workshopů, exkurzí, projektových dnů apod.v centrech kolegiální
podpory.

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.

Mapy učebního pokroku ve čtenářství (čtenářské kontinuum) popisují, jaké konkrétní
čtenářské dovednosti mohou žáci v určitém období dosahovat.
Učitelům MUP slouží ke stanovování vzdělávacích cílů v této oblasti. Dva učitelé naší školy
se aktivně zapojili do studia využití čtenářských cílů a ve spolupráci s dalšími kolegy v
republice pilotovali a ověřovali v minulém školním roce přínosy čtenářského kontinua ve
školní praxi.

Mapy učebního pokroku v matematice reflektujíí způsoby hodnocení v konstruktivistickém
modelu matematiky.

Do programu Skutečně zdravá škola jsme byli zapojeni od 1. 2. 2015 jako pilotní škola. 1. 9.
2015 skončilo pilotní ověřování a v programu pokračujeme s dalšími školami z celé
republiky.
Skutečně zdravá škola je občanská iniciativa usilující o zlepšení školního stravování. Usiluje
jednak o změnu vyhlášky o školním stravování tak, aby odpovídala současným vědeckým
poznatkům, a též o zavádění komplexního programu Skutečně zdravá škola. Program je určen
školám a v jeho rámci se vedení školy, učitelé, žáci, rodiče, pracovníci školních kuchyní,
dodavatelé potravin, zemědělci a zástupci místní komunity společně zasazují o to, aby byla
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dětem poskytována chutná a zdraví prospěšná jídla a byly tak vytvářeny základy příjemné,
zdravé kultury stravování. Školy, které se do programu zapojí, mimo jiné do kuchyně
nakupují suroviny od místních farmářů, pekařů a řezníků a v jídelně poskytují pokrmy
připravené z čerstvých sezónních surovin splňujících kritéria Skutečně zdravé školy. Pro žáky
organizují výlety na místní farmy, integrují téma jídlo do školního vzdělávacího programu,
pořádají na škole farmářské trhy a komunitní aktivity, žáci absolvují lekce vaření a pěstují na
školní zahradě vlastní ovoce a zeleninu.

V průběhu školního roku jsme spolupracovali s několika dalšími školami. Otevřeli jsme pro
jejich pedagogy výuku a sdíleli své zkušenosti na cestě k vizi dobré školy. Na počátku
spolupráce jsme modelovali proces efektivní partnerské spolupráce mezi školami tím, že jsme
je požádali o zakázku (co se v Horce chtějí naučit, čím se chtějí inspirovat apod.). Při
návštěvě partnerské školy pedagogům z partnerské školy prezentujeme školu. Potom na
základě zakázky jdou do otevřených hodin. Další hodinu společně s našimi pedagogy, u
kterých byli ve výuce, analyzují a reflektují hodinu.
V průběhu školního roku jsme navázali spolupráci:
MAS Rožnovsko, 20 pedagogů, matematika Hejného, 16.11.
MAS Olomoucko, 25 pedagogů, MH, ČG, Montessori, ŠD, Aj, 22.11.
MAS Litovelsko, 25 pedagogů, MH, Montessori, ČG, ŠD, 30.11.
ZŠ Šromotovo, Hranice na Moravě, Aj, sdílení učitelů Aj, 13.2.
MAS Holešovsko, 25 pedagogů, MH, ČG, Montessori, Aj, 1.3.
ZŠ Svatoplukova, Olomouc, 22 pedagogů, ČG, MH, ŠD, 30.4.
Pravidelné stáže sedmi učitelů ze ZŠ Bystřice pod Hostýnem,
(4 učitelky v 1. - 4. třídě, 2 učitelky na 2. stupni v Čj a MH)
Den otevřených dveří, 1., 2. hodina otevřená ve všech třídách, pak beseda s prezentací školy),
v Montessori sekci bylo 5 dnů otevřených dveří, otevřená výuka a následná beseda s rodiči.

Didaktika – Člověka příroda A
Cílem projektu je vytvořit společenství praxe pro vzdělávací oblast Člověk a příroda dle RVP
ZV. Společenství praxe dále tvoří 15 ZŠ (na každé 2 učitelé) při každé vysoké škole (tj.
celkem 60 ZŠ a 120 učitelů). Ti se zapojí do vzdělávání pedagogů, které je kompenzováno v
rámci přímé podpory, získají zpětnou vazbu na výuku problematických partií kurikula,
připomínkují a pilotují návrhy na zkvalitnění výuky.
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5.20 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.
Naše škola intenzivně spolupracuje s pilotními školami projektu PŠÚ Základní školou
Mendelovou v Karviné a Základní školou Kunratice. Během roku probíhala různá setkání
škol, pedagogové spolupracovali na oborových sdíleních u kolegů. V projektu je zapojených
13 vybraných škol.
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 Filozofické fakulty katedry dějepisu u nás pravidelně
vykonávají svou praxi.

5.21 Aktivity MŠ pro veřejnost
Před Vánoci se konají vánoční tvořivé dílny, MŠ se podílí také na vánočním jarmarku
o první neděli adventní.42 S končící zimou uspořádala MŠ již tradiční vynášení Morany.43
Nechyběla besídka ke Dni matek a pasování předškoláků na školáky. Závěr školního roku
patřil zahradní slavnosti, která přenesla účastníky do Japonska, jeho historie, kultury
i současnosti.

42
43

Foto 22.
Foto 27, 28.
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6.

Sluňákov
Horečtí občané mohou využívat areál Domu přírody Litovelského Pomoraví

k procházkám, ale také se zúčastnit rozmanitých programů, které pořádá. V roce 2018 se
uskutečnilo 15 akcí pro rodiče s dětmi. Jednalo se jak o přírodovědné procházky, tak hravé
a tvořivé aktivity, workshopy.44 Nedílnou součástí činnosti centra jsou vzdělávací programy
pro školy (účastní se také žáci horecké školy) a semináře pro učitele. V létě je čas vyhrazen
pro letní tábory. Expozice byla na jaře nově doplněna dvěma hliněnými pecemi
a tkalcovským stavem.
Areál je též oblíbeným místem pro konání svateb.

7.

Římskokatolická farnost Horka nad Moravou
Při letošní Tříkrálové sbírce se v Horce nad Moravou vybralo 37 362 Kč.45

O Velikonocích – na Zelený čtvrtek, Velký pátek a Bílou sobotu bylo v Horce již
tradičně nahrazeno zvonění zvonů zvukem řehtaček, hrkaček či klapaček.

Dne 20. 4. se v 18 hodin rozezněly zvony všech chrámů v České republice, které tak
přivítaly ostatky kardinála Josefa Berana.

Kostel svatého Mikuláše v Horce otevřel své brány v rámci akce Noc kostelů počtvrté.
První část letošního programu patřila poslechu varhanních skladeb. Pozvání usednout
za místní varhany přijala rodina Konečných. Postupně zahrálo hned 6 jejích členů
(5 na varhany a 1 na flétnu). K jedné ze skladeb se pak přidal hrou na housle Marek Adamec.
Následně probíhalo promítání historických filmů ze života farnosti (Růžová slavnost,
Velikonoce) a fotografií ze současného dění ve farnosti. Dále bylo možné si prohlédnout
kostel, kůr a varhany či vystoupat na věž a rozhlédnout se po obci i okolí nebo zaklonit hlavy
a obdivovat zvon sv. Mikuláše a Panny Marie. Pro děti byla připravena pátrací hra, v níž se
setkali s českými světci. Pro tuto příležitost byl u kostela instalován obraz s těmito světci,
44
45

Např. Příloha 9e, f.
Viz Foto 29–35.
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vytvořený Mirkou Andrlovou. Prostor byl vyhrazen také pro rozhovor s P. Marianem
a ke ztišení před svatostánkem.46

Dne 11. listopadu si celá Evropa připomíná konec první světové války, přesněji řečeno
den, kdy v roce 1918 na všech frontách této války vstoupilo v platnost příměří. Mnoho
evropských zemí si tuto skutečnost připomíná každý rok. Letos, kdy uplyne sto let od konce
této války, která pro svůj obrovský rozsah byla jako první nazvána válkou světovou, se k této
iniciativě připojuje i Česká biskupská konference pokynem k pietnímu vyzvánění kostelních
zvonů. Ty se rozeznějí i v Horce nad Moravou, a to v neděli 11. listopadu 2018 ve 13.30
hodin. Připomenou nám tak konec 1. světové války a symbolicky uctí památku milionů
vojáků zabitých v této válce a velikého utrpení jejich rodin a mnoha dalších současníků.
Několik padlých bylo také z Horky a okolních obcí…

O prvním svátku vánočním byl od 15 do 16 hodin otevřen kostel sv. Mikuláše pro ty,
kdo si chtěli prohlédnout betlém.

V roce 2018 pokračovala oprava krovů kostela, konkrétně oprava sanktusníkové
věžičky. Bohužel byla v horším stavu, než se očekávalo, proto musela být celá sundána
a nahrazena novou věžičkou. Vyměněna byla také podlaha v krovu, na níž věžička spočívá.
Demontáž a montáž byla velice náročná a musela být realizována pomocí autojeřábu. Nově
bylo provedeno také zavěšení starého zvonku z věžičky. Když byl z věžičky snímán kříž
a báň pod ním, byly v ní nalezeny dvě schránky ze zinkového plechu, které obsahovaly
historické dokumenty z roku 1884 a 1948.47 Při instalaci nové věžičky byla k těmto dvěma
schránkám přidána nová s letopočtem 2018 s dokumenty a informacemi o současné Horce.
Občané oceňují, jak nyní nová věžička září do širokého okolí.48

46

Viz Foto 36, 37.
Více viz P. Gorazd Cetkovský: Dobová svědectví z let 1884 a 1948. In: Horecký zpravodaj, 12/2018,
s. 6.
48
Viz Foto 38.
47
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8.

Pohyb obyvatelstva

Počet obyvatel k 31. 12. 2018: 2 475

Narozeno - 15 dětí: Valenta Ondřej, Kamínková Tereza, Martínek Matyáš, Razímová
Rozárie, Zbořilová Michaela, Polášková Veronika, Žatková Klára, Stroupková Ella,
Mášová Amálie, Nemrava Jan, Kalibánová Meda, Dragoun Jonáš, Dvořák Kristián,
Studničková Natálie, Ošťádalová Valerie.
Vítání občánků se v roce 2018 konalo 2x, a to 24. 2. (6 dětí) a 15. 9. (9 dětí).

Zemřelo – 21 občanů: Aleňáková Vlasta, Hejdová Bronislava, Valigurová Ludmila,
Králová Marie, Nejezchleba František, Kovařík Oto, Sobotková Jiřinka, Zatloukal
Břetislav, Franta Milan, Motáňová Jarmila, Dostál Jaroslav, Klásek Stanislav, Mačák
Petr, Pospíšil Zdeněk, Kamínek Josef, Zaorálková Helena, Stejskal Leopold, Koutná
Alena, Konrádová Ilona, Bubeníček Marián, Drozdeková Kateřina

Přistěhováno - 67
Odstěhováno - 49
Přestěhováno v rámci obce - 30
Počet sňatků uzavřených v matričním obvodu obce Horka nad Moravou – 37

V roce 2018 bylo přiděleno k novým budovám 9 čísel popisných.
K 31. 12. 2018 je v Horce 762 čísel popisných.
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9.

Další události a zajímavosti
Úplné zatmění Měsíce
Dne 27. července 2018 jsme mohli pozorovat úplné zatmění měsíce. Bylo neobvyklé

tím, že při něm Měsíc prošel přímo středem zemského stínu, což se stalo naposledy při
zatmění 15. června 2011. Vzhledem k tomu, že Měsíc byl tou dobou současně od Země
nejdále, šlo o nejdelší zatmění v 21. století.

Chodník ul. Školní a rekonstrukce ul. Albrechtovy
V polovině roku byl vybudován chodník na ul. Školní, takže cesta do školy je pro děti
nyní bezpečnější. Zároveň byla rekonstruována i silnice a vybudována parkovací místa
na části ul. Albrechtova od křižovatky s ul. Školní.49

Komplikace v dopravě
Od 11. 10. do 7. 12. 2018 byla kvůli opravě povrchu vozovky naplánovaná uzavírka
mezi Chomoutovem a Lazci (nakonec skončila o 14 dní dříve). Oficiálně sice objízdná trasa
vedla přes Litovel, ale většina aut si cestu zkracovala přes Horku. Důsledkem byly kolony aut
především na nám. Osvobození, zpoždění autobusů. Přejít silnici také nebylo snadné, zvláště
pro děti, které šly do školy v největší dopravní špičce.50

Návštěva prezidenta Olomouckého kraje
Prezident ČR Miloš Zeman navštívil se svou manželkou ve dnech 24.—26. září 2018
Olomoucký kraj. Při jedné ze svých cest projel také přes naši obec.

V roce 2018 se také pokračovalo v revitalizaci hřbitova, zejména v zadní části
urnového háje, kde byly vykáceny stromy, vybudován chodník a nově osazena zeleň.51

Svou činnost zdárně rozvíjí vodácký kemp Pádlo Morava. Kromě zvelebování zázemí
pro vodáky, vytvoření převozového voru mezi břehy Mlýnského potoka byly do kempu
instalovány sochy vodáků, které zhotovil řezbář Jiří Halouzka se svými syny.52

49

Viz Foto 39–41.
Více viz Příloha 9p, q, s, t.
51
Foto 42.
52
Více viz Příloha 9o.
50
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10. Přílohy
Příloha 1: Pozvánka na Horecký bazárek
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Příloha 2: Pozvánka na festival Horecké struny
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Příloha 3: Volební leták KDU-ČSL
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Příloha 4: Volební leták Sdružení nezávislých kandidátů
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Příloha 5: Volební leták ANO 2011
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Příloha 6: Volební leták KSČM
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Příloha 7: Školní časopis Tichý výkřik – speciální vydání k výročí 100 let vzniku ČSR
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Příloha 8: Speciální jídelníček v jídelně ZŠ a MŠ Horka nad Moravou k výročí 100 let
vzniku ČSR
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Příloha 9 – Články z novin
Příloha 9a
„Sněžení a dopravní nehody v kraji
V pátek 16. února 2018 během dopoledne vyjížděli profesionální hasiči
z Olomouckého kraje celkem k dvanácti dopravním nehodám.
•

5:46 hodin - Mohelnice - osobní vozidlo na střeše. Na místě dvě jednotky hasičů, které
zajistily vozidlo proti vzniku požáru. Nehoda bez zranění a bez úniku provozních
kapalin. Vozidlo po nehodě částečně zasahovalo do komunikace, hasiči pomáhali
policistům řídit dopravu.

•

6:40 hodin - Olomouc-Topolany - dopravní nehoda jednoho osobního vozidla. Na
místě zasahovaly dvě jednotky hasičů, které zajistily vozidlo proti vzniku požáru.
Nehoda se zraněním.

•

6:56 hodin - Olomouc-Bukovany - dopravní nehoda jednoho vozidla, na místě
zasahovaly dvě jednotky hasičů. Nehoda se zraněním.

•

6:58 hodin - Olomouc-Černovír - osobní vozidlo v příkopě, na místě jedna jednotka
hasičů, při nehodě nebyl nikdo zraněn a neunikaly žádné provozní kapaliny.

•

7:13 hodin - Dub nad Moravou - nehoda jednoho vozidla, které skončilo po nehodě
v poli, na místě zasahovaly tři jednotky hasičů, které zajistily vozidlo proti vzniku
požáru, nehoda se zraněním.

•

7:34 hodin - Pňovice - nehoda dvou osobních vozidel, se zraněním, silnice
neprůjezdná. Na místě zasahovala jedna jednotka hasičů z Litovle.

•

7:36 hodin - Olomouc-Topolany - dopravní nehoda jednoho vozidla, které havarovalo
do příkopy. Na místě jedna jednotka hasičů.

•

7:48 hodin - Kojetín - nehoda osobního vozidla, které skončilo v příkopě na střeše pod
srázem v hloubce asi 3 m, bez zranění, únik kapalin zasypali hasiči sorbentem, na
místě jednotka profesionálních hasičů z Kojetína.

•

8:36 hodin - Horka nad Moravou - osobní vozidlo havarovalo poblíž železniční trati,
hasiči ho vyprostili, doprava na trati byla na několik minut zastavena. Na místě
profesionální hasiči z Olomouce a hasiči Správy železniční dopravní cesty.

•

9:20 hodin - Olomouc - Holice - nehoda osobního vozidla a autobusu, bez zranění
a bez úniku provozních kapalin.

•

10:03 hodin - Olomouc-Neředín - vozidlo mimo komunikaci, bez úniku a bez zranění.
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•

10:06 hodin - Přerov-Buk - osobní vozidlo v příkopu na střeše, bez úniku provozních
kapalin a bez zranění.“53

Příloha 9b
„Hořící sauna zaměstnala hasiče
Ve čtvrtek 25. října 2018 byl v 11:11 hodin oznámen na operační středisko HZS
Olomouckého kraje kouř ze střechy rodinného domu v Horce nad Moravou.
Na místo vyjeli profesionální hasiči z Olomouce a dobrovolní hasiči z Olomouce
a Senice na Hané. Hasiči po příjezdu zjistili, že požárem je zasažena sauna uvnitř přístavby
rodinného domu. Požár se hasičům podařilo dostat pod kontrolu za několik minut po příjezdu,
proto se nikam nerozšířil. V průběhu likvidačních prací hasiči rozebírali obložení sauny
a dohašovali skrytá ohniska.
Výše škody byla předběžně vyčíslena na 25.000 Kč, příčina vzniku požáru je v šetření.
Při události nebyl nikdo zraněn.“54

Příloha 9c
„Nastoupila jsem do školy, kde se zastavil čas. A všude byly visací zámky, říká
ředitelka základky

Kateřina Glosová vypráví o tom, jak doputovala na místo ředitelky spící základní
školy v Horce nad Moravou. Místní radnice ji po nějaké době nechala jednat a ona školu
s kolegy probudila. Teď tu v čilém pohybu vzdělávají děti ostošest a učí se z vlastních
chyb. Pomáhají v tom i ostatním školám na Olomoucku.
Do téhle školy jsem nastoupila 1.července před devatenácti lety. Doteď si pamatuju
ten zvláštní pocit při procházení budovou, kde nikdo nebyl a kde jako by se zastavil čas. Třídy
měly rozbité lavice, hlavním prvkem mobiliáře byly na sobě narovnané sektorové skřínky
s petlicemi a visacími zámky. Některé nebyly zamčené, tak jsem je otevřela. Uvnitř byla změť
nejrůznějších předmětů, od kufříků na chemické pokusy obsahujících lahvičky s různými
neznámými tekutinami, po hřeben se zbytky vlasů… Kabinety, ředitelna to samé. Vůbec jsem
nevěděla, odkud začít. A jak jsem spolupracující a komunikující typ, nenapadlo mě nic jiného

53

Sněžení a dopravní nehody v kraji [cit. 20. 3. 2018]. Dostupné z WWW:
<http://www.hzscr.cz/clanek/snezeni-a-dopravni-nehody-v-kraji.aspx>.
54
Hacsiková, B.: Hořící sauna zaměstnala hasiče [cit. 20. 11. 2018]. Dostupné z WWW:
<https://www.hzscr.cz/clanek/horici-sauna-zamestnala-hasice.aspx>.
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než volat Haně Vaverkové, tehdejší ředitelce základky v olomouckém Droždíně, co mám
dělat. Bylo pro mě strašně důležité dostat podporu a radu od jiných lidí.
Zpátky časem
Vystudovala jsem učitelství, češtinu a výtvarku. Po škole jsem nejdřív sedm let
pracovala v družině, poslední dva roky jsem k tomu i učila, než jsem odešla na mateřskou
s druhým synem. Po mateřské jsem nastoupila už jako učitelka na jinou základku v Olomouci,
a tam jsem zůstala taky sedm let. V mém životě změny přicházejí po sedmi letech. Na tu
školu nás tenkrát přišlo nových asi osm najednou, jako náhrada za kolegy, kteří šli do
důchodu. To bylo fajn, ale nepřijali nás tam s otevřenou náručí. Starší členové sboru se
chovali celkem zatvrzele. Takoví ti učitelé, co přece vědí, jak se učí, ale neřeknou vám to.
Což mně moc nevyhovuje, potřebuju svoje nápady sdílet a diskutovat.
Já měla představu, že si to s těma děckama kromě učení taky máme nějak užít. Jsem
taková výletová. S jednou kolegyní jsme začaly pro své třídy výlety a exkurze organizovat.
Turistika, divadlo, poznávací cesty, i několikadenní. Jezdil s námi i jeden tatínek. Docela jsme
si to užívali, my i naši žáci. Konzervativní kolegové nad tím kroutili hlavou. Podle nich je
výlet za odměnu a děcka si to nezasloužila. No, byli starší a svým způsobem je chápu, už na
to neměli energii. Mně už by se dneska taky nechtělo do všech těch skopičin, přenechávám to
mladším. Ale nehledám důvody, proč by se to nemělo dělat, když mně se nechce.
Práce s lidmi je to hlavní
Začátky ředitelování byly těžké. Učitelský sbor byl vyděšený ze změny. Byla jsem pro
ně neznámá a nečitelná. A já nikoho ve škole neznala a strašně jsem chtěla komunikovat.
Hrozně těžko se sama rozhoduju, potřebuju slyšet lidi, co si o tom myslí. Naštěstí jsem se
mohla spolehnout na zástupkyni. Zdědila jsem ji po předchozím vedení, ale nešla proti mně
a byla velmi schopná, loajální vůči škole, a chápala mou vizi a nadšení. Další oporou byla
paní vychovatelka a pár učitelů, kteří byli sami naklonění změně. Postupně se to vyvrbilo tak,
že mi velmi pomáhala i kolegyně, která nejdřív, po mém nástupu, chtěla zakládat odbory,
v čemž jsem jí samozřejmě nebránila. (Pak je nezaložili, nenašli kromě vlastních obav žádný
jiný důvod). Moje vize nebyla kdovíjak promyšlená, ale základem byl spolupracující tým,
a oni to pochopili, pochopili, že chci, abychom spolu tady něco vytvořili, aby to žilo.
Tehdy bylo ve škole asi 300 dětí, nyní jich máme 450. Takže bylo i daleko méně
učitelů. Teď máme i asistenty, zkoušíme párové učení.
Kdo mě do toho uvrtal
Ještě jako učitelka jsem dálkově vystudovala tříletý obor Pedagogika a management.
Přišla s tím moje sestra z Přerova, speckařka neboli speciální pedagožka, že se to může hodit,
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a já jsem si řekla, že to chci taky. A ve dvou se to lépe táhne, takže jsme studovaly spolu
a ona teď říká, že zásadně přispěla k tomu mému pozdějšímu ředitelování, a to je fakt. Z mé
strany tam nebyl žádný přesný záměr, jen jakási nespokojenost s tehdejší situací a nejasný
výhled, že bych si mohla studiem rozšířit možnosti, šlo by s tím pak učit třeba na střední
pedagogické. O ředitelské pozici jsem neuvažovala. Druhý impulz přišel od Hany Vaverkové,
již zmíněné ředitelky, která byla aktivní v organizaci Přátelé angažovaného učení. Ta mě
popíchla. Ať prý místo vzdychání zkusím něco konstruktivního! A do třetice jeden z kolegů
učitelů, ten mě přesvědčoval, ať se stanu ředitelkou. Nakonec mě i upozornil na konkurz
na ředitele v této škole. Upřímně, já jsem se do toho nehrnula, ono je příjemnější remcat, než
na sebe převzít tak velkou odpovědnost. Člověk má odrostlé děti, chce si užívat života. Ale
nakonec jsem se přihlásila – a oni mě vybrali.
Vztahy s radnicí, od pěti k deseti
Vztahy s radnicí – se zřizovatelem – byly zpočátku krušné. Když jsem potřebovala
vyměnit stařičký počítač za nový, tehdejší starosta mi řekl „na co“, že mi stačí tabule a křída.
Ledničku, to ještě jo, to uznal, ale počítač ne. Kolikrát jsem od něj odcházela se slzami
v očích, zdrcená z toho kohoutovského přístupu, kterým mi ukazoval, kdo je tady pánem.
Jeho nástupce už byl fajn. Byl profesí automechanik, s počítačem se sám nekamarádil, ale
škole fandil. Za něj jsme se začali nadechovat, škola už byla suverénnější, začali jsme dělat
velkolepé projekty a radnice stála za námi. Pak přišla starostka – bývalá učitelka, učila tady
u nás, takže ví, o čem škola je, měli jsme podporu. S radnicí byla otevřená, férová
komunikace. Radní třeba všemu nerozumějí, ale dali na slova starostky, ona jim říkala „moji
kluci“. No a tahle paní starostka tu teď po mně školu přebrala jako ředitelka. Já jsem totiž
od 1. srpna oficiálně v důchodu a do školy chodím spíš na konzultace. Své jsem si tu
odpracovala s nadšením a teď zase někdo jiný.
Co je za tou změnou?
Jak jsem přenášela svou vizi a energii dál do týmu? Jezdili jsme na exkurze do
Droždína nebo do školy v Chrudimi, do škol, které byly mým vzorem. Hanka z Droždína mi
doporučila seminář Respektovat a být respektován, jak vést komunikaci se žáky. Kurz trval
rok, absolvovala jsem ho já, moje zástupkyně a tři učitelé. A pak jsme na něj posílali další
kolegy. Jak to jen šlo, zvali jsme školitele k nám a organizovali vzdělávání pro celou
sborovnu. Přelomová věc pro tým byl kurz „kritického myšlení“. Bylo vyloženě vidět, jak se
to učitelům líbí, jak se toho chytají, jak jim to pomáhá se strukturováním hodin. Nejdřív jsme
tím prošli sami jako žáci, to je nejlepší. Hezky každý pátek odpoledne a v sobotu. Kantoři to
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přijímali i proto, že jim nikdo nic nebral – chtějí učit frontálkou? Ať si tak učí. Ale nabídnete
jim metodu, díky které je učení snazší, a oni to hned zažijí na vlastní kůži ve své hodině.
Těch školení bylo daleko víc. Ale ona to není těžká práce, školit se, je to spíš zábava.
Aspoň pro mě to má vždy tak trochu podobu oněch výletů, které mě bavily se školáky.
Školení ovšem musí dávat smysl a pomoci vám i žákům.
Co nejlepšího školu potkalo
Hned zpočátku jsme přepracovali školní vzdělávací program, začlenili jsme si do něj
jednou měsíčmě projektové dny, a získali jsme na to evropský grant. Je to zajímavé, jak to
vzniká. Mnohokrát se mi stalo, že jsem si tak o něčem přemýšlela, snila, a on se objevil
někdo, kdo s tím pomohl. Je dobré snít! V tomhle případě to byl jeden rodič, pan Martínek,
přišel s tím, že si na projektové dny můžeme zažádat o evropský grant. A my jsme na něj
koukali a říkali „ale my to neumíme napsat, do těch jejich šablon a tabulek“, a on na to „to
není problém, vy vymyslíte obsah, a já vám to napíšu“. Dodal nám sebedůvěru a odvahu.
Získali jsme i další velký evropský grant, ale ten nás svazoval. To už jsme byli natolik silní
a vyspělí, že jsme si uměli přesně vyhodnotit, co nám vyhovuje, a co ne, co je pro nás
užitečné, a co nechceme nebo neumíme. No a pak jsme byli vybráni do projektu Pomáháme
školám k úspěchu.
Pomáháme školám k úspěchu je projekt podpory škol, ve kterém za relevantní
kritérium úspěchu považujeme jedině, podaří-li se skutečně zlepšit učení dětí. Základní škola
v Horce má výsledky potvrzené v testování žáků CLOSE. Škola má za sebou 5 let v projektu
a druhým rokem už je v roli „modelové školy“ – měla by se dělit s dalšími učiteli a sbory
o své zkušenosti, a také to dělá.
Hana Košťálová, programová ředitelka PŠÚ
Mít někoho, kdo vám poradí
To byla výhra. Dalo mi to zakotvení, cestu od vize k realizaci. I předtím již naše
snažení mělo výsledky, ale bylo to poněkud chaotické. Tady jsme najednou dostali možnost
odborného vedení. Jako potřebují mentora učitelé, potřebuje ho i ředitelka. Lidé z projektu
přišli k nám a byli ochotní nám naslouchat, pozorovat, jak to děláme, odpovídat na naše
otázky, předávat své zkušenosti, dávat zpětnou vazbu. To bylo pro mě to nejlepší, co jsem
zažila. A pro školu též. Teď předáváme, co umíme, dál.“55

55

Polanská, Jitka: Nastoupila jsem do školy, kde se zastavil čas. A všude byly visací zámky, říká
ředitelka základky [cit. 19. 9. 2018]. Dostupné z WWW: <https://www.rodicevitani.cz/skola-aucitele/reditele/nastoupila-jsem-do-skoly-kde-se-zastavil-cas-a-vsude-byly-visaci-zamky-rika-reditelkazakladky>.
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dr. Hrabálek žije v Horce nad Moravou. Fritscher, A.: Nápad z Olomouce posune medicínu. In:
Olomoucký deník, 2. 2. 2018, s. 3.
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Sluňákov voněl chlebem a předváděl živly. In: Olomoucký deník, 19. 2. 2018, s. 3.
Od skluzavky ke hradu. Lidé obdivovali bobry. In: Olomoucký deník, 12. 3. 2018., s. 2.
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Tauberová, D.: Metr za 4 tisíce korun! Ceny parce rostou. In: Olomoucký deník, 20. 4. 2018, s. 1 a 3.
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Mazal. M.: Z Hané na hokej stylově. In: Olomoucký deník, 7. 5. 2018, s. 1 a 14.
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Tauberová, D.: Musí uskakovat před auty. Stavbě chodníku brání vzdor místních. In: Olomoucký
deník, 8. 6. 2018, s. 3.
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Tajemná ryby obohatila vody Poděbrad. In: Olomoucký deník, 4. -6. 7. 2018, s. 2.
Tauberová, D.: Dům na dědině? Drahý špás. In: Olomoucký deník, 17. 8. 2018, s. 1 a 4.
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Tábořiště zdobí dvojice vodáků od Halouzky. In: Mf Dnes, 31. 8. 2018, s. 15.

94

Kronika obce Horka nad Moravou, rok 2018
Příloha 9p

70

70

Pášová, P.: S opravou silnice do Chomoutova město nesouhlasí. In: Olomoucký deník, 12. 9. 2018, s.
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Tauberová, D.: Cestáři: Horku opravíme. In: Olomoucký deník, 18. 9. 2018, s. 1 a 3.
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Tauberová, D.: Uzavírka na Chomoutov nemá razítko. Zatím. In. Olomoucký deník, 2. 10. 2018, s. 1
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Příloha 9t

73

73

Tauberová, D.: Horku u Olomouce dusí kolony. In. Olomoucký deník, 16. 10. 2018, s. 1.
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Babičkou roku je činorodá Alena Várošová z Mohelnice. In: Olomoucký kraj, říjen 2018, s. 3.
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11. Fotografická příloha75
Foto 1 Nové zastupitelstvo obce

Foto 2 Ostatky

75

Foto z archivu J. Krejčí (1–4, 9–12, 16–25, 27–42), J. Vepřka (5–8, 13–15), M. Hladišové (26).
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Foto 3 Ostatky

Foto 4 Dětský den
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Foto 5 Památka upálení mistra Jana Husa

Foto 6 Památka upálení mistra Jana Husa
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Foto 7 Památka upálení mistra Jana Husa

Foto 8 Památka upálení mistra Jana Husa
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Foto 9 Oslavy 100 let republiky

Foto 10 Oslavy 100 let republiky – Vystoupení 1. M
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Foto 11 Oslavy 100 let republiky – Vystoupení Senior klubu

Foto 12 Oslavy 100 let republiky – Vystoupení ASPV
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Foto 13 Oslavy 100 let republiky – Vystoupení učitelů

Foto 14 Oslavy 100 let republiky – Lampionový průvod
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Foto 15 Oslavy 100 let republiky – Lampionový průvod

Foto 16 Adventní koncert
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Foto 17 Adventní koncert

Foto 18 Adventní koncert
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Foto 19 Vánoční jarmark

Foto 20 Vánoční jarmark
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Foto 21 Vánoční jarmark

Foto 22 Vánoční jarmark
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Foto 23 Česko zpívá koledy

Foto 24 Česko zpívá koledy
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Foto 25 Česko zpívá koledy

Foto 26 Cvičenky ASPV
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Foto 27 Vynášení Morany

Foto 28 Vynášení Morany
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Foto 29 Tříkrálová sbírka

Foto 30 Tříkrálová sbírka
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Foto 31 Tříkrálová sbírka

Foto 32 Tříkrálová sbírka
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Foto 33 Tříkrálová sbírka

Foto 34 Tříkrálová sbírka
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Foto 35 Tříkrálová sbírka

Foto 36 Noc kostelů
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Foto 37 Noc kostelů

Foto 38 Opravená sanktusníková věžička

118

Kronika obce Horka nad Moravou, rok 2018
Foto 39 Nový chodník a rekonstrukce Albrechtovy ul.

Foto 40 Nový chodník a rekonstrukce Albrechtovy ul.

119

Kronika obce Horka nad Moravou, rok 2018
Foto 41 Nový chodník a rekonstrukce Albrechtovy ul.

Foto 42 Úprava hřbitova
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