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Rok 2011
Od roku 2011 se novou kronikářkou stala Mgr. Jaroslava Krejčí (roz. Vepřková),
rodačka z Horky, jež se zajímá o historii, zvláště tu regionální, a náš mateřský jazyk, které
také vystudovala na Filozofické fakultě University Palackého v Olomouci. Přesto se na úvod
věnujme vzpomínce na předchozí kronikářku, paní Mgr. Karlu Kolouškovou. Text je převzat
z Hanáckého kalendáře na rok 2012.

„Velcí odcházejí tiše – Za paní Karlou Kolouškovou

Když seřadíte data a slova, je vše prozaické, až neosobní, ale patří se to. Narozena
12. 12. 1943 v Šumperku, po základní škole nastupuje na gymnázium v Šumperku, po jeho
absolvování odchází na Pedagogickou fakultu UP do Olomouce, kde se seznamuje se svým
budoucím manželem a v roce 1963 se za něj provdala a přestěhovala do Horky nad Moravou,
kde žila až do své smrti. Po ukončení PF, kde studovala češtinu a ruštinu a následně němčinu,
dostala umístěnku do Pňovic, kde učila jeden rok. Další školní rok nastoupila do ZŠ v Horce,
kde učila celý život. V roce 1994 se na této škole stala ředitelkou až do odchodu do důchodu
v roce 2001. Jako zdatná češtinářka doučovala vnoučata v Plzni přes telefon a po dobu letních
prázdnin v Horce. Po odchodu do důchodu byla zakládající členkou klubu seniorů v Horce,
kde pracovala ve výboru. Zajišťovala různé zájezdy a besedy významných osobností
Olomoucka. Účinně se zapojila do pořizování hanáckých krojů pro členky klubu a sama
v kroji ráda chodila. Měla snahu se dále vzdělávat, a proto absolvovala několik semestrů
studia U3V. Dne 4. května 2011 skončil její souboj s nemocí, který trval 3 roky, zemřela
ve Fakultní nemocnici Olomouc.
Jen ti, kteří ji poznali osobně, mají před očima ženu podnikavou, která se dokázala
nadchnout pro věci a ty daly její škole či seniorklubu, a nejen jim, vždy něco nového
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a zajímavého. Byla tichou, ale nesmlouvavou korektorkou Hanáckého kalendáře, kam sama
přispívala…“1

1. Obecní záležitosti
1.1 Zastupitelstvo obce
Od říjnových voleb roku 2010 je v obci zvoleno jedenáctičlenné zastupitelstvo, které
pracuje v tomto složení:
Starostka: Mgr. Sylva Stavarčíková,
místostarosta - zastupující starostu: Ondřej Tománek,
místostarosta - výbor pro mimořádné události: Milan Vysloužil,
předseda finančního výboru: Vlastimil Sedláček,
předseda kontrolního výboru: Ing. Ivo Machar, Ph.D.,
členové zastupitelstva: Petr Konrád, Karel Dohnal, Vladimír Hladiš, Vojtěch Vitásek, Milan
Berka, Josef Koloušek.

1.2 Zasedání zastupitelstva obce
1.2.1 Usnesení č. 4 ze dne 3. 1. 2011
Složení slibu zastupitele
Předsedající v souladu § 69 odst. 2. zákona o obcích vyzvala člena zastupitelstva
ke složení slibu. Před složením slibu upozornila přítomné, že odmítnutí složení slibu nebo
složení slibu s výhradou má za následek zánik mandátu.
Složení slibu proběhlo tak, že zastupitel přečetl slib, pronesl „slibuji“ a podepsal se
na připravený arch. Složení slibu bylo bez výhrad.

1

Velcí odcházejí tiše. In: Hanácký kalendář 2012, s. 154.
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1.2.2 Usnesení č. 5 ze dne 31. 1. 2011
Zastupitelstvo obce schvaluje:

Jednací řád zastupitelstva, ruší jednací řád ze dne 13. 12. 2006.
Záměr pronájmu pozemku parcela č. 1084 na ul. J. Wolkera.
Smlouvy č. IP-8000159, č. IV-12-8005661/1, č. IV-12-8005008/1 o uzavření budoucí
smlouvy o zřízení věcného břemene s ČEZ Distribuce Děčín.
Členy výběrové komise pro hodnocení nabídek, kterou pověřuje i jako komisi
pro otevírání obálek pro výběr projektanta na zpracování územního plánu Horka
nad Moravou.
Předseda: Ing. Ivo Machar, Ph.D., členové: Milan Vysloužil, Ondřej Tománek,
náhradník: Karel Dohnal.
Prodej pozemku parcela č. 404/3 a 456/3, k. ú. Horka nad Moravou, Okružní ulice
za 100,-Kč za m2.
Smlouvu o zajištění obslužnosti se Statutárním městem Olomouc.
Možnost získání pozemku na ulici Nádražní od Úřadu pro zastupování státu.

Zastupitelstvo obce zamítá:

Odvolání proti usnesení zastupitelstva ze dne 20. 12.2 010 o výši ceny za pozemek
parcela č. 1069/8 ve výši 100,-Kč.

1.2.3 Usnesení č. 6 ze dne 9. 3. 2011
Zastupitelstvo obce schvaluje:

Rozpočet na rok 2011.
Pronájem pozemku par. č. 1084 za cenu 1,-Kč za 1m2.
Smlouvu o dílo č. 1/2011 s p. Ing. Losertem.
Výsledky výběrového řízení na projektanta Územního plánu – Ing. Arch. Petr Malý.
Pronájem bytu v ul. Školní 4.
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Darovací smlouva – Moravská cesta.
Jmenování členů komise pro otevírání obálek a komise pro hodnocení nabídek
na zakázky, které se neřídí zákonem o veřejných zakázkách – předseda komise Ing. Machar,
členové komise: p. Vysloužil, Tománek, náhradní členové komise: p. Dohnal, Vitásek.
Záměr pronájmu pozemku par. č. 635 a parc. č. 43 – zahrádky Olomoucká ulice
a u hřiště, parcely č. 1414 – 80 m2, ulice Podhradí.

Zastupitelstvo obce pověřuje:

Starostku obce zajištěním statika pro posouzení stavu mostu na ul. 1. Máje
a následném jednání s právníkem ohledně stavu mostu a případném omezení zatížení mostu.
Starostku obce jednáním s podnikem Lesy města Olomouce, a. s. na základě stížností
občanů na rychle jezdící auta z lesa.

Zastupitelstvo obce bere na vědomí:

Zrušení veřejné zakázky malého rozsahu na výběr zpracovatele projektové
dokumentace na projekt „Moravská stezka“ na území ORP Olomouc, k. ú. Horka
nad Moravou.

1.2.4 Usnesení č. 7 ze dne 28. 3. 2011
Zastupitelstvo obce schvaluje:

Výsledek výběrového řízení na zpracování projektu mostních konstrukcí a propustků
na cyklostezce „Moravská stezka na území ORP Olomouc, k. ú. Horka nad Moravou“ –
pro územní Výsledek rozhodnutí.
Nejvýhodnější nabídku podala firma Stránský, Hustý a partneři, s. r. o., Brno.
Současně zastupitelstvo schvaluje Smlouvu o dílo.
Výsledek výběrového řízení na zpracování projektu cyklostezky „Moravská stezka
na území ORP Olomouc, k. ú. Horka nad Moravou“ – pro územní rozhodnutí.
Nejvýhodnější nabídku podala firma Ing. Luděk Vrba, Olomouc.
13
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Současně zastupitelstvo schvaluje Smlouvu o dílo.
Pronájem zahrádky č. 635/11 na ul. Olomoucká pí. Ditrichové, Olomouc.
Změnu rozpočtu č. 1 na rok 2011.
Revokaci Obecně závazné vyhlášky č. 4/2010 (Usnesení zastupitelstva č. 3. bod 1.9),
týkající se poplatku za provozovaný hrací přístroj nebo jiné technické herní zařízení povolené
ministerstvem financí podle jiného právního předpisu, neboť v současné době se v obci žádný
výherní přístroj nenachází.

1.2.5 Usnesení č. 8 ze dne 2. 5. 2011
Zastupitelstvo obce

příslušné podle ustanovení § 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb. O územním
plánování a stavebním řádu (stavební zákon), za použití § 43 odst. 4 a § 55 odst. 2 stavebního
zákona, § 14 a přílohy č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb. o územně analytických podkladech,
územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, § 171 a
následujících zákona č. 500/2004 Sb., správní řád ve spojení s ustanovením § 188 odst. 4
stavebního zákona
vydává Opatření obecní povahy č. 1/2011 – změnu č. 4 Územního plánu obce Horka
nad Moravou, plné znění opatření obecné povahy je nedílnou součástí usnesení.

Zastupitelstvo obce schvaluje:

Závěrečný účet obce Horka nad Moravou s výhradou.
Záměr pronájmu parcely č. 1321/1 o výměře 30 m2 u břehu Mlýnského náhonu.
Záměr pronájmu parcel č. 1534/7 a 1534/8 – v lokalitě Poděbrady.
Záměr prodeje parcely č. 39.
Rekonstrukce oplocení předzahrádky u domu Albrechtova 2.
Změna rozpočtu č. 2 pro rok 2011.
Prodloužení nájemní smlouvy na zahrádky – p. Zedníčkovi na 1 rok, p. Chomcovi
a p. Stejskalovi na dobu neurčitou.
Přijetí příspěvku z rozpočtu Olomouckého kraje ve výši 20 000,-Kč /neinvestiční/
na úhradu výdajů na zajištění akceschopnosti jednotky sboru dobrovolných hasičů obce.
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Spolufinancování obce Horka nad Moravou výši 20 000,-Kč při úhradě výdajů
na zajištění akceschopnosti jednotky sboru dobrovolných hasičů obce.
Smlouvu

s Olomouckým

krajem

na

poskytnutí

příspěvku výši

20 000,-Kč

/neinvestiční/ na částečnou úhradu výdajů na zajištění akceschopnosti jednotky sboru
dobrovolných hasičů obce podle § 27, odst. 3, písm. b) zákona 133/1985 Sb. o požární
ochraně.

Zastupitelstvo obce zamítá:

Žádost p. Havlíčka, nám. Osvobození, o možnosti zajíždět do své zahrady z ulice
Albrechtova.
Žádost p. Učíka o odkoupení části parcely č. 822.

1.2.6 Usnesení č. 9 ze dne 25. 5. 2011
Zastupitelstvo obce schvaluje:
Prodej pozemku parcela č. 39, k. ú. Horka nad Moravou o výměře 366 m2 paní Marii
Macháňové za cenu 100,-Kč za m2.
Dělení pozemku parcela č. 1565 (ulice Olomoucká) geometrickým plánem
na jednotlivé stavební parcely a záměr jejich prodeje – v 1. etapě se bude jednat o prodej
19 parcel.
Cenu stavebních pozemků na parcele 1565 v rozmezí 1500,-Kč až 2000,-Kč za m2 dle
jejich polohy.
Zadání zpracování projektové dokumentace na přechody pro chodce v ulicích
nám. Osvobození, 1. máje, Skrbeňská a Olomoucká.
Výjimku v počtu dětí v MŠ – navýšení o jedno dítě v každém oddělení.

Zastupitelstvo obce pověřuje:

Pana Sedláčka Vlastimila – člena zastupitelstva obce – jednáním ohledně prodeje
stavebních parcel na ulici Olomoucká – parcela 1565.
15
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1.2.7 Usnesení č. 10 ze dne 20. 6. 2011
Zastupitelstvo obce schvaluje:
Cenu stočného od července 2011 ve výši 20,-Kč bez DPH za m3 odpadní vody.
Odkoupení pozemku parcela č. 911, k. ú. Horka nad Moravou od p. Františka
Navrátila za cenu 70,-Kč za m2.
Záměr pronájmu zahrádky na ul. Olomoucká, parcela č. 635/13.
Změnu rozpočtu č. 3.
Kompetenci

starostky obce

k provádění

jednotlivých

rozpočtových opatření

v následujícím rozsahu:
Do výše 15 000,-Kč v jednotlivém případě – pokud tyto změny nevyvolávají další
nároky na finanční prostředky obce (nezvýší se celkový rozpočet výdajů obce).
Rozpočtová opatření v částkách vyšších může starostka samostatně provádět jen
v případech:
- rozpočtového zapojení účelově přidělených finančních prostředků z jiných rozpočtů,
- kdy zapojení výdaje vyžaduje nutný výdaj na zajištění chodu obce v případě havárií
nebo stavu nouze, výdaj k odvrácení možných škod, dále když včasné provedení úhrady je
vázáno penalizací a dopady penalizace mohou výrazně překročit případná rizika
z neoprávněné úhrady.
Příslib spolupráce s obcí Křelov-Břuchotín na přípravě, realizaci a využívání výstupů
projektu „Vybudování sběrného dvora Křelov“.
Smlouvu o dílo č. 9/11 na zpracování žádosti o dotaci ze strukturálních fondů EU
na projekt „ Protipovodňová ochrana obce Horka nad Moravou“ s Evou Ťopanovou, Mírov.

Zastupitelstvo obce zamítá:

Odprodej pozemku parcela č. 1487/21, k. ú. Horka nad Moravou, o celkové výměře
475 m2.
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Zastupitelstvo obce bere na vědomí:

Urbanistickou

studii

70

rodinných

domů

a

skladovacích

objektů

firmy

SOLVIT, s. r. o., Holice na pozemku parcela č. 1505/1 a jejich žádost o změnu územního
plánu.

1.2.8 Usnesení č. 11 ze dne 17. 8. 2011
Zastupitelstvo obce schvaluje:

Smlouvu o zřízení věcného břemene č. IV-12-8005008, pozemek parcela č. 540,
zřízení a provozování zařízení distribuční soustavy s ČEZ Distribuce a. s., Děčín.
Smlouvu o zřízení věcného břemene č. IP-12-8008159, pozemek parcela č. 779,
zřízení a provozování zařízení distribuční soustavy s ČEZ Distribuce a. s., Děčín.
Uzavření smlouvy o stavebním spoření u Českomoravské stavební spořitelny, a. s.,
s cílovou částkou 1 100 000,-Kč a převedení částky 1 000 000 na účet stavebního spoření.
Změnu rozpočtu č. 5.
Záměr pronájmu pozemku parcela č. 1330, k. ú. Horka nad Moravou, výměra 75 m2
a pozemek parcela č. 1202, k. ú. Horka nad Moravou, výměra 450 m2.
Pořízení změny č. 5 Územního plánu obce Horka nad Moravou.
Prodej pozemku parcela č. 88/8, zastavěná plocha a nádvoří, k. ú. Horka nad Moravou
a stavby – jiná stavba na parcele č. 88/8, zapsaná na LV 10001 Římskokatolické církvi Horka
nad Moravou.
Výměna plynového kotle v dětském zdravotním středisku.

Zastupitelstvo obce zamítá:

Pronájem pozemku parcela č. 286 a 287, ul. Skrbeňská.
Úplatný převod pozemku parcela č. 383/2 k. ú. Horka nad Moravou od Úřadu
pro zastupování státu ve věcech majetkových a trvá na převodu bezúplatném.
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Zastupitelstvo obce bere na vědomí:

Změnu rozpočtu č. 4

1.2.9 Usnesení č. 12 ze dne 10. 10. 2011
Zastupitelstvo obce schvaluje:

Smlouvu o zřízení věcného břemene č. IP-12-8006937/001 s ČEZ Distribuce, Děčín
na parcele č. 1444/1.
Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene č. IE-12-8003162-1
s ČEZ Distribuce, Děčín na parcele č. 1128.
Rozhodnutí o pořízení změny č. 5 územního plánu obce Horka nad Moravou (§ 6,
odst. 5, písm. a) stavebního zákona).
Žádost o pořizování změny územního plánu Magistrátem města Olomouce (§ 6, odst.
6, písm. b) stavebního zákona).
Starostku obce Mgr. Sylvu Stavarčíkovou jako určeného zastupitele, který bude
spolupracovat s pořizovatelem změny územního plánu (§ 6, odst. 5, písm. f) stavebního
zákona ve vazbě na § 47 odst. 1 a 4, § 49 odst. 1 a § 53 odst. 1).
Záměr pronájmu části parcely č. 1202, k. ú. Horka nad Moravou o výměře 20 m2.
Členy inventarizační komise: předseda p. Vysloužil, členové: p. Berka, Vitásek,
Konrád, Mgr. Stavarčíková, Ing. Hladišová.
Změnu rozpočtu č. 6.
Vítěze výběrového řízení na realizaci přechodu pro chodce na ul. nám. Osvobození –
firmu Dopravní značení Svoboda s. r. o., Olomouc a Smlouvu o dílo s touto firmou.
Smlouvu o spolupráci při výběru dodavatele zemního plynu a elektrické energie (eaukce) s firmou ENTERplex s. r. o., Praha 9.
Bezúplatné zřízení věcného břemene – právo uložení a provozování tlakové kanalizace
na pozemku parcela č. 855/68, ost. plocha v k. ú. Horka nad Moravou, obec Horka nad
Moravou ve prospěch obce Horka nad Moravou.
Smlouvu o uzavření smlouvy o budoucí smlouvě s městem Olomouc o zřízení
věcného břemene obsahující právo uložení a provozování tlakové kanalizace na pozemku
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parcela č. 855/68, ost. plocha v k. ú. Horka nad Moravou, obec Horka nad Moravou
ve prospěch obce Horka nad Moravou.
Doplnění pravidel pro vytvoření a použití účelových prostředků „Fondu rozvoje
bydlení obce Horka nad Moravou“ takto: bod 5 – doplněn účel půjčky – opravy škod
způsobených živlem a havárií – lhůta splatnosti 4 roky, roční úroková sazba 6%, maximální
částka půjčky 50 000,-Kč, půjčka se poskytuje i mimo výběrové řízení.
Půjčku z Fondu rozvoje bydlení p. Čergeťové Blance ve výši 20 000,-Kč.
Čištění dešťové kanalizace v obci firmou Moravská vodárenská v rozsahu do 100 tis.
ročně.
Zastupitelstvo obce zamítá:

Žádost manželů Bendových, Olomouc o odkup části pozemku parcela č. 1252,
cca 700 m2.
Dotaci manželům Tichým na úpravu příjezdové komunikace.

1.2.10 Usnesení č. 13 ze dne 8. 12. 2011
Zastupitelstvo obce schvaluje:

Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene č. IV-12-8006969,
pozemek parcela č. 540 s ČEZ Distribuce, a. s., Děčín.
Smlouvu o zřízení věcného břemene č. IE-12-8000117/006, stavba „Horka
nad Moravou, 9 RD, úpravy TS, NN“, parcela č. 493/2 a 1576/131 s ČEZ Distribuce, a. s.,
Děčín.
Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č. 1027C1121 a dohody
o užívání č. 119N11/21 s Pozemkovým fondem ČR – obec jako budoucí oprávněný, pozemek
parcela č. 855/69 a 1507/1 – uložení a provozování, vedení inženýrských sítí.
Změnu rozpočtu č. 8 na rok 2011.
Obecně závažnou vyhlášku č. 1 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství.
Obecně závažnou vyhlášku č. 2 o místním poplatku za provoz systému
shromaždování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.
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Záměr pronájmu nemovitosti – vodovodu v části Sedlisko + některé části v Horce (dle
seznamu a plánku).

Zastupitelstvo obce zamítá:

Prodej části parcely č. 248/1 předzahrádka před domem Skrbeňská 22.
Prodej části parcely č. 196/1 jako příjezd k parcele č. 183.
Prodej části parcely č. 489 jako příjezd k parcele č. 529.

1.2.11 Usnesení č. 14 ze dne 19. 12. 2011
Zastupitelstvo obce schvaluje:

Pravidla provizoria pro rok 2012 – hospodaření obce se bude řídit rozpočtem roku
2011 bez investičních akcí, do schválení rozpočtu na rok 2012.
Dle Českého účetního standartu č. 708 – Rovnoměrný způsob odpisování
dlouhodobého majetku /bod 5.5/ a dle bodu 4.11 stanovuje hranici významnosti
pro zaúčtování zůstatkové ceny dlouhodobého majetku při vyřazení ve výši 10% ocenění
dlouhodobého majetku. S platností od 1. 1. 2012.
Změnu rozpočtu č. 9 na rok 2011.
Snížení příspěvku nově narozeným občánkům na 2 000,-Kč – pro občánky narozené
od 1. 1. 2012 s trvalým pobytem v obci.
Doplnění Usnesení č. 6 ze zasedání zastupitelstva ze dne 9. března 2011 –
Zastupitelstvo obce svěřuje starostce uzavírání nájemních smluv, kde předmětem smlouvy je
individuální zahrádkaření.
Pořízení změny č. 6 územního plánu obce Horka nad Moravou – týká se parcely
č. 1505/1, k. ú. Horka nad Moravou, navrhovatelem je SOLVIT, s.r.o., Staroholická 398,
Holice, vlastník pozemku. Jde o změnu z orné půdy na plochy bydlení včetně
protipovodňových opatření a plochy krajinné zeleně s vodní plochou.
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Zastupitelstvo obce zamítá:

Žádost o snížení nájmu Lékárny REMEDIA – výdejna léčiv na nám. Osvobození 31.
Odkup pozemku parcela č. 383/2, ul. Nádražní od Úřadu pro zastupování státu
ve věcech majetkových.

1.3 Přehled nových vyhlášek obce
Obecně závazná vyhláška č. 1/2011, o místním poplatku za užívání veřejného
prostranství (Příloha 1).
Obecně závazná vyhláška č. 2/2011, o místním poplatku za provoz systému
shromažďování, využívání a odstraňování komunálního odpadu (Příloha 2).

1.4 Obecní zpravodaj
Během roku 2011 vyšla 3 čísla Horeckého zpravodaje, a to v květnu, v srpnu
a v prosinci. Občané Horky se ze stránek zpravodaje dozvěděli o aktualitách z obecního
úřadu, ze školy či o sportovním a kulturním dění v obci.
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2. Hospodaření obce
2.1 Rozpočet obce na rok 2011
Příjmy
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Výdaje
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3. Veřejný život v obci
3.1 Kulturní akce
Rok 2011 začal v naší obci již tradičním novoročním ohňostrojem u obecního úřadu.
Leden a únor mohli občané protančit např. na Mysliveckém plese, Hasičském plese či
na Společenském plese ZŠ. Během plesové sezóny se nezapomnělo také na děti, pro něž byl
dne 22. ledna uspořádán dětský karneval.

V lednu proběhla Tříkrálová sbírka, organizovaná Charitou ČR, při níž se v naší obci
vybralo 21 299 Kč.

Dne 6. července proběhlo setkání k památce upálení mistra Jana Husa. Účastníci
setkání se sešli v Horce „u kapličky“, odkud následně vyšel slavnostní průvod za doprovodu
hudby, hanaček či hasičů v uniformách. Průvod se nejprve zastavil u pomníku
na nám. Osvobození, kde zazněla státní hymna a byla položena kytice, a poté pokračoval obcí
do areálu hasičské zbrojnice. Po projevech starostky a faráře Církve československé husitské
Františka Konvalinky byla zapálena hranice. Zábava pokračovala za hudebního doprovodu
J + J.

Ve dnech 20. – 21. května proběhl na „Sokolce“ 6. ročník country, trampského,
bluegrassového a folkového festivalu Horecké struny.

Řádně oslaven byl dne 3. června den dětí, které se mohly vyřádit při klaunovském
představení či na obří skluzavce a skákacím hradě.

Během letních měsíců se uskutečnilo několik tanečních zábav na „Sokolce“
a v hasičském areálu na Dolích.

3.2 Klub seniorů
I v roce 2011 pokračoval ve své činnosti místní Senior klub. Jeho členové, kterých je
v současné době 75, se scházeli 2x měsíčně, vždy ve čtvrtek v místnosti v budově mateřské
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školky. Mimo pravidelná setkání pořádal klub každé úterý cvičení a různé výlety či jiné
aktivity. Zde jsou některé z nich:
zájezdy a exkurze (Lednice, Valtice, hanácké muzeum v Cholině, litovelský pivovar,
Polský Těšín, Frýdek-Místek, ochotnické představení v Těšeticích, Vlastivědné muzeum
v Olomouci – výstava věnovaná Jiřímu Suchému a Semaforu, seriál Arabela, vánoční
jarmark ve stacionáři Jitro v Olomouci),
první seniorská olympiáda ve Skrbeni, výlet na kolech do klubu seniorů v Nákle,
přednášky: pana Mgr. Nepožitka o Číně a Filipínách, paní Blaženy Štěpánové
o technikách při výrobě drobné bižuterie, paní Knolové o čajích z Jižní Ameriky,
nadstrážmistra Policie ČR Petra Červinky o možném nebezpečí pro seniory,
výstavy: obrazy výtvarníka pana Kukala.

3.3 Knihovna
Každé úterý od 16 do 18 hodin je pro veřejnost otevřena místní knihovna, která sídlí
v budově základní školy. Chod zajišťuje paní Romana Janková. V roce 2011 bylo
registrovaných 86 čtenářů, z toho 43 do 15 let. Návštěv v knihovně bylo celkem 474, knih
bylo vypůjčeno 4 694. Během roku 2011 si mohli čtenáři vypůjčit 60 nových knih, tudíž
celkem bylo k dispozici 2 067 knih.
Knihovna však svou činnost neomezuje pouze na výpůjční služby, ale pořádala
například také „Noc s Andersenem“ (dne 3. dubna 2011), které se zúčastnilo přes 20 dětí, či
besedy pro žáky 1. stupně ZŠ a několikrát během roku proběhla tzv. „Herní odpoledne“, při
nichž si účastníci prověřovali své dovednosti ve hraní deskových her.

3.4 Sport v obci
3.4.1 TJ Sokol
3.4.1.1 Házená

V roce 2011 došlo k obnovení házenkářského oddílu TJ Sokol Horka nad Moravou.
V jarní části soutěže Středomoravského svazu házené bylo přihlášené jedno smíšené družstvo
- mladší žactvo, které teprve začalo sbírat své házenkářské zkušenosti. Na podzim už
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do soutěže vstoupily družstva dvě: mini žactvo a mladší žactvo. Obě družstva se zúčastnila
několika turnajů, kde zužitkovala nabyté dovednosti z tréninků. Mladší žactvo se pak také
zapojilo do podzimní sezóny Středomoravské divize mladších žáků.

3.4.1.2 Malá kopaná – futsal

Oddíl FC SOKOLKA HORKA má v ligových soutěžích futsalu 3 mužstva:
„A“ mužstvo, které se v sezoně 2010/2011 ve 2. lize umístilo na 8. místě, „B“ mužstvo, které
obsadilo 8. místo. Od sezony 2010/2011 se do soutěže zapojili i veteráni (hráči nad 37 let)
pod názvem JUNIORKA HORKA, kteří se umístili na 2. místě.

3.4.1.3 Asociace sport pro všechny

Cvičenky z odboru České asociace SPORT PRO VŠECHNY při TJ Sokol Horka se
ve dnech 10. – 16. 7. 2011 zúčastnily 14. světové gymnaestrády ve švýcarském městě
Lausanne. Na této mezinárodní přehlídce pohybových skladeb se sešlo 23 tisíc účastníků
z 55 národních výprav pěti kontinentů. Českou republiku zastupovalo 900 cvičenců
a cvičenek. Horeckou ASPV reprezentovaly Zdeňka Pospíšilová, Vlasta Dušková, Marie
Vepřková, Marie Thořová a Olga Kalvová ve skladbě „Prázdniny“. Ke svému vystoupení
doprovázenému melodiemi písniček Karla Gotta využily kromě širokého šátku také
netradičního cvičebního náčiní – „štětek“ na uklízení prachu.

3.4.1.4 Kuželkáři

Ve své sportovní aktivitě pokračovali v sezóně 2010/2011 kuželkáři TJ Sokol Horka
nad Moravou. Na kuželně HKK Olomouc získali počtvrté titul přeborníka družstev. Pevnou
ruku měli Antonín Smička, Václav Tománek, Libor Koudelný, František Zatloukal, Jiří
Vodák, Zdeněk Škoda, Karel Kamínek a Jaroslav Chodil.

3.4.1.5 FK Autodemont

FK Autodemont má zastoupení ve všech kategoriích v II. třídě okresní soutěže, jedná
se o: mladší benjamínky, starší benjamínky, mladší žáky, starší žáky, dorostence a muže.
V ročníku 2010/2011 se všechna družstva udržela ve své třídě, přičemž družstvo mužů
26

Kronika obce Horka nad Moravou, rok 2011
pod vedením pana Luďka Beneše mělo k postupu nejblíže, když se umístilo na 3. místě
a k postupu jim scházely 3 body. Dorostenci pod vedením Emila Beneše skončili na 10. místě,
starší žáci, které trénuje Luděk Beneš, byli na 4. místě. Družstvo mladších žáků, které má
na starosti Pavel Novák, se umístilo na 3. místě a mladší a starší benjamínci na 8. a 10. místě.

4. Investiční akce
V roce 2011 začal prodej obecních pozemků v lokalitě Olomoucká ulice. Nejprve bylo
k odkupu nabídnuto 19 parcel, jejichž výměra činila 465 m2 až 891 m2. Cena parcely se
odvíjela od její velikosti a představovala 1500,-Kč/m2 nebo 2000,- Kč/m2. K 31. 12. 2011
bylo zamluveno 11 parcel.

5. Školství – ZŠ a MŠ Horka nad Moravou
Mateřská škola měla ve školním roce 2010/2011 3 třídy: Koťátka, Montessori třídu
Žabiček a Sluníčka. Vedoucí učitelkou je Milana Zapletalová.
Základní školu v Horce nad Moravou vede ředitelka Mgr. Kateřina Glosová
a zástupkyně ředitele Mgr. Martina Hricová.

5.1 Součásti školy
Součásti školy

Kapacita

Mateřská škola

75

Základní škola

350

Školní družina

100

Školní jídelna ZŠ

420

Součást školy
Mateřská škola

Počet tříd/

Počet dětí/ žáků

oddělení
3

75
27

Počet dětí/žáků

Počet žáků

na třídu

na pedagoga
25
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1. stupeň ZŠ

8

165

20,6

2. stupeň ZŠ

5

112

22,4

Školní družina

4

97

24,3

24,3

Školní jídelna MŠ

x

75

x

x

Školní jídelna ZŠ

x

237

x

x

5.2 Pracovníci školy
Počet pracovníků celkem

42

Počet učitelů ZŠ

19

Počet vychovatelů ŠD

4

Počet učitelek MŠ

6

Počet správních zaměstnanců ZŠ

5

Počet správních zaměstnanců MŠ

2

Počet správních zaměstnanců ŠJ

6

Pedagogičtí pracovníci:
Glosová Kateřina Mgr.

Č – Vv

Hricová Martina Mgr.

M–Z

Hrušková Jana Mgr.

spec. ped

Kubíček Miroslav Mgr.

MRS, Aj

Nováková Hana Mgr.

1. stupeň

Nováková Irena Mgr.

1. stupeň

Nováková Jiřina Mgr.

1. stupeň

Švehlová Marta Mgr.

Č - ZT-Inf

Otavová Marcela Mgr., Bc.

1. stupeň, Aj

Pavel Richard Mgr.

M – Tv

Pavlíková Soňa Mgr.

spec. ped

Skácelíková Jana PhDr.

Č–D

Stavarčíková Sylva Mgr.

Př – Tv

Valušková Marcela Mgr.

Č – Vv

Vepřková Jarmila Mgr.

Č – Hv, Aj

28

Kronika obce Horka nad Moravou, rok 2011
Vrobelová Věra Mgr.

1. stupeň

Vymětal Jiří Mgr.

Č–D

Zámečníková Michaela Mgr.

1. stupeň

Zapletalová Milena Mgr.

M – Ch

Radoslava Klímová

učitelka MŠ

Lucie Čadílková

učitelka MŠ

Radomíra Tylichová

učitelka MŠ

Marcela Opavská

učitelka MŠ

Milana Zapletalová

učitelka MŠ

Kateřina Drahá Mgr.

psycholožka

Vychovatelé:
Krásná Soňa Mgr.
Žitníková Miluše
Kamínková Aneta Bc.
Ceplová Alena Bc.

Nepedagogičtí pracovníci:
Michaela Dohnalová

vedoucí ŠJ

Jarmila Alková

samostatná kuchařka

Miluše Stejskalová

samostatná kuchařka

Dana Rozmanová

pracovník obch. provozu

Božena Rumanová

pracovník obch. provozu

Ilona Vodáková

pracovník obch. provozu

Věra Horáková

uklízečka ZŠ

Marie Koppová

uklízečka ZŠ

Zdeňka Razímová

uklízečka ZŠ

Emil Razím

školník ZŠ

Irena Mlčúchová

uklízečka MŠ

Danuše Stroupková

školnice MŠ

Zdeňka Recová

sekretářka, pokladní
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5.3 Zápis k povinné školní docházce

Počet prvních tříd

Počet dětí zapsaných

Z toho počet dětí, které

Počet odkladů pro školní rok 11 -

do prvních tříd

nastoupily

12

3

58

51

7

Komentář: k zápisu se dostavilo 39 dětí z Horky, 1 z Bystrovan, 1 z Dolan, 7 z Olomouce, 8 z Chomoutova, 2 z
Křelova.

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

ze sedmého ročníku

gymnázia zřiz. krajem

3

2

soukromá gymnázia

-

-

církevní gymnázia

-

-

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

gymnázia

obchodní

zdravotní

průmyslové

akademie

školy

školy

2

-

1

ostatní

učební obor

střední školy

bez maturity

s maturitou
3

3

celkem

10

19

c) Na soukromé školy přijato:

gymnázia

obchodní zdravotní průmyslové
akademie

školy
-

školy
-

ostatní střední
školy

1

30

celkem

bez maturity

s maturitou
-

učební obor

-

1
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d) Počet žáků, kteří ukončili povinnou školní docházku:
Počet žáků, kteří ukončili povinnou školní docházku a odešli ze školy
v devátém ročníku: 20

v nižším ročníku: 0

5.5 Údaje o integrovaných žácích
Druh postižení:

Ročník

Počet žáků

Sluchové postižení
Zrakové postižení
S vadami řeči
Tělesné postižení

1. ročník

1

3., 4.

3

7. ročník

1

S kombinací postižení
S vývojovými poruchami učení
Specifická porucha chování

5.6 Školní aktivity
Žáci se mohli zúčastnit těchto akcí organizovaných ZŠ:
2x za školní rok sběr papíru,
projektové dny Místo, kde žijeme; Zdroje a energie; Život menšin; Jsme Evropané,
významné osobnosti, Den Země; Obrana spotřebitele, právní minimum, finanční
gramotnost; Evropa a svět nás zajímá, založení cestovních kanceláří, plánování školních
výletů,
vánoční turnaj v malé kopané,
vánoční jarmark,
sportovní odpoledne pro rodiče s dětmi a veřejnost,
dětský den s Malou kopanou,
pobyty v přírodě, výlety (Praha, Rožnov, Jeseníky),
zahradní slavnost,
účast žáků v rozličných soutěžích (Olympiáda v českém jazyce, Pythagoriáda, Zeměpisná
olympiáda, Konverzace v Aj, Mladý zdravotník, Mc Donald CUP, 3. - 5. třída, Pohár
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televize Polar, streethockey, Branný závod O putovní pohár primátora města Olomouce
aj.).

6. Pohyb obyvatelstva
Počet obyvatel v obci Horka nad Moravou k 31. 12. 2011 byl 2 321.

Narozeno – 33: Lukáš Rusler, Marie Deaková, Elen Chadimová, Justýna Vodičková,
Johanka Eliášová, Matyáš Valenta, Vít Nemrava, Jan Třetina, Vít Švajda, Viktorie Kadlecová,
Dominika Dvorská, Vojtěch Drexler, Adéla Sťahelová, Tereza Gajdová, Leo Rec, Anna
Cvetanová, Lucie Cvetanová, Mikuláš Frantík, Rebeka Koutníková, Tomáš Ocvirk, Barbora
Veverková, Jakub Hasa, Natálie Staňová, Laura Akrap, Hana Dokoupilová, Nikola Čepová,
Anna Hamplová, Matyáš Hrabálek, Julie Rádková, Patrik Hampl, Bára Špundová, Nicol
Zatloukalová, Petr Urban.

Zemřelo – 28: Vlasta Bolová, Jiří Nepustil, Jarmila Dostálová, Jiřina Najdekrová,
Anna Sťahelová, Rostislav Spáčil, Ladislava Poulíčková, Vladimír Svačinka, Josef Svozil,
Karla Koloušková, Vratislav Kopecký, Růžena Vitásková, Miroslav Nevěřil, Danuše Bailová,
Milan Šimek, František Machát, Jarmila Čapková, Miroslava Davidová, Vlastimil Sedláček,
Věra Šubrtová, Antonín Coufal, Karolina Vyhlídalová, Marie Janovská, Jaroslava
Zatloukalová, Jan Tihelka, Jiří Nepustil, Anežka Tichá, Štěpán Stejskal.

Přihlášení občané – 82
Odhlášení občané – 69
Přehlášení v roce 2011 v obci – 30

Manželství uzavřelo v roce 2011 20 párů, rozvedeno v roce 2011 bylo 8 manželství.
Na Obecním úřadě v roce 2011 uzavřelo manželství 15 párů.
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Věkové složení

ženy

muži

celkem

obce
Do 6 let

82

93

175

Od 7 do 18

113

140

253

Od 19 do 30

176

167

343

Od 31 do 40

200

222

422

Od 41 do 50

142

139

281

Od 51 do 60

157

158

315

Od 61 do 70

153

142

295

Od 71 do 80

97

65

162

Od 81 do 90

49

20

69

Od 91 do 100

2

4

6

Celkem

1171

1150

2321

Zajímavosti:

Nejstarší občanka v obci je paní Františka Machátová narozena 17. března 1917.

Četnost jmen

Četnost příjmení

Jana

62

Stejskalová

Jan

57

Bubeníčková 14

Marie

56

Hampl

14

Martin

55

Stejskal

14

Petr

55

Hamplová

13

Jiří

51

Kučera

12

Josef

48

Berková

11

Pavel

48

Koutný

11

Jaroslav

44

Machátová

11

Miroslav

44

Hana

41

Tomáš

41

33
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7. Trestná činnost
Od 1. 1. 2011 do 31. 12. 2011 bylo obvodním oddělením Policie ČR Olomouc 4 v obci
evidováno celkem 31 přestupků, z toho bylo 9 přestupků majetkové povahy a 22 ostatních,
zvláště se jednalo o přestupky proti občanskému soužití. Z tohoto počtu se podařilo objasnit
15 přestupků. Dále došlo na území obce v roce 2011 ke spáchání 30 trestných činů, přičemž
se jednalo o 20 majetkových trestných činů a 10 ostatních trestných činů. Z tohoto množství
se podařilo objasnit celkem 7 trestných činů.

8. Aktuální kauza
V roce 2011 se rozhořel spor o rozšíření kapacity skladu LPG umístěného v daňovém
skladu Horka nad Moravou (bývalý objekt VOZ). Proti této myšlence se postavilo vedení
obce i samotní občané, kteří iniciovali vznik petice. Podle odpůrců jsou případná rizika příliš
vysoká a navrhovaná opatření nepřesvědčivá. Také panuje obava z vyšší frekvence
dopravního ruchu, znehodnocení nemovitostí aj.
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9. Přílohy
Příloha 1
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Příloha 2
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Rok 2012
1. Obecní záležitosti
1.1 Zastupitelstvo obce
Zastupitelstvo obce od říjnových voleb roku 2010 pracuje v tomto složení:
Starostka: Mgr. Sylva Stavarčíková,
místostarosta - zastupující starostu: Ondřej Tománek,
místostarosta - výbor pro mimořádné události: Milan Vysloužil,
předseda finančního výboru: Vlastimil Sedláček,
předseda kontrolního výboru: Ing. Ivo Machar, Ph.D.,
členové zastupitelstva: Petr Konrád, Karel Dohnal, Vladimír Hladiš, Vojtěch Vitásek, Milan
Berka, Josef Koloušek.

1.2 Zasedání zastupitelstva obce
1.2.1 Usnesení č. 15 ze dne 6. 2. 2012
Zastupitelstvo obce schvaluje:

Žádost Sluňákova, o.p.s., Horka nad Moravou o změnu územního rozhodnutí
pro stavbu Návštěvnického střediska Dům přírody Litovelského Pomoraví z důvodu změny
polohy tří prvků v areálu.
Zřízení minipivovaru v domě ul. 1. máje 10 za daných podmínek.
Příspěvek pro Sociální služby pro seniory Olomouc na provoz pečovatelské služby
v obci ve výši 30 000,-Kč na rok 2012.
Přidělení nájemního bytu na ul. Školní 4 p. Martinu Kmentovi.
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Záměr prodeje parcela č. 1498/41, k. ú. Horka nad Moravou o výměře 30 m2.
Záměr pronájmu části parcely č. 1202, k. ú. Horka nad Moravou o výměře 160 m2.
Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene s firmou ČEZ Distribuce,
Děčín č. IV-12-8007116 na stavbu - kabelová trasa.
Výsledky výběrového řízení na projekt „Rozšíření a intenzifikace ČOV Horka
nad Moravou“, nejvýhodnější nabídku podala firma Ing. Petr Poštulka. Zastupitelstvo obce
schvaluje Smlouvu o dílo s touto firmou.
Podání žádosti o dotaci na zavedení separace a svozu bioodpadu v obci z Operačního
programu životní prostředí a komunikace u SFŽP. Podle § 84 odst. 2 písem. x) zákona č.
128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a dle ust. §47 odst. 5
zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění
pozdějších předpisů, zadání změny č. 5 územního plánu obce Horka nad Moravou ve znění
dle přílohy usnesení.

Zastupitelstvo obce bere na vědomí:

Vyhodnocení projednání návrhu zadání změny č. 5 územního plánu obce Horka
nad Moravou dle přílohy č. 2 usneseni.

1.2.2 Usnesení č. 16 ze dne 26. 3. 2012
Zastupitelstvo obce schvaluje:

Rozpočet na rok 2012.
Smlouvu o zřízení věcného břemene číslo IE-12-8000117/006 s ČEZ Distribuce, a.s.
Děčín na stavbu: ,,Horka nad Moravou, 9 RD, úprava TS, NN“.
Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č. 1008C1221 s Pozemkovým
fondem České republiky na stavbu veřejného osvětlení na parcele č. 1952/65.
Smlouvu se Statutárním městem Olomouc na pokrytí ztráty dopravce DPMO, a. s.,
v rámci integrovaného dopravního systému v roce 2012, na částku 1 003 720,-Kč.
Prodej pozemku parcela č. 1498/41, k. ú. Horka nad Moravou panu Luďkovi
Dvořákovi, výměra 30 m2, za cenu 100,-Kč za m2.
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Pronájem 160 m2 z parcely č. 1202, k. ú. Horka nad Moravou panu Stanislavu Čechovi
za účelem zřízení zahrádky, cena pronájmu 1,-Kč za m2 ročně.
Uzavření Licenční smlouvy č. 2/2012 s Martinem Duškem, Bělkovice-Lašťany,
IČO: 73818054 na období od 1. 4. 2012 do 31. 3. 2013 na vytvoření audio/vizuálních
záznamů.
Ing. Stanislava Loserta pro realizaci výběrového řízení na projektanta cyklostezky
na projekt pro územní řízení.
Zastupitelstvo obce ruší:

Bod 1.6. Usneseni č. 14 ze zasedání Zastupitelstva obce Horka nad Moravou ze dne
19. 12. 2011 - Pořízení změny č. 6 územního plánu obce Horka nad Moravou.

1.2.3 Usnesení č. 17 ze dne 21. 5. 2012
Zastupitelstvo obce schvaluje:

Uzavřeni Dohody o vytvoření společného školského obvodu pro 2. stupeň základní
školy s obcí Skrbeň.
Přijetí daru od Olomouckého kraje - motorového kalového čerpadla s příslušenstvím v
hodnotě 15 746,40-Kč pro jednotku SDH Horka nad Moravou.
Znění darovací smlouvy s Olomouckým krajem na výše uvedený majetek.
Výsledek výběrového řízení na zakázku malého rozsahu Protipovodňová opatření
obce Horka nad Moravou. Nejvýhodnější nabídku podala firma Pavel Kuběja - EMPEMONT
Valašské Meziříčí. Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu o dílo s touto firmou a pověřuje
starostku podpisem.
Výsledek výběrového řízeni na zakázku malého rozsahu Výměna dřevěných oken
za plastová v Základní škole a Mateřské škole Horka nad Moravou - objektu základní školy.
Nejvýhodnější nabídku podala firma DEKTRADE a. s., Praha. Zastupitelstvo obce schvaluje
Smlouvu o dílo s touto firmou a pověřuje starostku podpisem.
Výsledek výběrového řízeni na zakázku malého rozsahu Zpracování žádosti o dotaci
do ROP SM na projekt ,,Moravská stezka na území ORP Olomouc, k. ú. Horka nad Moravou
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a k. ú. Křelov. Nejvýhodnější nabídku podala firma Ing. Stanislav Losert, Olomouc.
Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu o dílo a pověřuje starostku podpisem.
Poskytnutí půjčky z Fondu rozvoje bydlení p. Petru Nápravníkovi ve výši 50 000,-Kč.
Záměr pronájmu zahrádky na parcele č. 43, výměra 267 m2.
Záměr pronájmu předzahrádky - parcela č. 1330, výměra 76 m2.
Změnu rozpočtu č. 2 na rok 2012.

Zastupitelstvo obce zamítá:

Žádost p. Petra Nejezchleby o půjčku z Fondu rozvoje bydlení obce Horka
nad Moravou pro nesplnění podmínek.
Žádost o rozšíření dětského hřiště v areálu Na Sokolce.
Žádost p. Jana Kamínka o směnu pozemku.

Zastupitelstvo obce bere na vědomí:

Změnu rozpočtu č. 1 ze dne 1. 4. 2012.

1.2.4 Usnesení č. 18 ze dne 27. 6. 2012
Zastupitelstvo obce schvaluje:

Závěrečný účet obce Horka nad Moravou za rok 2011 bez výhrad.
Smlouvu o podmínkách napojení, o spolupráci a součinnosti při realizaci
plynárenského zařízení a o smlouvě budoucí kupní č. 1312000246/152255 s SMP Net. s. r.o.,
Ostrava.
Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2012, kterou se stanoví část společného školského
obvodu pro 2. stupeň základní školy.
Smlouvu o zřízení věcného břemene IV-12-8005661/VB, Horka nad Moravou,
Družstevní ul. - parcela 779, s ČEZ Distribuce, a.s., Děčín.
Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene a Smlouvu o právu
provést stavbu č. IV-12-8007001/SOBS-001, parcely č. 1565, 540, 757 - ul. Olomoucká
s ČEZ Distribuce, a.s., Děčín.
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Navýšení kapacity Mateřské školy na nejvyšší povolený počet - 104 dětí od 1. 9. 2012.
Změnu rozpočtu č. 3.
Dodatek č. 1 ke Smlouvě s Ing. Luďkem Vrbou na projektovou dokumentaci
cyklostezky, z důvodu změny trasy cyklostezky.

1.2.5 Usnesení č. 19 ze dne 7. 8. 2012

Zastupitelstvo obce schvaluje:

Výsledky výběrového řízení na projektanta chodníku na ul. Olomoucká a Skrbeňská
pro územní řízení i stavební povolení. Nejvýhodnější nabídku podala firma IDOP Olomouc
a.s. Zastupitelstvo schvaluje Smlouvu o dílo s touto firmou a pověřuje starostku podpisem.
Dodatek ke Smlouvě o nájmu nebytových prostor s Mgr. Zdeňkou Temlíkovou, dojde
ke zkrácení výpovědní lhůty na tři měsíce.
Smlouvu o zřízení věcného břemene s ČEZ Distribuce, Děčín č. IV-12-8005853/001
na parcele č. 148/1.
Komisi pro otevírání obálek a hodnocení nabídek pro výběrové řízení na akci
„Zasíťování pozemků ul. Olomoucká“ v tomto složení: Ing. Ivo Machar, Ondřej Tománek,
Milan Vysloužil, Karel Váňa, Vojtěch Vitásek, Karel Dohnal, Ing. Libuše Kujová, Marcela
Štajgrová, Ing. Martina Hladišová, Ing. arch Petr Malý.
Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a souhlasu se zřízením stavby
s SMP Net, s.r.o. Ostrava, č. SNM 01/0485/2012/BVB týkající se parcely č. 1565 –
prodloužení plynovodu pro 24 RD, Olomoucká ul. I. etapa.
Mandátní smlouvu s firmou BM asistent, s. r. o., Olomouc, na přípravu a organizaci
výběrového řízení na akci „Zasíťování pozemků ul. Olomoucká“.
Změnu rozpočtu č. 4.
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1.2.6 Usnesení č. 20 ze dne 1. 10. 2012
Zastupitelstvo obce
ověřilo v souladu s ust. § 54 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování
a stavebním řádu / stavební zákon/, ve znění pozdějších předpisů, že Změna č. 5 územního
plánu obce Horka nad Moravou /ÚPO Horka nad Moravou/ není v rozporu:
1. s Politikou územního rozvoje České republiky, schválenou usnesením vlády České
republiky č. 929 ze dne 20. 7. 2009,
2. se Zásadami územního rozvoje Olomouckého kraje, vydanými Zastupitelstvem
Olomouckého kraje usnesením č. UZ/21/32/2008 ze dne 22. 2. 2008, po první aktualizaci
schválené Zastupitelstvem Olomouckého kraje dne 22. 4. 2011 /opatřeni obecné povahy,
kterým byla aktualizace vydána, nabylo účinnosti dne 14. 7. 2011/,
3. se stanovisky dotčených orgánů,
4. se stanoviskem Krajského úřadu Olomouckého kraje vydaným dne 4. 6. 2012
pod č.j. KUOK50151/2012.

vydává v souladu s ustanovením § 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb.,
o územním plánování a stavebním řádu /stavební zákon/, ve znění pozdějších předpisů,
za použití § 43odst. 4 a § 55 odst. 2 stavebního zákona, § 13 a přílohy č. 7 vyhlášky
č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci
a způsobu evidence územně plánovací činnosti, § 171 a následujících zákona č. 500/2004 Sb.,
správní řád, ve znění pozdějších předpisů, ve spojení s ustanovením § 188 odst. 3 a 4
stavebního zákona formou opatření obecné povahy Změnu č. 5 územního plánu obce Horka
nad Moravou, která je přílohou tohoto usnesení.

Zastupitelstvo obce schvaluje:

Změnu rozpočtu č. 6 na rok 2012.
Uzavřeni nájemní smlouvy na byt /garsonka/ na Školní 4 s Terezou Gottwaldovou
na 1 rok.
Půjčku z Fondu bydleni ve výši 50 000,-Kč pro p. Petra Nejezchlebu.
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Výsledek výběrového řízení na zasíťování pozemků ulice Olomoucká. Nejvýhodnější
nabídku podala firma MODOS s. r. o., Olomouc. Zastupitelstvo schvaluje Smlouvu o dílo
a pověřuje starostku podpisem.
Smlouvu o dílo s firmou HYDROSOFT Veleslavín na zhotovení Digitálního
povodňového plánu obce Horka nad Moravou za cenu 108 000,-Kč s DPH.
Dodatek č. 1 Smlouvy o zvýhodněném úvěru číslo 2003-3204-UV s Českomoravskou
záruční a rozvojovou bankou, a. s., Praha, pobočka Ostrava, IČO 44848943. Týká se změny
v zajišťovacích instrumentech.
Smlouvu o zřízení zástavního práva číslo 2003-3204-Nl s Českomoravskou záruční
a rozvojovou bankou, a. s., Praha, pobočka Ostrava, IČO 44848943.

Zastupitelstvo obce zamítá:
Odprodej parcely č. 494, výměra 1653 m2, k. ú. Horka nad Moravou.
Partnerství k projektu Založení aktivit a výukového centra environmentálního
vzdělávání pro předškolní děti a rodiny s dětmi na Olomoucku / Nadace Partnerství/.

Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
Změnu rozpočtu č. 5 z 6. 9. 2012.
Dohodu o úpravě vzájemných práv a povinností mezi vlastníky provozně související
infrastruktury s Vodohospodářskou společností Olomouc a.s.

1.2.7 Usnesení č. 21 ze dne 19. 11. 2012
Zastupitelstvo obce schvaluje:
Smlouvu o bezúplatném převodu nemovitostí č. UZSVM/OOL/6403/2012-OOLM s
Česká republika - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Praha, IČ:69797111 na
parcelu č. 383/2, ostatní plocha, ostatní komunikace.
Dodatek č. 1 ke Smlouvě o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a souhlasu se
zřízením stavby č. SNM/01/0485/2012/BVB ze dne 6. 9. 2012 s SMP Net. s. r. o., Ostrava,
IČ:27295567.
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Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2012 o místním poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.
Složení inventarizační komise.
Změnu rozpočtu č. 7.
Členství obce ve Sdružení obcí střední Moravy a členský příspěvek ve výši 6,-Kč
na obyvatele.
Záměr prodeje parcel č. 1565/41, 1565/42, 1565/43, 1565/44, 1565/45, 1565/46,
1565/47, 1565/48, 1565/49, 1565/50, 1565/51, 1565/52, 1565/53, 1565/54, 1565/60, 1565/65,
1565/66, 1565/67, 1565/71 k. ú. Horka nad Moravou, na ul. Olomoucká.
Záměr pronájmu nebytových prostor o velikosti 51 m2 v objektu nám. Osvobození 31.

Zastupitelstvo obce zamítá:
Prodej pozemku o velikosti 400 m2 v zahrádkářské oblasti na ul. Olomoucká.
Provedení opravy komunikace k domům na nám. Osvobozeni 36, 40, 42, 44.

1.2.8 Usnesení č. 22 ze dne 17. 12. 2012
Zastupitelstvo obce schvaluje:

V souladu s. ust. § 47 odst. 5 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování
a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, Zadání Územního plánu
Horka nad Moravou ve znění přílohy usnesení.
Smlouvu č. 11084091 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR
na dotaci ve výši 117 615,-Kč na ,,Protipovodňová opatření obce Horka nad Moravou“.
Rozpočet na rok 2013.
Změnu rozpočtu č. 9.
Výsledek výběrového řízení na Zpracování projektové dokumentace pro stavební
povolení na projekt ,,Moravská stezka na území ORP Olomouc, k. ú. Horka nad Moravou
a území ORP Olomouc, k. ú. Horka nad Moravou a k. ú. Křelov“. Nejvýhodnější nabídku
podala Regionální agentura pro rozvoj Střední Moravy.
Zvýšení nájmu za 1 m2 podlahové plochy v obecních bytech ul. Školní 4, na 30,-Kč
od 1. 2. 2013.
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Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 1 l/A/2012 s firmou MODOS Olomouc.
Pronájem nebytových prostor na nám. Osvobozeni 31 MUDr. Miluši Veselovské
od 1. 1. 2013.

Zastupitelstvo bere na vědomí

Vyhodnocení projednání Návrhu zadání územního plánu obce Horka nad Moravou ve
znění dle přílohy č. 2.
Rozhodnutí

o

poskytnutí

dotace

od

Ministerstva

životního

prostředí

č. CZ. 1.02/1.3.00/11.10821 „Protipovodňová opatření obce Horka nad Moravou“.
Změnu rozpočtu č. 8.

1.3 Přehled nových vyhlášek obce
Obecně závazná vyhláška č. 1/2012, kterou se stanoví část společného školského
obvodu pro 2. stupeň základní školy (více viz Příloha 1).

Obecně závazná vyhláška č. 2/2012 o místním poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů (více
viz Příloha 2).
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1.4 Obecní zpravodaj
V roce 2012 byla vydána 4 čísla Horeckého zpravodaje, a to v březnu, v červnu, v září
a v prosinci. Od závěru roku 2011 je jeho odpovědnou redaktorkou paní Marie Hovadíková.
Takto se představila v Horeckém zpravodaji 12/2011:

„Dobrý den! Sluší se nejen pozdravit, ale také představit – jmenuji se Marie
Hovadíková. Velmi ráda jsem se ujala přípravy Horeckého zpravodaje. Jsem novinářka
s dvacetiletou praxí, kterou jsem nabyla jako píšící redaktorka i rozhlasová reportérka.
Ačkoliv bydlím ve městě, venkov jsem si oblíbila a dlouhodobě se zajímám o to, co se kde děje
v Olomouckém kraji. Především však - jací tam žijí lidé, jak se jim daří, co je trápí. Je to
mnohdy velmi zajímavé poznání, které stojí za to sdělit ostatním. Z Horky nad Moravou
pocházela už dříve řada mých příspěvků, takže si dovolím navázat hlouběji na některá témata
a ráda zpracuji nová – samozřejmě s Vaší pomocí.“2

2

Horecký zpravodaj, 12/2011, s. 3.
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2. Hospodaření obce
2.1 Rozpočet na rok 2012
Příjmy
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Výdaje
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2.2 Závěrečný účet 2012
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3. Sčítání osob, domů a bytů 2011
V roce 2011 proběhlo sčítání osob, domů a bytů, přičemž rozhodným okamžikem
pro sčítání byla stanovena půlnoc z 25. března na 26. března 2011. Informace do sčítacích
formulářů se tak vyplňovaly podle skutečnosti platné v tento rozhodný okamžik. Výsledky
tohoto sčítání byly průběžně zveřejňovány až během roku 2012. Vzorové sčítací formuláře
a úplné výsledky obce Horka nad Moravou jsou uvedeny v příloze kroniky (Příloha 3, 4, 5).

Zde jsou představena vybraná data pro obec Horka nad Moravou:

Obyvatelstvo podle pohlaví a podle druhu pobytu, státního občanství, způsobu bydlení, národnosti
a náboženské víry
Obyvatelstvo celkem

Druh pobytu, státní občanství, způsob bydlení, národnost,
náboženská víra

abs.

Obyvatelstvo celkem

v tom

%

muži

ženy

2 336

100,0

1 159

1 177

2 328

99,7

1 153

1 175

4

0,2

3

1

narození v obci obvyklého bydliště

1 039

44,5

544

495

bydlící před rokem ve stejné obci

1 766

75,6

878

888

2 258

96,7

1 098

1 160

74

3,2

61

13

4

0,2

-

4

2 313

99,0

1 143

1 170

Slovenská republika

8

0,3

7

1

ostatní země EU

4

0,2

2

2

bez státního občanství

-

-

-

-

nezjištěno

4

0,2

2

2

1 389

59,5

653

736

267

11,4

144

123

-

-

-

-

slovenská

16

0,7

11

5

maďarská

-

-

-

-

německá

-

-

-

-

polská

2

0,1

1

1

romská

-

-

-

-

ruská

-

-

-

-

ukrajinská

-

-

-

-

vietnamská

-

-

-

-

neuvedeno

596

25,5

309

287

155

6,6

76

79

z toho:
s trvalým pobytem
s dlouhodobým pobytem

Obyvatelstvo podle způsobu bydlení:
osoby v bytech
osoby v zařízeních
osoby mimo byty a zařízení
Obyvatelstvo podle státního občanství:
z toho:
Česká republika

Obyvatelstvo podle národnosti:
z toho:
česká
moravská
slezská

Obyvatelstvo podle náboženské víry:
věřící - nehlásící se k žádné církvi ani náboženské společnosti
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věřící - hlásící se k církvi, náboženské společnosti

302

12,9

112

190

Církev adventistů sedmého dne

-

-

-

-

Církev československá husitská

52

2,2

14

38

195

8,3

76

119

16

0,7

10

6

Náboženská společnost Svědkové Jehovovi

4

0,2

-

4

Pravoslavná církev v českých zemích

1

0,0

1

-

Slezská církev evangelická augsburského vyznání

-

-

-

-

Starokatolická církev v ČR

-

-

-

-

785

33,6

419

366

1 094

46,8

552

542

z toho:

Církev římskokatolická
Českobratrská církev evangelická

bez náboženské víry
neuvedeno

Domovní fond
z toho
Domy

Domy celkem

Domy
celkem

rodinné
domy

Počet osob
bytové
domy

z toho
v rodinných
domech

celkem

652

634

9

2 258

1 968

590

573

9

2 258

1 968

551

547

2

1 934

1 889

obec, stát

4

1

1

42

2

bytové družstvo

-

-

-

-

-

22

18

4

198

56

1

397

389

-

1 199

1 179

2-3

185

184

1

796

789

4 - 11

-

x

-

-

x

12 a více

8

x

8

263

x

obydlené domy
z počtu domů vlastnictví:
fyzická osoba

spoluvlastnictví vlastníků bytů
domy s počtem bytů:
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4. Volby do zastupitelstev krajů
Hlasování ve volbách do zastupitelstev krajů se uskutečnilo v pátek 12. října 2012
v době od 14.00 hod. do 22.00 hod. a v sobotu 13. října 2012 v době od 8.00 hod.
do 14.00 hod.
Výsledky v Olomouckém kraji:3

Název uskupení

Počet hlasů

Česká strana sociálně demokratická
Komunistická strana Čech a Moravy
Koalice pro Olomoucký kraj společně se starosty
Občanská demokratická strana
TOP 09 a Starostové a nezávislí pro Olomoucký
kraj
ostatní
celkem (účast 35,67 %)

Počet hlasů

(absolutně) (v procentech)
47 238
26,7
40 379
22,82
19 459
11
19 308
10,91
10 905
39 595
176 884

Počet
získaných
mandátů
19
16
8
8

6,16
22,31

4
0
55

Výsledky v Horce nad Moravou:4

Okrsek
1
2
Celkem

Voliči v
seznamu
939
968
1907

Vydané
obálky
345
369
714

Volební
účast v %
36.74
38,12
37,44

3

Odevzdané
obálky
345
369
714

Platné
hlasy
324
353
677

%platných
hlasů
93,91
95,66
94,82

Volby
do
zastupitelstev
krajů
[
cit.
20.
11.
2012].
Dostupné
z WWW:
<http://www.volby.cz/pls/kz2012/kz411?xjazyk=CZ&xdatum=20121012&xobec=502545&xpm=0>.
4
Tamtéž.
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5. Veřejný život v obci
5.1 Kulturní akce
Již tradičně byl nový rok 2012 přivítán 1. 1. v 0.30 hod. ohňostrojem před obecním
úřadem. Během plesové sezóny si mohli občané zatancovat a pobavit se na plese
mysliveckém, školním či hasičském. Nechyběl ani dětský karneval a senior ples.

Opět po třech letech se v obci uskutečnily Ostatky. V sobotu 18. 2. v 9 hodin předala
paní starostka vládu nad Horkou a masky se vydaly na průvod obcí. Poté následovala zábava
na sále v Autodemontu (Foto 1, 2, 3).

Ve dnech 18. – 19. května proběhl v areálu na Sokolce 7. ročník festivalu Horecké
struny.

Dne 1. června byla v areálu na Sokolce uspořádána oslava Dne dětí. Návštěvníci si
mohli prohlédnout veterán auta, hasičské auto, zatančit si na pohádkové diskotéce, využít
nafukovací atrakce aj. Na závěr měla být skácena májka, ale to již vykonal někdo předchozí
noc.

Církev Československá husitská, Obec Horka nad Moravou a místní hasiči se podílely
na vzpomínkové oslavě u příležitosti Dne upálení Mistra Jana Husa. Od „horecké kapličky“
vyšel průvod do areálu na Dolech, kde 88 letá členka CČSH, paní Vlasta Stejskalová, zapálila
symbolickou hranici a poté následovala hudební zábava (Foto 4, 5, 6, 7). Malí hasiči potom
ukázali, co se už naučili, když předvedli požární útok.

V pátek 30.11. se uskutečnila 1. plesová veselice ve stylu Oldies a Retro horeckých
házenkářů.

5.2 Klub seniorů
Rok 2012 zahájil klub seniorů prohlídkou betlémů v Lošticích a Mohelnici. Nechyběl
také tradiční ples (25. 2.) a zajímavé přednášky a besedy, například s Mgr. J. Vymětalem

71

Kronika obce Horka nad Moravou, rok 2012
o jeho pobytu v Africe v Beninu, s redaktorkou Horeckého zpravodaje paní M. Hovadíkovou,
s RNDr. I. Macharem o cestě do Peru. Dále během roku navštívili členové klubu mj. výstavu
vějířů, oblečení a doplňků z období počátku 20. století a 1. republiky ve Vlastivědném muzeu
v Olomouci, expozici času a augustiniánský klášter ve Šternberku, zámek a klášter
v Letovicích, muzeum kočárů v Čechách pod Kosířem, výstavu Moravská vesnička v Brně,
Zlaté Hory. Seznámili se také s výrobou hanáckých kraslic, kterou předvedla paní
J. Doleželová, či voskovou technikou malování obrázků pod vedením paní Martinovské
ze Štěpánova.
V září se pro klub seniorů udála velká změna, neboť z důvodu rozšíření stávající
kapacity MŠ byl nucen opustit svou klubovnu a nadále se scházet v prostorách hasičské
zbrojnice v Sedlisku.

5.3 Knihovna
V roce 2012 bylo vypůjčeno celkem 2116 kusů knížek, z toho literatura pro dospělé
činila 1399 kusů a knih pro děti 717 kusů. Registrováno bylo 94 čtenářů, z nichž je 52
ve věku do 15 let. Knihovna také spustila své internetové stránky http://horka.knihovna.cz,
na nichž se dozvíte aktuální informace. Knihovna se podílí či organizuje různé akce, mezi něž
patří například již tradiční Noc s Andersenem, besedy s žáky, kuličkiáda nebo pasování
prvňáčků na čtenáře, jehož se letos zhostila spisovatelka Ivona Březinová.

5.4 Sport
5.4.1 Kuželkáři TJ Sokol Horka nad Moravou
Kuželkáři Tělovýchovné jednoty Sokola Horka nad Moravou získali v ročníku 20112012 již 5. titul Okresního přeborníka družstev. Na kuželně HKK Olomouc, kde hrají, se
o tento úspěch zasloužili: Jiří Vodák, Jaroslav Chodil, František Zatloukal, Antonín Smička,
Libor Koudelný, Karel Kamínek a Václav Tománek.
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5.4.2 Házená TJ Sokol Horka nad Moravou
Do soutěží se v ročníku 2011/2012 zapojila 3 družstva - mladší žactvo, mini žactvo
starší a mini žactvo mladší, přičemž všechna podávala vyrovnané výsledky a byl patrný herní
vzestup ve všech kategoriích. Domácí utkání se konají v areálu ZŠ Horka nad Moravou, kde
také probíhají tréninky (v zimě v tělocvičně).

Oddíl házené TJ Sokola Horka nad Moravou měl k 30. červnu 2012 133 členů, z toho
28 registrovaných u ČSH a 35 ve věku do 18 let. Výkonný výbor pracuje ve složení: Libor
Žůrek – předseda oddílu, Libor Vykydal - místopředseda, Petra Štanclová – tajemnice.
V sobotu 2. června 2012 oslavil oddíl házené TJ Sokola Horka nad Moravou 55 let
od založení. Odehrály se tři turnaje (mladších a starších mini žáků a turnaj Staré gardy
za účasti týmů Uničova, Brna, Droždína, Vsetína a slovenského týmu HK Holíč) a mistrovský
zápas mladšího žactva Horky proti týmu z Litovle. Návštěvníci mohli zhlédnout výstavu
o historii horecké házené, pro děti byly nachystány dovednostní soutěže.

6. Hasiči
6.1 Členové zásahové jednotky
Petr Hrbek (velitel zásahové jednotky), Radek Novák (velitel družstva), Milan Berka
(starosta sboru), Milan Vysloužil, Petr Saidler, Zdenek Bezloja (zástupce velitele družstva),
Lukáš Klevar, Radek Tománek, Ondřej Tománek, Petr Kondrád, Libor Vykydal.

6.2 Zásahy
Počet zásahů 7
Požár 5
Technická pomoc

1

Planný poplach

1
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Například 14. 11. požár uskladněného dřeva, který se šířil na budovu u chovného
rybníku v Horce, požár travního porostu na koupališti Poděbrady, povodňová pohotovostledové kry.

7. Školství - ZŠ a MŠ Horka nad Moravou
7.1 Součásti školy
Součásti školy

Kapacita

Mateřská škola

78

Základní škola

350

Školní družina

120

Školní jídelna ZŠ

420

7.1.1 Základní údaje o součástech školy
Součást školy
Mateřská škola

Počet tříd/

Počet dětí/ žáků

oddělení

Počet dětí/žáků

Počet žáků

na třídu

na pedagoga

3

78

26

13

1. stupeň ZŠ

10

193

19,3

x

2. stupeň ZŠ

5

113

22,6

x

Školní družina

4

120

30

30

Školní jídelna MŠ

x

78

x

x

Školní jídelna ZŠ

x

251

x

x

Komentář: Od roku 2003 jednu příspěvkovou organizaci tvoří mateřská škola, základní škola a
školní jídelna. Od 1. 9. 2011 byla navýšena kapacita MŠ na 78, kapacita ŠD na 120 dětí.

7.2 Materiálně-technické podmínky základní školy
Učebny, herny
Odborné

pracovny,

15 kmenových tříd, 2 herny ŠD, 2 oddělení jsou umístěna
ve třídě.
knihovna, Výtvarná, jazyková, kuchyňka, dílny, keramická, žákovská
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multimediální učebna

knihovna, 2 počítačové, chemie – fyzika, přírodovědná,
relaxační místnost.

Odpočinkový areál, zahrada, hřiště Po rekonstrukci, kolaudace v srpnu 2009.
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 pomůckami,
hračkami,

sportovním

nářadím Postupná obměna.

apod.
Vybavení

žáků

učebnicemi

a učebními texty
Vybavení

kabinetů,

laboratoří

a učeben pomůckami
Vybavení

školy

a výpočetní

Dokupujeme podle potřeby a finančních možností.
V rámci projektu modernizace učeben: jazyková, chemie –
fyzika s odborným kabinetem, přírodovědná, Montessori
třídy, relaxační místnost, dílny a venkovní učebna.

audiovizuální
technikou,

dataprojektory
Investiční rozvoj

2 PC pracovny, 3 interaktivní tabule, dataprojektory,
hlasovací zařízení.
Dokončení výměny topných těles a osvětlení.

7.3 Vzdělávací programy základního vzdělávání
Vzdělávací program

Zařazené třídy

Mateřská škola Místo k životu

3

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Naživo 1.6.2007 (viz
Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání, č.j. 31504/2004-22)

4. A, B., 5. A a 9. A

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Naživo+ 1.9.2009 (viz

1. A, B, 2. A, 3. A,

Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání, č.j. 31504/2004-22)

6. A, 7. A, 8. A, B

Školní vzdělávací program pro 1. stupeň – Montessori 24. 8. 2009
Školní vzdělávací program pro školní družinu Kamarádi, 3. 9. 2007
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7.4 Přehled pracovníků školy
7.4.1 Základní údaje o pracovnících školy
Počet pracovníků celkem

45

Počet učitelů ZŠ

22

Počet vychovatelů ŠD

4

Počet učitelek MŠ

6

Počet správních zaměstnanců ZŠ

5

Počet správních zaměstnanců MŠ

2

Počet správních zaměstnanců ŠJ

6

7.4.2 Údaje o pedagogických pracovnících
Učitelé
Jméno

Aprob
ace

Dé
lka praxe

úv

poznámka

azek

Čagánková Hana Mgr.

1. stupeň

0

20 1. B

Filipová Pavla Mgr.

Př - Tv

6

22

Glosová Kateřina Mgr.

Č – Vv

31

6

ředitelka

Hricová Martina Mgr.

M–Z

16

9

zást. řed.

Hrušková Jana Mgr.

Spec. ped

19

22

Kasalová Taťána Mgr.

1. stupeň

15

21

Kubíček Miroslav Mgr.

MRS, Aj

2

13 Mezin. rozvoj. studia

Nováková Hana Mgr.

1. stupeň

21

20 1. M

Nováková Irena Mgr.

1. stupeň

33

22

Nováková Jiřina Mgr.

1. stupeň

20

22

Otavová Marcela Mgr., Bc.

spec. ped

11

22

Pavel Richard Mgr.

M – Tv

23

22

Pavlíková Soňa Mgr.

spec. ped

26

20

1. A

Skácelíková Jana PhDr.

Č–D

23

22

koord. ŠVP

Švehlová Marta Mgr.

Č – ZT – Inf

5

18

správce PC (4)

Škarohlíd Jiří, Mgr.

M – Př

5

1
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Metodik

prevence,

Valušková Marcela Mgr.

Č – Vv

31

19

Vepřková Jarmila Mgr.

Č – Hv, Aj

6

20

Vrobelová Věra Mgr.

1. stupeň

32

22

Vymětal Jiří Mgr.

Č–D

6

22

Vymětalová Yvona Mgr.

1. stupeň

16

0

Zámečníková Mich. Mgr.

1. stupeň

2

22

Zapletalová Milena Mgr.

M – Ch

20

22

Burešová Toman Eva

1. stupeň

3

20 Od 10. 10. 2011 (Čad)

Hrnková Daniela

1. stupeň

17

22 Od 2. 5. 2012 (Zámeč)

Drahá Kateřina

výchovný poradce

nemoc

Školní
psycholog

Vychovatelé
Bačová Jiřina

Vych.

13

25,5

Žitníková Miluše

Vych.

28

23

Kamínková Aneta Bc. Vych.

2

26

Ceplová Alena Mgr.

1

15

Vych.

vedoucí vych.

Asistenti pedagoga
Kamínková Aneta Bc.

2. M

Ladislava Hufová

MŠ

Učitelé MŠ
Petra Hallová
Radoslava Klímová

učitelka MŠ

22

31

Lucie Čadílková

učitelka MŠ

6

31

Radomíra Tylichová

učitelka MŠ

15

31

Marcela Opavská

učitelka MŠ

31

31

Milana Zapletalová

učitelka MŠ

23

25
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7.4.3 Údaje o nepedagogických pracovnících
Ostatní pracovníci

Funkce

Ú

Stupeň vzdělání

vazek
Hana Nováková

vedoucí ŠJ

1,000

SŠ

Jarmila Alková

samostatná kuchařka

1,000

SOU

Miluše Stejskalová

samostatná kuchařka

1,000

SOU

Dana Rozmanová

pracovník obch. provozu

1,000

SOU

Božena Rumanová

pracovník obch. provozu

1,000

SOU

Ilona Vodáková

pracovník obch. provozu

1,000

SOU

Věra Horáková

uklízečka ZŠ

1,000

základní

Marie Koppová

uklízečka ZŠ

1,000

SOU

Zdeňka Razímová

uklízečka ZŠ

0,9

základní

Emil Razím

školník ZŠ

1,000

SŠ

Irena Mlčúchová

uklízečka MŠ

1,000

SŠ

Danuše Stroupková

školnice MŠ

1,000

SOU

Kateřina Mikulíková

sekretářka, pokladní

0,75

SŠ

7.5 Zápis k povinné školní docházce a přijímání žáků do středních škol
7.5.1 Zápis k povinné školní docházce
Počet dětí zapsaných Z toho počet dětí, které Počet odkladů pro školní rok

Počet prvních tříd

do prvních tříd
2

nastoupily
51

12 - 13
45

6

Komentář: K zápisu se dostavilo 26 dětí z Horky, 5 ze Skrbeně,13 z Olomouce, 4 z Chomoutova,
1 z Křelova, 1 z Náměště a 1 z Nákla.
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7.5.2 Výsledky přijímacího řízení
a) Na víceletá gymnázia přijato:
z pátého ročníku

ze sedmého ročníku

gymnázia zřiz. krajem

0

2

soukromá gymnázia

-

-

církevní gymnázia

-

-

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

gymnázia

obchodní

zdravotní

průmyslové

akademie

školy

školy

2

-

3

ostatní střední
školy

bez maturity

s maturitou
2

učební obor

7

celkem

10

24

c) Na soukromé školy přijato:

gymnázia

obchodní

zdravotní

průmyslové

akademie

školy

školy

-

-

ostatní střední
školy

bez maturity

s maturitou
-

učební obor

1

celkem

-

1

d) Počet žáků, kteří ukončili povinnou školní docházku
Počet žáků, kteří ukončili povinnou školní docházku a odešli ze školy
v devátém ročníku: 25

v nižším ročníku: 2

7.6 Údaje o integrovaných žácích:
Druh postižení:

Ročník

Sluchové postižení
Zrakové postižení
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S vadami řeči
Tělesné postižení

2. ročník

1

4., 5.

3

8. ročník

1

S kombinací postižení
S vývojovými poruchami učení
Specifická porucha chování

7.7 Školní aktivity
Projektové dny: Místo, kde žijeme; Výchova demokratického občana - Cena
demokracie; Multikulturní výchova; Žijeme vedle sebe; Mediální výchova pro 2. stupeň
Média kolem nás; Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech - Svoboda
a závislost.
Dvakrát během školního roku proběhl sběr papíru
Sportovní soutěže: např. vánoční turnaj v kopané, Novinářský kalamář v házené,
Mc Donald CUP, Pohár televize Polar ve florbalu.
Akce pro veřejnost: mj. Vánoční jarmark, Ples Sdružení rodičů, Dětský karneval
Sdružení rodičů, Vítání jara s jarními dílnami, Zahradní slavnost.
Účast v soutěžích: např. Olympiáda v českém jazyce, Zeměpisná olympiáda,
Konverzace v Aj, Mladý zdravotník, Pythagoriáda 6., 7., 8. r., Matematický klokan.

7.7.1 Zájmové odpolední aktivity
Název

Vyučující

Výtvarný kroužek

Mgr. Soňa Pavlíková

1. A

Keramika

Mgr. Taťána Kasalová

3. - 4. třídy

Keramika

Emil Razím

5. - 7. třída

Pěvecký

Mgr. Jarmila Vepřková

1. - 5. třída

Zdravotní kroužek

Mgr. Soňa Pavlíková

1. stupeň

Přírodovědný

Mgr. Jana Hrušková

1. M, 2. M

Miniházená

Libor Žůrek

2. třídy

Miniházená

Libor Žůrek

3. třídy

Miniházená

Libor Žůrek

4., 5. třídy
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Logopedie

Mgr. Soňa Pavlíková

Hra na kytaru

Vladimír Řehák

1. třídy

V rámci ŠD:
Aj pro začátečníky

Miluše Žitníková

Výtvarníci

Jiřina Bačová

Čtenář

Bc. Aneta Kamínková

Flétna

Bc. Aneta Kamínková

O koních

Mgr. Alena Ceplová

1. třídy

7.8 Nová okna v ZŠ
Kvůli havarijnímu stavu oken v ZŠ bylo rozhodnuto o jejich výměně. V roce 2012
proběhla výměna v pavilonech A, B a v tělocvičně. V příštím roce bude oprava pokračovat
na zbylých pavilonech. Celkové náklady činí 2 689 225,-Kč.

8. Pohyb obyvatelstva
Počet obyvatel v obci Horka nad Moravou k 31. 12. 2012: 2341.

Narozeno – 27 dětí: Jan Pokorný, Kristýna Sedláčková, Julie Blašková, Klára
Lukášová, Michael Riedel, Martin Krejčí, Kryštof Foretník, Alena Mokrejšová, Veronika
Vokálová, Tereza Vávrová, Eliška Veselá, Tereza Kovaříková, Elen Koryčanová, Vojtěch
Shrbený, Tomáš Kawulok, Jaroslav Kawulok, Šimon Stejskal, Kateřina Hojová, Bára
Mládková, Klaudie Abesková, Matyáš Jeřábek, František Filip Dvorský, Alena Kvítková, Elly
Krejčířová, Kristýna Ličková, Jakub Oborný, Denis Kulatý.

Vítání občánků proběhlo 3x za rok 2012, a to:
Dne 24. 03. 2012 (4 děti), 02. 06. 2012 (9 dětí) a 13. 10. 2012 (9 dětí).
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Zemřeli -14: Valentin Bouchal, Dobroslava Kamínková, Jarmila Vitásková, Martin
Dostál, Božena Hejtmanová, Marie Dostálová, Josef Valigura, Libuše Poláchová, Jaroslava
Kamínková, Jan Motáň, Jaroslav Vávra, František Nevima, František Albrecht.
Přistěhováno – 56 občanů,
Odstěhováno – 50 občanů
Přestěhováno v rámci obce – 43 občanů.
Uzavření manželství - občané z Horky nad Moravou – 7, uzavření manželství na OÚ
Horka nad Moravou z jiné obce – 7.
Rozvody – 9

9. Další zajímavosti
9.1 Televize Blik
Od dubna 2012 se Horka připojila k projektu televize BLIK, která natáčí reportáže
o různých sportovních, kulturních aj. akcích určitých obcí na Olomoucku. Na internetových
stránkách www.bliktv.cz se tak může každý podívat, co se v obci událo, a to nejen místní
obyvatelé, ale také rodáci a ostatní zájemci, kteří žijí v jiném koutu republiky či státě.
Natočené materiály taktéž mohou sloužit jako „videokronika“ obce. Televize BLIK vznikla
v roce 2009 v Bělkovicích – Lašťanech, přičemž v současné době je do projektu zapojeno
12 vesnic z okolí Olomouce.

9.2 Cyklostezka
Obec dále pokračuje ve snaze vybudovat cyklostezku podél silnice z OlomouceŘepčína do Horky. Navazovat bude na stávající cyklostezku, která končí u Poděbrad. Náklady
činí 7,1 mil. Kč, přičemž většina by měla být uhrazena z přiznané dotace z Regionálního
operačního programu Střední Morava. Aby se obec dověděla, jak občané vnímají tento záměr,
„byl v dubnu 2012 mezi občany obce proveden průzkum zájmu o výstavbu cyklistické stezky
z Horky nad Moravou do Olomouce. Lidé byli osloveni písemnými dotazníky, distribuovanými
přes žáky základní školy do jejich rodin a za spolupráce členů zastupitelstva obce. Dotazník
bylo možno vyplnit i on-line na webu obce. Respondenti vrátili 207 vyplněných tištěných
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dotazníků a on-line vyplnili 66 dotazníků. Celkem tedy bylo vyhodnoceno 273 dotazníků, které
zahrnovaly odpovědi od celkem 449 respondentů (jeden dotazník mohlo vyplnit společně více
respondentů).
Odpovědi uvedené v dotaznících jsou shrnuty v přehledné tabulce. Z vyhodnocení
vyplývá:
• Dotazníkového šetření se zúčastnilo cca 20 % obyvatel obce.
• Věková struktura respondentů nebyla vyhodnocena, protože většina respondentů ji
v dotazníku neuvedla.
• V rodinách respondentů statisticky průkazně převažují horská a silniční jízdní kola.
• Většina respondentů používá jízdní kola pro sport (177 případů) a turistiku (160
případů), minimum respondentů používá kola pro dopravu do zaměstnání (27) a do školy
(49).
Tento výsledek šetření koresponduje se současnou situací – vlivem absence bezpečné
cyklostezky se respondenti většinou obávají cestovat do Olomouce a zpět na jízdním kole
po frekventované silnici, na níž se stalo již několik smrtelných úrazů cyklistů.
Z dotazníkového šetření vyplývá, že po výstavbě cyklostezky by pokleslo užívání
automobilu v této trase u respondentů na 54 % stavu bez cyklostezky. Využívání kol na
přepravu v trase cyklostezky po její výstavbě by mezi respondenty vrostlo o 384 % oproti
dnešnímu stavu bez cyklostezky.
• Projekt výstavby cyklostezky „podporuje“ 66 % respondentů a dalších 30 %
respondentů považuje výstavbu cyklostezky „za užitečnou“. Celkově tedy drtivá většina
respondentů projekt výstavby cyklostezky vítá.
• Pouhá 3 % respondentů odpověděla, že cyklostezka „není potřebná“.
Závěr: Výsledek vyhodnoceného dotazníkového šetření prokazuje, že zájem
o cyklostezku v trase Horka nad Moravou je mezi obyvateli obce mimořádně vysoký a
naprostá většina projekt výstavby cyklostezky podporuje.“5

9.3 Kauza rozšíření skladu LPG
Ani rok 2012 nepřinesl ukončení sporu o rozšíření skladu LPG v areálu Delta Army.
Navzdory rozhodnutí státních úřadů se obec nevzdává a dál bojuje proti tomuto záměru.
Občané se k nesouhlasnému stanovisku mohli připojit pomocí petice „NE rozšíření
technologie daňového skladu LPG v areálu firmy DELTA ARMY s. r. o. Horka
nad Moravou!“ Jednalo se již o druhou petici, neboť Krajský úřad Olomouckého kraje zrušil
zamítavé stanovisko Magistrátu města Olomouce k rozšíření a vrátil věc k novému
projednání. Nelze pominout fakt, že Krajskému úřadu nevadí rozšíření skladu plynu, ale
zároveň nechce povolit nové plochy k bydlení v zóně havarijního plánování, která
mimochodem zabírá 2/3 obce. Tudíž by se v obci nemohly vytvořit téměř žádné nové plochy
k bydlení.

5

Horecký zpravodaj, 6/2012, s. 3.
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10. Přílohy
Příloha 1
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Příloha 2

OBEC HORKA NAD MORAVOU
Obecně závazná vyhláška č. 2/2012,
o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy,
třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
Zastupitelstvo obce Horka nad Moravou se na svém zasedání dne 19. listopadu usnesením
č. 21 usneslo vydat na základě § 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích,
ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č.
128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně
závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška“):

Čl. 1
Úvodní ustanovení
(1)

Obec Horka nad Moravou touto vyhláškou zavádí místní poplatek za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních
odpadů (dále jen „poplatek“).

(2)

Řízení o poplatcích vykonává obecní úřad.6

Čl. 2
Poplatník
(1)

Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání
a odstraňování komunálních odpadů platí7:
a)

fyzická osoba,
1. která má v obci trvalý pobyt,
2. které byl podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České
republiky povolen trvalý pobyt nebo přechodný pobyt na dobu delší než
90 dnů,
3. která podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky
pobývá na území České republiky přechodně po dobu delší 3 měsíců,
4. které byla udělena mezinárodní ochrana podle zákona upravujícího azyl
nebo dočasná ochrana podle zákona upravujícího dočasnou ochranu
cizinců,

b)

fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt
nebo rodinný dům, ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba, a to
ve výši odpovídající poplatku za jednu fyzickou osobu; má-li ke stavbě určené

6

§ 14 odst. 3 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
„zákon o místních poplatcích“)
7
§ 10b odst. 1 zákona o místních poplatcích
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k individuální rekreaci, bytu nebo rodinnému domu vlastnické právo více osob,
jsou povinny platit poplatek společně a nerozdílně.
(2)

Za fyzické osoby tvořící domácnost může poplatek platit jedna osoba. Za fyzické osoby
žijící v rodinném nebo bytovém domě může poplatek platit vlastník nebo správce.
Osoby, které platí poplatek za více fyzických osob, jsou povinny obecnímu úřadu
oznámit jméno, popřípadě jména, příjmení a data narození osob, za které poplatek
platí.8

Čl. 3
Ohlašovací povinnost
(1)

Poplatník je povinen ohlásit správci poplatku vznik své poplatkové povinnosti
nejpozději do 15 dnů ode dne, kdy mu povinnost platit tento poplatek vznikla, případně
doložit existenci skutečností zakládajících nárok na osvobození nebo úlevu od
poplatku.

(2)

Poplatník dle čl. 2 odst. 1 této vyhlášky je povinen ohlásit správci poplatku jméno,
popřípadě jména, a příjmení, místo trvalého pobytu, popřípadě další adresy pro
doručování.

(3)

Poplatník dle čl. 2 odst. 1 písm. b) vyhlášky je povinen ohlásit také evidenční nebo
popisné číslo stavby určené k individuální rekreaci nebo rodinného domu; není-li
stavba nebo dům označena evidenčním nebo popisným číslem, uvede poplatník
parcelní číslo pozemku, na kterém je tato stavba umístěna. V případě bytu je poplatník
povinen ohlásit orientační nebo popisné číslo stavby, ve které se byt nachází, a číslo
bytu, popřípadě popis umístění v budově, pokud nejsou byty očíslovány.

(4)

Ve stejné lhůtě jsou poplatníci povinni ohlásit správci poplatku zánik své poplatkové
povinnosti v důsledku změny pobytu nebo v důsledku změny vlastnictví ke stavbě
určené k individuální rekreaci, bytu nebo rodinnému domu.

(5)

Poplatník, který nemá sídlo nebo bydliště na území členského státu Evropské unie,
jiného smluvního státu Dohody o Evropském hospodářském prostoru nebo Švýcarské
konfederace, uvede také adresu svého zmocněnce v tuzemsku pro doručování.9

(6)

Dojde-li ke změně údajů uvedených v ohlášení, je poplatník povinen tuto změnu
oznámit do 15 dnů ode dne, kdy nastala.10

Čl. 4
Sazba poplatku
(1)

Sazba poplatku činí 400,-Kč a je tvořena:
a)

z částky 100,-Kč za kalendářní rok a

b)

z částky 300,-Kč za kalendářní rok. Tato částka je stanovena na základě
skutečných nákladů obce předchozího kalendářního roku na sběr a svoz
netříděného komunálního odpadu za poplatníka a kalendářní rok.

8

§ 10b odst. 2 zákona o místních poplatcích
§ 14a odst. 2 zákona o místních poplatcích
10
§ 14a odst. 3 zákona o místních poplatcích
9
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(2)

Skutečné náklady za rok 2011 na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu činily:
929 789,- Kč a byly rozúčtovány takto:
Náklady 929 789,- Kč děleno 2 388 ( 2343- počet osob s pobytem na území
obce + 45 - počet staveb určených k individuální rekreaci, bytů a rodinných domů, ve
kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba) = 389,- Kč. Z této částky je
stanovena sazba poplatku dle čl. 4 odst. 1 písm. b) vyhlášky ve výši 300,- Kč.

(3)

V případě změny místa pobytu fyzické osoby, změny vlastnictví stavby určené
k individuální rekreaci, bytu nebo rodinného domu v průběhu kalendářního roku se
poplatek platí v poměrné výši, která odpovídá počtu kalendářních měsíců pobytu nebo
vlastnictví v příslušném kalendářním roce. Dojde-li ke změně v průběhu kalendářního
měsíce, je pro stanovení počtu měsíců rozhodný stav k poslednímu dni tohoto
měsíce.11

Čl. 5
Splatnost poplatku
(1)

Poplatek je splatný jednorázově, a to nejpozději do 31. 3. příslušného kalendářního
roku.

(2)

Vznikne-li poplatková povinnost po datu splatnosti uvedeném v odst. 1, je poplatek
splatný nejpozději do 15. dne měsíce, který následuje po měsíci, ve kterém poplatková
povinnost vznikla, nejpozději však do konce příslušného kalendářního roku.

Čl. 6
Osvobození a úlevy
(1)

Od poplatku se osvobozují:
a) poplatníci, kteří v příslušném kalendářním roce mají trvalý pobyt v místě
ohlašovny, tj. Obecní úřad Horka nad Moravou a jejich skutečný pobyt není znám,
b) poplatníci, kteří se zdržují po celý příslušný kalendářní rok mimo území České
republiky,
c) poplatníci, kteří jsou v příslušném kalendářním roce minimálně 6 měsíců umístěni
ve zdravotnických zařízeních, domovech důchodců a ústavech sociální péče.

(2)

Nárok na úlevu od poplatků mají:
a) poplatníci, kteří v příslušném kalendářním roce dovrší 5 let a mladší ve výši 50 %,
b) poplatníci, kteří v příslušném kalendářním roce dovrší 70 let a více ve výši 50 %.

Čl. 7
Navýšení poplatku
(1)

Nebudou-li poplatky zaplaceny poplatníkem včas nebo ve správné výši, vyměří mu
obecní úřad poplatek platebním výměrem nebo hromadným předpisným seznamem.12

11
12

§ 10b odst. 5 zákona o místních poplatcích
§ 11 odst. 1 zákona o místních poplatcích
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(2)

Včas nezaplacené nebo neodvedené poplatky nebo část těchto poplatků může obecní
úřad zvýšit až na trojnásobek; toto zvýšení je příslušenstvím poplatku.13

Čl. 8
Odpovědnost za zaplacení poplatku
(1)

Je-li poplatník v době vzniku povinnosti zaplatit poplatek nezletilý, odpovídají za
zaplacení poplatku tento poplatník a jeho zákonný zástupce společně a nerozdílně;
zákonný zástupce má v takovém případě stejné procesní postavení jako poplatník.14

(2)

Nezaplatí-li poplatek poplatník nebo jeho zákonný zástupce, vyměří obecní úřad
poplatek jednomu z nich.15

Čl. 9
Zrušovací a přechodné ustanovení
(1)

Zrušuje se Obecně závazná vyhláška č. 2/2011, o místním poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních
odpadů, ze dne 6. 12. 2011.

(2)

Poplatkové povinnosti vzniklé před nabytím účinnost této vyhlášky se posuzují podle
dosavadních právních předpisů.

Čl. 10
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti dne 1. ledna 2013.

...................................
Ondřej Tománek
místostarosta

..........................................
Mgr. Sylva Stavarčíková
starosta

13

§ 11 odst. 3 zákona o místních poplatcích
§ 12 odst. 1 zákona o místních poplatcích
15
§ 12 odst. 2 zákona o místních poplatcích
14

88

Kronika obce Horka nad Moravou, rok 2012
Příloha 3: Vzorový formulář Sčítání osob, domů a bytů 201116

16

Sčítací formuláře [cit. 26. 8. 2012]. Dostupné z WWW:
<http://www.czso.cz/sldb2011/redakce.nsf/i/scitaci_formulare>.
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Příloha 4/1 Vzorový formulář Sčítání osob, domů a bytů 201117

17

Sčítací formuláře [cit. 26. 8. 2012]. Dostupné z WWW:
<http://www.czso.cz/sldb2011/redakce.nsf/i/scitaci_formulare>.
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Příloha 4/2 Vzorový formulář Sčítání osob, domů a bytů 2011
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Příloha 5/1 Vzorový formulář Sčítání osob, domů a bytů 201118

18

Sčítací formuláře [cit. 26. 8. 2012]. Dostupné z WWW:
<http://www.czso.cz/sldb2011/redakce.nsf/i/scitaci_formulare>.
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Příloha 5/2 Vzorový formulář Sčítání osob, domů a bytů 2011
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11. Fotografie
Foto 1 Ostatky (pí. starostka, M. Vysloužil, M. Berka)19

Foto 2 Ostatky

19

Foto 1, 2, 3[cit. 5. 4. 2013]. Dostupné z WWW.
<http://www.horka.cz/fotogalerie.do;jsessionid=233776965BCA96C52E54C550A470A1BF>.
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Foto 3 Ostatky 2012 (sál Autodemont)

Foto 4 Setkání k památce upálení Mistra Jana Husa (průvod)20

20

Foto 4, 5, 6, 7 archiv J. Krejčí.
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Foto 5 Setkání k památce upálení Mistra Jana Husa (průvod)

Foto 6 Setkání k památce upálení Mistra Jana Husa (pí. starostka S. Stavarčíková, faráři
R. Valušek a J. Křivánek)
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Foto 7 Setkání k památce upálení Mistra Jana Husa (zapálená hranice)
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ROK 2013
1. Obecní záležitosti
1.1 Výběr ze zasedání zastupitelstva obce Horka nad Moravou
Na zasedání dne 4. 2. 2013 byl mj. schválen prodej pozemku a kupní smlouva
na pozemek parcela č. 1565/46, k. ú. Horka nad Moravou, 848 m2, za cenu 1 272 000,-Kč,
panu Bc. Michalu Křepelkovi z Olomouce.21

Obecní zastupitelstvo na svém zasedání dne 25. 3. 2013 mj. schválilo:
Prodej pozemku a kupní smlouvu na pozemek parcela č. 1565/43, k. ú. Horka
nad Moravou, výměra 515 m2, manželům Jaroslavu a Aleně Judasovým z Olomouce za cenu
772 500,-Kč.
Prodej pozemku a kupní smlouvu na pozemek parcela č. 1565/44, k. ú. Horka
nad Moravou, výměra 512 m2, panu Radku Velnerovi z Olomouce za cenu 768 000,-Kč.22

Na zasedání dne 29. 4. 2013 schválilo zastupitelstvo mj.:
Prodej pozemku a kupní smlouvu na pozemek parcela č. 1565/54 , výměra 671 m2,
k ú. Horka nad Moravou, manželům Liboru a Bohumile Malínkovým z Olomouce za cenu
1 006 500,-Kč.
Dotaci pro WRC Lovecká chata 20 000,- Kč, pro Myslivecké sdružení Horka
30 000,-Kč, pro Holubáře 5 000,-Kč, pro včelaře 20 000,-Kč a oddílu malé kopané
na pořádání festivalu Rocková Horka ve výši 10.000,-Kč.
Poskytnutí příspěvku ZŠ a MŠ Horka nad Moravou ve výši 30 000,- Kč na oslavy
založení školy.
Uzavření partnerství s Římskokatolickou farností Horka nad Moravou při financování
opravy kostela.23
21
22

Více viz: Usnesení č. 23 ze zasedání zastupitelstva obce Horka nad Moravou ze dne 4. 2. 2013.
Více viz: Usnesení č. 24 ze zasedání zastupitelstva obce Horka nad Moravou ze dne 25. 3. 2013.
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Na zasedání zastupitelstva dne 30. 5. 2013 bylo mj. schváleno:
Prodej pozemku a kupní smlouvu na pozemek parcela č. 1565/67, výměra 675 m2,
za cenu 1500,- Kč za m2 panu Radku Učíkovi z Olomouce.
Prodej pozemku a kupní smlouvu na pozemek parcela č. 404/1 - cca 40 m2, cena za m2
100,-Kč, panu Janu Thořovi z Horky nad Moravou. 24

Dne 17. 6. 2013 bylo na zasedání mj. schváleno konání veřejné sbírky na zmírnění
následku povodní dle § 4, odst. 2 zákona č. 117/2001 Sb.25

Zastupitelstvo na zasedání dne 15. 7. 2013 schválilo mj.:
Prodej pozemků a kupní smlouvy na parcely č.:
1565/42 - kupující Veronika Jakešová z Drahotuší a Michal Fišr z Těšetic, výměra
518 m2, za cenu 794 982,-Kč včetně přípojek,
1565/53 - kupující manželé Denisa a Jan Válkovi z Olomouce, výměra 660 m2,
za cenu 1 050 018,-Kč včetně přípojek,
1565/65 - kupující manželé Gabriela a Vladimír Medkovi z Olomouce, výměra
608 m2, za cenu 955 161,-Kč včetně přípojek,
1565/66 - kupující manželé Jana a Bohumil Třískovi, Olomouc, výměra 608 m2,
za cenu 957 761,-Kč včetně přípojek.
Finanční dar občanům obce Kly u Mělníka na zmírnění škod po povodni v r. 2013
ve výši 25 790,-Kč.26

Na zasedání dne 30. 9. 2013 bylo mj. schváleno:
Poskytnutí příspěvku p. Romanu Pěrůžkovi na vybudování příjezdové komunikace
ke svému domu ve výši 10 000,-Kč.
Poskytnutí příspěvku Římskokatolické farnosti Horka nad Moravou na opravu fasády
kostela v Horce nad Moravou ve výši 200 000,-Kč.27

23

Více viz: Usnesení č. 25 ze zasedání zastupitelstva obce Horka nad Moravou ze dne 29. 4. 2013.
Více viz: Usnesení č. 26 ze zasedání zastupitelstva obce Horka nad Moravou ze dne 30. 5. 2013.
25
Více viz: Usnesení č. 27 ze zasedání zastupitelstva obce Horka nad Moravou ze dne 17. 6. 2013.
26
Více viz: Usnesení č. 28 ze zasedání zastupitelstva obce Horka nad Moravou ze dne 15. 7. 2013.
27
Více viz: Usnesení č. 29 ze zasedání zastupitelstva obce Horka nad Moravou ze dne 30. 9. 2013.
24
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Dne 25. 11. 2013 schválilo obecní zastupitelstvo mj.:
Poskytnutí finančního příspěvku organizaci Sociální služby pro seniory Olomouc
/pečovatelská služba/ na rok 2014 ve výši 30 000,- Kč.
Finanční příspěvek ve výši 500,- Kč, od roku 2013 každoročně, pro dárce krve –
držitele zlaté medaile Dr. Jánského.
Prodej pozemku parcela č. 1228/2, výměra 225 m2, panu Liboru Nečesanému,
Olomouc-Chomoutov za cenu 100,-Kč za m2 a úhradu vkladu do katastru nemovitostí.28

1.2 Obecní zpravodaj
Horecký zpravodaj vyšel v roce 2013 4krát, v březnu, v červnu, v září a v prosinci.
Odpovědnou redaktorkou je paní Marie Hovadíková.

2. Hospodaření obce
2.1 Dokončené investiční akce v roce 2013
Z vlastních prostředků:
Chodník Olomoucká: 4 101 000,-Kč
Zasíťování stavebních pozemků na ul. Olomoucká: 6 072 000,-Kč

Z dotací:
Hnědé popelnice na bioodpad: 500 ks - pro občany - 430 000,-Kč – 85 % dotace
Kontejnery na bioodpad pro potřeby obce: 4 ks - 103 000,-Kč – 85 % dotace
Auto na svoz kontejnerů na bioodpad: 2 093 000,-Kč – 85 % dotace
Rozhlas /protipovodňové opatření/: 2 132 286,-Kč – 85% dotace

28

Více viz: Usnesení č. 20 ze zasedání zastupitelstva obce Horka nad Moravou ze dne 25. 11. 2013.
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2.2 Rozpočet na rok 2013
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Celkem

45 423 970,00 Kč
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2.3 Závěrečný účet 2013
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3. Volby
3.1 Volby prezidenta ČR
Ve dnech 12. a 13. ledna 2013 si mohli občané ČR poprvé přímo zvolit svého nového
prezidenta. Rozhodující druhé kolo, ve kterém se utkal Miloš Zeman a Karel Schwarzenberg,
se konalo ve dnech 25. a 26. ledna 2013. Prezidentem ČR byl zvolen Miloš Zeman.
Celkové výsledky volby prezidenta:29

Okrsky

Voliči

Vydané

Volební účast

Odevzdané

celkem

v seznamu

obálky

v%

obálky

1. kolo

14904

8 435 522

5 171 666

61,31

5 168 161

5 143 966

99,53

2. kolo

14904

8 434 941

4 986 040

59,11

4 983 481

4 958 576

99,50

29

Volby
prezidenta
ČR
<http://volby.cz/pls/prez2013/pe2?xjazyk=CZ>.

[cit.

20.

108

10.

2013].

Platné hlasy

% platných
hlasů

Dostupné

z WWW:
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Výsledky v Horce nad Moravou:30

3.2

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR
Ve dnech 25. 10. – 26. 10. 2013 proběhly volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu

České republiky.

30

Volby
prezidenta
ČR
[cit.
20.
10.
2013].
<http://volby.cz/pls/prez2013/pe311?xjazyk=CZ&xnumnuts=7102&xobec=502545>.
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Celkové výsledky jsou následující:31

Strana
číslo

Platné hlasy

název

celkem

v%

1

Česká str. sociálně demokrat.

1 016 829

20,45

2

Strana svobodných občanů

122 564

2,46

3

Česká pirátská strana

132 417

2,66

4

TOP 09

596 357

11,99

5

HLAVU VZHŮRU - volební blok

21 241

0,42

6

Občanská demokratická strana

384 174

7,72

7

Romská demokratická strana

609

0,01

8

Klub angažovaných nestraníků

293

0

9

politické hnutí Změna

28 592

0,57

10

Strana soukromníků ČR

13 041

0,26

11

Křesť. demokr. unie-Čs. str. lid.

336 970

6,78

12

Volte Pr. Blok www.cibulka.net

1 225

0,02

13

Suver.-Strana zdravého rozumu

13 538

0,27

14

Aktiv nezávislých občanů

1 237

0,02

15

Strana Práv Občanů ZEMANOVCI

75 113

1,51

16

OBČANÉ 2011

455

0

17

Úsvit přímé demokr. T. Okamury

342 339

6,88

18

Dělnic.str. sociální spravedl.

42 906

0,86

20

ANO 2011

927 240

18,65

21

Komunistická str.Čech a Moravy

741 044

14,91

22

LEV 21-Národní socialisté

3 843

0,07

23

Strana zelených

159 025

3,19

24

Koruna Česká (monarch.strana)

8 932

0,17

31

Volby
do
PS
Parlamentu
ČR
<http://www.volby.cz/pls/ps2013/ps2?xjazyk=CZ>.

[cit.

110

1.

12.

2013].

Dostupné

z WWW:
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Výsledky v obci Horka nad Moravou:32

Strana
číslo

Platné hlasy

název

celkem

v%

2

Strana svobodných občanů

14

1,21

3

Česká pirátská strana

43

3,73

4

TOP 09

95

8,26

5

HLAVU VZHŮRU - volební blok

14

1,21

6

Občanská demokratická strana

64

5,56

9

politické hnutí Změna

5

0,43

10

Strana soukromníků ČR

0

0

11

Křesť. demokr. unie-Čs. str .lid.

76

6,6

13

Suver.-Strana zdravého rozumu

1

0,08

15

Strana Práv Občanů ZEMANOVCI

19

1,65

17

Úsvit přímé demokr. T. Okamury

134

11,65

18

Dělnic.str. sociální spravedl.

9

0,78

20

ANO 2011

231

20,08

21

Komunistická str. Čech a Moravy

178

15,47

22

LEV 21-Národní socialisté

0

0

23

Strana zelených

27

2,34

24

Koruna Česká (monarch. strana)

6

0,52

32

Volby
do
PS
Parlamentu
ČR
[cit.
<http://www.volby.cz/pls/ps2013/ps311?xjazyk=CZ&xkr>.
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4. Veřejný život v obci
4.1 Kulturní akce
Nový rok byl zahájen novoročním ohňostrojem u budovy OÚ dne 1. 1. 2013 v 0.30
hodin.
Během plesové sezóny se v sále Autodemontu konaly Myslivecký ples (12. 1.), Ples
ZŠ (18. 1.), Dětský karneval (19. 1.), Hasičský ples (1. 2.) a Ples seniorů (23. 2.).

Dne 30. dubna poprvé zorganizovaly paní učitelky z horecké MŠ pálení čarodějnic.
Průvod čarodějnic a čarodějů šel od budovy MŠ do areálu Na Dolech, kde byly nachystány
soutěže, tanečky u ohně a opékání špekáčků (Foto 1).

Od května do října probíhaly v areálu Na Sokolce „Country pátky pod kaštanem“,
na nichž se představili Freďáci, Country All, VSHG, Kajmani, Heřmánek, Dallas a Rensi
(více Příloha 1).

V pátek 17. května a v sobotu 18. května se na Sokolce konal 8. ročník country,
trampského, bluegrassového a folkového festivalu Horecké struny. Vystoupily skupiny
Hubertus, Kamarádi, Brzdaři, 3M+B, Náhoda, Karanténa či horecká Alibaba. K tanci
na country bálu hrál Heřmánek 1983 (více Příloha 2).

Den dětí se slavil 31. května v areálu Na Sokolce. Pro oslavence byla připravena
zábavná diskotéka, soutěže, nafukovací atrakce, ukázka výcviku psů, hasičské techniky,
projížďka na čtyřkolce. Na závěr byla také skácena májka.

Dne 6. července se konalo Setkání k památce upálení Mistra Jana Husa. Od kapličky
na nám. Osvobození vyšel průvod s hudbou, krojovanými, hasiči a všemi účastníky do areálu
Na Dolech, kde promluvila starostka Horky Sylva Stavarčíková a Rostislav Valušek, farář
Církve československé husitské (Foto 2, 4). U pomníku padlých na nám. Osvobození byla
položena kytice a zazněla státní hymna (Foto 3). Na Dolech paní J. Strnadová zapálila
symbolickou hranici (Foto 5), bylo připraveno bohaté občerstvení a k tanci a poslechu hrála
skupina J + J.
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Obec Horka nad Moravou se ve spolupráci s pěveckým sborem Římskokatolické
farnosti Horka nad Moravou připojila k akci Česko zpívá koledy, a tak si občané Horky mohli
ve středu 11. prosince večer zazpívat písně s vánoční tematikou u vánočního stromu
před budovou obecního úřadu (Foto 6).

4.2 Klub seniorů
Svou činnost v roce 2013 zahájil senior klub dne 17. ledna, kdy se sešlo jeho 35 členů
v klubovně v hasičské zbrojnici. Ještě předtím se však vypravili na prohlídku olomouckých
kostelů a betlémů. Během roku ve své klubovně přivítali paní M. Hovadíkovou, redaktorku
Horeckého zpravodaje, pana Charouze z Besipu, který připravil přednášku Senioři v dopravě,
paní Ing. Nepožitkovou, jež vyprávěla o své cestě na Srí Lanku.
Dne 23. února zorganizovali v sále Autodemontu svůj ples, kde také vystoupily
cvičenky ze senior klubu na písničku Být jako Robinson. K tanci a poslechu hráli
J+J Dostálovi.
Na Den seniorů klub navštívila paní starostka S. Stavarčíková, na akordeon zahrál pan
J. Konečný, o genealogii vyprávěl pan J. Machát a svou sbírku medailí ukázal pan V. Přikryl.
Pan V. Sedláček následně seniory pozval do svého podniku, kde je seznámil s výrobou
a provozem.
Z výletů připomeňme zájezd do Telče, do Třebíče, do litovelského muzea na výstavu
historických panenek, do Pradědovy galerie v Jiříkově, do Jívové na květinový bál, na nákupy
do Polského Těšína. Také se cvičenky senior klubu zúčastnily seniorské olympiády
ve Skrbeni.

4.3 Knihovna
V roce 2013 bylo zaregistrováno 105 čtenářů, z toho 74 do 15-ti let. Celkem bylo
vypůjčeno 1735 knih, z toho 98 naučné literatury pro dospělé, 997 krásné literatury
pro dospělé, 93 naučné pro děti a 547 krásné pro děti.
Díky peněz ze státního grantu získala knihovna nový výpůjční program a 1 počítač.
Během léta byla knihovna přestěhována do nových prostor – za tělocvičnou školy
(Foto 7 – 10). Do stěhování se zapojili především žáci a učitelé ZŠ.
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V dubnu se uskutečnila již tradiční Noc s Andersenem, které se zúčastnilo 21 dětí, jež
také přespaly v tělocvičně.
V červnu se konalo "Pasování prvňáčků na čtenáře". Do stavu čtenářského se tak
dostaly 2 třídy prvňáčků. Pasování se ujal Roman Prokeš ze Studia Bezkliky33, který také
představil, jak se vyrábí kniha.

4.4

Sport

4.4.1 Házená TJ Sokol Horka nad Moravou
Pro podzimní část sezóny 2012/2013 využívali pro své domácí zápasy starší žáci
armádní halu Dukly Olomouc Na Šibeníku, na jarní zápasy se přesunuli do Velké Bystřice.
Mladší žactvo a minižastvo své zápasy odehrály v areálu ZŠ v Horce nad Moravou. Že je
horecká házená kvalitní, dosvědčuje zájem špičkových klubů o jejich hráče. Do klubu DHK
Zora Olomouc byly uvolněny dvě hráčky a do klubu SK Velká Bystřice přestoupili
dva chlapci.

V sobotu 8. června byl při příležitosti připomenutí vzniku házené v Horce
nad Moravou uspořádán turnaj Staré gardy – 37. ročník memoriálu Vladislava Fleischmanna,
jehož se zúčastnila družstva z Brna, Uničova, Frýdku-Místku, Droždína či Holíče (SK).
Zároveň se představila družstva minižactva a mladších žáků.

K 6. 6. 2013 měl oddíl házené TJ Sokol Horka nad Moravou 145 členů, z toho
aktivních 36 registrovaných u ČSH a 53 ve věku do 18 let.

4.4.2 Kuželkáři TJ Sokol Horka nad Moravou
Kuželkáři, hrající na kuželně HKK Olomouc, získali již 6. titul Okresního přeborníka
družstev. Družstvo hraje ve složení: Václav Tománek, Zdenek Škoda, Libor Koudelný,
František Zatloukal, Antonín Smička, Jaroslav Chodil, Miroslav Rédl, Pavel Kamínek a Jiří
Vodák (vedoucí).
33

Více na WWW: <http://www.bezkliky.eu/knihovny-zive/>.
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5. Hasiči
5.1 Členové zásahové jednotky
Petr Hrbek (velitel zásahové jednotky), Radek Novák (velitel družstva), Milan Berka
(starosta sboru), Milan Vysloužil, Petr Saidler, Zdenek Bezloja (zástupce velitele družstva),
Lukáš Klevar, Radek Tománek, Ondřej Tománek, Petr Kondrád, Libor Vykydal.

5.2

Zásahy
Počet zásahů (požár): 2

První zásah se uskutečnil teprve 12. května. Jednalo se o požár nízké budovy
v Křelově. K dalšímu požáru malé chatky v Křelově vyjeli horečtí hasiči 7. prosince.

6. Školství – ZŠ a MŠ Horka nad Moravou
6.1 Součásti školy
Součásti školy

Kapacita

Mateřská škola

104

Základní škola

350

Školní družina

120

Školní jídelna ZŠ

420

6.1.1 Základní údaje o součástech školy
Součást školy
Mateřská škola
1. stupeň ZŠ

Počet tříd/

Počet dětí/ žáků

oddělení

Počet dětí

Počet žáků na

na třídu

pedagoga

4

78

26

13

10

193

19,3

x
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2. stupeň ZŠ

5

113

22,6

x

Školní družina

4

120

30

30

Školní jídelna MŠ

x

78

x

x

Školní jídelna ZŠ

x

251

x

x

Komentář: Od roku 2003 jednu příspěvkovou organizaci tvoří mateřská škola, základní škola
a školní jídelna. Od 1. 9. 2012 byla navýšena kapacita MŠ na 104, Čtvrté oddělení Montessori
bylo otevřeno 24. 9. 2012.

6.2 Materiálně-technické podmínky základní školy
Učebny, herny

16 kmenových tříd, 2 herny ŠD, 2 oddělení jsou umístěna
ve třídě.

Odborné

pracovny,

knihovna, Jazyková, kuchyňka, dílny, keramická, žákovská knihovna,

multimediální učebna

2 počítačové, chemie – fyzika, přírodovědná, relaxační
místnost.

Odpočinkový areál, zahrada, hřiště Po rekonstrukci, kolaudace v srpnu 2009.
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 pomůckami, Postupná obměna
hračkami,

sportovním

nářadím

apod.
Vybavení

žáků

učebnicemi Dokupujeme podle potřeby a finančních možností.

a učebními texty
Vybavení

kabinetů,

a učeben pomůckami

laboratoří V rámci projektu modernizace učeben: jazyková, chemie –
fyzika s odborným kabinetem, přírodovědná, Montessori
třídy, relaxační místnost, dílny a venkovní učebna.

Vybavení

školy

a výpočetní

audiovizuální 2 PC pracovny, 6 interaktivních tabulí, dataprojektory,
technikou, hlasovací zařízení.

dataprojektory
Investiční rozvoj

Výměna oken v pavilonu A, B a částečně v tělocvičně.
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6.3 Vzdělávací programy základního vzdělávání
Vzdělávací program

Zařazené třídy

Mateřská škola Místo k životu

4

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Naživo 1. 6. 2007 (viz

5. A, B

Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání, č.j. 31504/2004-22)
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Naživo+ 1. 9. 2009
(viz

Rámcový

vzdělávací

program

pro

základní

1. A, 2. A,

vzdělávání, B, 3. A, 4. A, 6. A,

č.j. 31504/2004-22)

7. A, 8. A, 9. A, B

Školní vzdělávací program pro 1. stupeň – Montessori 24. 8. 2009

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

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

4

6.4 Přehled pracovníků školy
6.4.1 Základní údaje o pracovnících školy
Počet pracovníků celkem

50

Počet učitelů ZŠ

24

Počet vychovatelů ŠD

4

Počet učitelek MŠ

8

Počet správních zaměstnanců ZŠ

5

Počet správních zaměstnanců MŠ

3

Počet správních zaměstnanců ŠJ

6

6.4.2 Údaje o pedagogických pracovnících
Učitelé
Jméno

Aprobace

Vzdělání

Délka
praxe

1.

Cellarová Marie Mgr.

1. stupeň

VŠ

1

2.

Filipová Pavla Mgr.

Př - Tv

VŠ

7
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3.

Glosová Kateřina Mgr.

Č – Vv

VŠ

32

ředitelka

4.

Hricová Martina Mgr.

M–Z

VŠ

17

zást. řed.

5.

Hrnková Daniela Mgr.

1. stupeň

VŠ

18

1. M, 2. M

6.

Hrušková Jana Mgr.

spec. ped

VŠ

20

7.

Kristová Kateřina Mgr.

1. stupeň

VŠ

13

8.

Kubíček Miroslav Mgr.

Aj

VŠ

3

9.

Nováková Hana Mgr.

1. stupeň

VŠ

22

1. M, 2. M

10.

Nováková Irena Mgr.

1. stupeň

VŠ

34

1. A

11.

Voráčová Inka Mgr.

1. stupeň

VŠ

21

12.

Otavová Marcela Mgr., Bc.

spec. ped

VŠ

12

13.

Pavel Richard Mgr.

M – Tv

VŠ

24

14.

Pavlíková Soňa Mgr.

spec. ped

VŠ

26

15.

Skácelíková Jana PhDr.

Č–D

VŠ

23

koord. ŠVP

16.

Škarohlíd Jiří Mgr.

M – Př

VŠ

6

ICT

17.

Valušková Marcela Mgr.

Č – Vv

VŠ

32

preventista

18.

Vlčková Jitka Mgr.

1. stupeň

VŠ

11

19.

Vrobelová Věra Mgr.

1. stupeň

VŠ

32

20.

Vrtalová Markéta Mgr.

Tv – Nj

VŠ

15

21.

Vymětal Jiří Mgr.

Č–D

VŠ

6

22.

Zapletalová Milena Mgr.

M – Ch

VŠ

21

23.

Malenovský Martin Mgr.

Aj

VŠ

0

výchovná poradkyně

Vychovatelé
Bačová Jiřina

vychovatelka

SŠ

14

Žitníková Miluše

vychovatelka

SŠ

29

Kamínková Aneta Mgr.

vychovatelka

VŠ

3

Smitková Veronika

vychovatelka

SŠ

0

VŠ

3

3. M

vedoucí vychovatelka

Asistenti pedagoga
Kamínková Aneta Mgr.
Hrnčiříková Eva Bc.

Př – spec ped. 2. st.

VŠ

0

1. stupeň

Malenovský Martin Mgr.

Č – Ov

VŠ

0

2. stupeň
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Učitelé MŠ
Petra Hallová

učitelka MŠ

SŠ

15

Radoslava Klímová

učitelka MŠ

SŠ

23

Lucie Čadílková

učitelka MŠ

SŠ

7

Radomíra Tylichová

učitelka MŠ

SŠ

16

Marcela Opavská

učitelka MŠ

SŠ

32

Milana Zapletalová

učitelka MŠ

SŠ

24

vedoucí učitelka

Eva Mezuliánková

učitelka MŠ

SŠ

15

od 24. 9. 2012

Ladislava Hufová

učitelka MŠ

SŠ

1

od 1. 10. 2012

6.5 Zápis k povinné školní docházce a přijímání žáků do středních škol
6.5.1 Zápis k povinné školní docházce

Počet prvních tříd

Počet dětí zapsaných Z toho počet dětí, které Počet odkladů pro školní
do prvních tříd

2

nastoupily

rok 13 - 14

56

47

5

Komentář: K zápisu se dostavily dětí z Horky, ze Skrbeně, z Olomouce, z Chomoutova, z Křelova,
z Příkaz a Bystrovan.

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

ze sedmého ročníku

gymnázia zřiz. krajem

3

-

soukromá gymnázia

-

-

církevní gymnázia

-

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

gymnázia

obchodní

zdravotní

průmyslové

akademie

školy

školy

6

2

ostatní střední
školy

2

celkem

bez maturity

s maturitou

3

učební obor

7

10

30

c) Na soukromé školy přijato:

gymnázia

obchodní

zdravotní

průmyslové

akademie

školy

školy

2

-

-

ostatní střední
školy

maturity

s maturitou
-

učební obor bez

2

celkem

-

d) Počet žáků, kteří ukončili povinnou školní docházku:
Počet žáků, kteří ukončili povinnou školní docházku a odešli ze školy
v devátém ročníku: 34

v nižším ročníku:

6.6 Údaje o integrovaných žácích
Druh postižení

Ročník

Počet žáků

Se sluchovým postižením
Se zrakovým postižením
S vadami řeči
S tělesným postižením

3. M

1

S vývojovými poruchami učení

2. B, M, 5. A

3

Se specifickou poruchou chování

9. A + 3. M

1+ 1

S kombinací postižení
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6.7 Školní aktivity
6.7.1 Projekty, projektové dny, soutěže, akce pro rodiče
Na začátku září se konaly výjezdové semináře zaměřené na osobnostní a sociální
výchovu, proběhly odpolední akce pro děti a rodiče tříd na prvním stupni.
Během školního roku se uskutečnily projekty: Olomouc, Naše obec, Les ve škole –
škola v lese, Lovci mamutů, Třídíme odpad, Vesmír, Životní dovednosti, Dětská práva,
Egypt, Evropské národy, Děti a svět, Evropa, Evropa a svět nás zajímá (v anglickém
a německém jazyce), Absolvent, Zdraví.

V prosinci se konal tradiční vánoční jarmark a turnaj v malé kopané.
Dvakrát během školního roku proběhl sběr papíru.
Sdružení rodičů pořádalo školní ples a dětský karneval (18. a 19. 1.).
Zápis do 1. třídy se uskutečnil dne 25. 1.
Ve dnech 12. – 18. 5. jeli žáci 8. a 9. ročníku na exkurzi do Londýna. Pro děti
z 1. až 3. tříd byla zorganizovaná škola v přírodě ve dnech 17. – 21. 6.
Závěr školního roku patřil Zahradní slavnosti.

Žáci reprezentovali školu také na různých soutěžích např.: Pythagoriáda. Cvrček,
Kadet, Konverzace v Aj, Mladý zdravotník (žáci 5. A se umístili v okresním kole na 2. místě),
Coca cola cup, celostátní soutěž v kopané (2. místo v krajském semifinále, 9. - 16. v ČR),
přebor škol v malé kopané (2. místo v okresním kole).

6.7.2 Zájmové odpolední aktivity
Název

Vyučující

Věková kategorie

Keramika

Emil Razím

5. - 6. ročník

Kopaná

Emil Beneš

1. - 9. ročník

Miniházená

Libor Žůrek

2. - 5. ročník

Mgr. Markéta Vrtalová
Přírodovědný

Mgr. Jana Hrušková
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Zdravotní

Mgr. Soňa Pavlíková

Šachy

Mgr. Richard Pavel

1. - 5. ročník

Mgr. Miroslav Kubíček
Mgr. Martin Malenovský
Náboženství

Marta

Magdalena

Šmídová,

řádová sestra
Hra na kytaru

Vladimír Řehák

Aj s rodilou mluvčí

Liah Fiala

20 žáků 1. stupně ve třech
skupinách

V rámci ŠD:
Aj pro začátečníky

Miluše Žitníková,

1. třídy

Mgr. Daniela Hrnková
Keramika

Jiřina Bačová

2. - 3. ročník

Čtenář

Mgr. Aneta Kamínková

1. - 4. ročník

Flétna

Mgr. Aneta Kamínková

začátečníci, pokročilí

Výtvarník

Miluše Žitníková

1. - 3. ročník

Aerobic

Jiřina Bačová

1. ročník, pokročilí

Údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných z cizích zdrojů
Projekt
Pomáháme školám k úspěchu

Organizace

Termín

THE KELLNER FAMILY
FOUNDATION

Podpora rodičů v Montessori

Montessori Olomouc – rodinné

Olomouc

1. 8. 2012 – 30. 8.
2017
1. 11. 2010 – 30. 10. 2013

centrum, OPLZZ

Inovace studia Historických věd

UP, OPVK

1. 1. 2012 – 31. 12. 2013

ESF, MŠMT

1. 9. 2012 – 28. 2. 2015

ESF, MŠMT

1. 1. 2012 – 31. 12. 2013

na UP
Aktivní škola (výzva EU Peníze
školám)
Rozvoj a metodická podpora
poradenských služeb –
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VIP III

ZŠ 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:
•

vzdělávání učitelů,

•

práci školních mentorů,

•

práci školního psychologa,

•

práci pedagogických asistentů,

•

práci pedagogického konzultanta a kouče,

•

aktivity osobnostní a sociální výchovy pro žáky,

•

podporu komunikace a spolupráce učitelů s rodiči,

•

odměny pro pedagogické pracovníky za kvalitní práci,

•

další volitelné formy podpory na základě rozhodnutí pedagogů.

V r. 2013 pokračoval projekt Podpora rodičů v Montessori Olomouc, který umožňuje
slaďování rodinného a pracovního života tím, že zajišťuje celodenní péči o děti a zároveň
provádí osvětu rodičům ve sladění nároků péče o děti s tématikou profesního světa a rovných
příležitostí. Více informací na www.montessori-olomouc.cz. Partnery projektu jsou Národní
centrum pro rodinu a naše škola. Učitelé z Montessori Olomouc - rodinného centra a učitelé
ze ZŠ Horka nad Moravou se v r. 2013 opět účastnili vzájemných hospitací v Monteškolce
a ve třídách s Montessori pedagogikou v naší škole - tato spolupráce má dobrý vliv
na přípravu předškoláků a jejich přechod do školy. Naši učitelé rovněž vystupovali
na osvětovém semináři pro rodiče s dětmi s informacemi o třídách Montessori. Projekt
CZ.1.04/3.4.04/54.00162 je spolufinancován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím
Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost, oblast podpory Rovné příležitosti žen
a mužů na trhu práce a sladění pracovního a rodinného života, a státního rozpočtu ČR.
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Projekt Aktivní škola realizovaný v rámci výzvy EU Peníze školám je sestaven již
v projektové žádosti dle potřeb školy. Podpora směřuje do oblastí individualizace a inovace
výuky, podporuje další vzdělávání pedagogických pracovníků a umožňuje mj. absolvování
preventivních programů.
Hlavním cílem našeho projektu je inovace výuky prostřednictvím zavádění ICT
formou příprav na interaktivní tabuli, příp. tzv. "powerpointových příprav". Dalšími cíly jsou
individualizace hodin anglického jazyka, vytváření vzdělávacích materiálů na podporu
čtenářské, přírodovědné a matematické gramotnosti a dále máme k dispozici programy
primární prevence a nabídku školeni na vybraná témata.
Z rozpočtu projektu je možno financovat také podpůrné materiální a technické
vybavení k dosažení cílů projektu a dále práci pedagogů zapojených do vytváření
vzdělávacích a digitálních učebních materiálů.
Projekt je financován z ESF, spec. z Operačního programu Vzdělávání
pro konkurenceschopnost a nezakládá partnerství.

Projekt Inovace studia Historických věd na Univerzitě Palackého, reg. číslo
CZ.1.07/2.2.00/28.0025, je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním
rozpočtem České republiky. V rámci projektu inovovala Katedra historie kurz Didaktika
dějepisu, v němž se studenti magisterského studia historie (4. a 5. ročník) připravují
na učitelství na základních a středních školách. Na ZŠ Horka realizují praktickou část kurzu náslechy v hodinách dějepisu a svou vlastní výuku, účastní se rovněž projektových dnů.
V první polovině projektu (leden 2012 - červen 2013) absolvovalo svou praxi na ZŠ Horka
40 studentů.

Na základě projektů VIP I, II, III u nás pracuje od roku 2006 školní psycholožka.
Služby školního psychologa v tomto roce byly využívány především v rámci prevence
školní neúspěšnosti, včetně zvládání nevhodného chování žáků a výukových potíží.
Významný počet hodin práce byl směřován přímo k psychologické podpoře / poradenské či
terapeutické/ jednotlivých klientů z řad žáků a jejich rodinných příslušníků. Byla navázána
spolupráce s FF UP pro stáže a praxe budoucích školních psychologů a také pokračovala
tzv. patronská služba v zajišťování doučování pro naše žáky.
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Údaje o spolupráci s odborovými organizacemi, organizacemi zaměstnavatelů a dalšími
partnery při plnění úkolů ve vzdělávání

V tomto školním roce začala naše škola intenzivně spolupracovat s pilotními školami
projektu PŠÚ Základní školou Mendelovou v Karviné a Základní školou Kunratice, které jsou
zapojeny do projektu již třetí rok. Nově s námi se do projektu dostala Základní škola Zdice.
S vedením škol jsme se během roku pravidelně setkávali, společně vytváříme Standardy
učitelské profese pro naše školy. Během roku proběhla dvoudenní setkání škol, s částí
pedagogů jsme navštívili Karvinou a Zdice a jejich učitelé byli dva dny u nás. Jedna učitelka
z Karviné u nás celý týden pracovala v Montessori třídách. V červnu vyjela naše osmá třída
na dvoudenní exkurzi do Karviné, aby získali inspiraci z tvorby a prezentace absolventských
prací, které tam každý rok vytvářejí žáci devátých tříd (projekt Absolvent).
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 Pedagogické fakulty UP u nás v rámci praxe
doučují potřebné žáky. Studenti Filozofické fakulty v rámci projektu UP, ve kterém je naše
škola partnerem, u nás vykonávají svou praxi.

6.8 Oslavy 50 let školy
V sobotu 25. května vyvrcholily oslavy 50 let ZŠ v Horce nad Moravou. Ve škole se
sešli bývalí učitelé, žáci, významní hosté, rodiče, žáci, veřejnost, aby zavzpomínali na chvíle
strávené v této instituci a zároveň si prohlédli, co je zde nového. Program začal ve 14 hodin
krátkým vystoupením učitelů a žáků školy. Nechyběl samozřejmě dort, a to velice speciální –
maketa budov školy, který upekla paní Jaroslava Berková. Pak už se návštěvníci vydali
na prohlídku tříd, tělocvičny i venkovních prostor. Zcela jistě nejvíce zaujala ukázka práce
ve volitelném předmětu robotika, chemické pokusy, šachy, ukázka projektů, speciální
vybavení odborných učeben a zvláště absolventi škol ocenili historický koutek fotografií či
možnost nahlédnout do kroniky školy (Foto 11). Venkovní areál nabídl nejrůznější sportovní
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a výtvarný program, např. malování na obličej, lukostřelba, trampolíny, lanové aktivity
(Foto 12).
Sdružení rodičů připravilo bohaté občerstvení a k poslechu hrála country kapela
Karanténa.
Více viz článek z televize Blik (Příloha 3).

7. Římskokatolická farnost Horka nad Moravou
Duchovní správu horecké farnosti zajišťuje konvent karmelitánů z Olomouce-Hejčína,
v jehož čele stojí P. Marian Petr Masařík, O.Carm. Dále ke konventu patří: P. Gorazd Pavel
Cetkovský, O.Carm. (generální delegát), P. Ivan Hrůša, O.Carm. (který nyní vyučuje v Římě),
P. Melichar Jozef Markusek, O.Carm., správce farnosti Křelov, a br. Petr Vydra, O.Carm.
Farnost Horka nad Moravou spravuje o. Marian.
V roce 2013 se začalo s opravou fasády kostela sv. Mikuláše. Během září a října 2013
firma Hanácké stavby s. r. o. opravila fasádu boční stěny kostela směrem do ulice P. Bezruče.
Celkové náklady na opravu, včetně sanace trhliny v římse a montáže protipučích hrotů, činily
485 225,-Kč. Obec Horka nad Moravou přispěla na tuto opravu částkou 200 000,-Kč.

Na začátku ledna proběhla Tříkrálová sbírka, při níž se v Horce vybralo 21 869,-Kč.
Zúčastnily se jí 4 skupinky: V první, pod vedením Marie Vepřkové, se vystřídali
Marek Adamec, Eliška Karmazínová, Lenka Adamcová, Jan Vepřek a Barbora Šturcová.
Druhou tvořili Jan Dvorský (vedoucí), Vít Dvorský, Veronika Dvorská, Marie Vepřková ml.
Ve třetí skupince chodili Vít Adrle (vedoucí), Mirka Andrlová, Ondřej Andrle, Šimon Andrle
a ve čtvrté: Ladislava Klásková (vedoucí), Anna Popelková, Marian Popelka, Petr Klásek.
(Foto 13)

V rámci aliančního týdne modliteb, modlitebních setkání křesťanů byla v kostele
sv. Mikuláše v Horce nad Moravou dne 8. ledna 2013 v 18 hodin sloužena ekumenická
bohoslužba, při níž kázal o. B. Vitásek.

Na Zelený čtvrtek, Velký pátek a Bílou sobotu nahradilo zvonění zvonů klapání
horeckých hochů pod vedením Marka Adamce.
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V neděli 1. prosince 2013 v 15 hodin proběhl v kostele sv. Mikuláše v Horce adventní
koncert, při němž vystoupili: Smíšený sbor římskokatolické farnosti pod vedením Lenky
Adamcové, varhanní doprovod Vladimíra Fialová, Ženský pěvecký sbor Církve čsl. Husitské
pod vedením Josefy Nogolové, za doprovodu Květy Fridrichové, a jejich hosté: mj. Jan
Valušek, smyčcová skupina Via lucis (více viz Příloha 4).

Dne 25. prosince 2013 byl kostel otevřen pro všechny, kdo si chtěli prohlédnout místní
betlém.

Přehled úkonů duchovní správy: Křty: 1, pohřby: 7.

8. Pohyb obyvatelstva
Počet obyvatel v obci Horka nad Moravou k 31. 12. 2013 činil 2352.

Narozeno – 21 dětí: Stejskal Kryštof, Rabochová Lucie, Vepřková Klára, Menšík Radim,
Machalová Nikol, Dragoun Matyáš, Veverková Julie, Šimek Milan, Chytilová Rebeka,
Valenta Matyáš, Frantíková Valerie, Koblihová Ellen, Eliášová Amélie, Tomášek Alan,
Mrázová Marie, Smolková Barbora, Háp Kristián, Jarmar Sebastian Stanislav, Kurková
Michaela, Korcová Laura, Konečná Justýna.

Zemřelo – 20 občanů: Urbanová Jitka, Pavlita Miloslav, Machátová Františka, Vymětalová
Anna, Šuchta Ján, Talián František, Tatarkovič Michal, Hubičková Božena, Sklenář Zdeněk,
Soušek Arnošt, Janeček Antonín, Stejskalová Vlasta, Polášková Marie, Psota Rostislav,
Hejdová Světla, Blažková Marie, Bubeníček Milouš, Grulich Zdeněk, Hejdová Alena,
Vašíček Jiří.

Přistěhováno – 61 občanů,
Odstěhováno – 51 občanů
Přestěhováno v rámci obce – 31občanů.
Počet sňatků – 15
Počet rozvodů – 8
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Nová č. p. – 3 (č. p. 715 – 717)

Věková struktura obce

Věk

Ženy

0-5
6-17
18-29
30-39
40-49
50-59
60-69
70-79
80-89
90-99
Celkem

Muži

91
122
154
199
153
157
147
101
63
5
1192

Celkem

80
154
162
194
172
161
147
69
18
3
1160

171
276
316
393
325
318
294
170
81
8
2352

9. Další zajímavosti
9.1 Protipovodňová opatření
V březnu 2013 byla do provozu uvedena nová protipovodňová opatření. Jejich
součástí je:
- digitální protipovodňový plán přístupný obyvatelům,34
- nainstalování dvou hladinoměrů na Častavě a Mlýnském potoku,35
- nainstalování srážkoměru na základní škole,
- rozhlas pro informování občanů.

34

Vice
WWW:
<http://www.horka.cz/povodnovy-plan.do>
<http://olomoucky.dppcr.cz/web_502545/>.
35
Více
WWW:
<http://www.hladiny.cz/hladiny/index.php?ca=80&cs=23879>,
<http://www.hladiny.cz/hladiny/index.php?ca=80&cs=23880>
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9.2 Novinky v třídění odpadů
Od letošního roku mohou občané Horky třídit odpad „pohodlněji“, ze svých domovů.
Zdarma si mohou vypůjčit od obce nádoby na biodpad, papír a plasty. Mezi občany tak bylo
rozdáno:
•

161 ks žlutých popelnic na plast,

•

97 ks modrých popelnic na papír,

•

329 ks hnědých popelnic na bioodpad.

Protože hlavním důvodem byla snaha o zvýšení třídění odpadu, jsou následující čísla
slibná.
Srovnání množství odpadu za 9 -11/2012 a 9-11/2013:
odpad v popelnicích: 2012/ 143 t - 2013/ 128 t
plasty: 2012/ 7,35 t - 2013/ 10,26 t
papír: 2012/ 7,75 t - 2013/ 10,78 t
bioodpad - v nových hnědých popelnicích bylo odvezeno 50,4 t

Taktéž byl na stanoviště kontejnerů na nám. Osvobození a na ulici Vodní
přidánkontejner na obnošené šatstvo, obuv, bytový textil, použité hadrové a plyšové hračky.

9.3 Cyklostezka
Dne 1. října začala výstavba dlouho očekávané cyklostezky propojující Poděbrady
a Horku. Firma, jež vyhrála výběrové řízení, ji zhotoví za 4,5 mil. Kč.

9.4 Chodník
Dne 11. listopadu se obyvatelé Olomoucké ulice dočkali nového chodníku, konkrétně
v úseku křížení s ulicí 1. Pětiletky a s ulicí Okružní. Současně byla vybudována podélná stání
pro auta. (Foto 14)
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9.5

Nová služba pro občany
Od června začal Obecní úřad v Horce nad Moravou pro své občany provozovat novou

službu – zasílání e-mailů s veškerými důležitými oznámeními a informacemi.

9.6

Kauza LPG
Bohužel kauza LPG stále pokračuje, protože obec se nevzdává a dále bojuje

za ochranu svých obyvatel. Dne 5. června 2013 tedy obec podala správní žalobu
ke Krajskému soudu v Ostravě, a to proti rozhodnutí Krajského úřadu Olomouckého kraje,
kterým bylo potvrzeno rozhodnutí Magistrátu města Olomouce odboru stavební, oddělení
územně správního o umístění stavby spočívající v rozšíření technologie daňového skladu LPG
v katastrálním území naší obce. Do konce roku 2013 však soud ještě neproběhl.

9.7

Pivovárek Melichárek
Dne 1. června 2013 byl zahájen oficiální provoz a prodej piva v horeckém

minipivovaru – Pivovárek Melichárek. Než se tak stalo, musel majitel, p. Petr Melichárek
(Foto 15), vykonat spoustu práce, zejména vybudovat prostory k vaření piva a získat potřebná
povolení. I když tedy první (neoficiální) várku piva uvařil 14. listopadu 2010, trvalo další
tři roky než se začalo vařit oficiálně. V současné době se vaří tyto druhy piv:
Hanácké Mechoš - světlé výčepní 10% - světlé pivo plzeňského stylu - základní
produkt. Vařeno z plzeňského sladu. Chmelí se chmelem Premiant a Žatecký červeňák.
Hanácké Mechoš - světlý ležák 11% a 12% - světlé pivo plzeňského stylu - základní
produkt. Vařeno z plzeňského sladu. Chmelí se chmelem Premiant a Žatecký červeňák.
Hanácké Mechoš - světlý speciál 13%, 14% a 15% - světlé pivo plzeňského stylu vyráběné příležitostně. Vařeno z plzeňského sladu. Chmelí se chmelem Premiant a Žatecký
červeňák.
Mechoška - polotmavý ležák 11% a 12% - polotmavé pivo bavorského stylu - základní
produkt. Vařeno z plzeňského, mnichovského, karamelového, pšeničného a barvícího sladu.
Chmelí se chmelem Sládek a Žatecký červeňák.
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Mechoška - polotmavý speciál 13% a 14% - polotmavé pivo bavorského stylu vyráběné příležitostně (Vánoce, Velikonoce). Vařeno z plzeňského, mnichovského,
karamelového, pšeničného a barvícího sladu. Chmelí se chmelem Sládek a Žatecký červeňák.
Märzen 12% - polotmavé pivo bavorského stylu, vařeno pouze jednou za rok, a to
v březnu, z plzeňského, mnichovského, vídeňského a barvícího sladu. Chmelí se chmelem
Sládek, Premiant a Žatecký červeňák.
Hanácké Bock 17% - polotmavé speciální pivo bavorského stylu. Vařeno jednou
za rok, a to v září, z plzeňského, mnichovského a Caramünch sladu. Chmelí se chmelem
Cascade.
Mechošova IPA 13% a 15% - India Pale Ale - polotmavé pivo anglického stylu.
Vařeno z plzeňského, Caramünch a Carapils sladu. Chmelí se chmelem Premiant, Sládek,
Žatecký červeňák a Kazbek. Svrchně kvašeno, chmeleno za studena.
Vídeňský Mechoš 12% - Vídeňský ležák - polotmavé pivo vídeňského stylu - základní
produkt. Vařeno z vídeňského, plzeňského, mnichovského a karamelového sladu. Chmelí se
chmelem Sládek a Žatecký červeňák.
Mechošova APA 12% - American Pale Ale - polotmavé pivo amerického stylu.
Vařeno z plzeňského a vídeňského sladu. Chmelí se americkým chmelem Cascade. Svrchně
kvašeno.“36
Pivo z horeckého pivovárku se skládá pouze z chmele, sladu, vody a pivovarských
kvasnic. Neobsahuje tedy žádné náhražky či jiné pomocné suroviny. Pivo plzeňského stylu je
vařeno na dva rmuty a chmeleno natřikrát, nijak se nefiltruje. Zahraniční druhy piv jsou
vařeny podle tradičních původních receptur, ale zároveň se kombinují české a zahraniční
suroviny, čímž vznikají ojedinělé variace.
Pivovárek Melichárek získal již několik ocenění, např. vyhrál Chmelovy dožinke 2013
v Olomouci, Mechoška se umístila na 3. místě na Slovak Homebrewing Star v Rožňavě
(Slovensko).

9.8

Dětský lesní klub Bažinka
V květnu 2013 zahájila v Horce svou činnost lesní mateřská školka – Bažinka. Děti

v lesních MŠ tráví co nejvíce času volně v přírodě, která „sama maximálně podněcuje fantasii
36

Vyráběná

piva.

Dostupné

z WWW:

<http://www.pivovarekmelicharek.cz/clanky/vyrabena-

piva.html>.

131

Kronika obce Horka nad Moravou, rok 2013
malých dětí, nabízí různé možnosti pro tvoření jejich vlastních her a vytváří ideální prostředí
pro jejich rozvoj“ 37 . Lesní dětský klub Bažinka vznikl z iniciativy rodičů a učitelů, kteří
za tímto účelem založili občanské sdružení Rozvišť. Nejprve nalezla Bažinka své zázemí
v indiánském tee-pee postaveném v areálu Centra ekologických aktivit Sluňákov. V říjnu se
již přesunula k „jezírkům“, blíž k lesu a také do maringotky (Foto 16), v níž děti obědvají,
odpočívají a zvláště v zimě se ohřejí. Do lesní mateřské školy v Horce jsou přijímány děti od
dvou do šesti let. Rodinnou atmosféru utváří především malý kolektiv dětí (12 dětí denně). Po
celý den jsou s dětmi dva pedagogové. Školka je otevřena od úterý do pátku. Většina dětí
školku navštěvuje jen 1-2 krát týdně, přičemž ostatní dny chodí do svých „klasických“ školek.
Ráno přichází děti k maringotce mezi 8. – 8.30 hod. (v květnu až v červenci od 7. 30).
Následuje přivítání, kdy se všichni posadí do kruhu u ohniště a společně zpívají, doprovází se
na rytmická dřívka, povídají si – když jsem byla na návštěvě LMŠ, tak si povídali o datlovi,
chvíli se ztišily, aby se zaposlouchaly do zvuků přírody a poznaly, jaká zvířata jsou v okolí
(Foto 17). Od 9 do 11. 30 hod. děti vyráží do lesa, kde „objevují přírodu“, věnují se
připravenému programu a samozřejmě nechybí svačinka. Po návratu z vycházky na děti čeká
oběd a následuje odpočinek v maringotce. Jak jsem se dozvěděla, tak po dopoledním pobytu
venku usne téměř každé dítě. Odpolední program pak již probíhá v okolí maringotky.
Od 15 hodin si pak rodiče své děti vyzvedávají, pokud nenavštěvují některý z kroužků:
Indiánské hrátky, Flétna, O písmenkách a o číslech, Hudebně pohybový kroužek. Nechybí
také v pátek dopoledne Angličtina s Ludvíkem.
V současné době jsou v Bažince pedagogy Ludvík Kalibán, Jiřina Popelková, Líba
Bečicová a Šárka Růžičková.
Horecké děti ale ve školce najdete jen výjimečně (na konci roku 2013 to byly 2 děti).
Nejvíce dětí bydlí v Olomouci či v blízkém okolí Horky (Náklo, Křelov, Štěpánov,
Šternberk).
Protože se nejedná o státní školku, náklady na provoz jsou hrazeny rodiči, sponzory
a prostřednictvím dotací. Den v lesní mateřské školce rodiče vyjde na 250 Kč bez stravy.
V pondělí dopoledne od 9.30 do 11.30 pak probíhá Setkávání pro rodiče s dětmi
„hrátky v přírodě“. Zazpívat si, dovědět se něco o přírodě, zdravém stravování aj. mohou
rodiče i prarodiče s dětmi ve věku 1,5 až 3 roky. Cena je 60 Kč za rodinu.

37

Filozofie. Dostupné z WWW: <http://bazinka.cz/filozofie/>.
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10. Přílohy
Příloha 1
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Příloha 2
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Příloha 3

„PADESÁT LET ZÁKLADNÍ ŠKOLY V OBCI HORKA NAD MORAVOU
Horka nad Moravou | 21. 05. 2013
V letošním roce si Základní škola v Horce nad Moravou připomíná 50 let od svého
založení. Oslavy vrcholí v sobotu 25. května 2013. Při této příležitosti byla vydána brožura,
ve které vzpomínají na svá školní léta bývalí pedagogové i žáci, mezi nimi např. autor
světoznámého dřevěného betlému řezbář Jiří Halouzka. V knížce jsou zmíněny velké i malé
události zachycené v kronikách od roku 1963, dále také novodobá historie a projekty, díky
které získala škola velmi dobrou pověst a začaly ji navštěvovat také děti z Olomouce a okolí.
Jako jediná v Olomouckém kraji byla v roce 2012 ZŠ v Horce nad Moravou zařazena do
projektu Pomáháme školám k úspěchu nadace manželů Kellnerových. Ojedinělá je také
moderní výuka metodou Marie Montessori, kdy osobnost učitele ustupuje do pozadí, v popředí
je žák a jeho cesta za vzděláním. Škola vydává žákovský časopis Tichý výkřik, který vychází už
10 let. Mladí žurnalisté, žáci volitelného předmětu Žurnalistika, připravili speciální vydání,
které se stalo součástí brožury.

Pokud jde o absolventy, kteří získali základní vzdělání v Horce nad Moravou, škola se
může pyšnit řadou zvučných jmen. Mezi ně patří hokejista Ladislav Benýšek, cembalista Vít
Bébar (zabývá se dokonce výrobou tohoto složitého hudebního nástroje), výtvarnice Adéla
Bébarová (vystavuje u nás i v zahraničí), klimatolog Miroslav Vysoudil (nyní Katedra
geografie Přírodovědecké fakulty UP v Olomouci) … a další.

Na sobotu 25. května je připraven bohatý program, který začne ve 14 hodin. Určitě
zaujme netradiční program ve třídách školy – ukázka práce ve volitelném předmětu robotika,
chemické pokusy, šachy, výstava učebnic, současné projekty atd. Především absolventi školy
by si měli prohlédnout historický koutek fotografií – Jak šel čas. Venkovní areál nabízí
nejrůznější sportovní a výtvarné aktivity včetně malování na obličej, lukostřelby, trampolíny
a tenisové školičky. Sdružení rodičů připravilo pro návštěvníky bohaté občerstvení – nápoje,
grilované speciality, cukrovinky.
Autor: Mgr. Kateřina Glosová, ředitelka ZŠ Horka nad Moravou“38
38

Padesát let Základní školy v obci
<http://www.bliktv.cz/cz/clanek-2/main/img-661>.
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Příloha 4: Program Adventního koncertu v kostele sv. Mikuláše v Horce nad Moravou
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11. Fotografie
Foto 1 Pálení čarodějnic39

Foto 2 Setkání k památce upálení Mistra Jana Husa

39

Foto 1 – 17 archiv J. Krejčí.
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Foto 3 Setkání k památce upálení Mistra Jana Husa

Foto 4 Setkání k památce upálení Mistra Jana Husa
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Foto 5 Setkání k památce upálení Mistra Jana Husa – paní J. Strnadová

Foto 6 Česko zpívá koledy
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Foto 7 Knihovna v nových prostorech

Foto 8 Knihovna v nových prostorech
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Foto 9 Knihovna v nových prostorech

Foto 10 Knihovna v nových prostorech – knihovnice, paní Romana Janková
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Foto 11 Oslavy 50 let Základní školy v Horce nad Moravou

Foto 12 Oslavy 50 let Základní školy v Horce nad Moravou
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Foto 13 Tříkrálová sbírka 2013: Marie Vepřková, Lenka Adamcová, Jan Vepřek, Barbora
Šturcová, Marie Vepřková ml.
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Foto 14 Nový chodník na ulici Olomoucká

144

Kronika obce Horka nad Moravou, rok 2013
Foto 15 Pivovárek Melichárek – pan Petr Melichárek

Foto 16 Lesní dětský klub Bažinka
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Foto 17 Lesní dětský klub Bažinka
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ROK 2014
1. Obecní záležitosti
V říjnu letošního roku bylo zvoleno nové zastupitelstvo ve složení:

starosta:

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,
Vlastimil Sedláček (k 3. 12. z funkce odstoupil).

1.1 Výběr ze zasedání zastupitelstva
Na zasedání dne 10. 3. 2014 byl mj. schválen:
Pronájem části parcely č. 1252, ost. plocha, 400 m2, cena 10,-Kč za m2, smlouva
na dobu neurčitou, manželům Bendovým.
Příspěvek Domovu důchodců a Domovu Na zámečku Rokytnice – pro osoby se
zdravotním postižením, kde jsou umístěni občané Horky nad Moravou, ve výši 3 000,-Kč
na osobu.
Příspěvek členkám oddílu ASPV TJ Sokol Horka nad Moravou na účast
na 15. světové gymnaestrádě v Helsinkách v roce 2015 ve výši 5 000,-Kč na osobu.
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Změnu ceny stavebních pozemků na ul. Olomoucká takto: pozemek č. 1 a 5
za 1 550,-Kč za m2, pozemek č. 7 - 12 a 15 za 1 600,-Kč za m2, pozemek č. 37 za 2 000,-Kč
za m2, plátcem daně z převodu nemovitosti bude prodávající.
Provedení digitalizace kronik obce (3 ks) u organizace Spolek Trend vozíčkářů
a pověřuje starostku podpisem Smlouvy o dílo.
Přijetí příspěvku od Olomouckého kraje ve výši 10 000,-Kč, který je určen zejména
na opravu cisternové automobilové stříkačky JSDH obce Horka nad Moravou, spolufinancování
obce ve výši minimálně 60 % z celkových nákladů na daný účel, znění smlouvy s Olomouckým
krajem o poskytnutí příspěvku uzavřené dle ustanovení § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník, v platném znění.

Přijetí daru příspěvkovou organizací Základní škola a mateřská škola Horka
nad Moravou, kamery značky Sony HXR-NX30E včetně příslušenství v hodnotě 76 120,-Kč
v rámci projektu Pomáháme školám k úspěchu.40

Na zasedání dne 14. 4. 2014 zastupitelstvo schválilo mj.:
Prodej plynárenského zařízení pro 25 RD na ul. Olomoucká RWE Gas Net, s. r. o.,
Ostrava za cenu 776 600,-Kč.
Prodej pozemku parcela č. 1565/71, výměra 572 m2, za cenu 915 200,-Kč, Radku
Melicharovi a Kateřině Bezděkové.
Navýšení dotace pro Římskokatolickou církev na opravu kostela v Horce
o 100 000,-Kč.
Poskytnutí příspěvku TJ Sokol, oddílu Malá kopaná, na pořádání festivalu Rocková
Horka ve výši 10 000,-Kč.
Provozní řád dětského hřiště v areálu ZŠ a na Sokolce.
Podání podnětu ombudsmance z důvodu vydání stavebního povolení na stavbu
Rozšíření technologie DS LPG Horka nad Moravou firmy Kralupol, a. s.41

Na zasedání dne 23. 6. 2014 bylo mj. schváleno:
Prodej pozemků a kupní smlouvy na prodej parcel č. 1565/48, 631 m2, paní Jaroslavě
Nyklové, Olomouc, za cenu 1 009 600,-Kč, č. 1565/52, 449 m2, Ing. Markétě Kožené,
40
41

Více viz Usnesení č. 32 ze zasedání zastupitelstva obce Horka nad Moravou ze dne 10. 3. 2014.
Více viz Usnesení č. 33 ze zasedání zastupitelstva obce Horka nad Moravou ze dne 14. 4. 2014.
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Štěpánov, za cenu 718 400,-Kč, (zrušeno na zasedání zastupitelstva dne 22. 9. 2014),
č. 1565/50, 480 m2, manželům Janovi a Michaele Tomanovým, Olomouc, za cenu
768 000,-Kč.
Smlouvu o zajištění zpětného odběru elektrozařízení s firmou Elektrowin.
Pronájem bytu na ul. Školní 4 slečně Lucii Andrejší.
Název nové ulice v lokalitě Olomoucká – V Lukách.
Příspěvek ve výši 5 000,-Kč na sbírku pro pana Radka Ochranu na úhradu
rehabilitačních, lázeňských a ambulantních pobytů.
Příspěvek ve výši 5 000,-Kč Občanskému sdružení Rozvišť na nákup vybavení
a materiálu pro lesní klub Bažinka.42

Na zasedání dne 14. 7. 2014 byl mj. schválen pronájem části parcely č. 1321
o velikosti 60 m2 za cenu 10,-Kč za 1 m2 ročně + DPH.43

Dne 22. 9. 2014 bylo zastupitelstvem mj. schváleno:
Darovací smlouva mezi Robertem Pluhařem, Hanou Pluhařovou, Radimem
Menšíkem, Zdenkou Menšíkovou a obcí – předmětem smlouvy je vodovod – Vodní ul.
na pozemku p. č. 1283 a p. č. 1444/1.
Nákup pozemku a kupní smlouvu na pozemek p. č. 1396, ul. Vodní, za cenu
280 000,-Kč.
Podej pozemku a kupní smlouvu na parcelu č. 1565/41, výměra 612 m2, za cenu
948 600,-Kč, manželům Luďkovi a Janě Suchánkovým, Olomouc.
Nákup vozidla Ford Tranzit pro JSDH Horka nad Moravou za cenu 350 000,-Kč.
Nákup nástaveb k vozidlu Bonetti – sypače a sněhové radlice.
Umístění lavičky na místním hřbitově na základě žádosti p. Benýška Richarda.44

Zastupitelstvo na svém zasedání dne 26. 11 2014 mj. schválilo:
Kupní smlouvy na výkup pozemků pod cyklostezkou – od občanů cena za 1 m2 100,Kč. Kupní smlouvu s Obcí Křelov–Břuchotín na výkup pozemku pod cyklostezkou
p. č. 1536/20 – 547 m2 a p. č. 1000/2 – 3181 m2 za cenu 1000,-Kč.

42

Více viz Usnesení č. 34 ze zasedání zastupitelstva obce Horka nad Moravou ze dne 23. 6. 2014.
Více viz Usnesení č. 35 ze zasedání zastupitelstva obce Horka nad Moravou ze dne 14. 7. 2014.
44
Více viz Usnesení č. 36 ze zasedání zastupitelstva obce Horka nad Moravou ze dne 22. 9. 2014.
43
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Kupní smlouvu na pozemek p. č. 246/6, kupující RNDr. Procházka Petr, Horka
nad Moravou, 11 m2 za cenu 100,-Kč/m2.
Kupní smlouvu na pozemek p. č. 1656/52 – 449 m2 za cenu 1600,-Kč/m2 manželům
Janě a Luďkovi Suchánkovým, Olomouc.
Kupní smlouvu na pozemek p. č. 1565/51 – 465 m2 za cenu 1600,-Kč/m2, kupující
Ing. Máša Ivan, Náklo (kupní smlouva se závdavkem).
Smlouvu o poskytnutí příspěvku na zajištění dopravní obslužnosti s Olomouckým
krajem – příspěvek na roky 2015 – 2017 – 70,-Kč na obyvatele.
Přípěvek na pečovatelskou službu v obci pro organizaci Sociální služby pro seniory
Olomouc, příspěvková organizace, na rok 2015 ve výši 30 000,-Kč.45
Na zasedání dne 17. 12. 2014 zastupitelstvo mj. schválilo:
Cenu vodného pro lokalitu část Olomoucká V Lukách ve výši 41,-Kč.
Výši místního poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálního odpadu na 400,-Kč.
Pronájem

nebytových

prostor

na

nám.

Osvobození

31

od

1.

1.

2015

MUDr. Veselovské Miluši za cenu 4000,-Kč bez DPH měsíčně, na 1 rok.
Příspěvek držitelům zlaté medaile dr. Jánského ve výši 500,-Kč na rok 2015 – dle
seznamu.46

1.2

Obecní zpravodaj
V roce 2014 vydala obec 3 čísla Horeckého zpravodaje, vyšel v březnu, v září

a v prosinci. Odpovědnou redaktorkou je i nadále Marie Hovadíková.

45
46

Více viz Usnesení č. 2 ze zasedání zastupitelstva obce Horka nad Moravou ze dne 26. 11. 2014.
Více viz Usnesení č. 3 ze zasedání zastupitelstva obce Horka nad Moravou ze dne 17. 12. 2014.

150

Kronika obce Horka nad Moravou, rok 2014

2. Hospodaření
2.1 Dokončené investiční akce v roce 2014
Cyklostezka – Horka nad Moravou – Poděbrady (Foto 1)
Oprava chodníku na ul. Skrbeňská (Foto 2)
Výstavba parkoviště před ZŠ - 13 parkovacích míst (Foto 3)
Úprava chodníku před MŠ
Výměna veřejného osvětlení na ul. nám. Osvobození
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2.2 Závěrečný účet 2014
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3. Volby
3.1 Volby do Evropského parlamentu
Volby do Evropského parlamentu se na území České republiky konaly ve dnech
23. 5. – 24. 5. 2014.
Celkové výsledky v ČR:47

47

Volby do Evropského parlamentu
<http://www.volby.cz/pls/ep2014/ep11?xjazyk=CZ>.

[cit.

155

24.

6.

2014].

Dostupné

z

WWW:
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Výsledky v Horce nad Moravou:48

Strana
číslo

Platné hlasy

název

celkem

%

1

SNK Evropští demokraté

1

0,36

3

Klub angažovaných nestraníků

1

0,36

4

NE Bruselu-Národní demokracie

2

0,73

5

Křesť. demokr. unie-Čs. str.l id.

39

14,28

6

Str. zdr. rozumu-NECHCEME EURO

3

1,09

7

Koalice TOP 09 a STAN

26

9,52

9

LEV 21-Národní socialisté

1

0,36

10

Komunistická str.Čech a Moravy

30

10,98

14

Česká str. sociálně demokrat.

42

15,38

16

ANO 2011

64

23,44

18

Moravané

3

1,09

20

Občanská demokratická strana

13

4,76

22

Úsvit přímé demokr. T. Okamury

15

5,49

23

Strana zelených

10

3,66

24

Strana svobodných občanů

5

1,83

26

Komunistická str. Českosloven.

3

1,09

32

Česká pirátská strana

8

2,93

33

Česká Suverenita

3

1,09

38

Věci veřejné

4

1,46

48

Volby do Evropského parlamentu [cit. 26. 6. 2014]. Dostupné
<http://www.volby.cz/pls/ep2014/ep1311?xjazyk=CZ&xobec=502545&xvyber=7102>.
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3.2 Obecní volby
Volby do zastupitelstev obcí se konaly ve dnech 10. - 11. 10. 2014. V Horce bylo
sestaveno 5 kandidátek: Sdružení nezávislých kandidátů, KDU-ČSL, ANO pro Horku, ODS
a KSČM. (Přílohy 1 – 4). Zvoleno bylo 11 členů zastupitelstva.
Celkové výsledky:49

49

Volby
do
zastupitelstev
obcí
[cit.
20.
11.
2014].
Dostupné
z
WWW:
<http://www.volby.cz/pls/kv2014/kv1111?xjazyk=CZ&xid=1&xdz=1&xnumnuts=7102&xobec=502545&xstat
=0&xvyber=0>.
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Výsledky dle jednotlivých kandidátek:

Sdružení nezávislých kandidátů
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KDU-ČSL
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ANO pro Horku
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ODS
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KSČM
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3.3

Volby do Senátu PS ČR
V naší obci se společně s volbami do obecního zastupitelstva konaly také volby

do Senátu Parlamentu ČR. První kolo se uskutečnilo ve dnech 10. - 11. 10. 2014. Do druhého
kola, které proběhlo 17. a 18. 10. 2014, postoupili Ing. Jan Zahradníček (ANO 2011)
a MUDr. Alena Šromová (KDU-ČSL), jež zvítězila nejen u nás, ale v celém volebním
obvodu, a byla zvolena senátorkou.
Celkové výsledky v Horce nad Moravou:50

50

Volby do Senátu Parlamentu ČR [cit. 20. 11. 2014]. Dostupné z WWW:
<http://www.volby.cz/pls/senat/se2111?xjazyk=CZ&xdatum=20141010&xobvod=66&xobec=502545>.
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4. Veřejný život v obci
4.1 Kulturní akce
Ohňostroj dne 1. 1. 2014 v 0.30 hodin u budovy OÚ zahájil nový rok 2014.

Zájemci o tanec si mohli zatancovat na plesech ZŠ (17. 1.), hasičů (31. 1.), seniorů
(22. 2.) a pro děti byl uspořádán dětský karneval (18. 1.).

Ve dnech 3. a 4. dubna se konala v zasedací místnosti obecního úřadu velikonoční
výstava ručních prací, kraslic, perníků, práce dětí ZŠ a MŠ. (Foto 4 - 6)

9. ročník country, trampského, bluegrassového a folkového festivalu Horecké struny
byl uspořádán ve dnech 16. - 17. května. Vystoupily mj. skupiny Karanténa, Taverna, Brzdaři,
Letokruhy, Dallas, Freďáci a večer si mohli návštěvníci zatančit na country bálu se skupinou
Sešlost.

Dne 24. 5. 2014 se konaly v Pivovárku Melichárku za účasti hojného počtu nejen
horeckých občanů 4. slavnosti horeckého piva aneb Poprvé oficiálně, při nichž mohl každý
ochutnat 7 druhů piv, dobroty z grilu a nahlédnout do zákulisí minipivovaru. (Foto 8, 9;
Příloha 5)

Dětský den letos proběhl 30. května v areálu na Sokolce. Pro děti byla připravena
diskotéka, soutěže, hry, zábavní atrakce, prohlídka hasičského auta či vojenského tančíku.
Na závěr byla skácena májka a večer se konala taneční zábava pro dospělé. (Foto 10, 11)

Ve dnech 13. – 15. června se uskutečnily oslavy 100 let tratí Litovel – Senice na Hané/
Mladeč, jejichž součástí byla i jízda parních a motorových vlaků, které také projížděly
přes naši obec.

Dne 21. června si přišli na své příznivci rockové muziky, neboť se v areálu na Sokolce
konal festival Rocková Horka.
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Oslavy na památku upálení mistra Jana Husa se uskutečnily 5. července. Od kapličky
na nám. Osvobození se slavnostní průvod vydal na Doly, zastavil se u památníku obětem
1. a 2. světové války, kde zástupci hasičů a krojovaných položili kytici a zazněla státní
hymna. V areálu na Dolech byla zapálena symbolická hranice a přichystáno občerstvení,
hudební vystoupení a večer zábava se skupinou Karanténa. (Foto 12 - 15)

Dne 20. září byl otevřen veřejnosti Dům přírody Litovelského Pomoraví. „Je to dům
park. Park, který je určen pro putování krajinou fantazie, kde je možno snít lidské sny
a objevovat zákoutí ke hře, k odpočinku, k setkání s přírodou.“51 Nyní totiž byla dokončena
jeho poslední fáze – vznikla zastavení v krajině, připravená předními českými výtvarníky:
Františkem Skálou Rajská zahrada (Foto 16, 17), Milošem Šejnem Sluneční hora (Foto 18),
Miloslavem Fekarem Lesní chrám (Foto 19) a Marcelem Hubáčkem Ohniště zlaté spirály
(Foto 20). Kolem těchto uměleckých děl bylo již dříve vytvořeno vzdělávací biocentrum –
ukázka 5 typických biotopů pro zdejší krajinu: tekoucí vody, stojaté vody, louky, lužní les
a lidská sídla. V roce 2007 byl v areálu postaven nízkoenergetický dům zasypaný zemí, jež
navrhli Projektil architekti. Dům přírody Litovelského Pomoraví tak všechny zve
k procházkám, odpočinku, poznávání přírody…

Dne 18. října byl slavnostně otevřen nový sportovní areál na Sokolce. Po projevech
starostky obce, zástupce Sokola a ředitelky ZŠ byla symbolicky přestřihnuta páska (Foto 21)
a zašuměl sekt. Poté předvedly ženy z ASPV (za pomoci cvičenek ze Žulové a Šumvaldu)
skladbu „Nádherný svět“, s níž vystoupí v roce 2015 na Světové gymnaestrádě v Helsinkách.
(Foto 22) Nové fotbalové hřiště jako první vyzkoušeli malí horečtí fotbalisté (Foto 23) a
na druhém hřišti sehráli zápas házenkáři. Vše sledoval velký počet návštěvníků.

Akce regionálních deníků Česko zpívá koledy letos proběhla ve středu 10. prosince.
Paní Vladimíra Fialová, varhanice z horeckého kostela sv. Mikuláše, obec oficiálně přihlásila,
takže se účastníci ocitli pod dohledem redaktorky z Olomouckého deníku a následně si o sobě
mohli přečíst nebo se na sebe podívat v mimořádné příloze tohoto listu (fotografie zaslala
J. Krejčí). Koledy si za doprovodu kláves, na něž hrála paní Fialová, zazpívalo okolo
70 horeckých občanů. (Příloha 6; Foto 24 - 26)

51

Sluňákoviny, září 2014, s. 1.
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4.2 Klub seniorů
Schůzky se konají 2x měsíčně ve čtvrtek v prostorách hasičské zbrojnice a každé úterý
se členky schází na cvičení v tělocvičně ZŠ. Během roku je v klubovně čekaly mj. besedy
s Mgr. Pavlíkovou o zážitcích z Indie, s p. Halouzkou o řezbářství a cestování,
s pí. Vitoslavskou o hanáckých krojích, p. Hubáček ze Žerotína jim ukázal sbírku motýlů,
dřevěné hračky a hlavolamy jim představil p. Sýkora, sbírku odznaků p. Štogl a výrobu
přírodních mýdel pí. Vaníčková. Zúčastnili se také kulturních akcí ve spřátelených obcích
(Skrbeň, Příkazy aj.) a zájezdů do Valašského Meziříčí, do Modré u Velehradu, na zámky
v Častolovicích a Novém Městě nad Metují.

4.3 Knihovna
V roce 2014 má horecká knihovna zaregistrováno 145 čtenářů, z toho 81 dětí. Kromě
výpůjčních služeb se opět zaměřila na malé čtenáře například akcí Noc s Andersenem či
pasováním prvňáčků na čtenáře za účasti spisovatele Petra Morkese.

4.4 Sport - TJ Sokol Horka nad Moravou
Zcela jistě byla největší akcí TJ Sokola výstavba nových hřišť v areálu na Sokolce.
Vybudováno bylo nové hřiště pro malou kopanou s umělým trávníkem UT3G, jehož rozměry
jsou 44m x 24 m (hrací plocha 40 m x 20 m). Okolo hřiště je záchytné síťové oplocení
sahající do výšky 5 m. Především pro zimní měsíce bylo vybudováno umělé osvětlení.
Na hřišti pro házenou byl opraven asfalt, na němž byl položen barevný vodopropustný
polyuretanový povrch EPDM. Na ploše jsou vyznačena hřiště pro házenou a dvě
pro miniházenou. Nově byly zhotoveny střídačky a branky. Celkové náklady činily 8 mil. Kč.
Obě hřiště mohou využívat nejen členové TJ Sokol, ale všichni, kdo si budou chtít
zasportovat.
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5. Hasiči
Sbor dobrovolných hasičů Horka nad Moravou oslavil v letošním roce 130 let
od svého založení. Zakládací listina je z 25. července 1884.
Velkou novinkou je vznik družstva dobrovolných hasiček, které pod dohledem trenéra
Petra Hrbka cvičí ve složení: Lucie Andrejší, Jana Vychodilová, Jana Řehulková,
Hana Bayerová, Jitka Hamplová, Jana Andrejší, Hana Nováková.
Dne 9. 12. obdržel SDH darem od společnosti Kralupol, a. s. 3 kompletní sady
dýchacích přístrojů v celkové hodnotě 112 000 Kč.
SDH Horka zasahoval např. u: požáru trávy na Poděbradech, u požáru kontejnerů či
u požáru kůlny na nám. Osvobození.

6. Školství – ZŠ a MŠ Horka nad Moravou
6.1 Součásti školy
Součásti školy

Kapacita

Mateřská škola

104

Základní škola

350

Školní družina

162

Školní jídelna ZŠ

420

6.1.1 Základní údaje o součástech školy
Součást školy
Mateřská škola

Počet tříd/ oddělení Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu
4

103

26

1. stupeň ZŠ

10

193

19,3

2. stupeň ZŠ

5

113

22,6

Školní družina

6

147

24,5
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Školní jídelna MŠ

x

104

x

Školní jídelna ZŠ

x

290

x

6.2 Materiálně-technické podmínky základní školy
Učebny, herny:

16 kmenových tříd, 3 herny ŠD, 3 oddělení jsou umístěny
ve třídě.

Odborné pracovny, knihovna, Jazyková, kuchyňka, dílny, keramická, žákovská knihovna,
multimediální učebna:

2 počítačové, chemie – fyzika, přírodovědná, relaxační
místnost.

Odpočinkový areál, zahrada, Po rekonstrukci, kolaudace v srpnu 2009.
hřiště:
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 Dokupujeme podle potřeby a finančních možností.

a učebními texty:
Vybavení kabinetů, laboratoří V rámci projektu modernizace učeben: jazyková, chemie –
a učeben pomůckami:

fyzika s odborným kabinetem, přírodovědná, Montessori
třídy, relaxační místnost, dílny a venkovní učebna.

Vybavení školy audiovizuální 2 PC pracovny, 6 interaktivních tabulí, dataprojektory,
a výpočetní

technikou, hlasovací zařízení.

dataprojektory:
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Investiční rozvoj:

Výměna oken v pavilonu C, D a dokončení v tělocvičně.
Rekonstrukce vodoinstalace v pavilonu D.

6.3 Vzdělávací programy základního vzdělávání
Vzdělávací program

Zařazené třídy

Mateřská škola Místo k životu

4

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Naživo+ 1. 9. 2009 1. A, 2. A, 3. A,
(viz

Rámcový

vzdělávací

program

pro

základní

vzdělávání, 4. A, 5. A, 6. A, B,

č.j. 31504/2004-22)

7. A, 8. A, 9. A

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

6.4 Přehled pracovníků školy
6.4.1 Základní údaje o pracovnících školy
Počet pracovníků celkem

54

Počet učitelů ZŠ

24

Počet asistentů pedagoga

2

Počet vychovatelů ŠD

6

Počet učitelek MŠ

8

Počet správních zaměstnanců ZŠ

5

Počet správních zaměstnanců MŠ

3
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Počet správních zaměstnanců ŠJ

6

6.4.2 Údaje o pedagogických pracovnících
Učitelé:
Jméno

Aprobace

Vzdělání

Poznámka

Cellarová Marie Mgr.

1. stupeň

VŠ

Čulíková Barbora Mgr.

1. stupeň

VŠ

Filipová Pavla Mgr.

Př – Tv

VŠ

Glosová Kateřina Mgr.

Č – Vv

VŠ

ředitelka

Hricová Martina Mgr.

M–Z

VŠ

zást. řed.

Hrnková Daniela Mgr.

1. stupeň

VŠ

Hrušková Jana Mgr.

1. st., spec. ped

VŠ

Kačmárová Kateřina Mgr.

1. stupeň

VŠ

Kubíček Miroslav Mgr.

Aj

VŠ

Malenovský Martin Mgr.

Č - VkO

VŠ

Nováková Hana Mgr.

1. stupeň

VŠ

Otavová Marcela Mgr., Bc.

1. st., spec. ped

VŠ

Pavel Richard Mgr.

M – Tv

VŠ

Pavlíková Soňa Mgr.

1. st., spec. ped

VŠ

Přeslička Jan Mgr.

1. stupeň

VŠ

Skácelíková Jana PhDr.

Č–D

VŠ

koord. ŠVP

Sláma Vojtěch Mgr.

1. stupeň

VŠ

do 21. 10. 2013

Škarohlíd Jiří Mgr.

M – Př

VŠ

ICT
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Valušková Marcela Mgr.

Č – Vv

VŠ

Vrobelová Petra Mgr.

1. stupeň

VŠ

Vrobelová Věra Mgr.

1. stupeň

VŠ

Vrtalová Markéta Mgr.

Tv – Nj

VŠ

Zapletalová Milena Mgr.

M – Ch

VŠ

Baše Jan Bc.

Př – Tv

VŠ

od 1. 11. 2013

Bačáková Vladimíra Mgr.

Ma, spec. ped.

VŠ

od 22. 10. 2013

koord. soc. prev.

výchovný poradce

Vychovatelé:
Bačová Jiřina

vychovatelka

SŠ

Chromcová Sylvie

vychovatelka

SŠ

Kamínková Aneta Mgr.

vychovatelka

VŠ

Slámová Daniela

vychovatelka

SŠ

Smitková Veronika

vychovatelka

SŠ

Žitníková Miluše

vychovatelka

SŠ

vedoucí vych.

Asistenti pedagoga:
Bačová Jiřina

vychovatelka

SŠ

4. A

Slámová Daniela

vychovatelka

SŠ

4. M

Havlíčková Veronika

1. stupeň

VŠ

projekt PŠÚ

Pavlíčková Lucie

2. stupeň

VŠ

projekt PŠÚ(do 31. 10. 2013)

Šedová Ladislava

1. stupeň

VŠ

projekt PŠÚ (od 1. 11. 2013)

Šafaříková Eva Mgr.

2. stupeň

VŠ

7. A (od 1. 2. 2014)
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Učitelé MŠ:
Lucie Čadílková

učitelka MŠ

SŠ

do 31. 12. 2013

Petra Hallová

učitelka MŠ

SŠ

vedoucí učitelka od 1. 11. 2013

Ladislava Hufová

učitelka MŠ

SŠ

Radoslava Klímová

učitelka MŠ

SŠ

Monika Kusá Mgr.

učitelka MŠ

VŠ

Veronika Kyselá Bc.

učitelka MŠ

VŠ

Zuzana Smékalová Bc.

učitelka MŠ

VŠ

Milana Zapletalová

učitelka MŠ

SŠ

vedoucí učitelka

Vetešníková Lada

učitelka MŠ

SŠ

od 1. 1. 2014

Odborná kvalifikace pedagogických pracovníků
Odborná kvalifikace

%

Učitelé ZŠ

100

Učitelky MŠ

75

Vychovatelky ŠD

57

Komentář: Dvě vychovatelky ZŠ a jedna učitelka MŠ si doplňují pedagogické vzdělání. Od 1. 1.
2014 nahradila nekvalifikovanou učitelku v MŠ kvalifikovaná.

6.4.3 Údaje o nepedagogických pracovnících
Ostatní pracovníci

Funkce

Úvazek Stupeň vzdělání

Ing. Eva Stachová

vedoucí ŠJ

1,000

VŠ

Jarmila Alková

samostatná kuchařka

1,000

SOU

Miluše Stejskalová

samostatná kuchařka

1,000

SOU
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Dana Rozmanová

pracovník obch. provozu

1,000

SOU

Božena Rumanová

pracovník obch. provozu

1,000

SOU

Ilona Vodáková

pracovník obch. provozu

1,000

SOU

Věra Horáková

uklízečka ZŠ do 31. 12. 2013

1,000

základní

Andrea Němcová

uklízečka ZŠ od 1. 1. 2014

1,000

SŠ

Marie Koppová

uklízečka ZŠ

1,000

SOU

Zdeňka Razímová

uklízečka ZŠ

0,9

základní

Emil Razím

školník ZŠ

1,000

SŠ

Irena Mlčúchová

uklízečka MŠ

1,000

SŠ

Danuše Stroupková

školnice MŠ

1,000

SOU

Jiřina Vyskočilová

uklízečka MŠ

0,5

SŠ

Kateřina Bačová

sekretářka, pokladní

1

SŠ

6.5 Zápis k povinné školní docházce a přijímání žáků do středních škol
6.5.1 Zápis k povinné školní docházce
Počet prvních

Počet dětí zapsaných

tříd

do prvních tříd
2

Z toho počet dětí, které Počet odkladů pro školní
nastoupily
68

rok 14 - 15
56

7

Komentář: K zápisu se dostavily převážně dětí z Horky, ze Skrbeně, z Olomouce,
z Chomoutova.
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6.5.2 Výsledky přijímacího řízení
a) Na víceletá gymnázia přijato:
z pátého ročníku

ze sedmého ročníku

gymnázia zřiz. krajem

2

1

soukromá gymnázia

-

-

církevní gymnázia

-

-

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

gymnázia

obchodní

zdravotní

průmyslové

akademie

školy

školy

6

-

4

ostatní střední
školy

bez maturity

s maturitou
2

učební obor

11

celkem

1

24

c) Na soukromé školy přijato:

gymnázia

1

obchodní

zdravotní

průmyslové

akademie

školy

školy

-

-

ostatní střední
školy

bez maturity

s maturitou
-

učební obor

-

d) Počet žáků, kteří ukončili povinnou školní docházku:
v devátém ročníku: 25

v nižším ročníku: 0
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6.6

Hodnocení žáků

6.6.1 Celkové hodnocení žáků – prospěch

Třída

Prospěli
s vyznamenáním

Prospěli

Neprospěli

Nehodnoceni
II.

I. pol.

II. pol.

I. pol.

II. pol.

I. pol. II. pol.

I. pol.

pol.

1. A

30

29

0

0

0

1

0

0

1. M

17

17

0

0

0

0

0

0

2. A

25

22

1

5

0

0

0

0

2. M

19

19

0

0

0

0

0

0

3. A

30

30

1

1

0

0

0

0

3. M

20

18

0

2

0

0

0

0

4. A

21

20

4

5

0

0

0

0

4. M

8

10

8

6

0

0

0

0

5. A

13

10

10

12

0

0

0

0

5. M

9

8

7

8

0

0

0

0

6. A

9

10

11

10

0

0

0

0

6. B

6

5

13

14

0

0

0

0

7. A

11

10

16

17

0

0

0

0

8. A

9

8

16

16

0

0

0

0

9. A

9

9

16

16

0

0

0

0

236

225

103

112

0

1

0

0

celkem

176

Kronika obce Horka nad Moravou, rok 2014

6.6.2Výchovná opatření – pochvaly

Třída

Pochvala ředitele školy
I. pol.

Pochvala třídního učitele

II. pol.

I. pol.

II. pol.

1. A

0

0

0

0

1. M

0

0

0

0

2. A

0

0

0

0

2. M

0

0

0

0

3. A

0

0

0

0

3. M

0

0

0

14

4. A

0

0

0

0

4. M

0

0

0

0

5. A

0

0

0

2

5. M

0

0

0

2

6. A

0

0

0

5

6. B

0

0

3

2

7. A

0

0

0

2

8. A

0

0

0

1

9. A

0

0

12

11

celkem

0

0

15

39
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6.6.3 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

0

0

0

2. M

0

0

0

0

0

0

3. A

1

3

0

0

0

0

3. M

0

0

0

0

0

0

4. A

2

1

1

0

0

0

4. M

0

0

0

0

0

0

5. A

0

0

0

0

0

0

5. M

1

0

0

0

0

0

6. A

0

0

0

0

0

0

6. B

2

2

2

2

2

2

7. A

1

0

0

0

0

0

8. A

0

1

3

0

1

0

9. A

1

1

2

0

0

0

celkem

9

8

8

2

3

2
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6.6.4 Počet omluvených / neomluvených hodin

Počet
Třída

omluvených
hodin
I. pol.

II. pol.

Počet

Průměr na žáka

neomluvených

třídy
I. pol.

Průměr na žáka
třídy

hodin

II. pol.

I. pol.

II. pol.

I. pol.

II. pol.

1. A

771

722

25,7

24,07

0

0

0,00

0,00

1. M

494

633

29,06

37,24

0

0

0,00

0,00

2. A

983

793

37,81

29,37

0

0

0,00

0,00

2. M

873

921

45,95

48,47

0

0

0,00

0,00

3. A

1100

1100

35,48

35,48

0

0

0,00

0,00

3. M

518

646

25,9

32,3

0

0

0,00

0,00

4. A

723

1091

27,81

43,64

0

0

0,00

0,00

4. M

405

571

25,31

35,69

0

0

0,00

0,00

5. A

960

979

40

42,57

0

0

0,00

0,00

5. M

751

486

46,94

30,38

0

0

0,00

0,00

6. A

633

847

31,65

42,35

0

0

0,00

0,00

6. B

692

1047

36,42

55,11

0

0

0,00

0,00

7. A

1171

1222

43,37

45,26

0

0

0,00

0,00

8. A

1579

1328

60,73

55,33

6

0

0,23

0,00

9. A

1122

1212

43,15

48,48

2

0

0,08

0,00

12775

13598

-

-

8

0

-

-

celkem
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6.7 Přestupy žáků během školního roku
Příchod do školy

14 žáků

Odchod

5 žáků

6.8 Údaje o integrovaných žácích
Druh postižení:

Ročník

Počet žáků

Se sluchovým postižením

-

-

Se zrakovým postižením

-

-

S vadami řeči

-

-

S tělesným postižením

4. r.

1

S kombinací postižení

-

-

S vývojovými poruchami učení

2., 3., 5. r.

4

Se specifickou poruchou chování

4. r.

1

S autismem

6. r.

1

6.9 Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP)

(Výčet studií, kurzů, seminářů, kterých se pracovníci školy zúčastnili, počet účastníků)

6.9.1 Studium Montessori pedagogiky
Mgr. Kateřina Kačmárová, Diplomový kurz Montessori pedagogiky ZŠ pro věk 6 – 12
let.
Mgr.Petra Vrobelová, Diplomový kurz Montessori pedagogiky ZŠ pro věk 6 – 12 let.
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6.9.2 Semináře v rámci projektu Pomáháme školám k úspěchu
Třídenní letní škola v Přerově, všichni pedagogové, srpen.
Metody RWCT pro začínající učitele a zájemce, odpolední semináře Jany Šístkové.
Dva třídenní semináře MBTI pro nové pedagogy, lektorky Šárka Miková, Jiřina
Majerová.
Dva třídenní semináře Respektovat a být respektován, lektorka Eva Lukavská.
Celodenní seminář Komunikace, všichni pedagogové, lektor Michal Dubec.
Odpolední seminář Zpětná vazba, všichni pedagogové, lektorka Květa Krüger.
Odpolední semináře Hanky Lipkové ke čtenářským dílnám na 1. stupni.
Festival pedagogické inspirace v Kunraticích, všichni pedagogové.
Lektorský kurz RWCT, 64 hodin, 3 učitelky.
Měsíční odpolední konzultace a semináře Map učebního pokroku v matematice
s dr. Kloboučkovou.
Odpolední seminář pro učitele a rodiče, matematika Hejný, lektor prof. Milan Hejný.
Pětidenní letní škola Matematika Hejný, 2 učitelé.
Čtyři semináře v Praze Čteme s nečtenáři, 2 učitelé.
Seminář k Mapám učebního pokroku ve čtenářství v Samechově 3 dny, 1 učitel.

6.9.3 Semináře v rámci projektu Aktivní škola
Dva odpolední semináře Základní kurz tvorby příprav na interaktivní tabuli
pro 14 učitelů zapojených do projektu.

6.10 Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti
6.10.1 Projekty, projektové dny, akce pro rodiče
Projekty: Naše obec – 3. třídy, Les ve škole – škola v lese (celoroční) – 4. roč., Lovci
mamutů – 6. třídy, Vesmír – 5. třídy, Egypt – 6. třídy, Evropa – 5. třídy.
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Projektové dny: Od komunální politiky ke školnímu parlamentu (2. st.), Dětská práva,
dramatická výchova (1. st.); Vztahy (1. st.), Šikana, Anna a Kelly (2. st.); Mediální výchova –
Média jako zrcadlo světa kolem nás; Zdroje a energie (2. st.), Putování s bobříkem (1. st.,
odpolední program pro děti a rodiče); Neznámé město II (v anglickém jazyce).

Další: vánoční dílny s rodiči (ŠD), vánoční turnaj v kopané, vánoční jarmark,
2x za školní rok sběr papíru, LVVZ Petříkov - 7. a 8. roč., čtenářská dílna – noc s knihou
(ŠD), jarní výtvarné dílny s rodiči (ŠD), Zahradní slavnost.

6.10.2 Účast žáků školy v soutěžích
Mj. olympiáda v českém jazyce, pythagoriáda, matematický klokan, Okresní přebor
mládeže v šachu, turnaj v miniházené, atletický čtyřboj, orientační závod, Česko se hýbe
ve školách.

6.10.3 Zájmové odpolední aktivity

Název

Vyučující

Věková kategorie

Kopaná

Emil Beneš

1. - 9. ročník

Miniházená

Libor Žůrek

2. - 5. ročník

Přírodovědný

Mgr. Jana Hrušková

5. M

Logopedický

Mgr. Soňa Pavlíková

1. A

Šachy

Mgr. Richard Pavel

1. - 6. ročník

Mgr. Miroslav Kubíček
Mgr. Martin Malenovský
Náboženství

Marta

Magdalena

Šmídová, 1. - 5. ročník

řádová sestra
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Hra na kytaru
Aj

s

Vladimír Řehák

rodilou Liah Fiala

20 žáků 1. stupně ve třech

mluvčí
NETWOR,

skupinách
Mgr. Marie Cellarová

9. A

Aj pro začátečníky

Mgr. Veronika Havlíčková

1. třídy

Keramika

Jiřina Bačová

2. - 4. ročník

Čtenář

Mgr. Aneta Kamínková

1. - 4. ročník

Flétna

Mgr. Aneta Kamínková

začátečníci, pokročilí

Výtvarník

Miluše Žitníková

1. - 3. ročník

Aerobic

Jiřina Bačová

1. ročník, pokročilí

Šikulky,

Daniela Slámová

2. - 4. ročník

výtvarný
V rámci ŠD:

rukodělný

Ve škole pracuje Sdružení rodičů. Pořádá každoročně ples a karneval, připravuje občerstvení
na akcích školy pro veřejnost. Finanční výtěžek SR věnovalo na dopravu žáků na lyžařský
výcvik. Ostatní peníze šetří na plánovanou větší investici (příspěvek na rekonstrukci v
tělocvičně, nebo dostavbu sociálního zařízení ve venkovní učebně).
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7. Římskokatolická farnost Horka nad Moravou
Přehled úkonů duchovní správy: svatby: 1, první svatá přijímání: 3, pohřby: 4,
pomazání nemocných: 18.

V letošním roce se pokračovalo s opravou fasády, konkrétně se opravila fasáda věže,
průčelí a sakristie kostela. Celkové náklady činily 849 620,-Kč, přičemž farnost získala dotaci
z Olomouckého kraje ve výši 200 000,-Kč a finanční dar od obce Horka nad Moravou ve výši
300 000,-Kč. Zároveň byly zrenovovány ciferníky věžních hodin a okenice ve věži kostela.

V Horce nad Moravou proběhla Tříkrálová sbírka v sobotu 4. 1. 2014 a celkem se
vybralo 21 782,-Kč.
Zúčastnily se jí 4 skupinky: V první, pod vedením Marie Vepřkové, se vystřídali
Martin Krejčí, Marek Adamec, Eliška Karmazínová, Lenka Adamcová a Barbora Šturcová.
Druhou tvořili Jan Dvorský (vedoucí), Vít Dvorský, Veronika Dvorská, Marie Vepřková ml.
Ve třetí skupince chodili Vít Andrle (vedoucí), Ondřej Andrle, Šimon Andrle a ve čtvrté:
Ladislava Klásková (vedoucí), Anna Popelková, Marian Popelka, Petr Klásek. (Foto 27 - 30)

Ve dnech 28. – 29. června se konaly oslavy 260. výročí posvěcení kostela a 20. výročí
posvěcení nových zvonů. Návštěvníci se mohli po oba dny zúčastnit prohlídky kostela
sv. Mikuláše s tištěným průvodcem, prohlídky věže kostela, zvonů, varhan či zhlédnout
výstavku pamětihodností, dobových dokumentů včetně filmových dokumentů na faře.
V neděli v 8.20 hodin se konala slavnostní mše svatá zakončená krátkým hudebním
vystoupením a poté vystoupení Hanácké dechovky Olomouc a posezení s občerstvením
na faře. Horečtí občané se nabízeného programu účastnili v hojném počtu. Pro tuto příležitost
byly také zhotoveny obrázky s horeckým patronem svatým Mikulášem a pamětní razítko.
(Příloha 7 – 9; Foto 27, 28)

V neděli 30. listopadu v 15 hodin proběhl v kostele sv. Mikuláše adventní koncert.
Vystoupili mj.: ženský pěvecký sbor Církve československé husitské v Horce nad Mor.
pod vedením Josefy Nogolové a za doprovodu Milady Jedličkové, Jívovský pěvecký sbor
pod vedením Ester Pelcové, Smíšený sbor římskokatolické farnosti Horka nad Moravou
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pod vedením Lenky Adamcové, varhany Vladimíra Fialová, Musica Variata Olomouc, Marek
Adamec, Jan Valušek. (více viz Příloha 10; Foto 29, 30)

8. Kriminalita
Mezi nejčastější kriminální delikty v naší obci patří krádeže měděných dešťových
svodů, letos například z Lovecké chaty, krádeže na Poděbradech, na parkovišti u Sluňákova
a podvody u podomního prodeje. Dále v roce 2014 byly zapáleny kontejnery na tříděný
odpad, odcizeny disky i s pneumatikami u dvou vozů a řešil se vandalismus na nové
cyklostezce.

9. Pohyb obyvatelstva
Počet obyvatel k 31. 12. 2014: 2388.

Narozeno: 19 dětí - Nedbalová Monika, Gec Benjamin, Čergeťová Amálie, Nemrava Tomáš,
Jeřábek Dominik, Burget Šimon, Pirkl Sophie, Štipčák Štěpán, Špunda Michael, Rampouch
Tomáš, Fiderický Tobias, Sedláček Michael, Zámečníková Nela, Gabrlík Jan, Štulířová
Natálie, Vodičková Michaela, Kutílková Eliška, Kamínek Jan.

Vítání občánků v roce 2014 proběhlo třikrát: 3. 5. - 5 dětí, 18. 10. - 6 dětí, a 22. 11. - 8 dětí.

Zemřelo: 21 občanů - Ženčák Rudolf, Beneš Antonín, Vrba Stanislav, Drozd František,
Fabriková Šarlota, Richter Jan, Břečka Milan, Fojtová Drahomíra, Vykydalová Anna, Jakubec
Jiří, Dlabalová Anna, Jakešová Ivanka, Pospíšil Ladislav, Stodola Arnold, Kolmanová
Božena, Linhartová Pavla, Konečný Miroslav, Králová Věra, Vymětal Josef, Piňos Vlastimil,
Chytilová Jana.

Přistěhováno – 84 občanů.
Odstěhováno – 46 občanů.
Přestěhováno v rámci obce – 19 občanů.
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Počet sňatků uzavřených v matričním obvodu obce Horka nad Moravou – 12.
Nová č. p. – 6 (č. p. 718 – 723) a 1 č. evidenční (chata).

Věk

0-5
6-17
18-29
30-39
40-49
50-59
60-69
70-79
80-89
90-99
Celkem

Ženy

Muži

87
136
142
193
167
153
151
100
63
7
1199

Celkem

84
167
154
199
179
163
150
71
21
1
1189

171
303
296
392
346
316
301
171
84
8
2388

10. Další zajímavosti
10.1 Kauza Kralupol
Pokračoval boj proti rozšíření skladu LPG společnosti Kralupol v areálu Delta army.
Dne 5. května se uskutečnilo veřejné projednávání situace a diskuze o dalším postupu v sále
Autodemontu, který se zcela zaplnil. Bylo patrné, že horeckým občanům velmi záleží
na vyřešení této již dlouhotrvající kauzy. V dubnu totiž Stavební úřad Magistrátu města
Olomouce vydal stavební povolení rozšíření skladu, přičemž obec byla vyloučena jako
účastník řízení. O správní žalobě, kterou obec podala už vloni v červnu, rozhodoval soud
12. 6. 2014. Ačkoli obec u krajského soudu uspěla, stavební povolení dále platí. (Příloha 11)

10.2 Cyklostezka
Všichni cyklisté se v červnu zaradovali, protože 11. června byla slavnostně otevřena
cyklostezka mezi Horkou a Poděbrady (zkolaudována byla 27. května 2014). Náladu pokazila
informace, že už v noci ze 14. na 15. června poškodili vandalové dvě dřevěná odpočívadla
a skleněné výplně dvou železničních signalizačních návěstidel. Škoda byla vyčíslena
na 127 000,-Kč.
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10.3 Monitoring splaškové kanalizace
V říjnu proběhl ve dvou ulicích Horky monitoring splaškové kanalizace pomocí
kouřové metody. Při něm bylo zjištěno 7 závad v napojení kanalizace. V novém roce se budou
konat další zkoušky, takže občané byli dopředu upozorněni, aby si do září 2015 dali připojení
kanalizace do pořádku.

10.4 Ledovka
Dne 1. prosince zasáhla Českou republiku ledovka. Na Olomoucku byla jedna
z nejhorších situací. Přímo v Olomouci nejezdily kvůli zamrzlým trolejím tramvaje, byly
uzavřeny některé silnice ani nejezdily vlaky. V Horce byly chodníky i tráva pokryty ledovkou
a stromy obalené ledem, ale během dne se stav zlepšil, silnice byly sjízdné. Naopak
na ostatních místech trval kalamitní stav několik dní.

10.5 Tisková zpráva ČSÚ o rozšiřování internetu do domácností
„Téměř tři čtvrtiny Čechů jsou online

V roce 2014 mělo osobní počítač a připojení k internetu 72 % českých domácností.
Stále roste obliba přenosných počítačů, doma je měla každá druhá rodina. Polovina Čechů,
kteří používají internet, je registrována na sociálních sítích.

Vybavenost českých domácností informačními a komunikačními technologiemi v roce
2014 opět vzrostla, pouze 28 % domácností nemělo počítač. K internetu byly připojeny
3 miliony domácností (72 %), to je téměř o jeden milion více než před pěti lety.
Nejoblíbenějším typem připojení zůstává bezdrátové wi-fi (42 % domácností).

Roste počet přenosných počítačů
Nejlépe jsou informačními a komunikačními technologiemi vybaveny domácnosti
s dětmi, nejhůře domácnosti seniorů, z nichž se k internetu připojuje necelá desetina. „Poprvé
v historii České republiky jsme letos zaznamenali více domácností s přenosným počítačem než
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s klasickým stolním počítačem. Téměř každá třetí rodina má více než jeden počítač,“ říká
Romana Malečková z oddělení statistiky výzkumu, vývoje a informační společnosti ČSÚ.
Nejvyšší rozdíly ve využívání informačních a komunikačních technologií jsou u
domácností z různých příjmových skupin. „V případě domácností s nejvyššími příjmy mělo
internet 97 %, což je třikrát více než u rodin s nejnižšími příjmy. Jedná se o jeden z největších
rozdílů v rámci zemí Evropské unie,“ uvádí Martin Mana, ředitel odboru statistik rozvoje
společnosti ČSÚ.

Internet a jednotlivci
Již téměř tři čtvrtiny Čechů v roce 2014 uvedly, že používají počítač a internet. Přesto
se téměř 1,9 milionů obyvatel ČR k internetu nikdy nepřipojilo. Jedná se zejména o osoby
ve věku nad 65 let. K internetu se obyvatelé ČR připojují i ze svých mobilních zařízení,
např. prostřednictvím mobilního telefonu tak učinilo 29 % české populace. Obecně stále platí,
že internet používají častěji muži, mladší osoby a jednotlivci s vyšším vzděláním. „Téměř
všichni studenti starší 16 let používají internet, pouze 3 studenti z tisícovky internet
nepoužívají. Pokud se podíváme na vysokoškolsky vzdělané osoby, tak zkušenosti s internetem
má 95 % z nich,“ uvádí Romana Malečková. Doba strávená na internetu je závislá na věku
respondentů. Nejčastěji Češi uváděli, že se „surfování“ věnují 1 až 5 hodin týdně. Ve skupině
osob ve věku 16 až 24 let tráví na internetu šest osob z deseti více než 10 hodin týdně.

Nákupy přes internet
Více než 3,4 mil. Čechů v roce 2014 nakoupilo přes internet. Nakupování se těší větší
oblibě zejména u mladších a středních věkových skupin. Pro internetové obchody jsou však
stále nejzajímavější skupinou nakupujících ženy na rodičovské dovolené. Těch se nakupování
prostřednictvím internetu věnuje zhruba 64 %. Pořizují nejčastěji oblečení, obuv a módní
doplňky. Muži obvykle nakupují elektroniku a počítače.

Roste obliba sociálních sítí
V posledních letech výrazně vzrostla oblíbenost sociálních sítí. V roce 2014 je
využívalo 37 % obyvatel ČR oproti 5 % před pěti lety. Přesto mezi 28 státy Evropské unie
patřilo v roce 2013 z hlediska využití sociálních sítí až 24. pozice.
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Celkově se Česká republika v mezinárodním srovnání ve vybavenosti domácností
informačními technologiemi stále nachází pod průměrem Evropské unie, počtem uživatelů
internetu jsme se k průměru velmi přiblížili.“52

52

Malečková, R.: Téměř tři čtvrtiny Čechů jsou online [cit. 4. 12. 2014]. Dostupné z WWW:
<http://www.czso.cz/csu/tz.nsf/i/temer_tri_ctvrtiny_cechu_jsou_online_20141202>.
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11. Přílohy
Příloha 1a
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Příloha 12 - Články z Olomouckého deníku

Příloha 12a
„Horka uspěla u soudu. Může tím zkomplikovat rozšíření skladu plynu

Horka nad Moravou – Plán firmy Kralupol rozšířit v Horce nad Moravou na
Olomoucku v druhé půlce roku úložiště zkapalněného plynu možná nevyjde. S navýšením
kapacity skladu LPG dlouhodobě nesouhlasí obecní úřad, který podal správní žalobu proti
rozhodnutí kraje a uspěl.
Plánované rozšíření kapacity skladu LPG v Horce nad Moravou budí mezi místními
obavy o bezpečnost, zároveň komplikovalo prodej parcel, které obec nabízí pro výstavbu
domů. Zájem o pozemky u Olomoucké ulice je však i tak.

Obec dosáhla svého u Krajského soudu v Ostravě. Obrátila se na něj, protože
odmítala výrok magistrátu potvrzený následně krajským úřadem, že nemůže být účastníkem
stavebního řízení. Nicméně ještě než soud rozhodl, vydal magistrát firmě stavební povolení.
Verdikt proto v obci přivítali.

„Je to pro nás dobrá zpráva. Celou dobu říkáme, že je špatně, když je vydáno stavební
povolení bez rozhodnutí správního soudu o naší žalobě v územním řízení," uvedla starostka
Horky nad Moravou Sylva Stavarčíková.

Odhady společnosti, že se zvětšováním skladu začne mezi červnem a prosincem, tak
nemusejí vyjít.

„Jsme opět ve hře, vracíme se do územního řízení, firma nemůže stavět," dodala
starostka. Spor však podle ní nekončí a vesnice se bude muset snažit dál.

Vedení obce má podporu zhruba tisícovky obyvatel, kteří proti rozšíření výstavby
podepsali petici. Obávají se o bezpečnost. Výhrady směrovaly také ke vzdálenosti skladu od
stavebních parcel podél ulice Olomoucká, kde vyrůstají nové domy.
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„Nápad rozšířit sklad se mi nelíbí, stejně jako asi málokomu ze vsi. Nikdy nevíte, co se
může stát. Navíc hned vedle mají vyrůst nové domy," řekla například Michaela Marečková. I
přesto je většina z dvacítky pozemků zamluvená nebo prodaná.

Stavební povolení na rozšíření skladu vydal magistrát v únoru.

„Ve stavebním řízení obec Horka nad Moravou nebyla vzata jako účastník řízení,
neboť stavební úřad dospěl k závěru, že obec jakožto vlastník sousedních pozemků není
navrhovaným rozšířením stávajících zásobníků uvnitř areálu na svých vlastnických právech
dotčena," uvedla dříve mluvčí magistrátu Radka Štědrá. „Své zájmy obec uplatňuje ze zákona
jednoznačně v územním řízení,“ podotkla.

Obecní úřad se proti postupu magistrátu odvolal, což ale nepomohlo.

„Obec Horka nad Moravou jako žalobce podala ve správním řízení odvolání proti
rozhodnutí stavebního úřadu, které neodůvodnila,“ vysvětlila mluvčí Olomouckého kraje
Kamila Navrátilová, proč krajský úřad odvolání zamítl.

Soud však dal vedení Horky za pravdu a rozhodnutí kraje zrušil z formálních důvodů.
„Krajský soud rozhodnutí zrušil proto, že stavební, případně krajský úřad měl obec vyzvat
k doplnění důvodů odvolání a pak o nich rozhodnout. Věcnou stránkou žaloby se Krajský
soud v Ostravě nezabýval,“ sdělila Kamila Navrátilová.

Správní žalobu podal také majitel polí v blízkosti skladu LPG Richard Benýšek, šéf
pražské O2 areny. I v jeho případě soudce závěr krajského úřadu zrušil.

„Rozhodnutí ho potěšilo. Nicméně vyčká dalšího vývoje“ řekl Benýškův mediální
zástupce Oldřich Babický.

Richard Benýšek je bratrem starostky, podle Oldřicha Babického to však v jeho
angažování se roli nehraje.

„Je rodák z Horky a jde o pole, na kterých hospodařila už jeho rodina," objasnil jeho
zájem.
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Zkrátíme čekací dobu cisteren.
Firma Kralupol se i přes opakované žádosti Olomouckého deníku k rozsudku a dalším
plánům týkajících se stavby nevyjádřila. V minulosti však uvedla, že chce především snížit
rizika při manipulaci s plynem.

Umístěním zásobníků pod zem by se zkrátila doba, kdy cisterny stojí na železniční
vlečce. Zároveň by počet zásobníků o objemu 250 metrů krychlových narostl ze dvou na šest.

„Pouze zvýšíme skladovací kapacitu a zkrátíme čekací dobu. Počet plněných
železničních a automobilových cisteren se nezvýší,“ sdělila advokátka společnosti Kateřina
Melichová. Podle firmy jsou v zahraničí zásobníky s plynem v obytné zástavbě běžné.“53

Příloha 12b
„V Horce hořel přístavek u rodinného domu, s hašením pomáhali i sousedé
Horka nad Moravou - Několik kusů slepic zahynulo v plamenech požáru, který v pátek
večer zachvátil zděný přístavek u rodinného domu v Horce nad Moravou. Dvě hodiny ho
likvidovaly tři jednotky z řad profesionálních a dobrovolných hasičů.

Ještě před nimi se o hašení marně snažili sousedé z okolních domů za pomoci
zahradních hadic. Informace poskytl mluvčí Hasičského záchranného sboru Olomouckého
kraje (HZSOL).

„Operační středisko přijalo informaci o požáru dvacet pět minut po osmé hodině
večerní. K místu společně s profesionální jednotkou stanice Olomouc vyslalo dále dobrovolné
hasiče Senice na Hané a Horka nad Moravou,“ vyjmenoval obsazení zasahujících jednotek
mluvčí Zdeněk Hošák.

Přidal, že kvůli tomu, že objekt sousedí v těsné blízkosti s rodinnými domky, a to z více
stran, prováděli hasiči kromě hašení také ochlazování okolních nemovitostí. Zároveň
zamezovali prostupu plamenů do dalších okolních střech.

53

Zuntych, O.: Horka uspěla u soudu. Může tím zkomplikovat rozšíření skladu plynu [cit. 27. 8. 2014].
Dostupné z WWW:<http://olomoucky.denik.cz/zpravy_region/horka-uspela-u-soudu-muze-tim-zkomplikovatrozsireni-skladu-plynu-20150708.html>.
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„V objektu se také nacházela tlaková nádoba na plyn a z počátku také způsobovala
problémy a výraznější rozšíření požáru,“ popsal podrobnosti zásahu mluvčí krajských hasičů.

Velitel zásahu povolal také speciální hasící kontejner se zařízením zvaným cobra.

„Díky hasícímu speciálu jsme úspěšně dohasili menší, skrytá či nepřístupná ohniska
ve střešní krytině, tedy v trámech pod oplechováním střechy,“ uvedl dále Zdeněk Hošák.

Co bylo příčinou požáru, je v šetření.

„Prozatím stanovena výše škody, lze předběžně hovořit o částce v desítkách tisíc,“
dodal mluvčí HZSOL.

Majitelé přístavku požádali redakci o zveřejnění krátkého sdělení.

„Chtěli bychom prostřednictvím Olomouckého deníku moc poděkovat všem sousedům
a hasičům, kteří se podíleli na hašení. Jsme jim moc vděční,“ vzkázali manželé Kučerovi, kteří
ve chvílích, kdy požár vypukl, nebyli doma.“54

Příloha 12c
„Sklad plynu v Horce už rozšiřují. Rozhodli o nás bez nás, zlobí se v obci

Horka nad Moravou – Rozšíření kapacity skladu LPG na kraji obce Horka nad
Moravou nedaleko Olomouce si z místních nepřál asi nikdo. Petice obyvatel ani právní kroky
obecního úřadu ale stavbě zabránit nedokázaly.

Společnost Kralupol tak může počet zásobníků plynu navýšit.

Obavy lidí z okolí skladu o jejich bezpečnost jsou podle firmy nepodložené.
Kontejnery s plynem budou pod zemí, čímž se má riziko snížit.

54

Kolesárová, V.: V Horce hořel přístavek u rodinného domu, s hašením pomáhali i sousedé [cit. 14.
12. 2014]. Dostupné z WWW: <http://olomoucky.denik.cz/pozary/foto-v-horce-horelo-u-rodinneho-domuhasici-s-ohnem-bojovali-dve-hodiny-20141212.html>.
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S dokončením stavby se počítá příští rok.

Obec zkoušela přidání čtyř zásobníků zastavit s pomocí úřadů i soudů, úspěšná v tom
ale byla jen částečně. Naposledy se jí povedlo dosáhnout toho, že Krajský úřad Olomouckého
kraje zrušil rozhodnutí stavebního úřadu olomouckého magistrátu z roku 2012, které se týkalo
možného rozšíření úložiště.

I když je nyní řízení zastaveno, firmu to v rozšíření skladu na šest zásobníků nezastaví,
protože má platné stavební povolení.

„Stavebník společnost Kralupol může tedy ve stavbě, v souladu se stavebním
povolením, dál pokračovat,“ potvrdila mluvčí krajského úřadu Kamila Navrátilová, že verdikt
nemá na pokračování stavby vliv.

Těžko se to vysvětluje občanům

Lidem v Horce asi nezbude než se se situací smířit.

Z vývoje, který se pro obec nezdál po úspěchu se správní žalobou u Krajského soudu
v Ostravě zcela beznadějný, zbyla rozpačitost.

„Vyhráli jsme, soud i krajský úřad to uznal. Cítíme proto velikou nespravedlivost, že
jsme byli vyřazeni ze hry ve stavebním řízení, kde nás stavební odbor nepřizval jako účastníka
řízení. Rozhodli o nás bez nás, i když podle zákona,“ reagovala starostka Horky nad Moravou
Sylva Stavarčíková.

Dodala, že postup stavebního úřadu ji příliš smysl nedává.

„V územním řízení bojujeme a vyhráváme a stavební řízení nemůžeme ovlivnit? Je to
nelogické a těžko se to vysvětluje občanům,“ poznamenala.
Hotová je stavební jáma

Společnost Kralupol začala na rozšíření skladu LPG pracovat v srpnu. Informovala o
tom stavební úřad.
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„Z rozsahu stavebních prací je zhotovena stavební jáma pro uložení LPG zásobníků.
Ve stavební jámě byl proveden kontrolní geologický průzkum z důvodu přesné určení výšky
hladiny podzemních vod. Výsledky průzkumu se následně promítají do prováděcí projektové
dokumentace,“ sdělil mluvčí firmy Martin Doležal.

Další postup prací podle něj bude záležet na počasí. Letos ale hotovo nebude.

„Předpokládá se dokončení a uvedení stavby do provozu v roce 2015,“ doplnil mluvčí.

Místo dvou zásobníků bude šest

Počet zásobníků se má zvýšit ze dvou na šest.

Místo na železnici mají být tělesa o objemu tisíc metrů krychlových pod zemí.

Firma již dříve upozornila, že modernizace skladu má zvýšit bezpečnost a omezit
dopady možné škody.

Čekací doba se podle ní zkrátí, počet plněných železničních a automobilových cisteren
se nezvýší.“55

Příloha 12d
„Minipivovar v Horce se otevřel veřejnosti, bylo plno

Horka nad Moravou – Plný dvůr měl na čtvrtých Slavnostech horeckého piva Petr
Melichárek ve svém minipivovaru. V Pivovárku Melichárek v sobotu otevřel posezení pod
širým nebem. Návštěvníci Litovelského Pomoraví dostali další zastávku na cestě.
Malý prostor za vraty pivovaru po dopoledním dešti rychle obsadili návštěvníci a najít
volné místo nebylo snadné. Na čepu bylo sedm typů piva z celého světa a bylo co zkoušet.

55

Zuntych, O.: Sklad plynu v Horce už rozšiřují. Rozhodli o nás bez nás, zlobí se v obci [cit. 20. 11.
2014]. Dostupné z WWW: <http://olomoucky.denik.cz/zpravy_region/sklad-plynu-v-horce-uz-rozsirujirozhodli-o-nas-bez-nas-zlobi-se-v-obci-20141105.html>.
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„Nejvíc mi chutná jedenáctistupňový světlý ležák. Udělali jsme si rodinný výlet,
podívali jsme se i do samotného pivovaru,“ řekla mladá návštěvnice Monika.

Petr Melichárek, který podle svých slov v provozu dělá vše od uklízečky po ředitele,
plánuje nechat pivní zahradu otevřenou natrvalo.

„Dnes je to taková testovačka, aby lidé zjistili, že jsou různé styly piva, protože u nás
se ve velkém vaří jedině plzeňské. Od toho jsou malé pivovary, aby ukázaly i něco jiného.
Taková pivní osvěta,“ řekl majitel, že nabízí vše, co kdy vařil.

Dodal, že příležitost seznámit se s různými druhy a třeba si s ním popovídat o jejich
výrobě teď bude skoro denně.

„Od příští soboty bude otevřeno každý den kromě pondělí. Bude tu gril, postupně
přidám udírnu, dětský koutek a chtěl bych i malou farmu s kozami, slepicemi, kačenami,
prasátkem,“ představil nápady sládek, který ročně uvaří tři sta dvacet hektolitrů piva.“56

Příloha 12e
„Česko zpívá koledy i v Horce nad Moravou

Horka nad Moravou – Známé vánoční písně nacvičují koledníci v Horce nad
Moravou, kteří se již podruhé připojí k akci Česko zpívá koledy, jež odstartuje ve středu v 18
hodin.

U stromečku před Obecním úřadem se sejde sbor z kostela Svatého Mikuláše v čele
s Vladimírou Fialovou, která obec do projektu regionálního Deníku přihlásila.

56

Zuntych, O.: Minipivovar v Horce se otevřel veřejnosti, bylo plno. [cit. 25. 5. 2014]. Dostupné z
WWW:
<http://olomoucky.denik.cz/zpravy_region/minipivovar-v-horce-nad-moravou-se-otevrel-verejnosti20140524.html>.
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„Zpívali jsme už v loňském roce, ale letos je to oficiální. Už minule přišlo kolem
šedesáti lidí, proto doufáme, že jich letos bude ještě více,“ prozradila Vladimíra Fialová,
která bude zpívat spolu s kostelním sborem.

Zpěváci v Horce nad Moravou neponechali nic náhodě a koledy Nesem vám noviny,
Narodil se Kristus Pán nebo Půjdem spolu do Betléma poctivě nacvičují už několik týdnů.

„Zkoušíme ve sboru a myslím, že nám to jde dobře. U stromečku budeme zpívat za
doprovodu kláves, takže to bude ještě hezčí,“ řekla Vladimíra Fialová.

Organizátoři myslí i na kolemjdoucí, kteří se budou chtít přidat i na lehce
zapomnětlivé zpěváky.

„Příchozí dostanou vytištěné texty s jednotlivými koledami, aby si mohli zpívat i když
nebudou znát všechny sloky. Doufám, že se nás letos sejde opravdu hodně a společně si
vychutnáme tu krásnou vánoční atmosféru, jež celý projekt provází,“ řekla na závěr
organizátorka akce Česko zpívá koledy v Horce nad Moravou Vladimíra Fialová.“57

Příloha 12f
„V Horce šli koledovat rovnou z autobusu

Horka n. M.: Kdo včera minutu před šestou hodinou vystoupil z dvacítky u Obecního
úřadu v Horce nad Moravou, musel zpívat. U nazdobeného stříbrného smrku vedle radnice už
netrpělivě postávalo na padesát obyvatel v čele se členy sboru z kostela Svatého Mikuláše
pod vedením Vladimíry Fialové.

„Pojďte, pojďte! Čekáme na vás,“ pobízela Vladimíra Fialová všechny, kteří opustili
autobus a přicházeli ke skupině místních. Nebránili se. Naopak.

Dostali tedy do rukou zpěvník a spustili. „Nesem vám noviny..,“ napověděli zpěvákům
začátek první koledy členové sboru.
57

Kovaříková, K.: Česko zpívá koledy i v Horce nad Moravou [cit. 20. 12. 2014]. Dostupné z WWW:
<http://olomoucky.denik.cz/zpravy_region/cesko-zpiva-koledy-i-v-horce-nad-moravou-20141210.html>.
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Z elektrických kláves položených na školním stole umístěném na chodník mezi obecní
úřad a hlavní silnici se v tu chvíli ozvaly první tóny.
„To si sami nachystali. I texty namnožili,“ špitl místostarosta Milan Vysloužil.
Být společně u toho, když Česko zpívá koledy, se nakonec rozhodlo přes sedmdesát
Horečáků.

Nechali běžet seriály, přerušili předvánoční smýčení domácností, aby společně pár
minut postáli u svítícího stromečku a zanotovali si známé koledy.

„Okna už mám umytá, uklízela bych kredenc. To počká. Ráda si zazpívám a sejdu se
sousedy,“ usmála se Anna Frantová, která s Deníkem zpívala i vloni.

Přes sedmdesát lidí? Nádhera

Přišla i sedmasedmdesátiletá Marie Sklenářová. „Byla bych doma sama, jenom s
pejskem. Tak si zazpívám a sejdu se s lidmi,“ svěřila se jedna z nejstarších účastnic
horeckého zpívání.

Místostarosta byl rád, že nakonec dorazila. „Poslední dobou ji nepotkalo nic dobrého.
Jen kruté rány,“ zašeptal do poslední sloky koledy Pásli ovce valaši.

Ukázali se nejen senioři, ale i rodiny s nejmladšími obyvateli vesnice. „Přišli jsme
hlavně kvůli dětem, ať jim předáváme krásnou tradici,“ ocenila zpívání podpořené
regionálními Deníky Veronika Veverková.

„Je to moc pěkná adventní akce a v Horce v tomto čase největší,“ dodala při pohledu
na rozcházející se dav lidí. „Že nás bylo přes sedmdesát? Nádhera!“ hodnotila účast
Vladimíra Fialová.

„Už víte termín na příští rok?“ zajímala se sotva klávesy na ulici ztichly. „Budeme se
těšit,“ loučila se organizátorka, která obec do projektu regionálního Deníku přihlásila.“58

58

Tauberová, D.: V Horce šli koledovat rovnou z autobusu [cit. 20. 12. 2014]. Dostupné z WWW:
<http://olomoucky.denik.cz/zpravy_region/v-horce-sli-koledovat-rovnou-z-autobusu-20141210.html>.
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Příloha 12g
„Olomouc čeká další ráno bez tramvají. Ledovka stále vítězí

Olomouc – Počasí bude lidem výrazně komplikovat cestu do práce i ve středu. V
Olomouci se stále nedaří zprovoznit tramvajové linky.

S největší pravděpodobností budou cestující v Olomouci ve středu marně čekat na
tramvaje. Ty v Olomouci nejezdí od pondělního odpoledne kvůli zamrzlým trolejím.

Podle informací od tiskové mluvčí Dopravního podniku města Olomouce budou
přepravu zajišťovat i nadále náhradní autobusy.

„Bohužel se nepodařilo našim pracovníkům dosud zprovoznit ani větev na Novou
Ulici a nepředpokládáme, že se to povede během následující noci,“ sdělila v úterý před 17.
hodinou Martina Krčová.

Přidala, že by lidé, kteří nemusejí cestovat do práce či za jinými povinnostmi, měli
zvážit, zda musejí využít městskou hromadnou dopravu.

„Snažíme se maximálně pokrýt poptávku, ovšem při současném stavu to není možné.
Výsledkem je, že náhradní linky jezdí přeplněné,“ řekla s tím, že výzva se týká zejména rodin
s kočárky.

Většina vlaků opět nevyjede

Na železnici setrvává kalamitní stav kvůli zmrzlému trakčnímu vedení a většina spojů
je kapacitně omezená, zcela zrušená či zpožděná.

Zrušte, odložte nebo cestujte jiným prostředkem, vzkazují nyní dráhy cestujícím.

Situace nebude podle mluvčí ČD Radky Pistoriusové lepší ani ve středu.

„Rozsah dopravy bude i ve středu zásadním způsobem omezený, většina vlaků bude
odřeknuta, kapacita spojů bude významně snížena. Omezení se mohou dotknout
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i neelektrizovaných tratí, ze kterých jsou některé soupravy přesunuty na elektrizované tratě,“
sdělila v úterý krátce před 17. hodinou Radka Pistoriusová.

ČD avizují, že v noci na středu nepojedou dálkové večerní a noční vlaky na Slovensko,
kde od úterního odpoledne platí také výstraha na výskyt ledovky.

Problémy mají i dva soukromí dopravci, kteří se cestující snaží mezi Ostravou,
Olomoucí a Prahou převážet buď za pomoci náhradních autobusů či po zapojení motorových
lokomotiv.

Na spoj IC 540 do Prahy čekali cestující na hlavním olomouckém nádraží téměř
hodinu. Souprava nakonec dojela, tažená dieslovou lokomotivou. Doprava na železnici je
ochromená a České dráhy avizují, že budou nejen do hlavního města vypravovat pouze
omezený počet souprav s tím, že u nich bude limitovaná kapacita.

Pět sypačů v akci

Do boje s následky mrznoucích srážek vyrazila už v pondělí odpoledne do terénu také
veškerá technika, kterou mají k dispozici Technické služby města Olomouce.

„Po celou noc bylo venku všech pět sypačů. Boj s námrazou nám však komplikoval
neustávající déšť, který účinnost posypu silně omezoval,“ popisuje ředitel Technických služeb
města Olomouce Miroslav Petřík.

Celou noc byly v terénu početné čety pracovníků technických služeb, komunikace
zůstávají po ošetření většinou mokré a bez větších komplikací sjízdné.

„Od rána a během celého dopoledne je v terénu kromě veškeré techniky, tedy celkem
deseti sypačů, také více než šedesát lidí, kteří ručně odstraňují zbytky ledu a námrazy,“
popsal ředitel Petřík s tím, že přednostně se ručně uklízejí trasy u zdravotnických zařízení, u
domů pro seniory, exponované bezbariérové trasy a zejména zastávky městské hromadné
dopravy.
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Za noc tak technické služby na chodníky a komunikace v Olomouci vysypaly celkem 21
tun štěrkové drti.

Pozor na padající větve!

V práci jsou taktéž zaměstnanci Výstaviště Flora Olomouc. Podle Nadi Krejčí
nepanuje v olomouckých parcích žádný havarijní stav, i když se pod tíhou ledu kloní větve
zejména keřů k zemi a to i do tras pro pěší.

„Museli jsme také odstranit několik popadaných větví ze strany Polské ulice,“ sdělila
provozní náměstkyně Krejčí.

V souvislosti s nastalou situací žádá Odbor životního prostředí magistrátu města
obyvatele, aby v případě zjištění havarijního stavu jakékoli dřeviny v okolí jejich bydliště
kontaktovali pracovníky odboru životního prostředí, a to na telefonních číslech 588 488 312,
588 488 102, 724 534 938, 606 656 348.

„Žádáme také další vlastníky pozemků a dřevin, aby neprodleně provedli kontrolu a
případný havarijní stav dřevin odstranili v co nejkratším možném termínu,“ vyzývá vedoucí
odboru životního prostředí Petr Loyka.

Hasiči: za noc 256 výjezdů

Následky ledovky zaměstnávají i profesionální hasiče. Od rána v Olomouckém kraji
vyjížděli k více než třem desítkám zásahů. Nejčastěji odklízeli polámané větve ze silnic nebo
drátů elektrického vedení.

Nejvíce zásahů měli v úterý profesionální hasiči na Přerovsku, od rána do druhé
hodiny odpolední v Olomouckém kraji vyjížděli v celkem 31 případech.

„Většina zásahů souvisí s ledovkou. Odklízíme popadané stromy a větve z komunikací
a drátů elektrického vedení,“ popsala mluvčí krajských hasičů Vladimíra Hacsiková.
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V Olomouckém kraji byla pro hasiče nejnáročnější noc z pondělí na úterý, kdy
zaznamenali 256 výjezdů.

„Z tohoto počtu se jednalo o sedm požárů, 29 dopravních nehod a 212 technických
pomocí při odklízení polámaných stromů a větví,“ upřesnila Vladimíra Hacsiková. Nejvíc
práce měli hasiči na Přerovsku, Prostějovsku a Olomoucku.

Výstraha před ledovkou platí až do středečního večera

Problémy s ledovkou mohou trvat až do středečního večera, meteorologové nyní
prodloužili výstrahu až do středeční šesté hodiny večerní.

V Olomouckém kraji bude v noci na středu zataženo. Místy lze očekávat mlhy, slabé
sněžení nebo mrznoucí srážky s tvorbou slabé ledovky. Nejnižší noční teploty se mají
pohybovat od nuly do minus tří stupňů Celsia. Přes den bude zataženo a mlhavo, později
ojediněle až oblačno. Místy meteorologové předpovídají mrholení nebo slabý déšť, ten opět
může namrzat a tvořit se slabá ledovka.

„Nejvyšší denní teploty nepřesáhnou tři stupně, na horách se budou pohybovat okolo
nuly. Rozptylové podmínky se očekávají mírně nepříznivé,“ uvedl meteorolog Tomáš Ostrožlík
z ostravské pobočky Českého hydrometeorologického ústavu.

Silnice jsou na Olomoucku sjízdné

Všechny silnice na Olomoucku jsou sjízdné s vysokou opatrností. Podle silničářů jsou
po chemickém ošetření, a jsou tedy po většinou mokré, či se zbytky sněhu nebo zmrazků.

Velmi špatná situace je na Prostějovsku, kde jsou uzavřené tři silnice, a to mezi
obcemi Drahany a Niva, Drahany a Žárovice a mezi Myslechovicemi a Otaslavicemi.

Na Přerovsku je neprůjezdná cesta z Přerova do Prosenic.

Pomoct může jen lepší počasí, říká šéf železničářů
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Za třicetiletou kariéru u Správy železniční dopravní cesty vedoucí oblastního
ředitelství zažil podobný kalamitní stav na železnici pouze jednou. Bylo to před pěti roky na
Přerovsku.

„Právě zde, v Přerově a v Hulíně je situace nejhorší i nyní. Ve zdejším rovinatém
terénu fouká vítr, který udržuje na trakčním vedení silnou vrstvu ledu. Současný rozsah
námrazy je ovšem v celém regionu a je tedy mnohem větší než před lety,“ poznamenal
Ladislav Kašpar.

Podle jeho slov jsou od pondělního odpoledne v terénu všechny pohotovostní vozy,
kterými železničáři projíždějí Olomoucký i Zlínský kraj.

V akci je na dvě stě pracovníků správy železnice a zhruba stejný počet tvoří také najatí
zaměstnanci z jiných firem. Nechybí ani drážní hasiči.

„Ti nám pomáhají s odstraňováním stromů a větví spadlých pod tíhou námrazy,“
podotkl. Na trolejích je až šesti centimetrová vrstva ledu.

„Manuální otloukání příliš nefunguje, protože po udeření kladivem odpadne vrstva v
sotva pěti centimetrové délce,“ sdělil s tím, že ručně se odstraňuje led i z výhybek, ačkoli část
z nich je vyhřívaná.

„Je před námi práce na dalších několik hodin. Předpokládám, že se nezastavíme ani
během noci. Snad se počasí umoudří, to je jediné, které teď může pomoci,“ dodal Ladislav
Kašpar.

Stovky lidí strávily noc ve vagonech

Stovky lidí zůstaly přes noc uvězněny ve stojících vlacích na cestě mezi Olomoucí a
Ostravou.

U Hranic například muselo přenocovat na tři sta cestujících v uvízlých vagonech.
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„Naštěstí troleje fungovaly, díky tomu měli cestující přes celou noc zajištěno teplo a
světlo,“ uvedla mluvčí krajských hasičů Vladimíra Hacsiková.

V Drahotuších a Lipníku nad Bečvou stály rychlíky s jídelními vozy, kde cestující měli
k dispozici občerstvení.

Mezi posledními uvízlými vlaky patří i dva rychlíky u nádražních stanic v Lipníku nad
Bečvou a v Drahotuších. Na odvoz od pondělního dne čeká kolem dvou stovek cestujících.
„Do jedenácti hodin by měli být lidé převezeni. Zatím nevím jak, není možné se spojit
s dispečery, ale už by se to mělo hnout,“ uvedla mluvčí ČD Kateřina Šubová.

Výrazně omezená vlaková doprava je na celém Přerovsku, situace se podle mluvčí
bude stabilizovat nejméně celý den.“59

59

Kolesárová, V.: Olomouc čeká další ráno bez tramvají. Ledovka stále vítězí [cit. 4. 12. 2014].
Dostupné z WWW: <http://olomoucky.denik.cz/zpravy_region/ledovka-zastavila-vlaky-tramvaje-v-olomoucinevyjely-ani-rano-20141202.html>.
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12. Fotografie60
Foto 1 Cyklostezka Horka – Poděbrady

Foto 2 Nový chodník ul. Skrbeňská

60

Všechny fotografie byly pořízeny Jaroslavou Krejčí.
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Foto 3 Nové parkoviště před ZŠ

Foto 4 Velikonoční výstava
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Foto 5 Velikonoční výstava

Foto 6 Velikonoční výstava
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Foto 7 Velikonoční výstava

Foto 8 Slavnosti horeckého piva v Pivovárku Melichárku
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Foto 9 Slavnosti horeckého piva v Pivovárku Melichárku

Foto 10 Dětský den
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Foto 11 Dětský den

Foto 12 Setkání k památce upálení mistra Jana Husa
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Foto 13 Setkání k památce upálení mistra Jana Husa

Foto 14 Setkání k památce upálení mistra Jana Husa
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Foto 15 Setkání k památce upálení mistra Jana Husa

Foto 16 Dům přírody Litovelského Pomoraví – Rajská zahrada
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Foto 17 Dům přírody Litovelského Pomoraví – Rajská zahrada

Foto 18 Dům přírody Litovelského Pomoraví – Sluneční hora
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Foto 19 Dům přírody Litovelského Pomoraví – Lesní chrám

Foto 20 přírody Litovelského Pomoraví – Ohniště zlaté spirály
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Foto 21 Otevření nového sportovního areálu na Sokolce

Foto 22 Otevření nového sportovního areálu na Sokolce (cvičenky ASPV)
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Foto 23 Otevření nového sportovního areálu na Sokolce

Foto 24 Česko zpívá koledy
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Foto 25 Česko zpívá koledy

Foto 26 Česko zpívá koledy
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Foto 27 Tříkrálová sbírka (M. Krejčí, E. Karmazínová, P. Karmazín, B. Šturcová,
L. Adamcová, M. Adamec)

Foto 28 Tříkrálová sbírka (J. Dvorský, V. Dvorský, M. Vepřková, V. Dvorská)
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Foto 29 Tříkrálová sbírka (V. a O. Andrlovi)

Foto 30 Tříkrálová sbírka (J., A., M. Popelkovi, P. a P. Kláskovi)
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Foto 31 Oslavy 260. výročí posvěcení kostela a 20. výročí posvěcení nových zvonů

Foto 32 Oslavy 260. výročí posvěcení kostela a 20. výročí posvěcení nových zvonů
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Foto 33 Adventní koncert (Sbor CČH)

Foto 34 Adventní koncert
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ROK 2015
1. Obecní záležitosti
1.1

Zastupitelstvo
V prosinci loňského roku došlo ke změně v zastupitelstvu obce. Dne 4. 12. 2014 podal

rezignaci na mandát člena zastupitelstva Vlastimil Sedláček. Místo něj nastoupil 6. 12. 2014
Ing. Aleš Suchý.

1.2

Výběr ze zasedání zastupitelstva
Na zasedání dne 25. 2. 2015 zastupitelstvo obce mj. schválilo:
Počet členů finančního výboru – 5, předseda finančního výboru – Ing. Aleš Suchý,

členové fin. výboru: Ing. Suchý Aleš, Vitásek Vojtěch, Vepřková Marie, Sedláček Vlastimil,
Ing. Pejzlová Markéta.
Pronájem bytu č. 4 na Školní 4 pí. Michaele Pírkové.
Výsledek výběrového řízení na akci „Komunikace pro pěší 1. máje“, nejvýhodnější
nabídku podala firma Skanska, a. s., Praha. Zastupitelstvo schvaluje Smlouvu o dílo s výše
uvedenou firmou za cenu 1 929 626,10,-Kč s DPH.
Výsledek výběrového řízení na akci „Rozšíření a intenzifikace ČOV“, nejvýhodnější
nabídku podala firma Ing. Petr Poštulka, Horka nad Moravou. Zastupitelstvo schvaluje
Smlouvu o dílo s výše uvedenou firmou za cenu 660 000,-Kč bez DPH.
Rozpočet na rok 2015.
Dle §6, odst. 5, písm. f) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním
řádu, Mgr. Sylvu Stavarčíkovou jako zastupitele pověřeného spoluprací na pořízení územního
plánu.
Změnu v kupní smlouvě na pozemek parcela č. 1565/51 – Ing. Ivan Máša – změna
v termínech splátek kupní ceny.
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Smlouvu o zřízení věcného břemene č. SMP/OV/60/14/1 s RWE Gas net, s. r. o. Ústí
nad Labem na parcelu 1695 – ul. Skrbeňská.
Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti
a smlouvu o právu provést stavbu č. IV-12-8013389, s ČEZ Distribuce, a. s. Děčín,
pro parcelu č. 489 – Nádražní ul.
Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti
a smlouvu o právu provést stavbu /IP-12-8010150, s ČEZ Distribuce, a. s. Děčín, pro parcelu
č. 1404 – ul. Vodní.
Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti
a smlouvu o právu provést stavbu č. IV-12-8010110, s ČEZ Distribuce, a. s. Děčín,
pro parcelu č. 959 – Zahradní ul.
Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti
a smlouvu o právu provést stavbu č. IV-12-8010150 s ČEZ Distribuce, a. s. Děčín,
pro parcelu č. 196/1 – Albrechtova ul.
Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti
a smlouvu o právu provést stavbu č. IV-12-8013389, s ČEZ Distribuce, a. s. Děčín,
pro parcelu č. 489 – Nádražní ul.
Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti
a smlouvu o právu provést stavbu č. IV-12-8010398/SOBS-001, s ČEZ Distribuce, a. s.
Děčín, pro parcelu č. 1565/39 – Olomoucká ul.
Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení služebnosti s manžely Stroupkovými,
parcela č. 196/1, týkající se vedení kanalizační přípojky a služebnosti cesty.
Smlouvu o dílo s Regionální agenturou pro rozvoj střední Moravy, Olomouc,
na zhotovení studie úprav nám. Osvobození, cena 149 852,-Kč.
Poskytnutí daru ZŠ a MŠ Horka nad Moravou v rámci projektu Pomáháme školám
k úspěchu.61

Zastupitelstvo obce dne 29. 4. 2015 mj. schválilo:
Darovací smlouvu s Olomouckým krajem, který daruje obci 29 m2 pozemku z parcely
č. 1697 pro výstavbu cyklostezky.

61

Více viz Usnesení č. 4 ze zasedání zastupitelstva obce Horka nad Moravou ze dne 25. 2. 2015.
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Dodatek č. 1 ke smlouvě o nájmu a provozování vodovodu pro veřejnou potřebu
s Moravskou vodárenskou, a. s., Olomouc – rozšíření o vodovod na parcelách 1283 a 1444/1
na ul. Vodní.
Dodatek č. 1 Dohody o úpravě vzájemných práv a povinností mezi vlastníky provozně
související infrastruktury s Vodohospodářskou společností Olomouc, a. s. – napojení nové
lokality na ul. Olomoucká a V Lukách.
Nařízení č. 1/2015 o zákazu podomního a pochůzkového prodeje na území obce (viz
Příloha č. 1).
Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání s odpadem
na území obce Horka nad Moravou.
Nového člena finančního výboru – p. Marka Sedláčka.
Smlouvu o právu provést stavbu s manžely Křůmalovými – přeložení vodovodu.
Přecenění pozemku parcela č. 1565/60 o výměře 881 m2, z původních 200,-Kč za m2
na 1600,-Kč za m2.
Smlouvu o dílo na „Výměnu kanalizace a rozvodů vody ve školní jídelně“
s p. Radkem Novákem z Horky nad Moravou.
Prodej pozemku a kupní smlouvu na parcelu č. 1565/49 o výměře 475 m2
za 760 000,-Kč manželům Pospíšilovým z Olomouce.
Prodej pozemku a kupní smlouvu na parcelu č. 1565/47 o výměře 748 m2
za 1 196 800,- Kč manželům Andrýskovým z Olomouce.
Prodej pozemku a kupní smlouvu na parcelu č. 1565/45 o výměře 509 m2
za 788 950,- Kč manželům Kvapilovým z Olomouce.
Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti na vodovodní a kanalizační přípojky
na parcele č. 1696 a 400 s manžely Křůmalovými.62

Na zasedání dne 24. 6. 2015 bylo mj. schváleno:
Výsledek výběrového řízení na stavební práce – dostavba OÚ – nejvýhodnější nabídku
podala firma E. PROXIMA, s. r. o. Olomouc, cena 6 532 534,- Kč.
Výsledek výběrového řízení na stavební práce – komunikace v ul. Na Častavě –
nejvýhodnější nabídku podala firma MODOS s. r. o. Olomouc, cena 1 446 6779,69-Kč.

62

Více viz Usnesení č. 5 ze zasedání zastupitelstva obce Horka nad Moravou ze dne 29. 4. 2015.
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Výsledek poptávky po firmě zajišťující přípravu a administraci projektu „Intenzifikace
ČOV Horka nad Moravou“ – nejvýhodnější nabídku podala firma TIZZI s. r. o., Kroměříž
za cenu 401 720,-Kč.
Smlouvu o právu provést stavbu - vodovodní a kanalizační přípojku na parcelách
934/1 a 1252 mezi Obcí Horka nad Moravou a pí. Andreou Gálíkovou.
Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti týkající se parcel 934/1 1252 –
vedení vodovodní a kanalizační přípojky.
Finanční spoluúčast na opravě chodníku v ul. P. Bezruče, u domu č. 3, ve výši
20 000,-Kč.
Příspěvek Římskokatolické církvi Horka nad Moravou na opravu fasády kostela
ve výši 200 000,-Kč.
Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti na parcelách 196/1 a 148/1 –
vodovodní přípojka k domům Společenství vlastníků Albrechtova 33 a 24, p. Jiří Kučera,
nám. Osvobození 15.
Plán rozvoje obce na období 2015 – 2018 (viz Příloha č. 2).
Prodej parcely a kupní smlouvu na parcelu č. 1565/60 o výměře 881 m2 p. Michalu
Martínkovi a Lucii Zemanové za cenu 1 409 600,-Kč.
Smlouvu o dílo s firmou Aleš Rella, Olomouc, na rekonstrukci rozvodů vody, odpadů
a sociálního zařízení v ZŠ, v pavilonu B, za cenu 126 619,-Kč.63

Zastupitelstvo obce na zasedání dne 2. 9. 2015 mj. schválilo:
Výsledek výběrového řízení na akci Příroda do školky v Horce nad Moravou, které
vyhrála firma Zahrada Olomouc s. r. o. – cena 2 123 465,30-Kč.
Přistoupení obce jako člena spolku Odpady Olomouckého kraje, z. s., a souhlasí
s předloženými stanovami a zakladatelskou smlouvou.
Bezúročnou půjčku ve výši 100 000,-Kč pro Lesní dětský klub Bažinka
na předfinancování grantu ze SFŽP, splatnost do 30. 6. 2016.
Pronájem bytu č. 10 na ul. Školní 4 p. Emilu Razimovi.
Dohodu o hrazení závazku s firmou MONTIX, a. s., Horka nad Moravou.64

63
64

Více viz Usnesení č. 6 ze zasedání zastupitelstva obce Horka nad Moravou ze dne 24. 6. 2015.
Více viz Usnesení č. 7 ze zasedání zastupitelstva obce Horka nad Moravou ze dne 2. 9. 2015.
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Na zasedání dne 4. 11. 2015 bylo mj. schváleno:
Darovací smlouvu č. 2014/03287/OMP/OSB s Olomouckým krajem na pozemky
parcela č. 1694/2 a 1694/3, k. ú. Horka nad Moravou.
Zástavní smlouvu č. 5500/527088-01/15/01-002/00/RR k parcele č. 1565/41 mezi
Hypoteční bankou, a. s., obcí a manžely Krylovými.
Prodej a kupní smlouvu na pozemek parcela č. 1565/41 o výměře 612 m2, cena
948 600,-Kč s manžely Krylovými.
Složení inventarizační komise: Milan Vysloužil (předseda), Vojtěch Vitásek, Marie
Vepřková, Oldřich Nykl, Martina Hladišová.65

Dne 17. 12. 2015 zastupitelstvo mj. schválilo:
Obecně závažnou vyhlášku obce Horka nad Moravou č. 2/2015, o místním poplatku
za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů.
Smlouvu o nájmu prostor sloužících k podnikání s MUDr. Hanou Konrádovou
na 5 let, výše nájmu 30 000,-Kč ročně.
Smlouvu o nájmu prostor sloužících k podnikání s MUDr. Veselovskou Miluší –
výdejna léčiv, doba nájmu 5 let, nájemné 4000,-Kč měsíčně.
Smlouvu o nájmu prostor sloužících k podnikání se Zuzanou Gajdovou – kadeřnictví,
doba nájmu 5 let, nájemné 1000,-Kč měsíčně.
Smlouvu o dílo na výkon autorského dozoru projektanta na akci „Rozšíření
a intenzifikace ČOV v Horce nad Moravou“ s Ing. Petrem Poštulkou z Horky nad Moravou
za 147 300,-Kč bez DPH.66

1.3

Obecní zpravodaj
V roce 2014 vydala obec 3 čísla Horeckého zpravodaje, vyšel v březnu, v září

a v prosinci. Odpovědnou redaktorkou je i nadále Marie Hovadíková.

65
66

Více viz Usnesení č. 8 ze zasedání zastupitelstva obce Horka nad Moravou ze dne 4. 11. 2015.
Více viz Usnesení č. 9 ze zasedání zastupitelstva obce Horka nad Moravou ze dne 17. 12. 2015.
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2. Hospodaření
2.1

Závěrečný účet 2015
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2.2

Výroční zpráva o hospodaření ZŠ a MŠ Horka nad Moravou
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3. Veřejný život v obci
3.1

Kulturní akce
Nový rok 2015 zahájil 1. ledna v 0.30 hodin u budovy OÚ již tradiční ohňostroj.

Během letošní plesové sezóny byl pořádán ples ZŠ (16. 1.), hasičů (6. 2.), seniorů
(28. 2.) a pro děti dětský karneval (17. 1.).

Při Tříkrálové sbírce roku 2015 se v Horce nad Moravou vybralo 27 064,-Kč. Zapojilo
se 5 skupinek koledníků:
1. sk.: Marie Vepřková (vedoucí), Barbora a Matěj Šturcovi, Eliška Karmazínová, Lenka
Adamcová,
2. sk.: Jan Dvorský (vedoucí), Veronika a Dominika Dvorské, Mája Vepřková,
3. sk.: Vít Andrle (vedoucí), Ondřej a Vít Andrlovi,Vít Dvorský,
4. sk.: Ladislava Klásková (vedoucí), Petr a Peťa Kláskovi,
5. sk.: Jarmila Vepřková (vedoucí), Pavel a Andrea Horňákovi, Anežka a Petr Kučerovi.
(Foto 1 – 3)

V sobotu 14. února se opět po třech letech konaly v naší obci Ostatky. Masky se sešly
v 9 hodin u obecního úřadu, kde jim zastupitel obce pan Vladimír Hladiš propůjčil právo
obecní, rychtářské a trestní. Potom se vydal průvod masek za doprovodu Postřelmovské
muziky na pochod obcí. Večer se konala zábava, bohužel bez tzv. pochovávání basy a s velmi
nízkou účastí. Během dopoledne byla možnost si zakoupit výborné produkty z domácí
zabíjačky. (Foto 4 – 8)

Dne 7. května se při příležitosti 70. výročí osvobození Horky sešli občané u pomníku
obětem 1. a 2. světové války, aby uctili památku padlých a oslavili tento významný den.
Po položení věnce a projevu starostky se průvodem vydali na sál restaurace Autodemont, kde
byla připravena výstava fotografií či dobových dokumentů a vystoupení členek horeckého
klubu seniorů i žáků základní školy. (Foto 9 – 15)
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10. ročník country, trampského, bluegrassového a folkového festivalu Horecké struny
byl poznamenán nepřízní počasí. Navzdory tomu si příznivci mohli poslechnout skupiny
Country míza (Hranice), Letokruhy (Přerov), Brzdaři (Olomouc), Alibaba (Horka
nad Moravou), Freďáci (Přerov), Bounty (Brno), BG Styl (Ostrava) a hlavního hosta
Jaroslava Wykrenta s kapelou. Zatančit si mohli na country bále se skupinou Kamarádi.
Program moderovala Blanka Tornádo Prudilová. (Příloha 3)

Letošní den dětí se slavil v pátek 29. května. Byl připraven bohatý program, soutěže,
diskotéka, obří nafukovací skluzavka, prohlídka historických aut, malování na obličej, dobré
pití i jídlo. Na závěr byla skácena májka a večer se konala pro dospělé zábava. (Foto 16, 17)

Letos uplynulo 600 let od smrti Mistra Jana Husa. V neděli 5. července se v Horce
konalo tradiční setkání na památku této události. Program začal u „husitské“ kapličky na nám.
Osvobození, která byla k této příležitosti nově opravena. Po vystoupení komorního sboru
Jírovci se průvod s dechovou kapelou Nákelanka vydal k hasičskému areálu Doly.
U památníku padlých byla položena kytice a zazněla státní hymna. Na dolech pronesli proslov
starostka Horky Sylva Stavarčíková a farář Církve československé husitské Rostislav
Valušek. Poté zazněly husitské chorály v podání komorního sboru Jírovci a paní Věra
Pilečková zapálila hranici. Následoval koncert Nákelanky, vystoupení horeckých seniorek
a k tanci zahrála country kapela Karanténa. Na závěr proběhla ohnivá show a souboj šermířů
ze skupiny Dragers. (Příloha 4, Foto 18 – 20)

Fichtl gang Horka uspořádal 11. července 2015 druhý ročník recesního závodu
historických motocyklů v hasičském areálu Doly. Účastníci závodu vyrazili na závodní okruh
v Sedlisku na malých motocyklech, tzv. fichtlech. Fichtl gang je parta z Horky nad Moravou
a okolí, jejichž zálibou se stala značka Jawa. Kromě již zmiňovaného závodu vyráží od roku
2008 každoročně na tzv. fichtltour po ČR i okolních státech.67

Také letos se naše obec připojila k akci regionálních Deníků „Česko zpívá koledy“.
Nejznámější vánoční písně si tak obyvatelé Horky mohli společně zazpívat ve středu
9. prosince před budovou obecního úřadu za doprovodu Vladimíry Fialové a Lenky
Adamcové. (Foto 21, 22)

67

Více WWW: <http://fichtlganghorka.cz/>.
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3.2

Klub seniorů
Horečtí senioři se pravidelně schází ve své klubovně v hasičské zbrojnici, ale také se

účastní zájezdů. Letos byli např. ve Žďáru nad Sázavou a na Zelené hoře, v Kroměříži,
ve Frýdku-Místku (zámek a firma Marlenka), v Moravské Třebové, v Polském Těšíně.
Navštívili také různé akce v okolí – přehlídku seniorských tanečních skupin ve Velkém Týnci,
které se účastnily také horecké seniorky, Květinový bál v Jívové, veselici pořádanou ke Dni
seniorů v Olomouci, Mikulášskou zábavu ve Skrbeni.

3.3

Knihovna
V roce 2015 bylo zaregistrováno 77 pravidelných čtenářů, z toho 48 čtenářů dětských.

Vypůjčeno bylo 1438 knih, přičemž knihovní fond nabízí 2319 knih.
Knihovna během roku pořádala následující akce:
Ve dnech 18. – 19. března besedy s třídy prvního stupně ZŠ a MŠ Horka nad Moravou.
Dne 27. března - Noc s Andersenem - téma: pohádky Jana Drdy.
Dne 1. června - Pasování čtenářů - program zajistil ilustrátor Adolf Dudek.
Dne 9. října - Strašidelné čtení - večerní čtení v knihovně.
Dne 10. října - turnaj ve hře "Člověče nezlob se".

3.4

Sport – Kuželkáři TJ Sokol Horka nad Moravou
V sezoně 2014 – 2015 získali horečtí kuželkáři již 7. titul okresního přeborníka

družstev. Nejvíce se dařilo Františku Zatloukalovi, který zlepšil svůj osobní rekord, čímž
překonal dosavadní rekord Sokola na 100 hodů výkonem 491 kolků (před tím držel rekord
František Dvořák výkonem 483 kolků). Členy týmu jsou Antonín Smička, František
Zatloukal, Jiří Vodák a Libor Koudelný.
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4. Hasiči
Členská základna: 58 členů, z toho do 18 let 22 členů, mužů 26 a žen 10.

Počet zásahů za rok 2015: 4.
Mimo jiné 4. ledna 2015 vyjížděli hasiči k požáru komínu v rodinném domě v ul. Míru
v Horce nad Moravou. Podíleli se také na zásahu při úniku plynu v areálu firmy MONTIX
v ul. Družstevní v Horce (více viz dále). Poslední lednový den vyrazila jednotka hasičů
na záchranu labutí přimrzlých k ledu na Poděbradech. To se nakonec nepotvrdilo, nicméně
jejich pomoc ocenila jednotka HZS, jejichž vozidlo zapadlo a horečtí hasiči jim ho pomohli
vytáhnout (Foto 34).

5. Školství – ZŠ a MŠ Horka nad Moravou
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
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5.1

Součásti školy
Součásti školy

Kapacita

Mateřská škola

104

Základní škola

490

Školní družina

162

Školní jídelna ZŠ

500

5.1.1 Základní údaje o součástech školy

Součást školy
Mateřská škola

Počet tříd/

Počet dětí/ žáků

oddělení

Počet dětí/žáků na třídu

4

104

26

1. stupeň ZŠ

10

236

23,6

2. stupeň ZŠ

6

125

20,8

Školní družina

6

159

26,5

Školní jídelna MŠ

x

104

x

Školní jídelna ZŠ

x

306

x

5.2

Materiálně-technické podmínky základní školy

Učebny, herny

16 kmenových tříd, 2 herny ŠD, 4 oddělení jsou umístěny
ve třídě.

Odborné

pracovny,

multimediální učebna

knihovna, Jazyková,

kuchyňka,

dílny,

keramická,

žákovská

knihovna, 2 počítačové, chemie – fyzika, přírodovědná,
relaxační místnost.

Odpočinkový

areál,

zahrada, Po rekonstrukci, kolaudace v srpnu 2009.

hřiště
Sportovní zařízení

Tělocvična, antukový kurt, hřiště s umělým povrchem.

Dílny a pozemky

Keramická dílna, dílny, venkovní učebna, školní pozemek
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Žákovský nábytek

Všechny

třídy

vybaveny

výškově

nastavitelným

nábytkem.
Vybavení učebními pomůckami, Postupná obměna.
hračkami, sportovním nářadím
apod.
Vybavení

žáků

učebnicemi Dokupujeme podle potřeby a finančních možností.

a učebními texty
Vybavení

kabinetů,

laboratoří V rámci projektu modernizace učeben: jazyková, chemie

a učeben pomůckami

–

fyzika

s

odborným

kabinetem,

přírodovědná,

Montessori třídy, relaxační místnost, dílny a venkovní
učebna.
Vybavení školy audiovizuální a 2 PC pracovny, 8 interaktivních tabulí, dataprojektory,
výpočetní

technikou, hlasovací zařízení.

dataprojektory
Investiční rozvoj

Rekonstrukce vodoinstalace v pavilonu C, celková
rekonstrukce hromosvodů, síťování pavilonu A, C.

5.3

Údaje o školské radě

Datum zřízení

6. 10. 2005

Počet členů školské rady

9

Kontakt

Předseda: Doc. Ing. Ivo Machar, Ph.D.

5.4 Údaje o občanském sdružení při škole Sdružení rodičů
Registrace

1992

Zaměření

občanské sdružení zaměřené na práci se školou

Kontakt

Předseda Milan Štajgr
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5.5

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 Mgr. Kateřina Lerchová, Ph.D.

5.6 Vzdělávací programy základního vzdělávání
Vzdělávací program

Zařazené třídy

Mateřská škola O čtyřech královstvích

4

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Naživo+ 1. 9. 2009
(viz

Rámcový

vzdělávací

program

pro

základní

11 tříd

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

5.7

Přehled pracovníků školy

5.7.1 Základní údaje o pracovnících školy
Počet pracovníků celkem

60

Počet učitelů ZŠ

26

Počet asistentů pedagoga

5

Počet vychovatelů ŠD

6

Počet učitelek MŠ

8

Počet správních zaměstnanců ZŠ

5

Počet správních zaměstnanců MŠ

3

Počet správních zaměstnanců ŠJ

7
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5.7.2 Údaje o pedagogických pracovnících
Učitelé:
Jméno

Aprobace

Vzdělání

Bačáková Vladimíra Mgr.

Ma, spec. ped.

VŠ

Bídová Alice Mgr.

1. stupeň

VŠ

Čulíková Barbora Mgr.

1. stupeň

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.

M–Z

VŠ

Hrnková Daniela Mgr.

1. stupeň

VŠ

Hrušková Jana Mgr.

1. st., spec. ped

VŠ

Kačmárová Kateřina Mgr.

1. stupeň

VŠ

Kubíček Miroslav Mgr.

Aj

VŠ

Malenovský Martin Mgr.

Čj - VkO

VŠ

Nováková Hana Mgr.

1. stupeň

VŠ

Otavová Marcela Mgr., Bc.

1. st., spec. ped

VŠ

Pavel Richard Mgr.

M – Tv

VŠ

Pavlíková Soňa Mgr.

1. st., spec. ped

VŠ

Přeslička Jan Mgr.

1. stupeň

VŠ

Říkovská Barbora Mgr.

Aj, spec. ped.

VŠ

Skácelíková Jana PhDr.

Čj – D

VŠ

koord. ŠVP

Šedová Ladislava

1. st., spec. ped.

VŠ

projekt PŠÚ

Škarohlíd Jiří Mgr.

M - Př

VŠ

ICT

Valušková Marcela Mgr.

Čj – Vv

VŠ

koord. soc. prev.

Vrobelová Věra Mgr.

1. stupeň

VŠ

Vrtalová Markéta Mgr.

Tv - Nj

VŠ

Zapletalová Milena Mgr.

M – Ch

VŠ

Vícha Jan Bc.

Nj

VŠ
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zást. řed.

výchovný poradce
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Vychovatelé:
Bačová Jiřina

vychovatelka

SŠ

Chromcová Sylvie

vychovatelka

SŠ

Kamínková Aneta Mgr.

vychovatelka

VŠ

Slámová Daniela

vychovatelka

SŠ

Smitková Veronika Bc.

vychovatelka

VŠ

Žitníková Miluše

vychovatelka

SŠ

vedoucí vych.

Asistenti pedagoga:
Bačová Jiřina

vychovatelka

SŠ

7. A

Slámová Daniela

vychovatelka

SŠ

5. M

Smitková Veronika Bc.

vychovatelka

VŠ

3. A

Šafaříková Eva Mgr.

dějiny Vv

VŠ

5. A

Rýznarová Ivana

1. stupeň

VŠ

projekt PŠÚ

Učitelé MŠ:
Jana Glueck Mgr.et Mgr.

učitelka MŠ

VŠ

Ladislava Hufová

učitelka MŠ

SŠ

Hana Jašíčková

učitelka MŠ

SŠ

Radoslava Klímová

učitelka MŠ

SŠ

Monika Kusá Mgr.

učitelka MŠ

VŠ

Veronika Kyselá Bc.

učitelka MŠ

VŠ

Vetešníková Lada

učitelka MŠ

SŠ

Milana Zapletalová

učitelka MŠ

SŠ

Odborná kvalifikace pedagogických pracovníků
Odborná kvalifikace

%

Učitelé ZŠ

100

Učitelky MŠ

100

Vychovatelky ŠD

83
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5.7.3 Údaje o nepedagogických pracovnících
Funkce

Úvazek Stupeň vzdělání

Ing. Eva Stachová

vedoucí ŠJ

1,000

VŠ

Jarmila Alková

samostatná kuchařka

1,000

SOU

Miluše Stejskalová

samostatná kuchařka

1,000

SOU

Božena Malasková

pracovník obch. provozu

1,000

SOU

Dana Rozmanová

pracovník obch. provozu

1,000

SOU

Božena Rumanová

pracovník obch. provozu

1,000

SOU

Ilona Vodáková

pracovník obch. provozu

1,000

SOU

Andrea Němcová

uklízečka ZŠ

1,000

SŠ

Marie Koppová

uklízečka ZŠ

1,000

SOU

Zdeňka Razímová

uklízečka ZŠ

0,9

základní

Jiří Kuběna

školník ZŠ

1,000

SŠ

Irena Mlčúchová

uklízečka MŠ

1,000

SŠ

Danuše Stroupková

školnice MŠ

1,000

SOU

Šárka Marková Bc.

uklízečka MŠ

0,5

VŠ

Kateřina Bačová

sekretářka, pokladní

1

SŠ

Olga Blažencová

sekretářka, pokladní

1

SŠ,
od 22. 5. 2015

5.8

Zápis k povinné školní docházce a přijetí žáků na střední školy

5.8.1 Zápis k povinné školní docházce
Počet dětí
Počet prvních tříd

zapsaných do
prvních tříd

2

Z toho počet dětí,

Počet odkladů pro školní

které nastoupily

rok 15 -16

75

56
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5.8.2 Výsledky přijímacího řízení
a) Na víceletá gymnázia přijato:
z pátého ročníku

ze sedmého ročníku

gymnázia zřiz. krajem

1

3

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

0

ostatní
střední školy
s maturitou

6

učební obor
bez maturity

7

celkem

6

22

c) Na soukromé školy přijato:

gymnázia

0

obchodní

zdravotní

průmyslové

akademie

školy

školy

0

0

ostatní
střední školy
s maturitou

0

učební obor
bez maturity

1

d) Počet žáků, kteří ukončili povinnou školní docházku
v devátém ročníku: 23

v nižším ročníku: 0

260
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5.9 Hodnocení žáků
5.9.1 Celkové hodnocení žáků – prospěch
Prospěli
Třída

s vyznamenán

Prospěli

Neprospěli

I.

I.

Nehodnoceni

ím
I.
pol.

II. pol.

pol.

II. pol.

I.

pol.

II. pol.

pol.

II. pol.

1. A

29

29

0

0

0

0

0

0

1. M

26

26

0

0

0

0

0

0

2. A

27

27

0

0

0

0

0

0

2. M

18

17

0

0

0

1

0

0

3. A

27

19

0

8

0

0

0

0

3. M

19

14

0

5

0

0

0

0

4. A

29

25

0

4

0

0

0

0

4. M

19

19

2

2

0

0

0

0

5. A

16

17

9

8

0

0

0

0

5. M

10

10

5

5

0

0

0

0

6. A

3

4

13

11

0

0

0

0

6. B

9

11

9

7

0

0

0

0

7. A

9

9

12

12

0

0

0

0

7. B

6

4

13

15

0

0

0

0

8. A

11

10

16

17

0

0

0

0

9. A

10

7

13

16

0

0

0

0

268

248

92

110

0

1

0

0

Celkem
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5.9.2 Výchovná opatření – pochvaly
Třída

Pochvala

Pochvala

ředitele školy

třídního učitele

I. pol. II. pol. I. pol.

II. pol.

1. A

0

0

0

0

1. M

0

0

0

0

2. A

0

0

0

0

2. M

0

0

0

12

3. A

0

0

0

2

3. M

0

0

0

9

4. A

0

0

0

2

4. M

0

0

0

3

5. A

0

0

0

0

5. M

0

0

0

0

6. A

0

0

0

0

6. B

0

0

1

0

7. A

0

0

0

3

7. B

0

0

2

4

8. A

0

0

0

5

9. A

0

0

1

6

celkem

0

0

4

46

5.9.3 Výchovná opatření – napomenutí a důtky
Třída

Napomenutí

Důtka třídního

Důtka ředitele

třídního učitele

učitele

školy

I. pol.

II. pol.

I. pol. II. pol. I. pol.

II. pol.

1. A

0

1

0

0

0

0

1. M

0

0

0

0

0

0

2. A

0

1

0

0

0

0

2. M

0

0

0

0

0

0

3. A

2

3

0

0

0

0
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3. M

0

0

0

0

0

0

4. A

2

1

0

0

0

0

4. M

1

0

0

0

0

0

5. A

1

0

0

0

0

0

5. M

1

0

0

0

0

0

6. A

7

1

3

1

0

0

6. B

1

4

1

0

0

0

7. A

0

0

0

0

0

0

7. B

3

0

2

0

0

1

8. A

0

0

0

2

0

0

9. A

0

0

0

0

0

0

14

11

6

3

0

1

celkem

5.10 Počet omluvených / neomluvených hodin
Počet
Třída

omluvených
hodin
I. pol.

II. pol.

Průměr na žáka
třídy
I. pol.

Počet

Průměr na žáka

neomluvených

třídy

hodin

II. pol.

I. pol.

II. pol.

I. pol.

II. pol.

1. A

876

1337

30,21

46,1

0

0

0,00

0,00

1. M

916

1550

35,23

57,41

0

0

0,00

0,00

2. A

642

938

23,78

34,74

0

0

0,00

0,00

2. M

744

749

41,33

41,61

0

0

0,00

0,00

3. A

928

1510

34,37

55,93

0

0

0,00

0,00

3. M

825

1422

43,42

74,84

0

0

0,00

0,00

4. A

1347

1509

46,45

52,03

0

0

0,00

0,00

4. M

765

1388

36,43

66,1

0

0

0,00

0,00

5. A

934

1168

35,92

44,92

0

0

0,00

0,00

5. M

417

639

27,8

42,6

0

0

0,00

0,00

6. A

940

831

49,47

51,94

0

0

0,00

0,00

6. B

903

1320

50,17

73,33

0

0

0,00

0,00

7. A

1068

1735

50,86

82,62

0

0

0,00

0,00
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7. B

922

1103

48,53

58,05

1

0

0,05

0,00

8. A

1434

1910

53,11

70,74

0

0

0,00

0,00

9. A

1312

1658

54,67

69,08

0

0

0,00

0,00

14973

20767

-

-

1

0

-

-

celkem

(Žáci, kteří mají zvláštní plnění školní docházky: 4 žáci.)

5.11 Přestupy žáků během školního roku:
Příchod do školy

11 žáků

Odchod

5 žáků

5.12 Údaje o integrovaných žácích
Druh postižení:

Ročník

Počet žáků

Se sluchovým postižením

-

-

Se zrakovým postižením

-

-

S vadami řeči

3. r.

1

S tělesným postižením

5. r.

1

S kombinací postižení

-

-

S vývojovými poruchami učení

4., 6.

2

Se specifickou poruchou chování

3., 5.

2

S autismem

7. r.

1

Se zdravotním znevýhodněním

6. r.

1

5.13 Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti
5.13.1 Projekty, projektové dny
Projekty: Naše obec (3. A, M), Lovci mamutů (6. A, B); Vesmír (5. A, M); Egypt
(6. A, B); Evropa (5. A, M); Bariéry Běh pomáhá; Absolvent (9. A).
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Celoroční projekt: Les ve škole – škola v lese pro 4. ročník.
Projektové dny: V Česku nejen česky (cizinci mezi námi) - multikulturní výchova;
Významné dny (2. stupeň) – výchova dem. občana; Projektový den v Aj; Projektový den
k 70. výročí osvobození (1. stupeň), Životní dovednosti.

5.13.2 Účast žáků školy v soutěžích
Název soutěže

Počet žáků, umístění

Logická olympiáda

8

CVRČEK 2., 3. třída

76

KLOKÁNEK 4., 5. třída

77

BENJAMÍN 6., 7. třída

61

KADET 8., 9. třída

41

Okresní přebor mládeže v šachu

12 (starší žáci – 2. místo, mladší žáci – 4. místo)

Zlatý list

3. místo, 4. M

Odpadová olympiáda

Žáci 4., 5. M, 2. - 5. místo družstev

Název soutěže

Počet žáků

Umístění

turnaje v miniházené 4+1
na hale DHK Zora Olomouc
Krajské kolo olympijského víceboje
Vánoční turnaj v sálové kopané

Anna Jenčke 3. v kraji
50 žáků

turnaj v rámci školy

40 žáků

turnaj v rámci školy

2. - 9. třída
Turnaj ve florbalu
6. - 9. třída
Česko se hýbe ve školách

16 dětí 3. A, 4. A, 1. kolo semifinále v Brně - 5. místo
M

2.

kolo

celorepublikové

finále

v Praze - 24. místo
Branný závod na Sv. Kopečku

5 žáků

5. místo

Olympijský víceboj v atletice

16 žáků 2. st.

Anna
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krajského kola

5.13.3 Zájmové odpolední aktivity
Název

Vyučující

Věková kategorie

Kopaná

Emil Beneš

1. - 9. ročník

Miniházená

Libor Žůrek

2. - 9. ročník

TJ Sokol Horka nad Moravou
Přírodovědný

57 žáků
Mgr.

Hrušková,

Mgr. 4. – 5. třída

Kačmárová
Šachy

Mgr. Richard Pavel

1. - 8. ročník

Mgr. Miroslav Kubíček
Mgr. Martin Malenovský
Náboženství

Marta Magdalena Šmídová, 1. - 5. ročník
řádová sestra

Hra na kytaru

Vladimír Řehák

Aj s rodilým mluvčím

Robert Hansen

20 žáků 1. stupně ve třech
skupinách

Aj pro začátečníky

Mgr. Iva Rýznarová

1. A, 29 dětí

Matematika podle Hejného

Mgr. Bc. Marcela Otavová

3. - 5. ročník, 23 dětí

Keramika

Jiřina Bačová

2. - 4. ročník, 14 dětí

Čtenář

Mgr. Aneta Kamínková

2. - 4. ročník, 15 dětí

Flétna

Mgr. Aneta Kamínková

23 dětí

Výtvarník

Miluše Žitníková

1. ročník, 14 dětí

Aerobic a jóga

Jiřina Bačová

1. ročník, pokročilí, 41 dětí

Šikulky, rukodělný

Daniela Slámová

2. - 4. ročník, 15 dětí

Vědecké pokusy

Agentuta Kroužky

15 dětí 1. stupně

Vaření

Agentura Kroužky

10 dětí 1. stupně

V rámci ŠD:

Ve škole pracuje Sdružení rodičů. Pořádá každoročně ples a karneval, připravuje občerstvení
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na akcích školy pro veřejnost. Finanční výtěžek SR věnovalo na dopravu žáků na lyžařský
výcvik. Velkou část peněz věnovalo Sdružení rodičů na zakoupení setu interaktivní tabule
(tabule, počítač, dataprojektor, pojezd).
V odpoledních hodinách jsme nabídli našim žákům zájmovou činnost, kterou vedou učitelé,
tělovýchovné složky nebo agentura.

5.14 Údaje o předložených a realizovaných projektech financovaných
z cizích zdrojů

Projekt

Organizace

Pomáháme školám k úspěchu

THE

Termín

KELLNER

FAMILY 1. 8. 2012 – 30. 8. 2017

FOUNDATION
Inovace

studia

Historických UP, OPVK

1. 1.2012 – 31. 12. 2014

škola

(výzva

2014,2

věd na UP
Aktivní

EU MŠMT

Peníze školám)
Rozvojový program na podporu Krajský úřad Olomouc
školních psychologů v ŠPP
technického ESF a státní rozpočet ČR

Podpora
a přírodovědného

1. 9. 2013 – 30. 6. 2015

vzdělávání

v Olomouckém kraji
Druhý krok

Škola

porozumění

a

sdílení 1. 2. - 30. 6. 2015

při Katedře psychologie FF UP
Olomouc
Persona Dolls

Člověk v tísni, OPVK

Podpora rodilého mluvčího

Národní

institut

dalšího 9.2. - 30. 6. 2015

vzdělávání, OPVK
Mapy

učebního

pokroku Pomáháme školám k úspěchu
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ve čtenářství
Mapy

učebního

pokroku Pomáháme školám k úspěchu

1. 9. 2014 – 30. 6. 2017

v matematice
Skutečně zdravá škola

Iniciativa Skutečně zdravá škola, 1. 2. 2015 – 1. 9. 2015
pilotní fáze
společnost RSJ

Rorýsí škola

Mezinárodní

projekt

Spring Od 1. 9. 2014

Alive

Projekt Aktivní škola realizovaný v rámci výzvy EU Peníze školám byl ukončen a jeho
výstupy schváleny poskytovatelem dotace. Podpora směřovala do oblastí individualizace a inovace
výuky, dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků a programů zaměřených na sociálně
patologické jevy.
Z plánovaných cílových aktivit projektu byly realizovány programy preventivní prevence
pro osm tříd, dále bylo vytvořeno 480 kusů digitálních vzdělávacích materiálů a 360 kusů
klasických vzdělávacích materiálů. Také proběhla školení pedagogů zaměřená na rozvoj
matematické, přírodovědné, čtenářské a ICT gramotnosti. V průběhu školního roku jsme v rámci
individualizace výuky mohli rozdělit konverzační skupiny v Aj a poskytnout tak dětem
intenzivnější a osobnější přístup.
Z podpůrného materiálního a technického vybavení bylo zakoupeno 6 PC sestav,
6 notebooků, spolufinancovány 2 interaktivní tabule a dále paměťová média.
Projekt

je

financován

z

ESF,

spec.

z

Operačního

programu

Vzdělávání

pro konkurenceschopnost a nezakládá partnerství.

Projekt Inovace studia Historických věd na Univerzitě Palackého, reg. číslo
CZ.1.07/2.2.00/28.0025, je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem
České republiky.
V rámci projektu inovovala Katedra historie kurz Didaktika dějepisu, v němž se studenti
magisterského studia historie (4. a 5. ročník) připravují na učitelství na základních a středních
školách. Na ZŠ Horka realizují praktickou část kurzu - náslechy v hodinách dějepisu a svou vlastní
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výuku, účastní se rovněž projektových dnů a dlouhodobých tematických projektů, které posilují
mezipředmětové vazby. Během dvou a půl let projektu, tj. do prosince 2014, absolvovalo svou
praxi na ZŠ Horka 96 studentů.

V roce 2014 a 2015 financuje školní psychology MŠMT na základě Rozvojového
programu na podporu školních psychologů v ŠPP. Školní psycholožka u nás působí od roku 2006
(projekt ESF a MŠMT VIP).
Služby školního psychologa v tomto roce byly využívány především v rámci prevence
školní neúspěšnosti, včetně zvládání nevhodného chování žáků a výukových potíží. Významný
počet hodin práce byl směřován přímo k psychologické podpoře / poradenské či terapeutické/
jednotlivých klientů z řad žáků a jejich rodinných příslušníků.

Naše škola je partnerem projektu „PODPORA TECHNICKÉHO A PŘÍRODOVĚDNÉHO
VZDĚLÁVÁNÍ V OLOMOUCKÉM KRAJI“ podpořeného z Operačního programu Vzdělávání
pro konkurenceschopnost CZ.1.07/1.1.00/44.0009
Cílem projektu je investiční, neinvestiční a metodická podpora a rozvoj přírodovědného
a technického vzdělávání na středních a základních školách Olomouckého kraje.
Skupina žáků 2. stupně měla možnost se seznámit s některými technickými obory, a to
formou návštěvy Školy střední polytechnické, přímo v jejich odborných dílnách. Zde si žáci
vyzkoušeli svoji manuální zručnost s pracovním nářadím pod odborným dohledem učitele
odborného výcviku. Zhotovili si jednoduchý výrobek z kovu či dřeva, který si odnesli domů. Tato
spolupráce navazuje na ŠVP v pracovním vyučování, a tím zajišťuje vzájemnou propojenost
výuky mezi ZŠ a SŠ.
Další aktivitou je možnost navštívit s žáky, formou exkurze, výrobní prostory odborných
firem, kde žáci uvidí samotný pracovní a výrobní proces. Tyto exkurze budou probíhat nejen
v Olomouci, ale i v blízkém okolí. Pro žáky ZŠ a jejich pedagogický doprovod bude zajištěn
autobus pro přepravu mezi jednotlivými městy. Navštíví firmy zaměřené například na výrobu
nábytku, dřevostaveb, výrobu sporáků, stavebních prefabrikátů, strojírenské firmy a autoservisy.
Firmy nebyly vybrány náhodně. Jedná se o odvětví, pro které Střední škola polytechnická
připravuje své žáky jako budoucí odborníky. Náplň výuky na SŠP tvoří nabídka 12 učebních oborů
tříletých (strojní mechanik, karosář, klempíř-stavební výroba, automechanik, autoelektrikář,
truhlář, kominík, malíř a lakýrník, instalatér, tesař, zedník, obkladač), 2 obory pro žáky
ze speciálních škol (klempířské práce, zednické práce), a 2 studijní čtyřleté maturitní obory
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(mechanik instalatérských a elektrotechnických zařízení, technická zařízení budov).
Hlavním cílem je podpořit zájem žáků základních škol o technické obory na středních
školách.

Jedná se o projekt realizovaný v roce 2014/2015 hrazený z programu Vzdělávání
pro konkurenceschopnost.
Výuková metoda práce s panenkami Persona Dolls je nástroj, který pomáhá identifikovat
potřeby konkrétních dětí a individuálně plánovat aktivity pro ně a pro celé kolektivy tříd. Panenky
Persona Dolls přicházejí s učitelkou do kolektivu dětí a jejím prostřednictvím sdílejí s dětmi svůj
životní příběh a vybízejí děti, aby s nimi sdílely ten svůj. Panenky pomáhají dětem mluvit o sobě
a bránit se, když se jim někdo posmívá – kvůli odlišnosti, chudobě nebo jinému jazyku.
Díky metodě lze s dětmi mluvit o tématech, která se špatně vysvětlují, a naučit je, jak reagovat
na předsudky.
Metoda využívá panenky jako nástroj, který rozvíjí sebevědomí, respekt a férové jednání u dětí,
kdy se děti cítí být respektovány ve své rozmanitosti.

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.

Podpora rodilého mluvčího byla realizována v rámci operačního programu vzdělání
pro konkurenceschopnost – výzvy 55. Rodilý mluvčí se podílel na zvyšování interkulturních
a jazykových kompetencích žáků a pracovníků školy. Působil v úvazku 15 hodin přímé
pedagogické činnosti týdně napříč celou školou.

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
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praxi.

Mapy učebního pokroku v matematice reflektují způsoby hodnocení v konstruktivistickém
modelu matematiky. Učitelé ověřují učebnice matematiky Hejný pro 1. stupeň a pilotují a ověřují
učebnice matematiky Hejný pro 2. stupeň, v roce 2014/15 pro 6. ročník.

Do programu Skutečně zdravá škola jsme zapojeni od 1. 2. 2015 jako jedna ze 42 pilotních
škol. K 1. 9. 2015 skončilo pilotní ověřování a program se rozbíhá "naostro" v dalších desítkách
škol 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 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.

Naše škola se v letošním roce zapojila do programu Rorýsí školy.
Existují školy, které se rozhodly ve svém objektu chránit stávající hnízdní kolonie rorýsů.
Jiné, a to se týká také nás, se rozhodly na svých budovách hnízdiště vytvořit a nabídnout tak
rorýsům nové domovy. Hnízdišť rorýsů totiž ubývá kvůli zateplování budov.
V rámci přírodovědného kroužku jsme s dětmi 4. a 5. M pod vedením ornitologa
p. Tošenovského vyrobili 3 budky pro rorýse a jednu pro netopýry. V dubnu jsme je za pomoci
pana školníka vyvěsili zezadu na pavilon C. Letos u nás ještě nezahnízdili, ale to chce čas, jak nám
vysvětlil odborník.68

68

Více viz Výroční zpráva [cit. 10. 10. 2015]. Dostupné z WWW: <http://www.zshorka.cz/oskole/dokumenty-zs/vyrocni-zprava/>.
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6. Římskokatolická farnost Horka nad Moravou
V roce 2015 pokračovala oprava fasády kostela. Měla být opravena severní stěna, ale
firma, která vyhrála výběrové řízení, odkládala zahájení prací, až se nakonec zakázky vzdala
a podstoupila firmě, jež skončila v řízení na druhém místě. Ta se, i přes blížící se zimu,
pokusila opravu zrealizovat. Bohužel počasí nepřálo a objevily se také technologické
problémy (potřeba silnější vrstvy sanační omítky, pomalé schnutí omítek aj.), proto bylo
dne 25. listopadu rozhodnuto práce přerušit a pokračovat na jaře 2016. Cena provedených
prací činila 142 112,-Kč, přičemž celkové náklady na opravu fasády severní stěny by měly
být 364 644,-Kč. Obec Horka nad Moravou opět poskytla peněžní dar ve výši 200 000,-Kč.

V roce 2015 se horecká farnost poprvé připojila k celostátní akci Noc kostelů. V pátek
29. 5. od 19 do 22 hodin byl kostel otevřen pro všechny, kdo se chtěli zúčastnit nabízeného
programu (varhanní koncert, výstup na věž, videoprojekce: Oblasti života z pohledu
řeholníků, prohlídka kostela) či se jen ztišit nebo si pohovořit s knězem. Organizátory
příjemně překvapil velký zájem o tuto akci.

V neděli 29. listopadu v 15 hodin se uskutečnil v kostele sv. Mikuláše adventní
koncert s titulem „Letem, světem, (nejen) středověkem, na němž zazněly převážně skladby
z 15. století. Vystoupili mj.: ženský pěvecký sbor Církve československé husitské v Horce
nad Mor. pod vedením Josefy Nogolové a za doprovodu Vladimíry Fialové (Foto 24);
smíšený sbor římskokatolické farnosti Horka nad Moravou pod vedením Lenky Adamcové,
varhany Vladimíra Fialová; Josefína Janková (klavír; Foto 26); Miroslav Vepřek (Hospodine,
pomiluj ny; Foto 25); Marie Vepřková, Veronika Dvorská, Markéta Kučerová pod vedením
Alexandry Rubešové (flétny; Foto 23). Výtěžek koncertu byl použit na opravu kostela.
(Příloha 5)

Dne 25. prosince od 15 do 16 hodin byl otevřen kostel pro všechny, kdo se chtěli
zastavit u betléma
.
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7. Pohyb obyvatelstva
Počet obyvatel k 31. 12. 2015: 2407.

Narozeno: 30 dětí – Filip Blaženec, Daniel Sťahel, Denis Kozák, Sebastian Vrba, Kristýna
Hošková, Jiří Krejčí, Tereza Pokorná, Victoria Zatloukalová, Marika Konečná, Vojtěch
Syrový, Emma Nastoupilová, Lila Vysloužilová, Petra Polášková, Adam Rašťák, Karolína
Hulínová, Marek Pírek, Šárka Bantová, Valerie Veselá, Petr Minár, Robin Nečesaný, Jan
Lička, Daniela Poláchová, Amálie Ječmeňová, Erik Chodil, Jan Hromádka, Rosarie
Přindišová.

Vítání občánků proběhlo v roce 2015 4 krát: 18. 4. - 9 dětí, 13. 6. - 4 děti, 10. 10. – 9 dětí,
5. 12. 2015 - 10 dětí.

Zemřelo: 17 občanů – Alena Vávrová, Lubomír Prokop, Františka Kopecká, Zdeněk Talášek,
Vlastimil Sedláček, Marie Ryglová, Marie Blaťáková, Božena Dostálová, Věruše Fialová, Jiří
Minář, Františka Římská, Dobroslava Kamínková, Věra Hajkerová, Oldřich Machač, Věra
Nemravová, Jarmila Navrátilová, Marcela Pospíšilová.

Přistěhováno – 60 občanů.
Odstěhováno – 53 občanů.
Přestěhováno v rámci obce – 30 občanů.
Počet sňatků uzavřených v matričním obvodu obce Horka nad Moravou – 19.
Nová č. p. – 8.

Věková struktura obyvatel:

Věk

0-5
6-17
18-29
30-39
40-49
50-59
60-69
70-79

Ženy

Muži

91
145
131
183
173
155
156
99

Celkem

80
174
147
197
193
159
156
77
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171
319
278
380
366
314
312
176
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80-89
90-99
Celkem

55
11
1199

23
2
1208

78
13
2407

8. Další události a zajímavosti
8.1 Počasí
Dne 14. června zasypaly Horku kroupy o průměru 2 – 3 cm.

První vločky letos padaly 23. listopadu 2015.

8.2 Tragédie Montix
Dne 19. ledna vyděsil obyvatele Družstevní ulice příjezd sanitních a hasičských vozů
k areálu firmy Montix. Jak se později ukázalo, bezprostřední nebezpečí jim nehrozilo. Naopak
ohroženi byli zaměstnanci firmy, kde unikl nebezpečný oxid uhelnatý, přičemž patnáct lidí
bylo přiotráveno. Únik způsobila zřejmě závada na vytápění. (Více viz Přílohy 7 a, b, g.)

8.3 Sirény k uctění památky obětí střelby v Uherském Brodu
Dne 5. března ve 12 hodin se také horecké sirény připojily k celorepublikové pietní
akci, která měla uctít památku obětí střelby v Uherském Brodu. V úterý 24. února
třiašedesátiletý muž zastřelil osm osob v restauraci Družba v Uherském Brodě, poté sám
spáchal sebevraždu. (Více viz Příloha 7 c).

8.4 Oprava kapličky
Husitská kaplička na nám. Osvobození byla během června opravena a nově
vymalována. (Foto 27)
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8.5 Chodník na ulici 1. máje
V polovině roku byl dokončen nový chodník na ulici 1. máje. Vybudovala ho firma
Skanska, a. s. Cesta do Sedliska je nyní mnohem bezpečnější. (Foto 28, 29)

8.6 Horecké cvičenky na světové gymnaestrádě
Ve dnech 12. – 18. července se konala v Helsinkách světová gymnaestráda, tedy
přehlídka hromadných i pódiových vystoupení. I Horka měla mezi cca 22 000 cvičenci
z 50 zemí své zastoupení. Skladbu „Nádherný svět“ za doprovodu slavných melodií Louise
Armstronga a Elly Fitzegaldové předvedly spolu s dalšími 268 ženami a 72 muži z České
republiky horecké cvičenky Marie Vepřková, Zdeňka Pospíšilová a Dana Lagronová
(Foto 30). Ukázku této skladby mohli horečtí občané vidět při slavnostním otevření
sportovního areálu na Sokolce v roce 2014.

8.7 Dostavba budovy OÚ
V červenci 2015 byla zahájena dostavba budovy obecního úřadu. Přístavbu provádí
firma PROXIMA a ukončena bude v květnu příštího roku. Vybudován bude výtah,
bezbariérový přístup a nové prostory pro knihovnu, kuchyňku, sociální zařízení, archiv
a kancelář. Dále zde vznikne víceúčelová místnost pro setkávání členů Klubu seniorů či
pro pořádání menších rodinných oslav.

8.8 Dopravní omezení
Od 3. srpna do 4. října omezila cestování horeckých obyvatel uzavírka komunikace
do Křelova. Zákaz vjezdu byl již od křižovatky ul. Olomoucká a 1. pětiletky. Do Olomouce
bylo tedy nutné jet přes Chomoutov nebo Skrbeň. Objížďka platila i pro autobusy. Do Horky
jezdil jen autobus č. 20, který z Olomouce přes Chomoutov mířil do Skrbeně. To bohužel
znamenalo, že ve většině spojů bylo mnoho cestujících. (Více viz Příloha 7 h)
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8.9 Příroda do školky
Na podzim proběhla přeměna zahrady u horecké mateřské školy. Nové venkovní
prostory mají sloužit k environmentálnímu vzdělávání, výchově, osvětě a zároveň podporovat
u dětí pobyt v přírodním prostředí. Děti budou moci pozorovat přírodní procesy a získat tak
poznatky o dějích v přírodě na základě vlastní zkušenosti – mají se starat o pořádek, květiny
a živočichy. Herní prvky a členitost terénu pak přispějí k rozvoji pohybu, motorických
dovedností, obratnosti a smyslu pro rovnováhu. Projekt zrealizovala ZAHRADA Olomouc,
dotace z operačního programu Životní prostředí činila 2 216 265,-Kč.

8.10 Občané třídí odpad
Horka nad Moravou se umístila na třetím místě v Olomouckém kraji v soutěži
O keramickou popelnici v kategorii 2001 – 15 000 obyvatel. Je vidět, že si občané zvykli
na třídění odpadu, což dokládá také zájem o to, mít doma popelnice na plast, papír
a bioodpad. Poděkování patří všem, kdo takto ulehčuje naší přírodě.

8.11 Nové zázemí pro Bažinku
Lesní dětský klub Bažinka získal nové prostory. Stávající maringotka byla nahrazena
mobilním domkem, který poskytuje dětem komfortnější zázemí. Taktéž byly upraveny
venkovní prostory. (Foto 31, 32, 33)

8.12 Příběhy našich kronik
MAS Moravská cesta připravila v rámci projektu „Příběhy našich kronik“, který byl
podpořen z Programu rozvoje venkova LEADER, publikaci o zajímavostech z kronik
jednotlivých obcí. Horka nad Moravou, jakožto člen sdružení, byla přizvána, aby vybrala
jeden příběh ze své kroniky. V publikaci Příběhy našich kronik, kterou zpracovala Marie
Šuláková, vyšel tedy článek o horeckých Růžových slavnostech. (Více viz Příloha 6 a, b.)
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8.13 Zemřel pan Vlastimil Sedláček
Dne 19. března 2015 ohromila všechny obyvatele Horky nad Moravou zpráva o úmrtí
pana Vlastimila Sedláčka. Posledního rozloučení s bývalým zastupitelem, myslivcem,
sportovcem či majitelem firmy Montix se zúčastnily stovky lidí, kteří se do obřadní síně
olomouckého krematoria vlastně ani nevešli. Zde je vzpomínka paní starostky, Sylvy
Stavarčíkové: „Pracoval v zastupitelstvu již čtvrté volební období. Byl to člověk aktivní,
nápaditý, i když ne všechny nápady byly realizovatelné. Dokázal ale uznat, že nemá vždy
pravdu. Byl to člověk svérázný, měl spoustu příznivců, ale také odpůrců. Podílel se významně
na novodobé historii naší obce, a to ocení další generace. S jeho osobou je spjata spousta
aktivit a činností…“69

69

Odešel Vlastimil Sedláček. In: Horecký zpravodaj 6/2015, s. 2.
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9. Přílohy
Příloha 1 Nařízení č. 1/2015
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Příloha 2 Plán rozvoje obce
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Příloha 3
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Příloha 4
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Příloha 5
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Příloha 6a O Růžových slavnostech. In: Příběhy našich kronik, MAS Moravská cesta 2015,
s. 28 - 29.
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Příloha 6b Obsah publikace Příběhy našich kronik (MAS Moravská cesta)
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Příloha 7 Články z tisku

Příloha 7a
„Dvanáct lidí se v Horce otrávilo oxidem uhelnatým70

Horka nad Moravou - Dvanáct lidí skončilo v olomoucké nemocnici poté, co se
v Horce nad Moravou otrávili oxidem uhelnatým.

Nebezpečný plyn unikl v pondělí dopoledne v prostorách firmy Montix. Příčinou byla
zřejmě závada na vytápění.

Zranění jsou zaměstnanci společnosti. Tři byli ošetřeni na místě, dvanáct lidí bylo
odvezeno do Fakultní nemocnice Olomouc k následné péči.

Největší případ

Na místo vyjížděly čtyři sanitky záchranné služby.

Záchranáři z Horky nad Moravou odvezli na urgentní příjem olomoucké fakultní
nemocnice celkem 12 intoxikovaných.

„Všichni byli při vědomí. Jeden z pacientů byl později převezen do ostravské městské
nemocnice, kde podstoupí léčbu v hyperbarické komoře," uvedl náměstek ředitele krajské
záchranky Jan Weinberg.

Záchranná služba podle něj měla připraveny posádky navíc pro případ, že by
do Ostravy musela převážet větší množství pacientů.

„Nakonec to nebylo potřeba. Jedná se o jeden z největších případů otravy oxidem
uhelnatým v regionu za posledních několik let,“ poznamenal Jan Weinberg.

70

Kovaříková,K. - Vránová, M.: Dvanáct lidí se v Horce otrávilo oxidem uhelnatým. [cit. 20. 1. 2015].
Dostupné z WWW: <http://olomoucky.denik.cz/nehody/v-horce-se-patnact-lidi-otravilo-oxidem-uhelnatym20150119.html>.
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Závada na topení

Podle mluvčího hasičů Zdeňka Hošáka bezbarvý a smrtelně nebezpečný plyn unikl do
místností zřejmě kvůli poruše ve vytápění.

„Zatím nevíme, z jakého důvodu došlo k závadě na topení. Oxid uhelnatý, který se
běžně dostával vzduchotechnikou mimo areál, se dostal do provozu firmy, kde se vyskytovali
zaměstnanci,“ uvedl Zdeněk Hošák.

V tuto chvíli jsou hasiči na místě a provádí proměřování hodnot oxidu uhelnatého a
odvětrávání.“

Příloha 7b
„Otrava v Horce: zanedbání to prý nebylo, technik kontroloval kotel loni71

Horka nad Moravou – Únik oxidu uhelnatého, kvůli kterému se v pondělí ráno
přiotrávilo třináct zaměstnanců firmy Montix v Horce nad Moravou, má na svědomí závada
na plynovém topení.

Unikající oxid uhelnatý přiotrávil v pondělí po deváté hodině ráno dvanáct
zaměstnanců firmy Montix, a.s. v Horce nad Moravou, kteří byli odvezeni do Fakultní
nemocnice Olomouc k následné péči.

Nebezpečný plyn bez barvy a zápachu, který se běžně dostával vzduchotechnikou mimo
areál, se do prostor haly dostal od kotle.

Kontroly nařízené zákonem
Přesné příčiny nehody zatím nejsou známé, ale podle vedoucího provozu firmy Montix
a.s. Michala Pechy prošlo v minulém roce plynové topení pravidelnou prohlídkou revizního
technika.

71

Kovaříková, K.: Otrava v Horce: zanedbání to prý nebylo, technik kontroloval kotel loni [cit.
22. 1. 2015]. Dostupné z WWW: <http://olomoucky.denik.cz/nehody/otrava-v-horce-zanedbani-to-pry-nebylotechnik-kontroloval-kotel-loni-20150120.html>.
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„Zanedbání této povinnosti příčinou nehody určitě není. Technika jsme měli na revizi
v minulém roce a vše bylo v pořádku,“ uvedl Michal Pecha.

Pravidelné kontroly plynových kotlů musejí společnosti dodržovat ze zákona.

„Každá firma musí provést jednou za rok kontrolu plynovodu a jednou za tři roky
kontrolu rozvodů celého plynovodu,“ doplnil na závěr revizní technik plynových zařízení Jiří
Perůtka.

Největší případ

V péči lékařů nakonec skončilo třináct lidí ze sedmi desítek pracovníků, kteří se
v budově firmy pohybovali.

Přesto, že bylo všech třináct lidí při vědomí, byl to pro záchranáře jeden z největších
případů zásahu oxidem uhelnatým za poslední léta.

„Měli jsme připraveny posádky navíc pro případ, že bychom do hyperbarické komory
v Ostravě museli převážet větší množství pacientů. Nakonec to nebylo potřeba. I tak se jedná o
jeden z největších případů otravy oxidem uhelnatým v tomto regionu v poslední době,“
poznamenal náměstek záchranné služby Jan Weinberg.

Léčba v hyperbarické komoře

Olomoucká fakultní nemocnice přijala celkem 12 pacientů s otravou oxidem
uhelnatým, žádný z nich nebyl v ohrožení života.

„Jednalo se o 10 žen a dva muže ve věku od 22 do 48 let. Všichni byli ošetřeni
na urgentním příjmu. Podle našich specialistů šlo o lehkou až středně těžkou intoxikaci,“
uvedl mluvčí nemocnice Egon Havrlant.

Jedna žena byla převezena do městské nemocnice v Ostravě, kde podstoupí léčbu
v hyperbarické komoře. Do domácí péče lékaři propustili během dopoledne šest lidí.
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„Další pacienty umístíme na lůžka plicní a interní kliniky, jednu pacientku
v závažnějším stavu na jednotku intenzivní péče,“ dodal mluvčí zdravotnického zařízení.

Podle mluvčího hasičů Olomouckého kraje Zdeňka Hošáka byl unik plynu životu
nebezpečný.

„V dýchací technice jsme prováděli měření detekčními přístroji, které nebezpečné
hodnoty oxidu uhelnatého potvrdily. V některých místech dosahovaly až dvojnásobku
povoleného limitu. Zasažené prostory jsme odvětrávali do doby, než přístroje přestaly
ukazovat životu nebezpečné údaje,“ uvedl mluvčí krajských hasičů Zdeněk Hošák.“

Příloha 7c
„Střelec zabil v hospodě v Uherském Brodě osm lidí, mrtvý je také on72

Na hosty restaurace Družba v Uherském Brodě v době oběda zaútočil střelec. Zabil
osm lidí a sám také zemřel. Podle starosty města se zastřelil sám, policie to však zatím
nekomentovala. V nemocnici navíc zůstává ve vážném stavu jedna postřelená žena.

Střelec, kterým byl podle státního zástupce 62letý muž bez kriminální minulosti, spustil
podle zatím dostupných zpráv střelbu kolem jedné hodiny odpolední.

„Můžu potvrdit šetření podezření z vraždy nejméně osmi osob (sedm mužů, jedna
žena), pachatel zůstal zastřelený na místě. Motiv je předmětem šetření. Jednalo se
o kombinaci osobních důvodů. Proč si vybral právě tuto restauraci, zůstává záhadou,“ napsal
iDNES.cz státní zástupce Roman Kafka.

Zásahová jednotka do restaurace vnikla o půl třetí. Střelce se podařilo zneškodnit. Zda
zemřel, nebo je živý, nebylo dlouho jasné. Rozcházely se také informace o obětech.

72

Střelec zabil v hospodě v Uherském Brodě osm lidí, mrtvý je také on [cit. 25. 6. 2015]. Dostupné
z WWW:<http://zlin.idnes.cz/strelba-v-hospode-v-uherskem-brode-d5o-/zlinzpravy.aspx?c=A150224_135231_zlin-zpravy_ras>.
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Až ministr vnitra Milan Chovanec kolem půl čtvrté odpoledne uvedl, že má informaci
o osmi mrtvých a že také pachatel zemřel. Starosta Uherského Brodu Kunčar navíc agentuře
ČTK řekl, že se útočník sám zastřelil. Policie však dosud oficiálně to, kdo ho zastřelil,
nekomentovala. Neuvedl to ani státní zástupce Kafka.

Ministr Chovanec stejně jako policejní prezident Tomáš Tuhý odpoledne dorazili
na místo tragédie.

„Pachatel měl zbrojní průkaz,“ uvedl pak ministr na briefingu. Zatím podle něj není
zřejmé, zda použil zbraň, na kterou měl povolení.

Tuhý řekl, že policie se s takovým případem v historii ještě nesetkala. „Je to opravdu
velká tragédie,“ uvedl. „Další podrobnosti zatím nezveřejníme vzhledem k vyšetřování, které
bude pokračovat ještě několik hodin, předpokládám do zítřejšího rána,“ oznámil Tuhý.

Střelec si stěžoval na šikanu, vylíčil reportér

Server Lidovky.cz v úterý večer uvedl, že útočil dvaašedesátiletý Zdeněk K., který se
svou ženou bydlel v řadovém domku na nedalekém sídlišti. „Momentálně je v jejich domku
zásahovka, je obehnaný zepředu i zezadu. Přijeli tak před hodinou. Uvnitř se svítí, vidím tam
sedět nějakého člověka, nevím, jestli jde o jeho ženu. Chytá se za hlavu,“ popsala serveru
jedna z obyvatelek sídliště Olšava.

Mluví se o tom, že střelec nebyl duševně zdráv. Mluvčí TV Prima Marie Fianová
iDNES.cz potvrdila, že útočník před činem volal do televize na linku Krimi zpráv. Novinář,
který s ním mluvil, celou věc nebral na lehkou váhu a informoval o telefonátu policii.
„Představil se, řekl mi, abychom poslali štáb do Uherského Brodu. Řekl mi, že mu spousta
lidí ubližuje, že je šikanovaný a úřady mu nechtějí pomoci, proto to bere do svých rukou. Že
má pistoli, rukojmí a zařídí se po svém,“ řekl iDNES.cz reportér Primy Pavel Lebduška.

Podle Lebdušky zavolal střelec ve 12:56. Z rozhovoru s reportérem TV Prima vyplývá,
že muž nejdříve volal do televize a teprve potom zaútočil v restauraci. Podle ministra vnitra
Chovance byl však sled událostí jiný. „Pachatel, když se spojoval s televizí Prima, tak ten čin
dokončil,“ uvedl Chovanec v úterý večer v České televizi.
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„Jsem stejně jako většina občanů šokován tragickým útokem, který se dnes odehrál
v Uherském Brodě. Rád bych vyjádřil hlubokou lítost a upřímnou soustrast rodinám
a příbuzným obětí, které si střelba vyžádala,“ stojí ve vyjádření premiéra Bohuslava Sobotky,
které rozeslal médiím ze zahraniční cesty.

Soustrast vyjádřil také prezident Miloš Zeman. „Pan prezident vyslovuje hlubokou
soustrast rodinám a blízkým obětí střelby v Uherském Brodě. Děsivý vražedný útok pana
prezidenta šokoval,“ napsal na Twitter mluvčí Jiří Ovčáček.

Zavíraly se okolní ulice i akvacentrum

Střelbu policii nahlásil Vlastimil Šmíd, ředitel Centra plaveckých aktivit Delfín, který
je vedle restaurace.

„Čtyři lidé utekli z restaurace zadním vchodem a ukryli se u nás. Nebyli zranění, jen
vyděšení. Já jsem zavolal policii, která téměř okamžitě přijela. Na jejich pokyn jsme centrum
z bezpečnostních důvodů uzavřeli,“ řekl Aktuálně.cz.

Očitým svědkem prvních momentů tragické události byl majitel restaurace Pavel
Karlík.

„Přišel neznámý člověk, vytáhl krátkou zbraň a začal pálit do lidí. Okamžitě jsem
spolu s dalšími hosty, kteří potom zavolali záchranku a policii, začal prchat zadním vchodem
na ulici. Nejdřív jsme věřili, že to byla třeba jen plynová pistole, ale když z restaurace vyběhla
zraněná žena, bylo to jasné,“ říkal Karlík redaktorovi MF DNES zdrceným hlasem
do telefonu.

„Seděl jsem vevnitř, dával si pivo, seděl jsem zády, uslyšel jsem střelbu, rány. Já
i ostatní chlapi jsme od stolu začali utíkat pryč zadním vchodem, který odemkl personál.
Vzpamatováváme se ještě teď,“ řekli redaktorce MF DNES návštěvníci restaurace.

„Z místa jsme převáželi jednu postřelenou ženu na ARO do nemocnice v Uherském
Hradišti. Byla ve vážném stavu, ale při vědomí,“ informoval před čtrnáctou hodinou mluvčí
krajských záchranářů Petr Olšan.
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Mluvčí uherskohradišťské nemocnice Dana Lipovská po 17. hodině uvedla, že zraněná
žena je po operaci, její stav však zůstává velmi vážný. Se střelnými zraněními leží na ARO.
Podle starosty Patrika Kunčara, který v prvních okamžicích policejní akce mluvil
s velitelem zásahu, vystřelil údajně střelec v restauraci až 25 ran.

„Střelec údajně vpadl dovnitř a začal bezhlavě střílet. Na místě je policejní zásahová
jednotka, okolní ulice uzavřeli naši strážníci,“ poznamenal Kunčar.

Střelba měla dopad i na provoz na blízké železniční trati, který byl během policejního
zásahu zastaven.“

Příloha 7d
„Tragédie: majitel Lovecké chaty a známý podnikatel Vlastimil Sedláček se
zastřelil73

Známý olomoucký podnikatel Vlastimil Sedláček (58) je po smrti. Majitel vyhledávané
Lovecké chaty a firmy Autodemont se ve čtvrtek zastřelil nedaleko centra Olomouce.

Podnikatel Vlastimil Sedláček byl v Olomouci známou osobností. Provozoval také
restauraci na přírodním koupališti Poděbrady.

Smrtící výstřel se ozval ulicí Pod Lipami kolem třinácté hodiny. Podle dostupných
informací se muž zastřelil v autě. Přivolaný lékař na místě mohl už jen konstatovat smrt. „Šel
jsem asi kolem jedné hodiny kolem. Divil jsem se, kdo tady nechal odstavené auto s běžícím
motorem. Ještě jsem si říkal, že s tím rozbitým předním sklem, které to auto mělo, daleko
nedojede. Dovnitř jsem se ale nepodíval,“ řekl Olomouc.cz muž, který bydlí nedaleko místa
tragédie. Policii o několik minut později přivolala další kolemjdoucí, která už se
do nastartovaného auta podívala a uviděla v něm bezvládné tělo muže. „Můžeme potvrdit, že
k tragické události došlo mezi dvanáctou a jednou hodinou odpoledne. V tuto chvíli
nepracujeme s okolnostmi, které by nasvědčovaly cizímu zavinění. Z piety k pozůstalým
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Tragédie: majitel Lovecké chaty a známý podnikatel Vlastimil Sedláček se zastřelil. [cit. 22. 3. 2015].
Dostupné z WWW: <http://zpravodajstvi.olomouc.cz/clanky/Strelba-za-bileho-dne-Majitel-Autodemontu-aLovecke-chaty-je-po-smrti-24272>.

296

Kronika obce Horka nad Moravou, rok 2015
nebudeme sdělovat bližší informace,“ uvedla policejní mluvčí Marie Štrbáková s tím, že byla
nařízena soudní pitva.

Podle zdroje blízkého zastřelenému podnikateli mohly být důvodem děsivého činu
vážné zdravotní problémy. Muž byl údajně na cestě ke svému lékaři.
Vlastimil Sedláček byl nekonfliktní a ve svém okolí oblíbený člověk. Kromě Lovecké
chaty, firmy Autodemont vlastnil také přírodní koupaliště Poděbrady.“

Příloha 7e
„Vodáci na raftech a kanoích odemkli řeku Moravu74

Horka nad Moravou – Vodáckou sezónu na řece Moravě zahájili v sobotu ráno
účastníci akce Odemykání Moravy. Posádky vypluly z Horky nad Moravou. Vodáci na raftech
a kánoích vyrazili po Mlýnském potoce k jezu do Chomutova, kde společně s olomouckými
vodníky Vojtou a Viktorem řeku slavnostně otevřeli.

„Přejeme vám hodně vody a ať se vodákům po řece krásně jezdí,“ popřáli vodníci
všem, kteří letos polují po Moravě.

Po přípitku a občerstvení odrazily posádky od břehu a vypluly dál do Olomouce
do Bezručových sadů, kde v botanické zahradě završí akci grilováním a opékáním špekáčků.“

Příloha 7f
„Zloděj vykradl zaparkovaná auta75

Horka nad Moravou – Trestných činů krádeže vloupáním, poškození cizí věci
a neoprávněné opatření, padělání a pozměnění platebního prostředku se dopustil neznámý
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Kovaříková, K.: Vodáci na raftech a kanoích odemkli řeku Moravu [cit. 6. 5. 2015]. Dostupné
z WWW:
<http://olomoucky.denik.cz/zpravy_region/horka-nad-moravou-vodaci-na-raftech-a-kanoichodemykali-reku-moravu-20150502.html>.
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Pášová, P.: Zloděj vykradl zaparkovaná auta [cit. 30. 6. 2015]. Dostupné z WWW:
<http://olomoucky.denik.cz/zlociny-a-soudy/zlodej-vykradl-zaparkovana-auta-20150627.html>.
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pachatel, který se v pátek 26. června odpoledne na Skrbeňské ulici v Horce nad Moravou
vloupal do dvou zaparkovaných vozidel.

„Z prvního vozidla značky Suzuki Grand Vitara odcizil odložený notebook
i s příslušenstvím. Z druhého vozidla značky VW Golf odcizil dámskou kabelku s peněženkou,
ve které byly osobní doklady a platební karty. Dále odcizil fotoaparát, externí disk a dva flash
disky,“ sdělil krajský policejní mluvčí Josef Bednařík. Dvěma občanům z Německa celkově
způsobil škodu přes šedesát tisíc korun.“

Příloha 7g
„Za hromadnou otravu v Horce policie nikoho nestíhá76

Horka nad Moravou – Kvůli hromadné otravě dvanácti zaměstnanců firmy Montix
v Horce nad Moravou nestíhá policie žádného konkrétního člověka. Znalci sice zjistili, že oxid
uhelnatý unikal z poškozeného potrubí, nepodařilo se však prokázat, kdo a jakým způsobem
do něj zasáhl. Vyšetřování případu proto bylo odloženo.
Lednovou hromadnou otravu dvanácti zaměstnanců firmy v Horce nad Moravou
vyšetřovali olomoučtí policisté několik měsíců. „Zahájili jsme tehdy úkony trestního řízení
pro podezření ze spáchání přečinu obecné ohrožení z nedbalosti. Během prověřování případu
jsme nechali vypracovat několik odborných znaleckých posudků. V květnu jsme je všechny
vyhodnotili a vydali usnesení o takzvaném odložení věci. To v červnu nabylo právní moci,“
sdělila krajská policejní mluvčí Irena Urbánková.

Odbornými znaleckými posudky bylo podle ní zjištěno, že došlo k poškození potrubí
z teplovzdušného přístroje. Podle znalců byla nenásilným mechanickým namáháním poničena
flexihadice a oxid uhelnatý se tak dostal do všech prostor ve firmě. „V minulosti s hadicí
někdo uvedeným způsobem manipuloval, nepodařilo se však zjistit, kdo. Protože jsme nezjistili
protiprávní úmyslné jednání ze strany konkrétního pachatele a ten zůstal neznámý, byla celá
věc takzvaně odložena. Pokud v budoucnu pominou důvody odložení případu, trestní stíhání
zahájíme znovu,“ dodala Irena Urbánková.
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Vránová, M.: Za hromadnou otravu v Horce policie nikoho nestíhá [cit. 20. 7. 2015]. Dostupné
z WWW:
<http://olomoucky.denik.cz/zlociny-a-soudy/za-hromadnou-otravu-v-horce-policie-nikoho-nestiha20150707.html>.
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Unikajícím oxidem uhelnatým se v druhé polovině ledna v areálu společnosti Montix
v Horce nad Moravou přiotrávilo 13 zaměstnanců. Jednalo se o deset žen a tři muže ve věku
od 22 do 48 let, byli ošetřeni na urgentním příjmu olomoucké Fakultní nemocnice. Jedna žena
byla převezena do městské nemocnice v Ostravě, kde podstoupila léčbu v hyperbarické
komoře. U ostatních pracovníků firmy se jednalo o lehkou až středně těžkou otravu.
Oxid uhelnatý je nebezpečný plyn bez barvy a zápachu, do haly se rozšířil
od plynového kotle. Hasiči tehdy ve firmě naměřili hodnoty, které dvojnásobně překračovaly
povolené limity. Záchranná služba potvrdila, že se jednalo o jednu z největších otrav oxidem
uhelnatým za posledních několik let. Firma předepsané revize nezanedbala, v loňském roce
prošlo plynové topení pravidelnou prohlídkou revizního technika.“

Příloha 7h
„Silnici mezi Křelovem a Horkou zavře oprava, MHD pojede jinak77

Horka nad Moravou, Křelov – Druhou etapou pokračuje ode dneška (od pondělí)
oprava silnice mezi obcemi Horka nad Moravou a Křelov. Úplná uzavírka se kromě řidičů
osobních automobilů dotkne také několika autobusových linek.

Autobus číslo 18 svou pravidelnou trasu ve směru od Tržnice ukončí na zastávce
Řepčín, železárny. Následující zastávky nebudou obsluhovány, linka pojede podle výlukového
jízdního řádu.

Spoj číslo 20 bude trasu mezi zastávkami Náměstí Hrdinů a Chomoutov obsluhovat
po objízdné trase, a to ulicemi třída Svobody, náměstí Národních hrdinů, Legionářská,
Studentská, Na Střelnici, Dolní hejčínská, Ladova, Tomkova, Jarmily Glazarové, propojkou
Hejčín – Černovír na silnici směr Chomoutov a dále přes Horku nad Moravou do Skrbeně.
I tento autobus pojede v době uzavírky podle výlukového jízdního řádu.

Druhá etapa oprav na silnici potrvá do 4. října.“
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Vimmerová, V.: Silnici mezi Křelovem a Horkou zavře oprava, MHD pojede jinak [cit. 25. 8. 2015].
Dostupné z WWW: <http://olomoucky.denik.cz/zpravy_region/silnici-mezi-krelovem-a-horkou-uzavre-opravaovlivni-take-autobusove-linky-20150823.html>.
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Příloha 7ch
„Opilec za volantem vymetl u Horky příkop a narazil do jabloně78

Horka nad Moravou – Opilý šofér v citroenu boural na cestě od Horky nad Moravou
směrem na Olomouc.

Nehoda se stala v pondělí po jedné hodině odpoledne.
„S největší pravděpodobností nepřizpůsobil rychlost jízdy svým schopnostem
a s vozidlem najel na pravou krajnici, sjel do pravého příkopu a zde narazil do ovocného
stromu,“ sdělila podrobnosti nehody mluvčí policie Marie Štrbáková.

Policistům poté nadýchal lehce zraněný řidič 1,33 promile alkoholu. Teď čelí
podezření z ohrožení pod vlivem návykové látky.

Jabloň po srážce utrpěla škody ve výši jednačtyřicet tisíc korun.“

.
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Hesová, A.: Opilec za volantem vymetl u Horky příkop a narazil do jabloně [cit. 5. 12. 2015].
Dostupné z WWW: <http://olomoucky.denik.cz/nehody/opilec-za-volantem-vymetl-u-horky-prikop-a-narazildo-jablone-20151126.html>.
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10. Fotografie79
Foto 1 Tříkrálová sbírka (Jan, Veronika, Vít a Dominika Dvorští, Marie Vepřková)

Foto 2 Tříkrálová sbírka (Petr a Anežka Kučerovi, Pavel a Andrea Hornákovi, Jarmila
Vepřková)
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Foto 1 – 3, 9 – 22, 27 – 29, 31 – 33 archiv Jaroslavy Krejčí; Foto 4 – 8 archiv Petra Šturce; Foto 23 –
26 archiv Jaroslava Vepřka; Foto 30 archiv Marie Vepřkové; Foto 34 převzato z WWW: <http://sdhhorka.webnode.cz/zasahy/zasahy-2015/>.
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Foto 3 Tříkrálová sbírka (Barbora a Matěj Šturcovi, Eliška Karmazínová, Lenka Adamcová)

Foto 4 Ostatky
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Foto 5 Ostatky

Foto 6 Ostatky
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Foto 7 Ostatky

Foto 8 Ostatky (nám. Osvobození 6, 4)
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Foto 9 Oslavy 70. výročí osvobození Horky

Foto 10 Oslavy 70. výročí osvobození Horky
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Foto 11 Oslavy 70. výročí osvobození Horky

Foto 12 Oslavy 70. výročí osvobození Horky (starostka S. Stavarčíková)
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Foto 13 Oslavy 70. výročí osvobození Horky (vystoupení dětí MŠ a ZŠ)

Foto 14 Oslavy 70. výročí osvobození Horky (vystoupení Klubu seniorů)
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Foto15 Oslavy 70. výročí osvobození Horky

Foto16 Den dětí
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Foto 17 Den dětí

Foto 18 Setkání k památce upálení mistra Jana Husa (starostka S. Stavarčíková, farář CČH
R. Valušek)

309

Kronika obce Horka nad Moravou, rok 2015
Foto 19 Setkání k památce upálení mistra Jana Husa

Foto 20 Setkání k památce upálení mistra Jana Husa (Věra Pilečková)
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Foto 21 Česko zpívá koledy

Foto 22 Česko zpívá koledy
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Foto 23 Adventní koncert (A. Rubešová, V. Dvorská, M. Vepřková, M. Kučerová)

Foto 24 Adventní koncert (sbor CČH)
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Foto 25 Adventní koncert (Miroslav Vepřek)

Foto 26 Adventní koncert (Josefína Janková)
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Foto 27 Opravená kaple CČH
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Foto 28 Nový chodník na ul. 1. máje

Foto 29 Nový chodník na ul. 1. máje
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Foto 30 Horecké cvičenky na světové gymnaestrádě (Dana Lagronová, Olga Kalvová, Marie
Vepřková, Zdeňka Pospíšilová)

Foto 31 Nové zázemí pro Bažinku
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Foto 32 Nové zázemí pro Bažinku

Foto 33 Nové zázemí pro Bažinku
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Foto 34 Zásah hasičů na Poděbradech
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