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Prioritou je spokojený občan
Rok se s rokem sešel a my máme opět 

možnost bilancovat v  rozhovoru se sta-
rostkou obce Sylvou Stavarčíkovou.
Co byl pro Vás největší „oříšek“, na ja-
kém úkolu/úkolech jste strávila nejvíce 
času?

Velkou investiční akcí letošního roku 
byla rekonstrukce a  intenzifikace ČOV. 
V  současné době běží zkušební provoz. 
Přiznám se, že jsem si oddechla, že byla 
akce ukončena, protože čistírna odpad-
ních vod nám dělala starosti už řadu let. 
Také jsme letos opravovali tělocvičnu v zá-
kladní škole. Tělocvična už slouží opět dě-
tem. Poslední letošní akcí je čištění Dolů. 
To nebyl oříšek, ale je to pořádný ořech. 
Těším se na závěr roku, kdy budou letošní 
úkoly hotovy, ale už se hrnou další.
Jak je využívána přístavba obecního 
úřadu?

V  přístavbě funguje knihovna, my-
slím, že čtenáři jsou s  novým prostře-
dím spokojeni. Víceúčelovou místnost 
využívají senioři, kteří se zde scházejí 
na pravidelných schůzkách v Klubu se-
niorů, pořádají výstavky, cvičí. Scházejí 
se zde i maminky s dětmi. Probíhají zde 
rodinné oslavy. Takže se tu pořád něco 
děje, a tak jsme si to představovali.
Jaké jsou plány do roku 2018? Myslí-
te si, že se podaří naplnit programové 
cíle současného zastupitelstva?

Je před námi poslední volební rok, 
a  tak budeme chtít splnit všechny plá-
ny. Na celé volební období jsme schvá-
lili plán rozvoje obce, což představovalo 
řadu záměrů, námětů, se vším souviselo 
mnoho administrativní práce a  někdy 
také různé nečekané překážky. Většinu 
úkolů se nám daří plnit, ne všechny bu-

dou ale dotažené až do  konce. Někde 
možná skončíme ve fázi projektové do-
kumentace, ale zase to může sloužit jako 
odrazový můstek pro zastupitelstvo pří-
ští. Určitě spoustu z nás chce pokračo-
vat v započaté práci, ale možná jsou už 
připraveni další šikovní kandidáti, kteří 
přinesou nový vítr do plachet.
Máte nějaké zvláštní přání pro rok 
2018?

Spokojený člověk. To je rozhodují-
cí priorita, ke  které vede spousta cest 
– ekonomika, zdravotnictví, školství, 
sociální oblast atd. A  úkolem politiků 
musí být, aby na nich nebyly překážky, 
které budou lidem ztrpčovat život. Jako 
starostka moc dobře vím, jaký je rozdíl 
mezi spokojeným a  nespokojeným ob-
čanem, protože s nimi žiji v jedné obci.
 -horzpr-

Jaké jsou dnes specifické rysy adventního 
předvánočního času? Pečení cukroví, pořádný 
úklid domu, posezení u  adventního věnce, 
návštěva jarmarku a  vypití punče, choze-
ní po obchodech a nakupování dárků, účast 
na vánočních besídkách dětí, firemních večír-
cích, návštěva koncertu, zajištění vánočního 
stromku, psaní vánočních přání, pro křesťany 
adventní bohoslužby a účast na rorátech.

Kdyby člověk nechodil do práce a měl vol-
no, tak by to šlo. Ale toto vše je zpravidla na-
víc k obvyklým rodinným a pracovním po-
vinnostem a starostem. Není se čemu divit, 
že mnozí prožívají adventní čas hekticky. 
Patříte mezi ty, kteří si užívají advent se vše-
mi jeho charakteristikami nebo spíš k  těm, 
kteří neví, co dřív, a přejí si, aby už seděli 
u štědrovečerní večeře, nebo aby už bylo do-
konce po vánočních svátcích? Jsou lidé, kteří 
se těší na Vánoce, na společné chvíle u strom-

ku, na posezení s rodinou a přáteli, ale jsou 
také lidé, kteří se Vánoc bojí, protože budou 
sami, nebo se strachují, jaká zase bude atmo-
sféra v rodině, co se stane.

Napadlo mě, že se s vámi podělím o to, 
co mi kromě modlitby napomáhá prožít ad-
ventní čas pokojně navzdory spěchu. Pomo-
cí pro mě je nebýt umanutý – musí to být 
tak a  tak. Ne, může to být klidně i  jinak. 
Za mnohý stres si můžeme sami, když ne-
slevíme z počtu cukroví, důkladnosti úklidu, 
množství dárků. Říkám si: Mariane, rozli-
šuj, co je nutné a podstatné, a co je postrada-
telné a okrajové.

Dále si připomínám jedinečnost každého 
okamžiku. Každý den je neopakovatelný. 
Snažím se nevyhlížet, až bude po všem, ale 
přijímat s  pokojem to, co zrovna přichází. 
Protože kdybych čekal na dobu, až bude po-
hoda, tak by mi mohla větší část života utéct.

Pomáhá mi k tomu nejen myslet na to, co 
všechno musím udělat a zvládnout stihnout, 
ale také uvědomit si, proč to dělám. Hledám 
důvod konání a znovu si připomínám nej-
hlubší smysl všeho i  obyčejných věcí. Proč 
sháním dárky, proč dělám větší úklid…?

Velkou pomocí je pro mě uvědomění si, 
jak prožívali přípravu na první Vánoce akté-
ři vánočních událostí – Maria a Josef. Mno-
hé bylo jinak, než si představovali a vysnili: 
Těžko vysvětlitelná skutečnost, že Maria 
otěhotněla, aniž by spala s mužem; Josefovo 
přijetí Marie s dítětem, které není jeho; ne-
plánované cestování v pokročilém těhotenství 
stovku kilometrů pěšky, a  to kvůli císařské-
mu nařízení sčítání lidí, aby se více vybralo 
na daních pro římské okupanty; starost, jak 
se vše zvládne, kde se bude spát, kde zrovna 
budou, až přijde čas porodu; bez auta a mo-
bilu…  Pokročování na str. 2

Jak prožít (přežít) adventní a předvánoční čas

PF 2018
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Informace z matriky
Počet obyvatel v obci Horka nad Mo-
ravou k 30.11.2017 je 2460 (z toho je 
1217 žen). Nejpočetněji je zastoupena 
kategorie občanů mezi 40 až 49 lety, je 
jich 402. Více než 80 let má 64 občanů.
Narození od 1. 1. 2017  
do 30.11.2017 – 22 dětí
Úmrtí od 1. 1. 2017  
do 30.11.2017 – 15 občanů
Přistěhování od 1. 1. 2017  
do 30.11.2017 – 58 občanů
Odstěhování od 1. 1. 2017  
do 30.11.2017 – 45 občanů
Přestěhování v rámci obce  
od 1.1.2017 do 30.11.2017  
– 17 občanů
Uzavření manželství před OÚ 
Horka nad Moravou od 1. 1. 2017 
do 30.11.2017 – 27
Pro srovnání připojujeme informace 
z roku 2012:
Počet obyvatel k 30.11.2012 – 2342
Narození 27
Úmrtí 12
Přihlášení 55
Odhlášení 45

Ostatky
Obec Horka nad Moravou, Sbor 

dobrovolných hasičů, malá kopané 
a  klub seniorů pořádají 17. 2. 2018 
tradiční OstAtKy V  NAší ObCi. 
Těšíme se na Vaši účast a přízeň.

K tanci po vesnici hraje Postřelmo-
vanka. -mv-

Adventní koncert
Již po dvanáct let je v 15 hodin prv-

ní neděle adventní vyhrazen čas pro 
adventní koncert organizovaný místní 
římskokatolickou farností a nábožen-
skou obcí Církve československé hu-
sitské. Letos se zcela zaplněný kostel 
sv. Mikuláše mohl zaposlouchat do ro-
rátních zpěvů 16. století v podání smí-
šeného sboru Římskokatolické farnos-
ti Horka nad Moravou pod vedením 
Lenky Adamcové. Dále se představila 
scholička, která doprovází dětské mše 
svaté v  horeckém kostele, flétnový 
soubor Black Ladies, ženský pěvecký 
sbor Církve československé husitské 
pod vedením Josefy Nogolové a  sku-
pina Bohdana Gallata při Českobra-
trské církvi evangelické. Kéž si během 
adventu uchováme pocit pokoje, lásky 
a  radosti z  očekávání narození Ježíše 
tak, jak se linul z přednesených zpěvů.

 Jaroslava Krejčí

Zleva: Karolína Navrátilová, Štěpán Klevar, David Hrdlička, Antonín Novák, Lukáš Ševčík.

Zleva: Jiří Doubrava, Jakub Sofka, Adéla Kulatá, Lukáš Kvapil.

Pokročování ze str. 1
Maria s  Josefem uprostřed toho všeho 

prožívali také blízkost Boha, úžas nad 
zázrakem nového života, údiv nad tím, 
jakým způsobem se naplňují dávná pro-
roctví o narození Mesiáše v Betlémě, pro-
žívali, že Bůh je s nimi a vede je paradox-
ně i  přes nařízení vrchnosti, a  že se mu 
nevymyká z rukou ani dění ve společnosti. 
Myslím si, že Maria s  Josefem si začátek 
manželství představovali úplně jinak. 

Každý z nás máme představy o tom, jak 
bychom chtěli prožít advent a Vánoce. Re-
alita je jiná. Nemůžeme za to, v jaké době 
žijeme, ale jak se s  tím utkáme. S  jakým 
vnitřním postojem budeme dělat věci, kte-
ré musíme a  ty, pro které se rozhodneme. 

Něco si můžeme stanovit sami, jiné neo-
vlivníme. 

Na adventu se mi líbí, že i když mi při-
padá náročný a hektický, nekončí v prázd-
nu, ale u  Dítěte v  jeslích. V  narozeném 
Ježíši přichází Bůh do našeho konkrétní-
ho světa, který je uspěchaný, poznamena-
ný bolestí, těžkostmi, lidskými starostmi 
a zmatky.

Přeji vám, aby se vám podařil letošní 
advent a Vánoce nejen přežít, ale hlavně 
prožít, abyste se setkali s  narozeným Dí-
tětem, které přichází do  naší konkrétní 
reality života a naplňuje Boží slávou a po-
kojem i to, co bychom chtěli jinak. 

Marian Masařík
farář Horka nad Moravou

Jak prožít (přežít) adventní čas...
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Čištění Dolů téměř hotovo
Obnova přírodních funkcí vodní plo-

chy v  lokalitě „Doly“ k.ú. Horka nad 
Moravou – tak zní úplný název projekto-
vého záměru, ale v obci tomu neřekneme 
jinak než čištění Dolů. Příprava začala 
už v  roce 2011. Poté, co jsme usilovali 
o potřebná povolení, vznikla překážka – 
Správa CHKO Litovelské Pomoraví nám 
dala souhlas pouze s  čištěním jednoho 
z rybníků. 

V letošním roce jsme tedy znovu – po-
třetí – podali žádost o dotaci. Podařilo se ji 
získat, a  tak jsme zahájili práce. Výběrové 
řízení vyhrála firma KVARCIT STAV s.r.o.

Před zahájením stavebních prací bylo 
nutné odlovit stávající ryby. Odlov rybí 
obsádky na  Dolích začal 8. října a  byl 
dost komplikovaný. Lovící četa neměla 
jednoduchou práci, protože rychle přité-
kala další voda a zvyšovala se vodní hla-
dina, další překážku tvořil značný nános 
sedimentu. Po dohodě se stavitelem byla 
nakonec voda odčerpána výkonnějšími 
čerpadly. Odlov, který byl kontrolován 
biologickým dozorem, byl ukončen 30. 
října. Odlovené ryby: 17 kaprů, 512 
plotic, 37 cejnů, 52 štik obecných, 28 

okounů říčních, 535 hořavek duhových, 
6 tolstolobiků, 2 amuři a  jeden sumec 
velký. Biologický dozor posbíral také 
cca 400 ks škeblí. Poté mohla být zahá-
jena těžba sedimentu, který v některých 
místech dosahoval až dva metry. Jakmi-
le toto bylo dokončené, začaly se zpev-
ňovat břehy pomocí kamene a  palisád. 

Na jaře dojde k ozelenění a kosmetickým 
úpravám břehů a terénu kolem rybníku. 
Všechny práce a činnosti jsou podrobně 
zapisovány do stavebního deníku, místo 
je podrobně zaměřeno geodetem. Další 
generace budou mít při čištění rybníků 
mnoho potřebných informaci, jak nejlé-
pe postupovat. sylva stavarčíková

První adventní neděli se v  naší obci 
konalo hned několik akcí – adventní kon-
cert, rozsvěcení vánočního stromu a také 
1. Vánoční jarmark. S nápadem na obecní 
úřad přišly paní Hana Svozilová se svými 
snachami a mladá maminka paní Zuzana 
Bantová. Všechny říkaly, že ostatní ves-
nice mají vánoční jarmark, ale u nás nic 
takového není, přitom tu máme takovou 
super obec. Organizátorky, které se před 
lety přistěhovaly do Horky, nadchly tou-
to myšlenkou také klub seniorů, několik 

maminek i místní školku. Našly podporu 
i u obecního úřadu. Kdo se vypravil, urči-
tě nelitoval. Chutnalo občerstvení ve for-
mě domácího chleba se škvarky a sádlem, 
bramboráků, palačinek a punče. Líbily se 
adventní věnce vyrobené paní Bantovou, 
perníčky od paní Fryčákové, vánoční vý-
robky paní Doležalové, korálky paní Svozi-
lové i výrobky našich dětí z mateřské školy. 
Zaujal i  retro/foto koutek, kde si mnozí 
pořídili zajímavou fotografii, případně na-
šli inspiraci pro vánoční atmosféru.  -red-

Následky silného větru
V  neděli 29. 10. 2017 byla vyda-

ná výstraha na extremně silný vítr pro 
celou ČR. 

Tento orkán Herwart se prohnal 
i naší obcí. Dobrovolní hasiči zasaho-
vali u popadaných stromů a vyhledá-
vání pohřešované osoby.

Tyto zásahy se obešly bez zranění.
Tímto chci poděkovat našim dob-

rovolným hasičům za rychle provede-
né zásahy a obětavou práci.

 Vysloužil Milan

První vánoční jarmark
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Horní řada zleva: Matěj Slouka, Michael Černý, Radek Zbořil, uči-
tel Ondřej Šnevajs, Petr Birčák, William Tihelka, dolní řada: Matěj 
Poštulka, Tomáš Bant, Filip Hochsmann, brankář: Vojtěch Pečinka

S knížkou do života aneb 
lidé čtěme…

Již dávní mudrci věděli, že studium svitků, ať již se jedná o ja-
kýkoliv obor, mysl směruje a křísí. Četba, naslouchání, vnímání, 
základem v rozvoji jest. 

Tento, poněkud archaický úvod, možná vás nasměruje k au-
torům, co věky spojují – minulé, budoucí – Vondruška, Šorel, 
Neff... a nebo jiná jména světové psavosti. Neb na onom faktu, 
že čtení samotné i  život prodlužuje, se nic nemění. A moderní 
výzkumy to potvrzují.

Základem je motivace těch nejmenších. Od příštího roku se 
naše knihovna připojí k pilotnímu projektu „S knížkou do života“. 
Tento projekt bude probíhat na podporu čtenářské gramotnosti 
a  je zaměřen především na  spolupráci s  rodiči nejmenších dětí. 
Jeho cílem je podpora verbálních a  komunikačních dovedností 
budoucích čtenářů, pochopení významu čtenářských dovedností, 
tak důležitých pro rozvoj dítěte. V průběhu příštího roku budou 
právě pro tuto specifickou skupinu (začínajících čtenářů a jejich 
rodiče) připraveny různé akce, jako například dárečky k vítání ob-
čánků nebo doplnění knihovního fondu knihami pro nejmenší.

Blíží se čas Vánoc a až opadnou přípravy a předvánoční shony, 
nastane ten správný čas na odpočinek s knížkou. 

A co vás může příjemně překvapit pod stromečkem? Naším ti-
pem jsou tituly, jakým je například román Krasojezdkyně od J. 
Moyes, špionážní příběh od F. Forsytha Boží pěst nebo thriller 
Otevřený hrob od A. Marsonse. Tedy neváhejte a čtěte.

Přeji všem krásné Vánoce a do nového roku hodně zdraví, 
štěstí, pohody a hlavně hromady knih! 

 Romana Janková
Knihovna Horka nad Moravou

Florbalisté zabodovali
Ve čtvrtek 16. 11. 2017 se žáci 7. B zúčastnili okresního kola 

turnaje ve florbale na ZŠ Demlova v Olomouci. Oproti před-
chozímu, okrskovému kolu, kde naši žáci vybojovali první mís-
to, byla úroveň zúčastněných týmů mnohem vyšší. Po úvodní 
prohře naši borci zabrali a v druhém utkání dosáhli vítězství. 
V posledním – třetím zápase bojovali o  celkové vítězství. Se 
soupeřem ze Šternberka se po většinu zápasu přetahovali o ve-
dení. Dvě minuty před koncem svítila na ukazateli remíza 4:4. 
Bohužel na samém konci utkání obdrželi dva góly a prohráli 
4:6. Po započtení všech výsledků skončili na celkovém 3. místě. 
Borcům patří velké uznání za nasazení, které na turnaji ukázali 
a poděkování za reprezentaci školy. Jako jediní dokázali držet 
krok s  celkovými vítězi ze Šternberka a postup do krajského 
kola byl velmi blízko. Ondřej šnevajs 
 Zš Horka nad Moravou

Děti v chapadlech sociálních sítí
Dne 1. 11. 2017 proběhla na naší ško-

le druhá z letošních kaváren – tentokrát 
s tématem Rizikové chování dětí na soci-
álních sítích.

Víte, kolik času tráví vaše děti na so-
ciálních sítích? Kdy se ze zábavy stává 
závislost a co s tím coby rodiče můžete 
dělat?

A  jako rodiče byste měli také vědět, 
zda vaše dítě používá Facebook a  Insta-
gram a  jaké Yutubery patří k  jeho oblí-
beným. A také zda vaše dítě také uveřej-
ňuje svá videa či fotky na web, a že učení 
do dvanácti let probíhá u dětí nejlépe in-
terakcí s druhými, a žádný výukový pro-
gram tuto interakci s učitelem či rodičem 
nemůže nahradit.

O tom všem se diskutovalo na kavárně 
ve škole s rodiči, kteří v dnešní době mají 
opravdu velice těžkou pozici v  tom, jak 
chránit své děti před škodlivými vlivy ky-
berprostoru a závislostí na něm.

Nebezpečí pro samotné děti spočívá 
i v tom, že se k médiím dostávají již jako 
malé děti a komunikaci přes sociální sítě 

s  vrstevníky berou jako samozřejmost. 
O to větší dopad pak má negativní hod-
nocení a  komunikace vrstevníků na  so-
ciálních sítích pro sebevědomí každého 
z nich.

Navíc pravidla užívání Facebooku ob-
sahují celou řadu problematických částí. 
Pro veškeré materiály, které na Facebook 
nahrajete, udělujete Facebooku nevý-
hradní, přenosnou a celosvětovou licenci 
na  použití veškerého obsahu. Jakákoliv 
zveřejněná data, fotka či kometář si pak 
žijí svým životem bez ohledu na  vůli 
majitele obsahu a  jejich stažení je velice 
komplikované.

Na škole v Horce nad Moravou mají 
žáci zakázáno používat během výuky te-
lefony a nemají možnost připojení k in-
ternetu. Žáci víceméně respektují naří-
zení školy a  telefony mají během výuky 
vypnuté.

A jak kontrolujete čas trávený na soci-
álních sítích vy, rodiče? Víte, kolik času 
tráví vaše děti na počítači či s telefonem? 

Důležité je, abychom s  našimi dětmi 
o  tom diskutovali. Nedávali počítač dě-

tem za odměnu a přesně hlídali předem 
stanovený čas pro hry našich dětí na počí-
tači. Můžeme zkusit nastavit týdení limit, 
aby se dítě mohlo samo rozhodnout, kdy 
bude hrát, a hlavně musíme limit hlídat, 
aby ho dítě nepřekračovalo. Každé dítě je 
jiné, baví ho jiné hry a chce to proto zvo-
lit individuální přístup. Hlavní příznaky 
závislosti jsou, že když dítě nemá přístup 
ke  hře, tak má špatnou náladu, nechce 
se s níkým bavit, přestává komunikovat 
s  kamarády, je podrážděné, přestane ho 
zajímat vše kromě hry. Zkrátka jako kaž-
dá jiná závislost.

U starších dětí je důležité mít přehled 
o tom, kdy má dítě u sebe mobilní tele-
fon či tablet a je připojeno. Připojení na  
internet hradí rodiče. Měl by to být rodič, 
který rozhoduje, kdy bude wifi zapnutá, 
aby získal kontrolu nad časem, který jeho 
dítě tráví na internetu a sociálních sítích.

V každém případě by to rodič neměl 
vzdát a  klidně se poradit s  odborníky, 
pokud se mu nedaří vzniklou situaci se 
svým dítětem doma řešit.  
 Kateřina Lerchová, školní psycholožka
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Svátky a tradice v Bažince

Fungování spolků aneb cesta dostavníkem

Vánoce jsou za dveřmi, ale ráda bych 
se ještě vrátila k tomu, co jsme s dětmi 
v Bažince prožili od podzimu. 

Svátky a  tradice pomáhají dětem 
ukotvovat se v  čase a  u  nás ve  školce 
s  dětmi rádi každoročně procházíme 
celým cyklickým rokem, připomínáme 
si tradice, zvyky a slavíme svátky.

V září jsme žili přípravou dožínkové 
slavnosti. Nechyběla na ní úroda z naší 
zahrádky i ze zahrádek rodičů, zazpíva-
li jsme si hodovou píseň, kterou jsme 
sami složili – text i hudbu. 

Na  konci září jsme si připomněli 
hned dva světce, sv. Václava, předsta-
vitele hojnosti, štědrosti a  vděčnosti; 
a také sv. Michaela, symbol odvahy.

V říjnu jsme přivítali dvě nové děti, 
Lukáška a  Marinku. Připomněli si 
sv. Františka a  povídali si, co se děje 
na  podzim ve  zvířecí a  rostlinné říši. 

V listopadu jsme vzpomínali na všech-
ny, kteří již nejsou mezi námi. Vypravi-
li jsme se na horecký hřbitov a u kříže 
zapálili svíčku.

Pak už jsme čekali na sv. Martina, re-
prezentanta soucitu a empatie. Povídali 
jsme si o něm, vyrobili si papírové koně 
a  na  nich docválali až k  adventu, kdy 
pro křesťany začíná nový rok. 

Zrození nového života uprostřed pa-
nující vlády tmy. Tímto časem nás pro-
vede moudrý muž, sv. Mikuláš.

Pomalu se začínáme připravovat 
na vánoční besídku, těšíme se na Štěd-
rý den, cukroví a děti hlavně na dárky.

Za naši školku vám přeji klidné pro-
žití adventního času i Vánoc a úspěšný 
celý nový rok 2018.

Hana Matulíková 
průvodkyně 

LDK Bažinka

Dovolte mi krátké a trochu netradiční 
zamyšlení nad fungováním spolků napří-
klad sboru dobrovolných hasičů, malé 
a velké kopané nebo házené.

Několik staletí se v našich zemích po-
užívaly dostavníky tažené koňmi. Slou-
žily k přepravě lidí a materiálu, mnohdy 
na  velké vzdálenosti. V  dostavníku byli 
zapřaženi koně – občas jeden, někdy dva, 
ale zapřaženo bývalo i  čtyřspřeží či ještě 
větší počet. Museli být schopni působit 
společně, museli být v patřičné kondici, 
reagovat na pokyny kočího a být ochotni 
k práci. 

Stejně je tomu i ve sboru – i tam půso-
bí pomyslní tažní koně. I oni by měli mít 
vlastnosti blízké tahounům zapřaženým 
do dostavníku. Musí jich být přiměřené 

množství – malý počet znamená pouze 
plíživé tempo v chodu celého sboru, ne-
přiměřeně velký počet tahounů znamená 
jízdu úprkem s možností rychlého konce 
po  převrhnutí celé soupravy. Rychlost, 
směr jízdy, bezpečnost a dodržování dal-
ších pravidel jízdy určuje u  dostavníku 
kočí. Ve  sboru pak starosta s  celým vý-
borem. Občas použijí cukr nebo bič dle 
aktuální potřeby. Přitáhnou opratě při 
rychlé jízdě z  kopce, na  křižovatce cest 
určují další směr a  v případě potřeby je 
dokonce dobré zastavit úplně a  s  rozva-
hou stanovit další postup. Musejí mít 
znalosti pro bezpečnou jízdu do  cíle, 
kterým může být každoroční valná hro-
mada sboru, pravidelná shromáždění 
představitelů či další, mnohdy zcela nové 

cíle v návaznosti na aktuální požadavky. 
A  pak tu máme cestující v  dostavníku. 
Ctihodné pány, jemné dámy a nejmladší 
členy rodiny. Mnoho z nich bývalo v mi-
nulosti tahouny, někteří dokonce drželi 
pomyslné opratě. I když se právě vezou, 
zaslouží si pohodlnou a bezpečnou jízdu. 
Rádi pomohou a poradí při překonávání 
brodu řeky nebo při jízdě po neprobáda-
né vysokohorské stezce. No a ti nejmlad-
ší se učí dovednostem pro další období. 
Jednoduše – všichni tvoří nedílnou a vy-
váženou součást celku.

Do  další jízdy dostavníku přeji neú-
navné tahouny, rozvážné kočí ve výboru 
a tu správnou směsici cestujících.

Pohodové svátky vánoční  
přeje Milan Vysloužil

Bohoslužby v kostele 
sv. Mikuláše 

Neděle 24. 12. 2017 v 21.00 hodin,  
Vigilie Narození Páně.

Pondělí 25. 12. 2017 v 8.20 hodin, 
Slavnost Narození Páně.

Úterý 26. 12. 2017 v 8.20 hodin,  
Svátek sv. Štěpána.

Neděle 31. 12. 2017 v 8.20 hodin, 
Svátek Svaté rodiny Ježíše, Marie 
a Josefa.

Pondělí 1. 1. 2018 v 8.20 hodin, Slav-
nost Matky Boží, Panny Marie.

Sobota 6. 1. 2018 v 8.20 hodin, Slav-
nost Zjevení Páně (Tří Králů)

Ohňostroj
Obecní úřad v Horce  

nad Moravou zve občany  
na tradiční novoroční ohňostroj  

1. ledna 2018 v 0.30 hodin.

Dostali jste se do obtížné situace a nevíte, na koho se obrátit?
Olomoucká kancelář organizace Člo-

věk v  tísni o. p.  s. poskytuje bezplatné 
sociální poradenství rodinám s  dětmi 
i  jednotlivcům, kteří se ocitli v nepříz-
nivé sociální situaci a neví si s ní rady.
S čím se na nás můžete obrátit?

Pokud Vás trápí dluhy, pomůžeme 
vám se zorientovat ve vaší situaci, sepsat 
splátkový kalendář, odpovědět na  exe-
kuční výzvu, případně napsat návrh 
na osobní bankrot.

Dále naše služba nabízí podporu při 
vyřizování dávek státní sociální podpo-

ry, hmotné nouze, doprovody na úřady, 
asistenci při hledání zaměstnání nebo 
vhodnějšího bydlení. Rodinám s dětmi 
nabízíme pomoc s rodinným rozpočtem, 
podpoříme rodiče a děti ve  vzdělávání, 
v kontaktu se školou a dalšími institu-
cemi. Jsme terénní služba, což znamená, 
že Vás můžeme navštívit i u Vás doma 
mimo Olomouc.

Kancelář se nachází v  Olomouci 
na ulici Litovelská 14. Naše pracovnice 
jsou k  zastižení na  mobilním telefonu 
ve všední dny od 8 do 16.30 hodin.

Kontakty: 
tereza buchtová – 731 690 966 
bc. Lucie Jirušková – 777 782 078
bc. štěpánka Drábková – 777 367 873



6 horecký zpravodaj 12/2017

Koncem listopadu jsme uspořádali vý-
stavu rukodělných výrobků. Vyzvali jsme 
horecké občany, aby ukázali, čím se zabý-
vají ve volných chvílích, co umí vytvořit. 
A opravdu bylo se na co dívat. Krásné ob-
razy a obrázky malované i vyšívané, košíky 
z  pedigu, malované hedvábí, háčkované 
a pletené věci, dřevěné plastiky. Nechyběly 
také drobnosti k Vánocům – slaměné oz-
doby, zvonečky, přáníčka, hračky, věnce 
i  jiné ozdoby, které si mohli návštěvníci 
koupit včetně voňavých perníčků. Moc 
nás potěšilo, že mezi nás amatéry přišla 
výtvarnice paní Jana Bébarová s  ukázkou 
své umělecké práce. Všem, kteří se podí-
leli na výstavě i těm, kteří se přišli podívat, 
moc děkuji.

Je konec roku, a  tak vždy hodnotíme, 
co se nám v  klubové činnosti podařilo, 
co se osvědčilo. Já bych vyzvedla hlavně 

to, že se naši členové rádi scházejí, umí se 
pobavit, zazpívat, zatančit. Společně jsme 
byli několikrát v  kině, v  Moravském di-
vadle na  operetě Perly panny Serafínky, 
na  ochotnickém představení v  Těšeticích 
i na tanečních seniorských zábavách. Velmi 
oblíbené jsou naše klubové zájezdy, na kte-
ré nám částečně přispívá obecní úřad.

Letos jsme zajeli na hrad Svojanov, pro-
hlédli si náměstí s  podloubími a  kostel 
ve Svitavách, v Olešnici jsme navštívili jed-
nu z posledních dílen, kde se ručně vyrábí 
modrotisk. V květnu jsme zajeli do Lito-
myšle, kde je krásně opravené náměstí, 
zámek, kostel Sv. Kříže, zámecké sklepy se 
sochami Olbrama Zoubka. Ty jsou také 
umístěny v  zámecké zahradě. V  Újezdci 
jsme se zastavili v arboretu Růžový palou-
ček – památné místo, kde se loučil s vlastí 
J. A. Komenský a bratři Jednoty bratrské. 

Také jsme si jeli prohlédnout nově oprave-
ný zámek v Čechách pod Kosířem, zastavi-
li se v Prostějově a v lázních Skalka. V září 
jsme si prohlédli hrad Šternberk a v Jiříko-
vě prošli Pradědovu galerii u Halouzků. Už 
jsme tam několikrát byli a vždy je na co se 
dívat a obdivovat.

Ještě budeme mít v  klubu besedu 
s  Mgr.  J. Vymětalem o  jeho putování 
do  Santiaga de Compostelo, malý výlet 
do Přerova – na Vánoce na zámku, těšíme 
se na  vánoční koncert v  kostele v  Jiříko-
vě. Máme v  plánu Mikulášskou zábavu 
ve Skrbeni a závěrečné klubové předsilvest-
rovské pobavení.

Na  závěr bych chtěla poděkovat člen-
kám výboru našeho klubu za  obětavou 
celoroční práci a  všem občanům krásné 
pohodové Vánoce a hodně zdraví v novém 
roce. Ludmila Nepožitková

Bohatý Sluňákovský rok 2017
Rok nabitý akcemi. Takto stručně by 

se dal shrnout celý sluňákovský rok 2017. 
Školní děti nás navštěvovaly v rámci den-
ních a pobytových výukových programů, 
učitelé se vzdělávali na seminářích a rodiny 
u  nás trávily nejedno tvořivé odpoledne. 
Pro širokou veřejnost jsme zorganizovali 
několik Ekologických večerů v  Divadle 
hudby a duben byl tradičně zasvěcen Eko-
logickým dnům, které vyvrcholily prvního 
máje na Horním náměstí v Olomouci. 

V  létě u  nás děti z  mateřských škol 
v rámci dvou příměstských táborů putova-
ly za Duhovou kuličkou a děti ze základ-
ních škol objevovaly tajemství okolního 
Litovelského Pomoraví. Ani letos nechyběl 
stanový tábor, tentokrát konaný v Ústí nad 
Orlicí. Děti putovaly za tajemstvím Svaté-
ho grálu a věřte, že objevit ho dalo pořád-
nou práci. 

V létě jsme také obohatili areál Domu 
přírody Litovelského Pomoraví o dvě ex-
pozice. V rámci dvou workshopů se posta-
vila hliněná středověká pec na pečení chle-
ba a  hliněná pravěká výheň na  odlévání 
bronzu. 

Kromě organizovaných aktivit jsme le-
tos zaznamenali nárůst návštěvníků v na-
šem areálu Domu přírody Litovelského 
Pomoraví. Někteří přijeli až ze západních 
Čech, jen aby se podívali na naši unikátní 
galerii v přírodě. Jsme moc rádi, že lidem 
se u nás líbí a věříme, že návštěvníků bude 
rok od roku přibývat.

Nesmím také zapomenout na význam-
né výročí, které jsme letos oslavili. Je to 

neuvěřitelné, ale dům, ve  kterém se vše 
odehrává, zde stojí již 10 let. V srpnu jsme 
si toto kulaté výročí připomněli akcí pro 
veřejnost, na kterou přijeli také architekti, 
kteří zavzpomínali na nelehké začátky stav-
by a celým domem návštěvníky provedli.
A co nás čeká v roce následujícím?

Už teď se sluňákovský kalendář plní ak-
cemi. Hned první velká akce pro veřejnost 
se koná 17. února s názvem „Živly v Živé 
archeologii“. Podíváme se do  historie 

a zjistíme, jak lidé v pravěku a středověku 
pracovali s živly v krajině a  jak jejich sílu 
dokázali využít. Od 10 do 16 hodin se mů-
žete těšit na hravá a tvořivá stanoviště a ne-
bude chybět také tematické občerstvení.

Sledujte naše webové stránky, kde na-
jdete termíny všech aktuálních akcí. Věří-
me, že se na nějaké uvidíme nebo k nám 
přijdete jen tak na procházku do areálu.

Michaela Pavlíková
pracovnice informačního centra

V horeckém klubu seniorů se stále něco děje
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Sezona 2017–2018 pro hokejový 
tým HC Cénci Horka nad Moravou za-
čala 23. 9. 2017 ve Šternberku, kde si 
to Cénci rozdali s  HC Kohouti Velký 
Týnec a vyhráli pěkným rozdílem 8:2.

V dalším zápase jsme prohráli s Orly 
Štěpánov 1:3, ale to nejhorší nás teprve 
ještě čekalo.

V dalších 2 zápasech jsme postráda-
li naši jistotu v  bráně Michala Kordu-
lu a proti loňskému vítězi Šneci Újezd 
jsme dostali výprask 5:15. Aby toho ne-
bylo málo, tak se nám zranil člen elitní 
formace Standa Husák a s výronem kot-
níku chyběl několik dalších zápasů.

Proti Volvo Bohuňovice jsme hrá-
li vyrovnaný zápas, ale za  náhradního 
gólmana prošla prakticky každá střela 
a prohráli jsme 3:5. 

V dalších zápasech jsme vybojovali 
body za remízy a pak přišla další nepří-
jemná zpráva o zranění Ivoše Grmolen-
ského, což byla velká rána do  složení 
naší obrany.

Na  výhru jsme čekali až do  7. 
kola, kdy jsme porazili Bělkovice 4:1. 
Za zmínku stojí zápas proti Tiens Kosi 
Štěpánov, kdy jsme po  2. třetině vedli 
1:0, ale ve  třetí třetině prohrávali 1:3. 

Podařilo se nám stáhnout rozdíl na  1 
branku a  v  čase 38:59 tzn. v  poslední 
sekundě Matěj Lakomý vyrovnal na ko-
nečných 3:3, což bylo v  dané situaci 
bráno jako vítězství.

Aktuální situace v  tabulce není moc 
dobrá a snad se podaří tento stav zvrátit 
a postoupíme v tabulce nahoru.

K  tomu by nám měli pomoci noví 
hráči, které jsme před sezonou přived-
li, ale vzhledem ke zdravotním problé-
mům nemohli naskočit do  zápasového 
kolotoče. 

Vrátil se i  Standa Husák a  čekáme 
na uzdravení Ivoše Grmolenského. 

sEstAVA PRO tENtO ROčNíK:
brankář: Kordula Michal, obrana: Va-
lenta Tomáš, Říha Petr, Grmolenský Ivo, 
Melichar Radek, útok: Seidler Petr (C), 
Husák Stanislav, Lakomý Matěj, Tichý 
Miroslav, Valenta Jiří, Berka Jindřich, Ko-
loušek Milan, Vodák Jiří.
NOVí HRáči PRO tUtO sEZONU:
Sabanějev Jakub – útok, Martinek Radek 
– obrana, Gatěk Jakub – útok.
 Milan Koloušek

Cénci v akci 2017

Uplynulý rok byl pro fotbal v Horce 
bohatý na  události nejen sportovní, ale 
i na záležitosti organizační a technické.

Největší novinkou je to, že výkon-
ný výbor schválil v první polovině roku 
2017 změnu názvu klubu na FK Horka 
nad Moravou z.s. Důvodem je zejména 
změna fi lozofi e fungování fotbalového 
oddílu a  možná účast dalších subjektů 
(sponzorů).

 Další změna se udála na pozici správ-
ce fotbalového areálu, kdy dlouholetého 
správce (a trenéra) Luďka Beneše nahra-
dil Miloš Maidl.

V průběhu roku se povedlo za podpo-
ry obce zbavit fotbalový areál navezených 
terénních valů, za  což děkujeme! Místo 
nich se budeme snažit udržovat upravené 
travnaté plochy.

S  vlastníkem šaten, TJ Sokol Horka 
nad Moravou, byla uzavřena dlouhodobá 
nájemní smlouva na  jejich užívání, a  to 
na období 15 let.

Sportovní rok 2017 nebyl pro naše 
mančafty jednoduchý. Družstvo mužů, 
které se nachází ve druhé polovině tabul-
ky okresního přeboru, trpí nedostatkem 

hráčů. Ať už ze zdravotních nebo rodin-
ných důvodů chybí několik dlouholetých 
opor. Usilovně pracujeme na  posílení 
kádru a  angažování trenéra pro začátek 
jarní sezóny.

Dorostenecký tým dohrával minulou 
sezónu s vypětím všech sil a pro letošní 
sezónu nemohl být z kapacitních důvodů 
do soutěže přihlášen.

U  družstev mladších a  starších žáků 
došlo k  rozumné dohodě s  TJ Sokol 
Chomoutov, a tak tyto týmy působí v le-
tošní soutěži dohromady. Mladší žáci 
trénují a hrají v Horce, starší v Chomou-
tově. Tento model je v  současnosti, kdy 
sehnat mládežníky je problém, zcela běž-
ný a nevyhnutelný. Spojení týmů prospě-
lo zejména našim mladším žákům, kteří 
s přehledem vyhráli podzimní část soutě-
že, za což byli odměněni od OFS přímou 
účastí ve fi nále Zimní ligy mládeže.

Radost máme z  družstev mladších 
a  starších benjamínků, kluci a  holky 
chodí na fotbal rádi, což se nám opět po-
tvrdilo účastí na  tradičním soustředění. 
V Domašově nad Bystřicí jsme měli 35 
fotbalových nadějí!

Nábor dětí do všech týmů probíhá ne-
přetržitě. Pokud by měl chuť někdo z do-
spělých pomoci horeckému fotbalu jako 
funkcionář nebo trenér, je vítán!

Na  závěr pár technických informací 
(i pro pisatele anonymů). Výkonný výbor 
FK Horka nad Moravou z. s. byl zvolen 
valnou hromadou ze dne 28. 6. 2016.

Pracuje ve  složení: Petr Superata, 
předseda, Luděk Procházka – technický 
vedoucí, Roman Deak – sekretář, Lenka 
Boková – pokladní, Milan Štajgr – člen 
výboru, Pavel Novák – člen výboru, Ra-
dek Hejtman – člen výboru.

Finančně drží fotbal nad vodou Obec 
Horka nad Moravou (text na reklamním 
panelu na  hřišti vyhovuje jak OÚ, tak 
fotbalistům). Pozemky, na kterých se čin-
nost fotbalistů odehrává, jsou majetkem 
Obce Horka nad Moravou. Nemovitosti 
jsou majetkem TJ Sokol Horka nad Mo-
ravou.

Za kolektiv funkcionářů a hráčů FK 
Horka nad Moravou přejeme všem pří-
znivcům horeckého fotbalu krásné Vá-
noce! Milan štajgr 
 a Luděk Procházka 

26.11. HC Cénci Horka – Medvědi Charváty 1:2 
19.11. SEKO Olomouc – HC Cénci Horka 11:2 
12.11. HC Cénci Horka – HC Bělkovice-Lašťany 4:1 
4.11. Tiens Kosi Štěpánov – HC Cénci Horka 3:3 

28.10. HC Cénci Horka – Kaprodrom rybník Novosady 1:1 
14.10. Volvo Bohuňovice – HC Cénci Horka 5:3 
8.10. HC Šneci – HC Cénci Horka 15:5 
1.10. Orli Štěpánov – HC Cénci Horka 3:1 
23.9. HC Cénci Horka – HC Kohouti Velký Týnec 8:2

Horecký fotbal v roce 2017



8 horecký zpravodaj 12/2017

Horecký zpravodaj. ZDARMA.
Vydává obec Horka nad Moravou
nám. Osvobození 16/46
783 35 Horka nad Moravou

IČ 00298948
Registrováno u Ministerstva kultury, 
evid. číslo MK ČR E 20473

Redakce:
Agentura Lafayette

Tisk: FGP studio, s. r. o.,
Táboritů 237/1, 779 00 Olomouc
Uzávěrka příštího vydání 28. 2. 2018

Podzim přinesl horecké házené starosti

Termíny svozu odpadů v obci Horka nad Moravou v roce 2018
Termíny svozu odpadů v obci Horka nad Moravou v roce 2018
Komunální odpad 
týden datum den týden datum den týden datum den týden datum den

2 9.1.2018 úterý 3 16.1.2018 úterý 3 16.1.2018 úterý 10 8.3.2018 čtvrtek
4 23.1.2018 úterý 7 13.2.2018 úterý 7 13.2.2018 úterý 12 22.3.2018 čtvrtek
6 6.2.2018 úterý 11 13.3.2018 úterý 11 13.3.2018 úterý 14 6.4.2018 pátek
8 20.2.2018 úterý 15 10.4.2018 úterý 15 10.4.2018 úterý 16 19.4.2018 čtvrtek

10 6.3.2018 úterý 19 8.5.2018 úterý 19 8.5.2018 úterý 18 3.5.2018 čtvrtek
12 20.3.2018 úterý 23 5.6.2018 úterý 23 5.6.2018 úterý 20 17.5.2018 čtvrtek 1x14 dní
14 4.4.2018 středa 27 3.7.2018 úterý 27 3.7.2018 úterý 22 31.5.2018 čtvrtek sudý týden
16 17.4.2018 úterý 31 31.7.2018 úterý 31 31.7.2018 úterý 24 14.6.2018 čtvrtek v pondělí
18 1.5.2018 úterý 35 28.8.2018 úterý 35 28.8.2018 úterý 26 28.6.2018 čtvrtek
20 15.5.2018 úterý 39 25.9.2018 úterý 39 25.9.2018 úterý 28 12.7.2018 čtvrtek
22 29.5.2018 úterý 43 23.10.2018 úterý 43 23.10.2018 úterý 30 26.7.2018 čtvrtek
24 12.6.2018 úterý 47 20.11.2018 úterý 47 20.11.2018 úterý 32 9.8.2018 čtvrtek
26 26.6.2018 úterý 51 18.12.2018 úterý 51 18.12.2018 úterý 34 23.8.2018 čtvrtek týden datum den
28 10.7.2018 úterý 36 6.9.2018 čtvrtek 1 2.1.2018 úterý
30 24.7.2018 úterý 38 20.9.2018 čtvrtek 5 30.1.2018 pondělí
32 7.8.2018 úterý každou středu každý čtvrtek 40 4.10.2018 čtvrtek 9 27.2.2018 pondělí
34 21.8.2018 úterý 42 18.10.2018 čtvrtek 13 27.3.2018 pondělí
36 4.9.2018 úterý 44 1.11.2018 čtvrtek 17 24.4.2018 pondělí
38 18.9.2018 úterý 46 15.11.2018 čtvrtek 21 22.5.2018 pondělí
40 2.10.2018 úterý 48 29.11.2018 čtvrtek 25 19.6.2018 pondělí
42 16.10.2018 úterý 50 13.12.2018 čtvrtek 29 17.7.2018 pondělí
44 30.10.2018 úterý 33 14.8.2018 pondělí
46 13.11.2018 úterý Dispečink TSMO 37 11.9.2018 pondělí
48 27.11.2018 úterý tel. 585 700 035 41 9.10.2018 pondělí
50 11.12.2018 úterý odpady@tsmo.cz 45 6.11.2018 pondělí
52 25.12.2018 úterý 49 4.12.2018 pondělí

svoz posunutý o 1 den

Sklo

Tetrapak

Plast 1100 l - středa Papír 1100 l - čtvrtek

Plast 240 l Papír 240 l BIO odpad

Září i říjen, oba většinou poměrně pěk-
né měsíce, házenkářům nadělaly vrásky. Na 
začátku podzimní sezony, ještě když je stálé 
počasí, se snažíme odehrát domácí zápasy a 
turnaje na domácím hřišti, protože nemá-
me k dispozici dostatečně velkou halu. Le-
tos však mnoho zápasů muselo být zrušeno, 
přerušeno nebo přeloženo z důvodu deště. 
Ještě v průběhu prosince se dohrávají od-
ložené zápasy dorostenců. Druhou polovi-
nu sezóny hráči stráví na cestách za turnaji 
a  zápasy konaných v  halách, doprovázeni 
rodiči a fanoušky.

Z důvodu rekonstrukce školní tělocvič-
ny se tréninky všech věkových kategorií 
odehrávaly do  konce října na  Sokolce. 
Protože počasí tréninkům moc nepřálo, 
bylo několik zápasů odložených, a mnoho 
tréninků bylo zrušeno – stejně jako zápa-
sy. Díky tomu jsme vytvářeli alternativní 
program na  poslední chvíli, vznikla mini 
posilovna na Sokolce nebo byl zrealizován 
první ročník Haloweenské stezky odvahy 

v  areálu Sluňákova. Na  stezce minižactvo 
muselo plnit ve skupinkách zapeklité úko-
ly za body a doufat, že nepotkají strašidla. 
Na  základě bodů se malým odvážlivcům 
předávaly diplomy o  absolvování stezky 
a samozřejmě také sladké odměny. 

Haloweenská stezka odvahy však nebyla 
jedinou akcí pořádanou trenéry – 24. 11. 
2017 se uskutečnil první ročník Horecké-
ho punčování na Sokolce, kde byli všichni 
vítáni a mohli si navodit příjemnou předvá-
noční atmosféru. K občerstvení byly připra-
veny chuťovky, perníčky, dobroty z udírny 
a prodával se punč za lákavou cenu.

Během prosince všechny věkové katego-
rie házenkářů odehrávají poslední zápasy 
a turnaje, na mladší hráče čekají speciální 
Mikulášské nebo předvánoční tréninky. 
Na začátku nového roku před startem letní 
sezóny jsou naplánovány přípravné turnaje 
pro všechny věkové kategorie, např. turnaj 
staršího žactva O Jihočeský putovní pohár 
v  Třeboni či domácí Winter Cup. Starší 

žactvo a mladší žactvo se také zúčastní břez-
nového zahraničního turnaje v  Povážské 
Bystrici (SK). Mladší žactvo navíc vyjede 
na turnaj Kofola Cup v Novém Veselí. Obě 
družstva minižactev, kromě prosincového 
turnaje v Uherském Hradišti, čekají nejen 
domácí turnaje (Pololetní jednička, Před-
velikonoční vajíčko), ale i  víkendový po-
byt na horách, kde si děti i trenéři udělají 
přestávku od  házené a  zahrají si spoustu 
jiných společenských her a  užijí spoustu 
zimní zábavy. Na závěr si Vás dovolujeme 
pozvat na naši každoroční akci pořádanou 
našim oddílem – NA  sPOLEčENsKÝ 
VEčER, KtERÝ sE bUDE KONAt 
VE  sPORtOVNíM styLU DNE  
19. 1. 2018 V sáLE NA KOVáRNě. Tě-
šit se můžete na bohatou tombolu – štěstíč-
ko, soutěže o ceny, míchané nápoje a pří-
jemně strávený večer. Symbolické vstupné 
bude využito na úhradu nákladů spojených 
s organizací a celkový výtěžek z akce popu-
tuje na děti hrající házenou. Jana Skalická


